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  ستاذ الدكتور بدران العمر ال معالي تجديد تكليف 
 
 لجامعة امللك سعود رئيسا

بدران بن عبدالرحمن العمر على الثقة  سمى آيات التهاني ملعالي املدير االستاذ الدكتور أتتقدم كلية الهندسة ب

 لجامعة امللك رئيس تكليفه الغالية بتجديدامللكية 
 
 .متمنين ملعاليه التوفيق والعون من هللا  سعود.ا

 

 
 

 فتج باب الترشيح ملنصب عميد كلية الهندسة

اللجنة االستشارية الختيار عمداء الكليات واملعاهد وبناء على توجيه معالي مدير الجامعة عن فتحها أعلنت 

باب القبول للترشيح ملنصب عميد كلية الهندسة؛ وذلك عن طريق التجديد للعميد الحالي أو التعويض عنه، 

الرابط التالي واملوجود في وكذلك تقييم العميد الحالي والذي سوف تنتهي فترة عمادته، وذلك عن طريق 

 اللجنة  دعتوبهذِه املناسبة   https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection: موقع اللجنة االلكتروني

اركة في تقييم أداء عميد املعلن عنها، للمش ةيع أعضاء هيئة التدريس في الكليوكالء ورؤساء القسام وجم

 أن التقييم متاح حتى يوم السبت 
 
 ..هـ9/9/1441كليتهم عن طريق نموذج التقييم الخاص بذلك، علما

 

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection
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  سعود قبول ثالثة مقترحات بحثية من الهندسة في مبادرة جامعة امللك

 لبحوث فيروس كورونا

البحثية في مبادرة جامعة امللك سعود لبحوث تبارك كلية الهندسة للزمالء التالية اسمائهم قبول مقترحاتهم 

 دكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعةال،  دكتور عبداملحسن بن أحمد البداحالستاذ اال   :فيروس كورونا

متمنية لهم التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف ابحاثهم لنفع ورقي بالدنا   .دكتور حمد بن فهد الحربيال، 

 .الغالية

                   
 د. حمد الحربي               د. عبدالرحمن الربيعة         أ.د. عبداملحسن البداح 

 زيارة عميد كلية الهندسة بجامعة امللك فيصل للكلية

هـ، الدكتور 1441جمادى اآلخرة  5وليد بن محمد زاهد يوم الخميس  استقبل عميد الكلية الستاذ الدكتور 

كلية الهندسة بجامعة امللك فيصل، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية الدكتور عبدهللا الجعفري عميد 

محمد العرفج، وحضر اللقاء وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الستاذ الدكتور عبداملحسن 

ل وتم خال  .البداح ووكيل الكلية للشؤون التعليمية والكاديمية الدكتور ماجد العتيبي ورؤساء القسام

وقام الزوار بزيارة مركز  .اللقاء مناقشة بعض املواضيع املشتركة وتعزيز التعاون املشترك في املجاالت البحثية

اإلبداع واالبتكار الطالبي في الكلية، ومركز التميز لبحاث واختبارات الخرسانة، ومركز سابك للبوليمرات، 

 .لبحاث التقنيات املتقدمةومركز تقنيات الطاقة املستدامة، ومعهد المير سلطان 
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 وفد من الجامعات الفرنسية يزور كلية الهندسة

هـ، وكان في استقباله سعادة وكيل 1441رجب  1أستقبلت الكلية وفد من الجامعات الفرنسية يوم الثالثاء 

وتم  الكلية للتطوير والجودة الستاذ الدكتور مساعد بن ناصر العواد وعدد من رؤساء القسام بالكلية،

خالل اللقاء تقديم عرض عن كلية الهندسة وكذلك عرض عن الجامعات الفرنسية، ومن ثم تمت مناقشة 

 .سبل تعزيز التعاون املشترك في املجاالت البحثية والتدريبية وتبادل الزيارات لعضاء هيئة التدريس والطالب

ندسة املدنية والجهد العالي في قسم كما قام الوفد الفرنس ي بزيارة معملي هندسة اإلنشاءات في قسم اله

 .الهندسة الكهربائية

 

 

 ترقية املهندس عطية الزهراني الى املرتبة الثانية عشرة

من قسم الهندسة  الزهراني، بن عوض للمهندس عطية بترقية استثنائية  بحمد هللا صدر قرار الجامعة 

 .عشرةباملرتبة الثانية  "كبير مهندسين" وظيفة إلى  الكيميائية

 من التقدم  التميز املستحق، وتسأل هللا على هذا املهندس عطية وبهذه املناسبة تنهئ كلية الهندسة
ّ
له مزيدا

 .والنجاح وأن ينفع به
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 جائزة العميد للموظف املثالي لشهر )جمادى الثاني( تمنح لألستاذ: 

 بخيت بن إبراهيم الدوسري 
بالداء وسرعة اإلنجاز وتعزيز الثقة بالنفس وقيمة العمل وتشجيع استمرارا لتحفيز موظفي الكلية لالرتقاء 

املنافسة االيجابية بين املوظفين وتشجيع أساليب العمل االبداعية التي تسهل وتزيد من كفاءة إجراءات 

العمل وسير املعامالت بين وحدات الكلية تم منح جائزة العميد للموظف املثالي لشهر جمادى الثاني من 

هـ للموظف: الستاذ بخيت بن إبراهيم الدوسري من قسم 1441الدراس ي الثاني من العام الجامعي الفصل 

 .الهندسة الكيميائية

.   

هذا وقد تم تكريم املوظف من قبل سعادة عميد الكلية بحضور سعادة أعضاء مجلس الكلية في بداية جلسة 

 ..هـ14/07/1441املجلس الخامسة عشر املنعقدة بتاريخ 

 

 كلية الهندسة تشارك في امللتقى التاسع للتخصصات املقام في مدارس 

 التربية النموذجية بالرياض

شـــــــراف ســـــــعادة رئـــــــيس وحـــــــدة العالقـــــــات املجتمعيـــــــة بوكالـــــــة الكليـــــــة للتطــــــــوير إشـــــــاركت كليـــــــة الهندســـــــة ب

مــــــــدارس التربيـــــــــة النموذجيـــــــــة  فـــــــــي املقــــــــامعـــــــــارف عبــــــــادل فـــــــــي امللتقــــــــى التاســـــــــع للتخصصـــــــــات  د. والجــــــــودة

هــــــــــــ ، والـــــــــــذي عهـــــــــــدف الـــــــــــى تعريـــــــــــف طـــــــــــالب التعلـــــــــــيم العـــــــــــام بأن مـــــــــــة الجامعـــــــــــة  6/1441/ 16-17بتـــــــــــاريخ 

ويمكـــــــن   والتخصصـــــــات املختلفـــــــة فرهـــــــا ، حيـــــــث تـــــــم ترشـــــــيح عـــــــدد مـــــــن طـــــــالب كليـــــــة الهندســـــــة للمشـــــــاركة.

 :تلخيص مشاركة الكلية في امللتقى باملحاور التالية
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أقسامها وإمكاناتها البحثية والفنيةتعريف زوار امللتقى ب •  .كلية الهندسة و

 .التعريف بمتطلبات التسجيل بالكلية •

 .التعريف ببرامج القسام الكاديمية بالكلية •

 .بيان مجاالت توظيف خريجي أقسام الكلية •
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