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جود اليات واض
للمراكز والكراس
ة جميع الجو

 ـةــ

والـجــودةر 

 م2

الب، تــقــديـم
ين من خـالل
ـم مشاريع ط
ر امكانات وخ
ھندسية للطالب
 خــريجــي الك
ى امتــياز خــال

ھـ والفص1433
ھـ والط1434/

جــھم ھــذا ا
دات وجــوائــز

ة للدراسات
ضيافة مجلس

س كلية الھندس
سات العليا
حمد العامري

حيث تطرق ا 
ت العليا با
ب الدراسات

 وكذلك العال
رورة وجثية وض

دور اإليجابي ل
ومعالجةكلية 

  جت مسبقا.

ـدســ
رـة للـتـطـويـ

2013 سطس

صيــفي للطــال
طالب المتميـزي
داخلي، ودعــ
رــالل تــوفــي
مؤسسات الھ

متـكريـا تـم
حاصلــين على

1432/3ماضي
/1433ذا العام

متــوقع تخــرج
قـــديــم شــھا

وكيل الجامعة
في ض علمي

ستضاف مجلس
جامعة للدراس

د. اح عادة أ.
،ھـ1434/ 4/

مج الدراسات
ستقطاب طالب
حوث بالكلية
كراسي البحث

دعم الدتابعة و
حثية في الك
سلبية الني نتج

الـھـنــ
ة الـھـنـدســ

أغسالموافق 
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لـيــة 
كـالــة كـلـيــة

ھـ ا1434 ال

ي كـلـيـة

يھا مساء يو
ة حمد الجاس
جامعة للشــؤو
لـدكتور عبـدهللا
 لقاء الخريجين
ر خـمسين عام
 عدد كبير من
فلوتضمن الح
د بندكتور خال

 مسيرة الكلي
 انجازات الكلية
ن العــدد األو

مــع كليــــت
ةزيـ واالنجـليـ

ن لتـكون قنا
ھا مع بعضھ
م في تطويـ

  دسة.
ت لثــالثــة من
حي بن حمـز
 محمد بن
السمو الملكي
عــبدالعــزيــز آ
عن تجــربتھ
ـيــة،، ومن ث
 الــرئـيسين
 بن عثمـا
تـبـنـيه جـائــز
 في المملك
حوار مفتــوح م
كلــية للتـطويـ
يث تم اقــتــرا
ت: تــقــديــ
ص للتــدريــب

مـع كل
صـدر عـن وك

شوا –ــانـي

  
  
  
  
  
  
  

ل لـخـريـجي
ةھـنـدســ
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جامعه الملك سعود و مدينه الملك عبد 
العزيز تحصدان براءة اختراع من المكتب 

األمريكي للملكية الفكرية في مجال عزل 
المنشأت النووية من الھزات االرضية 

 المدمرة
  

خالد بن عبد اللطيف السيف تمكن الدكتور 
االستاد المشارك بقسم الھندسة الميكانيكية 
بجامعه الملك سعود و المستشار لدى مدينة 

المركز  –الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
من الحصول  ،الوطني للربوت واألنظمة الذكية

على براءة اختراع علمية من المكتب األمريكي 
زل المنشات ـللملكية الفكرية في مجال ع

النوويه من اثار الزالزل حيث قدم الباحث تصميم 
مرحله تفصيلي لقاعدة عزل ذكيه تستخدم في 

تستطيع ھذه و ،انشاء المفاعالت النوويه
في المائة من  95الى  90القاعدة عزل من 

, وذلك حسب االختبارات المعملية شده الزلزال
التي تمت على جزء من نموذج مصغر لنظام 

وتتكون القاعدة الذكية من مجسات بدقة العزل. 
عالية للتعرف على بداية الھزه االرضيه ومن ثم 
نقل االشارة الى لوحه تحكم الكترونية التي 
بدورھا تنظم عمل ستة صمامات في ثالث 
اسطوانات ھيدروليكية لتثبيت القاعدة في حاله 

  االستقرار قبل الھزه االرضيه وبعدھا.
لطراز الجديد للقاعدة وأفاد الباحث أن ھذا ا

الذكية يستفيد منه جميع المنشآت الحساسة 
مثل محطات الطاقة النووية والمستشفيات 
والمدارس وجميع المباني ذات االرتفاع 
المنخفض التي توجد في مناطق تنشط فيھا 

 الزالزل . 

 
تفوق كلية الھندسة في مشاريع التخرج 
على مستوى كليات الھندسة في دول 

 عاون الخليجيمجلس الت
 

حصلت كلية الھندسة على المركز األول في 
مسابقة افضل مشاريع التخرج لطلبة كليات 
الھندسة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي 
تم اعالن نتائجھا خالل اإلجتماع العشرين 

والتخطيط لعمداء كليات الھندسة والعمارة 
والحاسب األلي لدول مجلس التعاون الخليجي 
حيث شاركت عشر جامعات خليجية من خالل 

مشروع تخرج في تخصصات الھندسة  46
المختلفة وقد حصل احد مشاريع التخرج 
المقدمة من كلية الھندسة على المركز األول 

  وكان المشروع بعنوان:

Design and Implementation of a Fail-Safe 
Wireless Communication System for 
Unmanned Aerial Vehicles  ) UAV( 
المقدم من الطالب ريان السلمان ومحمد 

  العقيلي بقسم الھندسة الكھربائية.
وفازت جامعة قطر بالمركز الثاني وجاء مشروع 
جامعة الملك سعود من قسم الھندسة 
الصناعية وجامعة جازان في المركز الثالث 

ة اإلمارات بالعين وجامعة جازان وحصلت جامع
  على المركز الرابع.

  MyOBEورشة عمل للبرنامج الحاسوبي 

  

د.  تحت رعاية سعادة عميد كلية الھندسة أ.
الكلية وكالة  نظمت ي،الحميز ابراھيمخالد بن 

جودة ورشة عمل للبرنامج لتطوير والل
، الماليزية  UPMمن جامعة  MyOBEالحاسوبي

يوم الثالثاء  باسل شديد وذلكبتقديم من د. 
) في كلية 58أ1ھـ في قاعة ( 28/5/1434

ويعنى البرنامج بمتابعة أداء  الھندسة،
المخرجات العلمية وقياسھا والحصول على 
المعلومات والتقارير المطلوبة لبرامج االعتماد 

  االكاديمي.
ة وقد حضر الورشة رؤساء أقسام الكلي

استھدفت والجودة, وومشرفي وحدات االعتماد 
التعرف على ورشة العمل عرض البرنامج و

امكانياته واالستخدامات المفيدة والمتاحة فيه, 
والتعرف على مرئيات ومقترحات الحضور عن 
البرنامج بغرض تطويره وتحسينه بما يتناسب 

  مع متطلبات الكلية .
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لمدھـ 1434
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ـاون مع ـالھنـدسـة للتـطـويــر والجــودة بالتـع
ـة تـدريبـيـة ـالماليـزيـة ورش   UPMجـامعــة

الخـاص بـقـيـاس  MyOBEعـلى بـرنـامج 
مخـرجــات التعــليـم وقـياس االداء، بغـرض 
ارشـاد أعضاء ھـيئـة التـدريـس والمحـاضريـن 

ـشـغـيل ـوالمعـيـديـن بالكـليـة بكيـفية ت
البـرنـامج واالستـفـادة منه في إدارة عـمليات 
التعـلم والتعـليـم، وتـقيـيـم مخـرجـات المقـررات 

مي والمقـارنـة بينھما، والبـرنامج األكاديـ
ـداف البـرنـامج وتحسـين جـودة ــيـيم اھـقـوتـ

األداء، إضافـة إلى امكانـية متابعـة األداء بـشكل 
مستـمر وفـاعـل والحـصول عـلى متـطلـبات 
اإلعـتـماد األكـاديـمي مـن تـقـاريـر ومعـلومات. 

، وھـو  UPMوالبـرنامج من تـطويـر جامعـة
تـماد ــراض اعـــخـدم حـالـيا ألغبـرنـامـج مست

ــدد ــا وعــالـيـزيــاديـمـية في مـج األكــرامـالب
ـدول الغـربـية ـالبـعـض ات ــامعـمن ج

كـبريـطانـيا وكـنـدا وأمـريـكا،، وقـد قـامت الكـلية 
راء الـبرنـامج ــذا العـام بـشــة ھــدايــفي بـ

امج ـرـه في جـمـيع البـطـبيـقــرض تـــبغ
ـدًء من الـفـصل ــاألكـاديمـية للكـليـة ب

-1434ـدراسي األول للعــام الجــامعي ـال
دورة لـمدة اربعــة ـررت الــوقـد تكـ ھـ .1435
ھـ 2/7/1434د ـداًء من يـوم االحـام ابـتـــايـ

ھـ 5/7/1434اء ـم إلى األربع12/5/2013الموافق 
سـاعـات م، بـواقـع اربع 15/5/2013ق ـالمواف

سيتم يوميـا، في مـركـز الـحـاسـب بالكليـة، و
 يـن.ـاركــضور للمشـشـھـادات ح اصــدار

دريب الماليـزي كال من ـريـق التـــضمن فــوتـ
ـزيـز (مديـر إدارة االعـتـماد ـور أزالن عـالـدكت

ـدس رحـمان ــا) والمھنـالھنـدسي بمالـيزي
كھـربـائـية وقـريـن (محـاضر بـقـسم الھنـدسة ال

ور ـ) والـدكتـUPMوااللكتـرونـيات بجـامعـة 
ـري نـور (المديـر السابـق إلدارة ـميقـات جـوھ

  األعـتماد الھنـدسي بمالـيـزيـا).

  اللـقـاء الـسـنـوي لـمنسـوبي الـكـلـيـــة

 
أقـامـت الـكلـية اللـقـاء الـسنوي لمنسوبـيھا 

 ھـ،1431- 7-7ظھـر يـوم الخمـيس د صـالة بـع
 تـضمـن اللـقـاء كـلمـة تـرحـيـبية من عـمـيدو

الكلية األسـتاذ الـدكـتور ابراھيم الحميزي، 
االقسام  اءوتكريم الزمالء المتقاعدين، ورؤس

الء والطـالب المنتـھية فـترتھم، والـزم
نـظـيم احـتفـالية الكلية بمرور المشاركيـن في تـ

الحـاصـلين عـلى جوائز خمسين عاما، والزمالء 
 تـميز، كما تم تكريم الموظـف المثالي والفني

  ام.توى الكلية لھذا العسالمثـالي على مـ
  

  
تــكريـم مشـاريع الـتـخـرج المتـميزة 

الثـاني    للـفـصل الـدراسـي
 ھـ1433/1434

ب ـرجــ 25اء ـة يوم الثـالثـــامت كليـة الھنـدسـقأ
ــھـــ معـــرضا وحـفـــال 1434 ـــميا لمشاري ع ـتـكـري
ـــالـتخــ ـــرج الـمتـمي ــذا ال ي ـدراســـفصل الـزة لھ
ـــاية ع1433/1434اني ـالثــ ـــ تحـــت رع ـــيد ـھ ـم
ـة الھنـــدسة األستـــاذ الـدكـــتور خـــالد بــن ـــكلي
اللـــطيف  دـور عـبـــزي، والدكتــــيم الحـميـــراھـاب

ـــد آل الـبــن محـمــ ر مـــدراء رئــيس ـشـــيخ، كـبي
مديـر التـنـفـيـذي لشركة ابــي أي ايــه ـمكـتب ال

وتـــم  ،(BAE Syatems)سيســتمز السـعـوديـــة 
ـــوزيع جـــفـــخــالل الح ـــز، مـقـدمـــة مــن ـل ت وائ

ع ـطـالب المشـاريـــوق لـالشركـة، وشھادات تـف
ـــذين قـالمت ـــزة ال ــــمي ــوا عــدم ـــع ـ ـرضاً لمشاري
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ين ـ، كما تـم تـكريـم االسـاتـذة المشرفـ التخـرج
  لى ھـذه المشاريـعـع

وتـضمنـت المشاريع الـفائـــزة مشـروعـيـــن مــن 
 40كل قـــسم، وبـــلغ عـــدد الطــالب المكـرمـــين 

طـالـــبا، كمــا كـرمـــت الكـــلية بـــشكل خــاص 
ـــين قــــسمي  ــــرك ب مــــشروع التخــــرج المشت
الـھنـدسـة الكيمـيائـــية والھنـــدسة الميكانـــيكة 

يـــر والجـدوالـــذي شـــارك فـــيه خـــمسة طــالب. 
ــــر أن شـــ ـــه سيســـتمز ـبالـذك ـــي أي اي ركة اب
ــــ ـــــة ت ة يــــالديم جــــوائز مـقوم بتـقـــــالسعـودي
ية ســصــول درايزة منــذ أربعــة فمللمشاريع المتــ

  ضت.م

" مـــدى نــجــاح ورشــة عــمـل 
  "مــشــاريــع تــخــرج كـلــيــة الھنــدســة

وكــالــة كـلـيـة الھنـدســة للتــطــويــر نـظمـت 
ورشــة عــمـل بعــنوان "مـدى نــجــاح  والجـودة

مــشــاريــع التــخــرج بـكـلــيــة الھنــدســة"، 
 مايو 11ھـ، الموافق 1434رجب  1يوم السبت 

، ظــھــرا 3:00إلى  1:00الساعة من ، 2013
يـم بعــض ـــج تـحــكــبغــرض عـــرض نــتــائ

ـزة مـن ـمتـميـرج الـــخــع طــالب التــشـاريــم
الكـلـية خــالل بــه  تم قـامــــيـيــخـالل تـقــ
م ــيــكــحــج تــائــتــا نــضــ، واييالعــام الماض

رج ــخــع تــاريــة لمشــالثـــة الثــقــابــالمس
لس ــامعات دول مجــة بجــدســات الھنــليــك
يه ــاركت فـــش ــتـيي الــليجـــاون الخــعـــالت
 عــاريــــة مشــتـســب ھــذا الـعــام ةـــليـالك

تــمثــل اقــسـام الكــليــة السـتـة،، علمــا 
بــان مـراجــعــة المشــاريــع قـــام به في 

ــدد ــمـن ع حـكــمونمــالحــالتــيـــن 
   .ةــيــربـــية والعــمـالـــات العــامعــالجـ
تاذ ـا من األســرضــــة عـــورشـــضمنت الـوت
سم ـيس قـلي رئـن عــديــماد الـور عــدكتـال

ــيـيس ـــقـوان: "تـنــية، بعــاعـة الصنـدسـالھن
ـخــرج كـليــة الھنـدســة ـمشـاريــع تـ

من  آخــر اــرضــــــر الـ 'اإلبــت' "، وعــبـمعــايــي
ضو ـــيــنـي عــربـشـد الـمــور أحــتـدكــال
ة ـدســسم الھنــس بقـدريـــتـة الـيئـــھ

ادة ـــفــستـوان: "دروس مـنــة، بعــيــالصناع
ع ــاريـة لمشــالثــثـة الـــقــن المسابـم

ـدسـة بـجــامعـات دول ـات الھـنـليــرج كـــخـت
م ـــليجـي"،، ومن ثــــاون الخـعـــلـس التـمج
يم ــكــحــائج التــتـرون نــاضــش الحــــاقـن
عمادة ـر لــريــقــع تــرفــوصية بــالت متـوت
لى ـا عـيمھـمـوصيات لتعــم التــأھــية بـلــالك
لإلستـــفــادة من مـالحــظــات سام ـاالق

المحــكمــيــن حــول مــكامــن الضعــــف 

والــقـــوة في المشــاريع ومطـــابقــــتــھا 
  لمتــطــلــبـات األبــت.

تـحصــدھــا كـليــة ســت جــوائــز 
الھنــدســة في حـفـل جــائــزة الجـامعــة 

  للتــميـز العــلـمي
فـاز اربعـة من اعضاء ھيئة التـدريس، وطـالبان 
من طـالب الـدراسات العـليا بكلـية الھندسة 
بسـتة جـوائـز في فـروع جــائـزة جـامعـة الملك 

ھم في سعــود للتـميـز الـعـلمـي، وتـم تـكـريـم
حـفل تكـريم الفـائـزين بالجـائـزة، ظھـر يـوم 

ھـ في قاعة الشيخ حمد 15/7/1434السبت 
الجـاسر بالبھو الرئيسي بالجامعة، بـرعـايـة 
مـعـالي وزيــر التعـليم العالي الـدكتور خـالد 
العنقـري وبحضور معـالي مدير الجامعة الدكتور 

من سبعة سنوية الجائزة وتتكون ال بدران العمر. 
 فروع:

الفرع األول: جائزة المسيرة العلمية المتميزة، 
الفرع الثاني: جائزة جودة البحث العلمي، الفرع 
الثالث: جائزة غزارة البحث العلمي، الفرع 
الرابع: جائزة االكتشافات واالبتكارات وترخيص 

الفرع الخامس: جائزة التميز في ، التنقية
الفرع  ارجي للبحوث،الحصول على التمويل الخ

السادس: جائزة أفضل كتاب مؤلف، الفرع 
السابع: جائزة التميز البحثي لطالب الدراسات 

  .العليا
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وقد فاز الزمالء والطالب التالية اسمائھم في 
 عدد من فروع الجائزة:

  (ھندسة ميكانيكية) الدكتور السيد شريف
بالمركز الثاني لفرع الجائزة الثاني (جودة 

 العلمي)البحث 
  الدكتور سعيد الزھراني والدكتور ايناس

شريف (ھندسة كيميائية) بالمركز الثاني 
لفرع الجائزة الرابع (االكتشافات واالبتكارات 

 وترخيص التقنية)
 كھربائية )  الدكتور وحيد عبدالعال (ھندسة

بالمركز الثالث لفرع الجائزة الرابع 
 التقنية)(االكتشافات واالبتكارات وترخيص 

  (ھندسة كيميائية) الدكتور سعيد الزھراني
بالمركز األول لفرع الجائزة الخامس (التميز 
في الحصول على التمويل الخارجي 

 للبحوث)
  طالب الدكتوراه محمد عبدالحليم محمد

عثمان (ھندسة مدنية) بالمركز األول لفرع 
الجائزة السابع (التميز البحثي لطالب 

 علوم والھندسة)ال-الدراسات العليا
  طالب الماجستير ھاني عبده (ھندسة

ميكانيكية) مناصفة مع طالب من كلية 
العلوم بالمركز الثاني لفرع الجائزة السابع 
- (التميز البحثي لطالب الدراسات العليا

 العلوم والھندسة)
والكلية تھني جميع الفائزين على تميزھم 
وتحقيقھم ھذه المراكز المتقدمة في جائزة 

 لجامعة للتميز العلمي.ا

حـــفـــل تــــكــريـــم للمتــقـــاعـــديــن 
من منــسوبي مـعــامــل ومخــتــبــرات 

  الھــنــدســـة
  

نـظم منسوبو معــامل ومختـبـرات كلية 
الھندسة وادارة الكـلية حـفــل عــشاء للــزمالء: 
االستـاذ عـبـدالعــزيــز الشھــري واالستــاذ 
حــمـود العمــري واالستــاذ حـسن خـتـــام، 

ھـ بالمــزرعــة 25/6/1434مساء يــوم األحـــد 
ذلك التـعـــليــميــة بكليـة الــزراعــة، و

بمنـاســبـة احــالـتــھم عـلى التـــــقــاعــــد،، 
وقـــد حـضر الحــفــل زمالئـھم فـي المعــامل 
والمخـتــبــرات وعــدد مـن منسوبي ادارة 
الكلــية وعـلى رأسـھم األســتــاذ ســـليمان 
بن ابــراھــيــم التــويـجـــري مــديـــر الشــؤون 

كليــة، ورئيس قـسم الـمالـيــة بإدارة ال

الھنـدسة المدنــية الـدكتور خــالــد الظـافــر، 
ووكـيل الكلـية للتـطويــر والجــودة الــدكتور 
ولــيـد زاھـــد،  وقــد تـــم تــكــريــم الـــزمالء 
المتـقـــاعــــديــن بـھـــدايــا وشـــھــادات 
 تــقــديــريــة،، وشـكـــر الحـضور األخــوة
المتقــاعــديــن عـلى تــــفــانــيھم في 
عــملھم، ودعــوا لھم بــطول العمــر والصحـــة 

  الـعـــافــيــة.

  

  

وكـالة الكـلـية للـشـؤون األكـاديــمـيـة 
تــدشــن عــدد مـن البـرامج 

  التـطــويـــريــة لـشـؤون الـطـالب

تحت رعاية سعادة وكيل الجامعة للشؤون 
التعليمية واألكاديمية أ. د. عبدهللا السلمان، 
وحضور سعادة عميد القبول والتسجيل د. 
عبدالعزيز العثمان، ووكالء العمادة دشنت وكالة 
الكلية للشؤون األكاديمية بالكلية يوم األثنين 

ھـ عدداً من األنظمة والبرامج 10/7/1434
التطويرية الخاصة بشؤون الطالب وإجراءات 

والتي كانت ثمرة جھود متواصلة  التسجيل،
وحثيثة لوحدات وكالة الكلية للشؤون األكاديمية 
في الفصول السابقة، وقد عمل على تطوير 
ھذه المنظومة من التطوير وحدة شؤون الطالب، 
ووحدة التسجيل والجداول الدراسية بالكلية، 
ووحدة اإلحصاء، ووحدة التدريب العملي 

سر التركي وكيل الكلية بالوكالة، وقدم الدكتور يا
للشؤون األكاديمية عرضاً شامالً استعرض فيه 

   وھي: ،ھذه البرامج واألنظمة
برنامج إعداد الجداول الدراسية: برنامج يقوم • 

بإعداد الجداول بالشكل األفضل آلياً، آخذا بعين 
االعتبار القواعد والسياسات المتبعة من قبل 

    الكلية والجامعة.
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": برنامج يساعد الطالب في أجــــدبرنامج "• 
بناء جدوله الدراسي وفق المتاح من وضع 

   الشعب مع تحقيق رغبات الطالب قدر اإلمكان.
برامج اإلحصاء المساعدة: برامج تقوم بإعداد • 

عدد من الملفات الخاصة تحوي بيانات وتحليالت 
ھامة ألداء الطالب األكاديمي، ونتائج الشعب، 

ات الطالب وطرق التواصل معھم، باإلضافة لبيان
وتخدم ھذه الملفات العديد من األقسام 

   والوحدات بالكلية.
برنامج الحاالت الطالبية: طورت وحدة شؤون • 

الطالب برنامجا يقوم بعـرض بيانات الطالب الذين 
تدرس حاالتھم لجنة المشاكل الطالبية بشكل 
مميز، ويتيح للجنة سھولة االطالع على جميع 

يانات الالزمة التخاذ القرار الصحيح وفق الئحة الب
  الجامعة، والسياسة المتبعة في الكلية.

نظام تقديم الحاالت الطالبية: نظام يتيح • 
  للطالب التقديم الكتريونيا ومتابعة حالة طلبه.

نظام تعديل الجداول الدراسية: حيث أصبح • 
يمكن للطالب التقديم على طلب تعديل لجدوله 

من خالل البوابة االلكترونية، وتتبع  الدراسي
حالة الطلب، باإلضافة لمميزات النظام في 

  المتابعة، واألرشفة والدقة في األداء.
برنامج إعداد الجداول النھائية: برنامج • 

استخدمته الكلية لبناء جداول االختبارات 
النھائية، يراعي عدم التعارض للطالب، وإيجاد 

  االختبارات.الفراغات المناسبة بين 
نظام االمتحانات البديلة: نظام يحول جميع • 

إجراءات االمتحانات البديلة لتكون الكترونية، 
ابتداء من التقديم، إلى قرار الكلية، مروراً 
باعتماد القسم لموعد االختبار الذي تغيب عنه 

  الطالب.
نظام التدريب العملي: حيث يتم فيه تحويل • 

ملي ابتداء من طلب جيع إجراءات التدريب الع
الفرص من الجھات التدريبية وانتھاء باستقبال 
التقارير النھائية والسرية الخاصة بإنھاء تدريب 
كل طالب، مما سيسھل الكثير من اإلجراءات 

  ويزيد من كفاءة العمل في الوحدة.
وقد عبر سعادة وكيل الجامعة للشؤون 
 التعليمية واألكاديمية عن سعادته بھذه البرامج
التطويرية التي ستخدم العملية التعليمية 
بشكل متميز، ولم يستغرب سعادته أن تكون 
كلية الھندسة مبادرة بمثل ھذه البرامج 
التطويرية، إذ عودت كلية الھندسة الجامعة 
على الريادة والمبادرة في جوانب كثيرة، وتمنى 
أن يتم االستفادة من ھذه البرامج واألنظمة في 

  .المختلفة كليات الجامعة

زور ــي BAHANGانج ــاھـة بــعـامـد جـوف
  الھندســة ةــكلي

) Bahangقام وفد من جامعة باھانج الماليزية (
ھـ برئاسة 23/4/1434بزيارة للكلية يوم الثالثاء 

البروفسور رسلي يونس نائب رئيس الجامعة 
لألبحاث واالبتكار، وذلك خالل برنامج زيارتھم 

والجامعات بالمملكة. والتقى لبعض المشاريع 
قسام، وقدم ألالوفد بالعميد والوكالء ورؤساء ا

. كما تعرف نشطتھاوأ عرضا عن جامعة باھانج
ومراكز وكراسي  الكليةعلى إمكانيات الوفد 

مير سلطان ألمركز ااألبحاث فيھا، وقام بزيارة ل
صطحبھم وأ، PSATRI للصناعات المتقدمة

يلي مدير المركز في بصالح الشاألستاذ الدكتور 
  .المركزجولة ب

  

  

وكالة الكلية للشؤون األكاديمية تنظم 
 بالتعاون مع دورة لدى شركة شنايدر

   نادي الھندسة الكھربائية

  

  

  

  

نظمت وكالة الكلية للشؤون األكاديمية بالتعاون 
مع نادي الھندسة الكھربائية ووحدة التوجيه 
واإلرشاد بالقسم دورة مكثفة في مجال القوى 
الكھربائية قدمتھا شركة شنايدر لمدة خمسة 

شرين عأيام بمقر الشركة بالملز، بمشاركة 
من طالب المستويين التاسع والعاشر  اطالب

د قام بإلقاء المتوقع تخرجھم قريباً. وق
مؤمن السيد م.  و ،إسالم عامرم.  المحاضرات

  فراس عزيزة.و، عبدهللا

  وقد تضمنت الدورة المواضيع التالية:
 كھربائية ذات الجھد تصميم التركيبات ال

 للجنة الدولية الكھروتقنية  المنخفض وفقاً 
)IEC.( 
 ماية شبكات الجھد المنخفض.ح 
 )اإلختبار النوعي لـSwitchboardsالجھد  ) ذو

 المنخفض.
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 .تأريض أنظمة الجھد المنخفض 
 .شبكات الجھد المتوسط وطرق حمايتھا 
  المحوالت الكھربائية وتطبيقات

)Switchgears(  .الخاصة بالجھد المتوسط 
 .التقييس والموصفات القياسية 
 .كفاءة وجودة الطاقة 
  حماية المحركات عند بداية التشغيل

)Motor starters and protection.( 
 ) المباني المتكاملةIntegrated buildings.( 

وتأتي مثل ھذه الدورات ضمن حرص المجلس 
اإلرشادي بوكالة الكلية للشؤون األكاديمية 
على تقديم ما يفيد الطالب في حياتھم العملية 

ع الشركات الرائد بعد التخرج، وذلك بالتعاون م
في مجالھا، باإلضافة إلى مشاركة الطالب 
أنفسھم من خالل األندية الطالبية في 

  األنشطة والفعاليات المفيدة المختلفة.

ختراع من المكتب األمريكى لتصميم ابراءة 
 مضخة األنسولين لمرضى السكري

 
  

تم منح الجامعة براءة اختراع من مكتب براءات 
وحيد غريب . األمريكى توصل اليھا أ.دألختراع ا
عبد العال أحد منسوبى الجامعة بكلية  يعل

 USقسم الھندسة الكھربائية برقم  -الھندسة 
8,382,703 B1  م. وذلك 2013فبراير  26وتاريخ

 Piezoelectric Dual-Syringe Insulinبعنوان "
Pump مضخة األنسولين الكھروضغطية "

مزدوجة الحقن. ويمثل ھذا األختراع تصميم 
مبتكر لمضخة األنسولين يمكن تطبيقه لمرضى 

يتميز تصميم الجھاز بصغر الحجم والسكرى. 
وتوفير الطاقة المستخدمة وذلك ألستخدام 
أحدث أنواع المواتير صغيرة الحجم والمصنوعة 

ى على ملفات من مادة البيزوالكتريك والتحتو
كھربائية والتتأثر أثناء التشغيل بالموجات 
الكھرومغناطيسية. ويمكن لموتور المضخة أن 
يقوم بالحقن من مصدرين مختلفين لألنسولين 
ر. عن طريق التحكم فى اتجاه حركة الموتو

ختراع بزيادة سعة التخزين لمادة إليتميز ھذا او

األنسولين مما يمكن المريض من أستخدام 
ضخة لمدة أطول عن مثيلتھا فى األسواق. الم

وأيضا يمكن شحن بطارية الجھاز من خالل 
مصادرالطاقة فى جسم األنسان مثل حرارة 
الجسم أو طاقة الحركة مما يزيد من عمر 
التشغيل للبطارية المستخدمة. يتميز أيضا ھذا 
األختراع بنظام تحكم مدمج عالى الدقة يتمكن 

كمية من ريض بأقل من حقن جسم الم
 لى درجة متناھية الصغر تقدرإاألنسولين تصل 
عالية الجودة. كما  كفاءة أداء يبالنانو مما يعط

جھاز كافة المعايير القياسية تتوافر فى وظائف ال
تشترطھا ھيئة األغذية واألدوية األمريكية  يالت
)FDAصميم مضخة األنسولين لمرضى ) فى ت

  .يالسكر

  

الھندسة تستقبل باحثين من معھد  كلية
جامعة اوساكا لبحاث الدمج واللحام أ

 اليابانية

 

زار وفد من الباحثين بمعھد ابحاث الدمج واللحام 
كلية الھندسة يوم  بجامعة اوساكا اليابانية

وبدأت زيارتھم بمقابلة  ،ھـ30/4/1434 الثالثاء
اعضاء ھيئة التدريس المختصين بقسم 
الھندسة الميكانيكية والتباحث حول مذكرة 

ين الكلية والمعھد الياباني التفاھم المقترحة ب
ى الطرفان استعدادھم للتعاون من بدأحيث 

 جل تحسين التعليم والبحث العلمي من خاللأ
واد األبحاث المشتركة وتبادل المعلومات والم

واإلستفادة من اإلمكانيات المعملية وتبادل 
راسات العليا الطالب في المرحلة الجامعية والد

بل عميد الكلية الوفد ستقأوفي نھاية الزيارة 
كد على تشجيع أرحب بالضيوف و يالضيف والذ

الكلية الشديد لمجاالت التعاون المختلفة مع 
  .الجھات العالمية المتميزة
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للكلية بمعرض جنيف  مبدالية ذھبية 
  الدولي

  

الدكتور رجا رضوان حسين من قسم  حصل
الميدالية الذھبية في على الھندسة المدنية 

المعرض الدولي لالختراعات الواحد و االربعون  
تكريما  وذلك سويسرا. - والذي عقد في جنيف

لبحوثه البارزة و التي طور من خاللھا  وسيلة 
ي الخراسانة مبتكرة للحماية من التآكل ف

المسلحة  التي تم اصالحھا. وقد عقد المعرض 
تحت رعاية  2013أبريل  14- 10في الفترة من 

ومدينة جنيف  الحكومة السويسرية االتحادية،
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويحضر ھذا 

ألف زائر من جميع أنحاء  60الحدث أكثر من 
 1000دولة وحوالي  45عارضا من  725العالم و 

اھم  أحد اختراع مما يجعل من ھذ الحدث
  .رض لالختراعات في العالمامعال

  

كرسى ارامكو للطاقة الكھربائية يستقبل 
وفدا من  ھيـئة تنظيم الكھرباء واالنتاج 

  المزدوج

  

 11استقبل كرسي ارامكو للكاقة الكھربائية في 
 ءتنظيم الكھرباو فدا يمثل  ھيئة  2013 فبراير

لى استشاري الھيئة. إواالنتاج المزدوج باالضافة 
قد قام الوفد بعرض حول استراتيجية العدادات و

لعربية الذكية والشبكات الذكية للمملكة ا
عضاء أالسعودية  من اجل  الحصول على رؤية 

لباحثبن في الكلية حول اھيئة التدريس و
بين   وتبع العرض مناقشات. الموضوع
  .خبراء الكليةي الھيئة و استشار
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