
 نـشـرة فـصـلـيــة تـصـدر عـن وكـالــة كـلـيــة الـهـنـدســة للـتـطـويــر والـجــودة

 م2021 سبتمبرهـ، 1443 صفر –الـعــدد السابع عشر 

 

 مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة

 المحتويات
 

 2 .................................... تعيين األستاذ الدكتور مساعد بن ناصر العواد عميدا لكلية الهندسة ❖

 3 ............................ تعيين الدكتور ماجد بن الفي التميمي وكيال لكلية الهندسة للتطوير والجودة ❖

 3 ................................. تعيين الدكتور أحمد بن سامي الميمان رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية ❖

 4 ..........................تعيين الدكتور زياد بن عبدالرحمن السحيباني رئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية ❖

 4 ........... تعيين سعادة األستاذ الدكتور عبدالمحسن بن أحمد البداح أمينًا للمجلس العلمي في الجامعة ❖

 5 ... دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز محمود وكيال لكلية الهندسة للشؤون التعليمية واألكاديميةتعيين ال ❖

 5 ............................ وليد محمد زاهد بمجلس الشورى تعيين عميد الكلية السابق األستاذ الدكتور  ❖

 6 .......... معالي رئيس الجامعة ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ونائبه يزورون الكلية ❖

 7 ..................................................................... إطالق القمر االصطناعي التعليمي ❖

 7 ................................ معالي رئيس الجامعة يزور المحطة األرضية لمشروع القمر االصطناعي ❖

 8 ............ يستقبل وفدا من كلية الهندسة بجامعة الملك خالدعميد الكلية أ.د. مساعد بن ناصر العواد  ❖

 9 ................................ زيارة وفد من الهيئة السعودية للفضاء لمركز اإلبداع واالبتكار في الكلية ❖

حصول طالب قسم الهندسة الكيميائية على مركز متقدم في جائزة سابك السنوية ألفضل مشاريع التخرج  ❖
 10 ............................................................................................ الطالبية

حصول طالب قسم الهندسة الكهربائية على المركز األول لجائزة أفضل مشروع تخرج المقدمة من شركة  ❖
 11 ............................................................................... اإللكترونيات المتقدمة

 11 ......................................... افتتاح الفرع الطالبي لمعهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ❖

 12 ........................................ المركز األول لطالب الهندسة فارس الصغير في "تحدي أبشر" ❖

 13 ...................................................................... الكلية تكرم عددا من منسوبيها ❖

 14 ................................................................. اإلسبانية  للكلية  IDOM ة شركةزيار  ❖

من  %2عشرون من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة ضمن قائمة جامعة ستانفورد األمريكية ألفضل  ❖
 14 ........................................................................................ العالمعلماء 

الدكتور عبدالرحمن الحزيمي عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بالكلية يفوز بجائزة المراعي  ❖
 15 ............................... بداعي وذلك في دورتها التاسعة عشرةلإلبداع العلمي في فرع العمل اإل

 16 ........................................... جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية ❖

 
 

 



 

 

 هـ1443  صفر  –عشر  السابعالعدد  - نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة                                                                          

 

 
2 

 

 بن ناصر العواد عميدا لكلية الهندسة  الدكتور مساعدتعيين األستاذ 
 

مساعد بن ناصر جاسم  الدكتور األستاذ ن سعادة بتعييقرارا  هـــــــــــ1/3/1442بتاريخ  وزير التعليم صدر معاليأ

 بالتوفيق في مهامه. للدكتور مساعدنا تتمنيا.  الهندسةكلية ل عميداالعواد 
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تعيين الدكتور ماجد بن الفي التميمي وكيال لكلية الهندسة للتطوير 
 والجودة

 

ـــــــــــ26/3/1442 تاريخب معالي رئيس الجامعةصدر أ   بن الفي التميمي ماجدن سعادة الدكتور بتعييقرارا  هـ
ُ
وكيال

 للدكتور ماجد بالتوفيق في مهامه.نا ت. تمنيالكلية الهندسة للتطوير والجودة

 

 

 تعيين الدكتور أحمد بن سامي الميمان رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية
 

ــــــ 3/4/1442تاريخ ب صدر معالي رئيس الجامعةأ رئيسا  أحمد بن سامي امليمانبتعيين سعادة الدكتور قرارا هـ

 بالتوفيق في مهامه. أحمدنا للدكتور ت. تمنيالقسم الهندسة الكهربائية
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رئيسا لقسم الهندسة زياد بن عبدالرحمن السحيباني تعيين الدكتور 
 الميكانيكية

 

زيــاد بن عاــدالرحمن بتعيين ســـــــــــعــادة الــدكتور قرارا هـــــــــــــــــــــــ 27/6/1442تــاريخ ب صــــــــــــدر معــالي رئيس الجــامعــةأ

 بالتوفيق في مهامه. زيادنا للدكتور ت. تمنيارئيسا لقسم الهندسة امليكانيكيةالسحيااني 

 

 

تعيين سعادة األستاذ الدكتور عبدالمحسن بن أحمد البداح أمينًا للمجلس 
 العلمي في الجامعة

 

قرارا بتعيين ســـــــــــعــادة األســـــــــــتــاذ الــدكتور /  ه1/7/1442بتــاريخ  أصـــــــــــــدر معــالي رئيس جــامعــة امللــ  ســـــــــــعود

 للمجلس العلمي في الجامعة 
ع
وعبر الدكتور الادام عن شـــــــــــكر  ع    عاداملحســـــــــــن بن أحمد بن الادام أمينا

 املول  عز وجل أن يوفقه هللا في خدمة الجامعة.
ع
 الثقة الغالية من قال معالي رئيس الجامعة  سائال
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تعيين الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز محمود وكيال لكلية الهندسة 
 للشؤون التعليمية واألكاديمية

 

عاد الرحمن بن عاد العزيز ن سعادة الدكتور بتعييقرارا  هـ10/11/1442تاريخ ب صدر معالي رئيس الجامعةأ

 لكلية الهندســــــــــــة عاد هللا بن محمود 
ُ
 للدكتور عاد الرحمن. تمنياننا للشـــــــــــيون التعليمية واألكاديميةوكيال

 بالتوفيق في مهامه.

 

 

تعيين عميد الكلية السابق األستاذ الدكتور وليد محمد زاهد بمجلس 
 الشورى 

(  146األمر امللكي رقم ) أ / ببن كامل زاهد عضوا بمجلس الشورى تم تعيين األستاذ الدكتور وليد بن محمد 

 . تمنياتنا للدكتور وليد في مهامه. هـ بتكوين أعضائه 1442/  3/  1وتاريخ 
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معالي رئيس الجامعة ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
  ونائبه يزورون الكلية

 

هـ 9/3/1442في  العمر بمقر الجامعة نعادالرحمستقال معالي رئيس جامعة املل  سعود الدكتور بدران بن ا

معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية املهندس أحمد بن عادالعزيز العوه ي ونائاه لقطاع 

افق له  بحضور وكالء الجامعة وعمداء الكليات الصناعة املهندس قاسم بن عادالغني امليمني  .والوفد املر

وجرى خالل اللقاء مناقشة سال التعاون بين الجامعة وهيئة الصناعات العسكرية  حيث اطلع معالي 

افق له ع   أهم املعاهد ومراكز األبحاث ذات العالقة بالصناعات العسكرية   املهندس العوه ي والوفد املر

مركز االبتكار التقني للراديو والضوئيات الذي يهدف إل  تحقيق مكانة بحثية عاملية و هندسة زاروا كلية ال و 

 .وتقديم عطاء ابتكاري متميز
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  تعليميناعي الر االصطالقم إطالق
 

في  من قـــاعـــدة بـــايكونور  م22/3/2021في  CubeSat نـــااي املكعــــ طصـــــــــــال القمر ا إطالقعمليــــة بعــــد نجــــام 

أ.د. بدران املل  ســعود  رئيس جامعةمعالي  أعرب Soyouz2جمهورية كازخســتان ع   م ن الصــارور الرو ــ ي 

ســعادته بذل  كلول جامعة ســعودية تدخل هذا املجال التعليمي الهام الذي أعد أحد مشــروعات  عن العمر 

   واالبتكار الطالبي لكلية الهندسة في الجامعة. اإلبداعمركز 

طالاا من كلية الهندسة في جامعة  130نااي قام بتصميمه وتصنيعه حوالي طصالقمر اال  أنوالجدير بالذكر 

 . 2016املل  سعود وبدأ العمل فيه سنة 

 

 ور المحطة األرضية لمشروع القمر االصطناعييز  معالي رئيس الجامعة
 

معالي رئيس الجامعة أ.د. بدران العمر  حيث قام معاليه هـــــــــــــــــ 10/8/1442بتاريخ كلية الهندســــــة  اســــــتقال 

د ع   احــدث التطورات بعــ عواالطال  (KSU_cubesat) ملشـــــــــــروع القمر االصـــــــــــطنــااي األرضـــــــــــيــةبزيــارة املحطــة 

في اســـتقااله ســـعادة عميد الكلية أ.د. مســـاعد العواد واملشـــرف ع   املشـــروع أ.د عاداملحســـن  وكان .إطالقه

 .الادام
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ة سلية الهندكأ.د. مساعد بن ناصر العواد يستقبل وفدا من عميد الكلية 
 بجامعة الملك خالد

 

ـــــ وفد 1442استقال سعادة عميد الكلية ا.د. مساعد بن ناصر العواد بمكتاه يوم األحد املتمم لشهر رج   هـ

رئيس قســم الهندســة و من كلية الهندســة بجامعة املل  خالد  ضــم كل من رئيس قســم الهندســة الصــناعية 

رئيس قســــــــم الهندســــــــة الكهربائية. و وكيل كلية الهندســــــــة بجامعة املل  خالد للتطوير والجودة و امليكانيكية 

ورافق ســـــــــــعادة العميد في اســـــــــــتقال الزوار كل من وكيل الكلية للدراســـــــــــات العليا والاحوث واملشـــــــــــرف ع   

وكذل  وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور  عاداملحسن الادام   مشروع القمر االصطنااي التعليمي ا.د.

  .مــــــــــاجــــــــــد الــــــــــتــــــــــمــــــــــيــــــــــمــــــــــي  ومــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة مــــــــــن أعضـــــــــــــــــــــاء هــــــــــيــــــــــئــــــــــة الــــــــــتــــــــــدر ــــــــــس بــــــــــالــــــــــكــــــــــلــــــــــيــــــــــة

 وهدف  الزيارة إل  إطالع وفد جامعة املل  خالد ع   التجربة الناجحة ملشــــروع القمر االصــــطنااي التعليمي

KSU_CubeSat  جال في بدء مشــــــروع مشــــــابه بجامعة وأهم مراحله  واالســــــتفادة من خبرات الكلية في هذا امل

املل  خالد. واســــــتعر  ا.د. عاداملحســــــن الادام أهم أهداف املشــــــروع  ومحطاته الرئيســــــة  وأهم ما يج  

مراعاته النطالق مشـــــروع ناجم ل قمار االصـــــطناعية التعليمية  وقام بالرد ع   اســـــتفســـــارات الزوار الفنية 

الوفد املحطة األرضـــــية للقمر االصـــــطنااي التعليمي  وتعرفوا ع    والتنظيمية املرتاطة باملشـــــروع. زار بعدها

ســــــــتادمة فخها  من خالل شــــــــرم الدكتور قيس بلوافي املدير الفني للمشــــــــروع
ُ
   .مكونات املحطة والتقنيات امل

 كما زار الوفد مركز اإلبداع واالبتكار الطالبي بكلية الهندســـة الذي ُيمثل مشـــروع القمر االصـــطنااي التعليمي

أحــد مشـــــــــــروعــاتــه. وتعرف الزوار ع   أهم التجهيزات واملعــدات الحــديثــة املتوفرة بــاملركز  وأبــدوا ا جــا هم 

 .وتـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــم ملســــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوى املـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــز ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــروعـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــــــدة

ومن الجــدير بــالــذكر أن املحطــة األرضـــــــــــيــة بكليــة الهنــدســــــــــــة  ي أول محطــة أرضـــــــــــيــة ل قمــار االصـــــــــــطنــاعيـة 

فتتح  للعمل في شهر دأسمبر من العام التعليمية بالجامعات السعودية  و 
ُ
 .2016قد ا
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 واالبتكار في الكلية  اإلبداعزيارة وفد من الهيئة السعودية للفضاء لمركز 

 

ضـــــــــــمن جهود تفعيــل مــذكرة التـكـامــل بين  2021\2\3في  وفــد من الهيئــة الســـــــــــعوديــة للفضــــــــــــاء الجــامعــةزار 

الجاناين  واطلع الوفد خالل الزيارة ع   مركز اإلبداع واالبتكار الطالبي بكلية الهندســـــــــــة وعدد من املعامل 

افق العلمية والاحثية  كما تم مناقشـــــــة املســـــــيوليات للمشـــــــار ع املشـــــــ ركة وتنمية رأس املال ال شـــــــري  -واملر

 .ضاءالوطني للمساهمة في قطاع الف
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على مركز متقدم في جائزة سابك  كيميائيةحصول طالب قسم الهندسة ال
 السنوية ألفضل مشاريع التخرج الطالبية

 

 لجوان  التميز العلمي في كلية الهندســـــــــــة فقد تمكن طالب قســـــــــــم 
ع
 للنجاحات التعليمية ومواصـــــــــــلة

ع
امتدادا

وعادالعزيز ســــــليمان الرميف ويوســـــ   الصــــــقير  منصــــــور الهندســــــة الكيميائية فهد ســــــلطان املطيري وهشــــــام 

محمد العيدروس من حصــــــــــد مركز متقدم في جائزة ســــــــــاب  الســــــــــنوية ال ي تمنف ألفضــــــــــل مشــــــــــار ع التار  

 ."Production of Nitric Acid" الطالبية عن مشروعهم

م بجهود الطالب عاداملحسن بن أحمد الادا أ.د.وفي هذا الصدد أشاد سعادة عميد كلية الهندسة املكل   

 في رئيس قســـــــم الهندســـــــة الكيميائية ســـــــعادة الدكتور 
ع
الحائزين ع   الجائزة وأثنى ع   جهود القســـــــم ممثال

عادالعزيز الغيامه وأعضــــــاء هيئة التدر س املشــــــرفين ع   مشــــــروع التار  لقاء دورهم األكاديمي واإلشــــــرافي 

 .الذي أدى إل  نيل الجائزة

 ع   ني  الكليــة في ا
ع
الحتفــاء بــاملاــدعين وتقــدير املتميزين فقــد قــام ســـــــــــعــادة عميــد الكليــة املكل  يوم وســـــــــــيرا

ــــــــــــــــــــــ بتكريم الطالب الفائزين بالجائزة ومنف الشـــــــــــهادات التقديرية لعضـــــــــــوي هيئة 1442/  2/  18االثنين  هـ

محمد التدر س بقسم الهندسة الكيميائية مشرفي املشروع الفائز  األستاذ الدكتور مراد أبو معزة والدكتور 

 لتحقيق املزيد 
ع
كمال حا  كالي وذل  تقديرا لجهودهما ال ي سـاهم  في صـناعة هذا النجام الجديد متطلعا

 .من اإلنجازات املستقالية
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حصول طالب قسم الهندسة الكهربائية على المركز األول لجائزة أفضل 
 مشروع تخرج المقدمة من شركة اإللكترونيات المتقدمة

 

مشــــــروع تار  متميز من كلية الحاســــــ  واملعلومات وقســــــم الهندســــــة الكهربائية بكلية الهندســــــة  12تنافس 

ع   جائزة أفضل مشروع تار  واملقدمة من شركة اإللك رونيات املتقدمة. وقد قام  لجنة تحكيم مش ركة 

طالب قســـــــــم  روعاملشــــــــــار ع و حصــــــــــل مشــــــــــ مبتقييبين جامعة املل  ســــــــــعود وشــــــــــركة اإللك رونيات املتقدمة 

الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ع   املركز األول وكان بعنوان )مشروع تطوير شرائف سيليكون متناهية 

الصـــــغر لغر  تقليل تكلفة تصـــــنيع الياليا الشـــــمســـــية( للطالاينا حازم الغنيمي وطالل الاقمي  وب شـــــراف 

 .منا د. محمد رامي و د. نصر دبار

 

 
 

 واإللكترونياتافتتاح الفرع الطالبي لمعهد مهندسي الكهرباء 
 

افتتــام الفرع الطالبي ملعهــد مهنــد ـــــــــــ ي  جــامعــة امللــ  ســـــــــــعودكليــة الهنــدســــــــــــة ب ناــارل لطالبنــا وطــالاــاتنــا في

  ذكر ذل  هنية ع   مســتوى العالماملعتبر من أكبر الجمعيات والذي أاألمريكي  IEEE   واإللك رونياتالكهرباء 

مســـــــــــاشــــــــــــــار الفرع الطالبي الـــدكتور مـــاجـــد الفي التميمي وحـــث الطالب ع   االســـــــــــتفـــادة من الفرع كتجمع 

  .ل عضاء الطالبخاصة ومثرية متاصص في التقنية يقدم مميزات 
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 المركز األول لطالب الهندسة فارس الصغير في "تحدي أبشر"
 

الصــــــــــغير ع   املركز األول في )تحدي ابشــــــــــر( الذي حصــــــــــل طال  الهندســــــــــة العامة في الكلية  فارس محمد 

 .أقامته وزارة الداخلية بمشاركة هيئة الايانات والذكاء االصطنااي ومركز املعلومات الوطني وشركة علم

 ."وقد شارل الطال  فارس في مسار "تطوير خدمة جديدة" في تحدي أبشر بفكرة "الكش  اآللي لالشاااكات

وقــد را  معــالي نــائــ  وزير الــداخليــة الــدكتور/ نــاصـــــــــــر بن عاــدالعزيز الــداوود حفــل إعالن النتــائ  نيــابــة عن 

 .صاح  السمو امللكي األمير عادالعزيز بن سعود بن ناي  وزير الداخلية

حضـــــــــر حفل اإلعالن صـــــــــاح  الســـــــــمو األمير بندر بن عاد هللا بن مشـــــــــاري مســـــــــاعد وزير الداخلية لشـــــــــيون 

ومعالي رئيس هيئة الايانات والذكاء االصطنااي الدكتور عاد هللا بن شرف الغامدي  ومعالي رئيس التقنية  

مركز املعلومــات الوطني الــدكتور عصـــــــــــــام الوقيــ   والرئيس التنفيــذي لشـــــــــــركــة علم الــدكتور عاــدالرحمن 

 .عيالجض
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 الكلية تكرم عددا من منسوبيها
الزمالء التالية أســــــماهم بعد  هـــــــــــــــــ 32/3/1442 بتاريخ 6الكلية رقم كرم  الكلية ع   هامش جلســــــة مجلس 

 اف رة تكليفهم وهم انتهاء

  وكيل الكلية للشيون األكاديمية والتعليمية  سعادة الدكتور / أحمد بن محمد النعيم .1

 رئيس قسم الهندسة الكهربائية  سعادة الدكتور / عادالحميد بن محمد الصانع .2

 رئيس قسم الهندسة املدنية  عادهللا بن حمد السبهانسعادة الدكتور /  .3

 رئيس قسم الهندسة امليكانيكية  سعادة الدكتور / عادهللا بن عاداملحسن العادالكريم .4

 كما تم تكريم املهندس أرمياو ادر س من قسم الهندسة الكيميائية بمناساة انتهاء ف رة عمله بالقسم

 .متمنين للجميع التوفيق
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 للكلية  اإلسبانية  IDOM زيارة شركة
 

للشــركة  اإلقليميلالســاشــارات الهندســية واملعمارية يملــحاه املدير  اإلســاانية IDOM زار الكلية رئيس شــركة

افقهم أحد مهند ـــــ ي الشـــــركة ممن تار  حديثا من قســـــم الهندســـــة  باململكة العربية الســـــعودية وكذل  ير

ــــــــــــــــــــ وكان في 1442ربيع األول  22املدنية بالكلية يوم األحد  عميد ووكالء الكلية ورئيســـــــــ ي قســـــــــم  اســـــــــتقاالهمهـ

بين الشــركة والكلية وخاصــة في الهندســة الكهربائية والهندســة املدنية حيث تم  مناقشــة جوان  التعاون 

وتم االتفــاق بين الشـــــــــــركــة  .مجــال تــدريــ  وتوبي  طالب الكليــة داخــل وخــار  اململكــة العربيــة الســـــــــــعوديــة

كما  والكلية باملزيد من التعاون في مجاالت التدري  والتوبي  واملشـــــــــاركة في مشـــــــــار ع التار  لطلاة الكلية

ندسة املدنية وماتبري الجهد العالي والتحكم بقسم الهندسة بقسم اله اإلنشاءاتزار الوفد ماتبر هندسة 

 .الكهربائية

 

عشرون من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة ضمن قائمة جامعة 
 من علماء العالم %2ألفضل  األمريكيةستانفورد 

 

ضــــــــــمن من أعضــــــــــاء هيئة التدر س بالكلية  20تفتار وتاارل كلية الهندســــــــــة بجامعة املل  ســــــــــعود بتواجد 

 وتضـــــــــم أســـــــــماء أفضـــــــــل 
ع
٪ من علماء العالم األكثر 2قائمة جامعة ســـــــــتانفورد األمريكية ال ي صـــــــــدرت ميخرا

ا أكاديميا في ماتل  التاصـــــــــــصـــــــــــات  الذين يال  عددهم حوالي  دولة  149أل  عالم من  160اســـــــــــاشـــــــــــهادع

 ع   قاعدة بيانات
ع
صــــص فراي وهم ال تا 176 تاصــــص علمي و  22العاملية في  (Scopus) ســــكوبس اعتمادا

 :ع   ال رتي 

أ.د. يوســ  الســلوم  أ.د. محمد إقاال خان  أ.د. طارق املســلم  أ.د. صــالم الســيد  أ.د. محمد الشــناق  أ.د. 

ســـعيد الزهراني  أ.د. محمد عاصـــ   أ.د. وليد حمداوي  أ.د. ســـعد الغوينم  د. محمد الرشـــيدي  أ.د. ع ي 

األحمري  أ.د. سعيد درو ش  أ.د. سامي الصانع  أ.د. أحمد خضير  التم ي  أ.د. نذر مال   أ.د. عادالرحمن 

 .أ.د. محمد ع ي  أ.د. سيد الشري   د. حسين الصناديدي  د. أحمد السيد

 .أل  مبرول للكلية ولجامعة املل  سعود  هذا االنجاز
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لدكتور عبدالرحمن الحزيمي عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية ا
بجائزة المراعي لإلبداع العلمي في فرع العمل اإلبداعي وذلك  يفوزبالكلية 

 في دورتها التاسعة عشرة
 

عضـــــو هيئة التدر س بقســـــم الهندســـــة املدنية  تاارل كلية الهندســـــة ل ســـــتاذ الدكتور عادالرحمن الحزيمي

بالكلية بفوز  بجائزة املرااي لإلبداع العلمي في فرع العمل اإلبدااي وذل  في دورتها التاســـعة عشـــرة  ســـائلين 

 .هللا له ولجميع منسوبي الكلية دوام التوفيق والسداد
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 جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية
 

افق  ــــــــــــــــــــــ حفل تكريم الفائزين بجائزة املهندس طارق القصـــــــــــ ي  للتميز في 28/4/1442أقيم يوم األحد املو هـ

مجلس  اجتماعاتفي قاعة  -في دورتها اليامســــــة-الهندســــــة املدنية ع   مســــــتوى اململكة العربية الســــــعودية 

عميد كلية -بن ناصر العوادقسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة  برعاية سعادة األستاذ الدكتور/ مساعد 

 -حفظه هللا-وباشــــــــــري  رااي الجائزة ســــــــــعادة املهندس/ طارق بن عثمان القصــــــــــ ي  -حفظه هللا-الهندســــــــــة 

 :وجرى تكريم الفائزين في الحفل ع   النحو التالي

ريال( خمسون أل  ريال  50.000د. وسيم عااس  وفريقه الاحثي ونال جائزة مالية قدرها ) الفائز األولا

 .عوديس

( ثالثون 30.000أ.د. يوس  بن عادهللا السلوم  وفريقه الاحثي  ونال جائزة مالية قدرها ) الفائز الثانيا

 .أل  ريال سعودي

( عشرون أل  20.000أ.د. صالم بن حامد السيد  وفريقه الاحثي  ونال جائزة مالية قدرها ) الفائز الثالثا

 .ريال سعودي

اي الجائزة سعادة املهندس طارق القص ي  من قال سعادة األستاذ الدكتور وفي ختام الحفل  تم تكريم را

 ملا يقدمه للمجتمع العلمي من دعم وتحفيز وإشعال روم املنافسة الاناءة بين 
ع
عميد كلية الهندسة  نظرا

 .امليتصين في الهندسة املدنية
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 د. ماجد التميمي
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