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اللـقـاء الـسـنـوي لـمنسـوبي الـكـلـيـــة للعام الجامعي 1436/1435ه

أقـامــت الـكلـية الل ـقـاء الـسنـوي لـمنسـوبـيـها بـعـد صـالة ظهـر

يـوم الجمعة  27رجب 1436هـ ،وتـضمـن اللـقـاء كـلمـة

تـرحـيـبـية مـن ع ـمـيد الكلـية األسـتاذ الـدكـتـور ابـ ارهـيم
الحمـيزي ،وتـكريـم الزمالء المتقـاعـدين (د.عبدالعزيز بن
سالم الرويس  -هندسة كهربائية ،د .عبدالحميد يوسف
المزروع  -هندسة كهربائية ،محمد عبداهلل الحميدي –
هندسة كهربائية ،د .عبداهلل بن محمد القرني – هندسة

مدنية ،م .إبراهيم بن حماد الخويطر – هندسة مدنية،
م.فهد بن خالد الفوزان – هندسة مدنية ،علي بن محمد
الشهري – هندسة مدنية،

سعد بن محمد الخثران –

هندسة مدنية ،ناصر عبدالعزيز العتيق – هندسة مدنية،
سعيد مسفر المالكي – هندسة مدنية) ،و د .عماد الدين
مصطفى كمال النتهاء فترة عمله كرئيس لقسم الهندسة
الكميائية ،والزمالء المنتهيه فترة عقودهم (د .هاني حسنين
– هندسة كهربائية ،د .سيد جميل اإلسالم – مركز البحوث ،د .حسين أحمد حلمي – هندسة صناعية ،د.
محمد علي عيسى صالح – هندسة صناعية ،د .أشرف محمد أحمد فرح – هندسة مدنية ،م .رجب السيد
الجمال – هندسة مدنية) ،و د .عبدالرحمن بن محمد الخميري – هندسة مدنية  -النتقال عمله لجامعة القصيم،
و د .عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار  -أمين عام أوقاف الجامعة  -لمجهوداته التي قدمها للكلية.
كما تم تكريم الموظفين التاليه اسمائهم لتميزهم في عملهم :أحمد جزاء الحربي  -مكتب العميد ،ويوسف بن
راشد النخلي – هندسة ميكانيكية ،و م .عطيه بن عوض الزهراني – هندسة كيميائية ،ومبارك خان – وحدة

الحاسب اآللي.

اإلعتماد األكاديمي الوطني لبرامج بكالوريوس
الهندسة الكيميائية والمدنية الميكانيكية

حصلت برامج بكا لوريوس الهندسة الكيميائية والمدنية والميكانيكة على اإلعتماد األكاديمي الوطني من الهيئة
الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي  NCAAAفي شهر رمضان 1436هـ الموافق شهر يوليه 2015م .وقد تم

تقييم هذه البرامج من قبل الهيئة فى الفترة من  8-3مايو2014م الموافق  7-2رجب 1435ه .والجدير بالذكر
ان هذه البرامج هي أول برامج بكالوريوس هـندسة تُـعتـمد من الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي في
الجامعات السعودية.

2

نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة -العدد السادس -ذو القعدة 1436هـ

كما تم تقييم برامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية والهندسة المساحية والهندسة الصناعية وهندسة البترول والغاز
الطبيعي خالل الفترة  11-7رجب 1436هـ الموافق  30-26ابريل  2015م ،ويتوقع ان يصدر القرار النهائي
بخصوص البرامج األكاديمية االربعة في القريب العاجل.
ويركز اإلعتماد األكاديمي الوطني على أحدى عشر معيا ار مقسمة على خمسة مجاالت رئيسية ،وتشمل-1 :
السياق

المؤسسى (الرسالة واألهداف – السلطات

واالدارة – إدارة ضمان الجودة) -2 ،جودة التعليم
والتعلم -3 ،دعم تعليم الطالب (خدمات دعم وادارة

الطالب -مصادر التعلم) -4 ،دعم البنية التحتية

(المرافق والتجهيزات – اإلدارة والتخطيط المالى –
عمليات التوظيف) -5 ،االسهامات اإلجتماعية
(البحث العلمي – العالقات المؤسسية مع المجتمع).

تــدشــيـن مــركــز اإلبـتــكار الهـنـدسي في كـلــيــة الـهـنـدسـة بشراكة بين
جــامعــة الـملك سـعــود وشـركـة "عــلم"

أقيم في شهر رجب 1436هـ (مايو 2015م) حفل افتتاح مركز االبتكار الهندسي في كلية الهندسة برعاية سعادة
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وتم خالل الحفل التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي
تقـني بين شركة "علم" وكلية الهندسة بجامعة الملك سعود ،لرعاية مركز االبتكارات الهندسية في الكلية.
وقد بدأ العمل في تأسيس المركز منذ ما يقارب ثالث سنوات بدعم من وكالة الجامعة للشئون التعليمية

واألكاديمية وكذلك من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،ويهدف المركز الى تنمية التفكير اإلبتكاري
واإلبداعي للطالب ،وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم عن طريق توفير بيئة داعمة لالبتكار تم ّكن من توليد أفكار إبداعية
وتجسيدها في نماذج عملية ذات قيمة مضافة.

3

نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة -العدد السادس -ذو القعدة 1436هـ

ويحتوي المركز على التجهيزات األساسية للتصميم والتركيب والقياس في مختلف المجاالت العلمية التي تقدمها
كلية الهندسة ،إضافة الى الدعم الفني إلتاحة الفرصة لطالب الكلية لتنفيذ مشاريع ابتكارية ذات قيمة مضافة.
وال يرتبط المركز بالضرورة بأي من األنشطة الصفية ولكنه يهدف الستقطاب كل طالب لديه افكار ابتكارية

َّ
الموجه والدعم اللوجستي.
يطمح أن ينجزها مستفيدا بذلك من اإلمكانيات واألجهزة المتوفرة ،إضافة للتأطير

وأوضحت شركة "علم" في بيان صحفي أنها تتطلع لتعزيز شراكات منتجة ومثمرة من خالل إبرام اتفاقيات علمية
ومذكرات تفاهم بينها وبين الجهات ذات العالقة ومنها جامعة الملك سعود ،وأن االتفاقية مع جامعة الملك سعود

ستساهم في تقديم أفكار بحثية لحل المشكالت التي تواجه سوق العمل ،وتقديم أفكار إبداعية لتحفيز الطالب
للعمل عليها ليتم تحويلها إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة ،وتشجع الطالب نحو مبادرات األعمال،
واالستفادة من قدرات الشركة في أفضل الممارسات اإلنتاجية والسرعة إلى السوق ،موضحة أن هذه االتفاقية
سترعى جائزة سنوية للمشاريع االبتكارية باسم شركة "علم" تشرف عليها الجامعة ممثلة بكلية الهندسة.

كــلــيــة الـهـنـدســة تـحـقـق الـمـركــز الـتــاسـع في «مـاراثـــون شـــل الــبــيـئي »2015

شارك فريق من طالب كلية الهندسة في فعاليات ماراثون شل البيئي «ماراثون شل البيئي  »2015الذي أقيم
خالل الفترة  26فبراير الى  1مارس 2015م ( 10-7جماد األولى 1436هـ) في العاصمة الفلبينية مانيال
وشارك فيه أكثر من  120فريقاً ،يمثلون  17دولة من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادي ،الشرق األوسط وأفريقيا
بما في ذلك المشتركون الجدد من المملكة العربية السعودية ،وأستراليا ،وبنغالديش ،وسلطنة عمان.

وحقق فريق الكلية المركز التاسع في الماراثون والذي يعتبر إنجا اًز كبي اًر مع مشاركتها األولى العالمية في

الماراثون .وقد تضمن الفريق كال من :بادي القزيز وعبدالخالق السلطان وعمر أبو نيان ونايف الحويكان ووليد

الغيالن وعبدالرحمن الساطي والحسام محمد المهيزع ومحمد حسن اليافعي من قسم الهندسة الميكانيكية،
وعبدالكريم العليط ومحمد الفايز ومحمد سعيد بايونس من قسم الهندسة الكهربائية ،وأشرف على الفريق كال من

د .عبدالمحسن البداح ،و د .مهند العطا.
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وعبر طالب الكلية عن بالغ سعادتهم لخوض غمار هذه المنافسة ضد فرق تمثل جامعات وكليات ومعاهد فنية
من  16دولة مؤكدين أن هدفهم األول هو االستفادة من هذه التجربة ووضع خطط تمكنهم من الوصول لحلول
تساهم في حل أزمة الطاقة.
ويتيح هذا المارثون للفرق الطالبية أن تشارك في فئة المركبات التجريبية أو فئة المركبات العصرية .وتقوم الفرق
المشاركة في فئة المركبات التجريبية بتصميم سيارات المستقبل ،وهي المركبات الفعالة التي تركز على رفع كفاءة
ومبتكرة .أما فئة المركبات
استهالك الوقود إلى أقصى حد ممكن من خالل استخدام عناصر تصميم إبداعية ُ

العصرية ،فتركز على تصميم مركبات ذات كفاءة عالية في استهالك الوقود صالحة لالستخدام على الطرقات،

وتهدف إلى تلبية احتياجات السائقين اليومية.

صمموا مركبة تعمل بالبنزين ،وقاموا بتطبيق خبراتهم الفنية في الحفاظ
وأوضح أعضاء فريق الكلية المشارك أنهم ّ
على خفة وزن المركبة بهدف زيادة كفاءة استهالك الوقود ،كما استخدم الفريق مهاراته اإلبداعية في تصميم
الديناميكية الهوائية للسيارة بكل دقة وعناية.
وتشارك المملكة للمرة األولى في هذه المسابقة العالمية التي تنظمها شركة «شل» سنوياً منذ  6عقود ،لتصميم

وتصنيع واختبار السيارات الموفرة للطاقة .وقد مثل المملكة فريقين من جامعتي الملك سعود وجامعة الفيصل
والتي لم يحالفها الحظ في انهاء السباق.

الـتـدريـب العــمـلي الخـــارجي لـصـيـف 1436/1435هـ

بدعم مستمر من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية واصلت كلية الهندسة جهودها في تطوير برنامج
التدريب العملي وايجا د فرص تدريبية للطالب المتميزين في خارج المملكة في صيف العام الجامعي -1435
1436هـ ،حيث تم تدريب  22طالبا من اقسام الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية والصناعية والمدنية،
في عدد من الجامعات والشركات العالمية 6 :طالب في فرنسا وألمانيا لدى شركة اريفا الفرنسية  ، Arevaو 8

طالب في فرنسا لدى شركة اي دي اف  ،EDFو  4طالب في كندا وامريكا لدى شركة بامبردير ،Bombardier
و  4طالب في استراليا لدى جامعة سيدني.
علما انه تم في صيف 1432-1431هـ وصيف 1433-1432ه تدريب  6طالب من قسم الهندسة الكهربائية
في معهد ماكس بالنك في المانيا ،وتم خالل العام  1434/1433هـ تدريب  18طالب من مختلف التخصصات
الهندسية في أربعة مواقع مختلفة في الواليات المتحدة وكندا في شركات عالمية ومعاهد بحثية متميزة.

وفي العام الجامعي  35-34ه بلغ عدد الطالب المتدربـين في الخارج  51طالبا ،وهو العدد األكبـر منذ البدء
في التـدريب الخـارجي 23 :طالبا في فـرنسا وألمانـيا لدى شركـتي  AREVAو  EDFالفرنسيتين واللتـان تـعمالن في
مجـال الـطاقـة ،و  7طالب في ألمانيا لـدى شركات مختـلـفة وذلك بالتنـسيـق مع غرفة المهنـدسين األلمان والهيئة
السعودية للمهنـدسين ،و  4طالب في أمـريـكا وكـنـدا لدى شركـة  BPMBARDIERالكـنديـة والتي تعمل في مجال

النـقل ،و  4طالب في استـراليـا لدى جـامعة  SYDNEYفي مجال الطاقة والـروبوت ،و  9طالب في إيطالـيا لدى
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شركة  ITEFERRالمتخصصة في مجال الـنـقل – القطارات ،وطالبـين في أمريكا لدى جـامعة

NORTH

 ،CAROLINAوطالبيـن في أميـركا لدى شـركة  AIRLIQUIDEالفـرنسية المتـخصصة في إنتاج الغـا ازت.

كلـيــة الهنـدسـة تـستـضيـف بــرنـامج اإلثــراء الـدولي

في خالل شهر شوال 1436هـ تعاونت الكلية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع "موهبة" في
استضافة برنامج االثراء الدولي والذي قام بتنفيذه محاضرين من جامعة جون هبكنز األمريكية ،حيث وفرت
الكلية للبرنامج قاعات المحاضرات ومعامل التصميم وبعض األجهزة المعملية .الجدير بالذكر أن عدد الطالب
المنظمين للبرنامج الدولي بلغ  84طالب موزعين على دورات في مبادئ التصميم الهندسي وأساسيات الهندسة

الطبية الحيوية.

بـرنـامج اإلثـراء الـصـيفي لطـالب الثـانـويـــة في مـركــز االبـتـكارات بالهنـدسـة

من ضمن مناشط الكلية وقيامها بدورها في خدمة

المجتمع ،أقام مركز االبتكارات الهندسية بكلية
الهندسة برنامج االثراء الصيفي في مبادئ التصميم
الهندسي في الفترة  28-10شوال 1436هـ (الموافق
 26يوليو  13-أغسطس 2015م) وذلك بالتعاون

مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع

"موهبه" وبدعم من منظومة صناعة المعرفة
بالجامعة وشركة عـلم .وقد شارك في هذا البرنامج
 40طالب من طالب الصف األول ثانوي من مدينة
الرياض حيث تم توفير المواصالت اليومية لهم.

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات الطالب
االبداعية وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم،
وتعزيز التواصل بين الطالب وكلية الهندسة وفتح افاق واعـدة امامهم لمواصلة الدراسة والتعليم ،حيث يتلقى
الطالب من خالل هذه البرامج نشاطات علمية متخصصة ومهارات نوعية متقدمة لتنمية جميع الجوانب
الشخصية الهندسية االبتكارية والمعرفية لديهم.

صمم منهج برنامج مبادئ التصميم الهندسي لتعريف الطالب بالمفاهيم الهندسية األساسية والمبادئ واألنشطة ذات
ُ

الصلة ومن ثَم تطبيقها .ويوفر هذا البرنامج للطالب فرص تطوير مهاراتهم وابرازها في إطار حل المشكالت ،والتحلي

بمهارات التفكير اإلبداعي والنقدي ،والقدرة على صنع القرار ،والعمل الجماعي ،والتخطيط ،وادارة الوقت ،فضالً عن
المهارات األخرى ،كالكتابة الفنية المتخصصة والخطابة العامة.
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كما يركز هذا البرنامج على تعليم عملية التصميم الهندسي من خالل التعرض للتحديات التي تواجه التصميم
يوميا
الهندسي .حيث يتطرق الطالب ،في إطار هذا البرنامج ،إلى المشكالت الهندسية العملية ،ويسعون إلى حلها ً
أثناء البرنامج .ويناقش الطالب كذلك المسائل الهندسية ذات الصلة مثل السالمة ،واالستدامة ،والممارسات

الهندسية المهمة األخرى .ويعتمد البرنامج أسلوب االستفسار واالستعالم وذلك بطرح أسئلة محددة بدالً من تقديم

األجوبة ،واتاحة المجال للطالب للوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة ،واعتماد عملية تصميم تتضمن المراجعة
والتوثيق.

وقد أقيم في نهاية الدورة حفل ختامي برعاية سعادة عميد الكلية حيث تم توزيع شهادات المشاركة على الطالب

وتكريم الجهات الداعمة والقائمين على البرنامج من الكلية .وقد ألقى سعادة عميد الكلية كلمة في الحفل نوه فيها
بأهمية برامج رعاية الموهوبين وكون ذلك يتسق مع هدف الكلية في االهتمام بتوفير بيئة الصفية لتنمية قدرة
الطالب التخيلية واالبداعية والذي من أجله أنشئ مركز االبتكارات الهندسية في الكلية .كما تحدث في الحفل
سعادة االستاذ سعود الشعيل مسئول برنامج اثراء في "موهبة" وسعادة الدكتور محمد المحيميد ممثل شركة علم.

ورشــة عــمل "تـجــارب تـحسـيـن تــدريـس الـمقــررات الـعــامـة"

نظمت وكالة الكية للتطوير والجودة ورشة عمل عن

"تجارب تحسين تدريس المقررات العامة" يوم األربعاء

1436/4/8هـ بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
واألكاديمية األستاذ الدكتور عبداهلل السلمان ،وعميد القبول
والتسجيل الدكتور عبدالعزيز العثمان ،وعميد الكلية
ووكالئها.
وتضمنت الورشة عـرض للتجارب التي تم تنفيذها مع بداية

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1435-1434هـ على اربع مقررات ،وقام بعرض التجارب أعضاء هيئة
التدريس :الدكتور فيصل بن يحي لمقرر  105هعم التصميم الهندسي ،والدكتور عبدالحميد اجبار لمقرر 209

هعم برمجة الحاسوب ،والدكتور محمداقبال خان لمقرر 201هعم استاتيكا ،والدكتور عبدالعزيز التميمي لمقرر
 404هعم اإلدارة الهندسية.
والجدير بالذكر ان الهدف من مشروع تحسين تدريس المقررات ليس تغيير في محتوى المقرر وانما تحسين
منهجبة التدريس بحيث تنمي في الطالب بعض المهارات األساسية ومنها التعلم الشخصي واإلعتماد على النفس
والعمل الجماعي والتفكير التحليلي ،وذلك من خالل تبني تقنيات جديدة للتدريس تتمحور حول الطالب وتعتمد
على التدريس النشط والمبني على صياغة مخرجات تعلم واضحة بدال من النهج التقليدي المتمثل في دور

الطالب كمتلقي غير نشط .ويخدم هذا المشروع األهداف اإلستراتيجية للكلية ل ـرفــع المستـوى الـعـلمـي والـمهنـي
للـطــالب وذلك بإي ـجـاد طــرق فــاعــلة للتــدريــس ،والع ـمـل عـلى تــوف ـيــر ما تـ ـت ـطــلبــه هــذه العـم ـلـيــة مـن معامل

وامكـانــيات بـشـريــة ومـاديــة.
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محـاضـرة تعـريـفـية عـن مـوقـع الخـريـجـيـن والـتـوظـيـف

بتنظيم من وكالة الكلية للتطوير والجودة بكلية الهندسة
وبحضور ع ـمـيد كليــة الهنـدسة األستـاذ الـدكـتور خـالد بن
ابـ ارهــيم الحـميـزي ،ووكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور

وليد ازهـد ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطالب كلية
الهندسة ،قام الدكتور أحمد الشربيني (رئيس وحدة الخريجين
والتوظيف) بإلقاء محاضرة تعريفية عن موقع الخريجين
والتوظيف الذي تم اطالقـه منذ عدة ايـام ،وذلك يوم الثالثاء  18جمادى اآلخرة 1436هـ (الموافق  7إبريل،
2015م) بقاعة 1أ 58بكلية الهندسة .وقد قام الدكتور الشربيني أوالً بعمل عرض استعرض من خالله أهداف

الموقع وخصائصه وبعض اإلحصائيات المتعلقة بالموقع حتى تاريخه ،تاله عرض مباشر باستخدام اإلنترنت

إلمكانيات الموقع ،وأخي ار تم فتح باب النقاش والمداخالت ،حيث تقدم بعض الحضور بطرح عدد من المقترحات
الهادفة إلى تحسين أداء وواجهة الموقع بشكل عام ،والتي سيجري العمل قريبا على تنفيذها.
ويمكن الوصول إلى موقع الخريجين والتوظيف من خالل موقع الكلية االلكتروني ،،وتتمثل أهم أهداف الموقع

إلى بـنـاء قــاعــدة م ـعـلـومــات للخـريجــين من خالل تسجـيلهم عـلى الموقع وتحـديث بيـاناتهم الشخصية والمتعلقة

بالعمل وسيرهم الذاتية بشكل دوري ،والمساهمة في تواصل الخريجين بعضهم ببعض ومع كلية الهندسة من
خالل مدونة الخريجين والمحرك البحثي للخريجين وصفحة التواصل مع وحـدة الخريجين والتوظيف ،ومساعدة
خريجي الكلية على إيجاد فرص وظيفية والتقديم مباشرة لها على أن يتم اإلعالن عنها من قبل الشركات المسجلة

بالموقع ،إضافة إلى بناء قاعدة معلومات للشركات من خالل تسجـيلهم في الموقع وتحديث بياناتهم بشكل دوري
واتاحة تلك المعلومات للخريجين.

اسـتـقـبــال طــالب الهنـدسـة المستجـديـن

في االسبوع االول ومع بداية الفصل الثاني من العام
الدراسي 1436/1435هـ

نظمت كلية الهندسة ممثلة

بوحدة االرشاد األكاديمي للطالب غير المخصصين حملة
الستقبال الطالب المستجدين وذلك يومي االثنين والثالثاء

1436/4/7-6هـ بهدف زيادة وعيهم وتعـريفهم بإجراءات
التسجيل

االليكتروني

الذي تعتمده

الكلية واللوائح
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والتعليمات المنظمة للدراسات واالختبارات إلى جانب الـرد على أسئلتهم واستفساراتهم ،واعطائهم نبذة تعريفية على
المبنى وارشادهم الى أماكن القاعات الدراسية وذلك من خالل توزيع خرائط ومطويات ونشرات أعدتها عمادة كلية
الهندسة ووكالة التطوير والجودة ،تحتوي على معلومات هامة تهم الطالب الجامعي ،كما تم تقديم مشروبات
خفيفة للطالب المستجدين ترحيبا بهم.

استعـدادات كليـة الهندسـة لإلعـتماد األكاديـمى

فى يوم الثالثاء الموافق 1436/4/21هـ قدم
مستشار عمادة الجودة الدكتور "تيى شويون"

بالتنسيق مع وكالة الكلية للتطوير والجودة
محاضرة عن نوعيات اإلرشاد المكن تقديمها
لبرامج بكالوريوس الهندسة فيما يخص اإلعتماد

الدولي والوطني ،وحضر ممثلى لجان الجودة
باالقسام ووكيل الكلية للتطوير والجودة ورئيس
وحدة الجودة .واستعرض دكتور تيى فى
محاضرته الدور الممكن ان يقوم به لمساعدة البرامج األكاديمية فى مراحل اعداد خطط العمل لتوصيات
اإلعتماد األكاديمى سواء الدولي او الوطني ،كما استعراض اهمية نظام ادارة الجودة للجامعة ومراحل تطبيقه
وكيفية االستفادة من تطبيق هذا النظام فى تطوير األداء وتحسين تقارير الدراسة الذاتية لإلعتماد األكاديمي،
وفى نهاية المناقشات اتفق ان يقدم الدكتور تي محاضرة تنشيطية في األسابيع المقبلة عن إعداد تقرير الدراسة

الذاتية لإلعتماد الدولي ) (ABETوالمعايير المطلوبة.

حــفـل تــكـريـم مشـاريـع الــتـخــرج الـمتــميزة للــفـصـل الـدراسـي الـثـاني
1436/1435ه بـرعــايـة شـركـة "بي ايه اي سيـستـمز الـسـعــوديــة"،
والـمعـــرض الـمـصاحـب

بالتنسيق مع كل من وحدة التوظيف والخريجين ووحدة الجودة
نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة بكلية الهندسة يوم

اإلثنين  14شعبان 1436هـ معـرضا وحـفـال تـكـريـميا لمشاريـع
الـتخـرج الـمتـميـزة للـفصل الـد ارسـي الثاني 1436/1435هـ
تحـت رعاية سعادة مدير عام إدارة االستراتيجية والتخطيط
بشركة "بي ايه اي سيستمز السـعـوديـة" )(BAE Systems

الدكتـور عـبـد اللـطيف بن محـمـد آل الـشـيخ ،وع ـمـيد كليــة
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الهنـدسة األستـاذ الـدكـتور خـالد بن ابـ ارهــيم الحـميـزي .وتـم
خالل الح ـفـل تـوزيع ج ـوائـز مـقـدمـة من الشركـة ،وشهادات
تـفـوق ل 43من طـالب مشـاريـع التخـرج المتــميـزة لكل من
قسم الهندسة المدنية ،والكهربائية ،والميكانيكية ،والكيميائية،

والبترول والغاز الطبيعي ،والصناعية ،باإلضافة إلى تـكـريـم
 6من طالب مشروع مشترك بين قسمي الهندسة الميكانيكية
والكهربائية .كما تـم تـكريـم األسـاتـذة المشرفــين عـلى هـذه

ي الرسم الهندسي والتصميم الهندسي.
المشاريـع .وتضمن الحفل ايضا تكريم  35من طالب مقرر ّ

االنـشطة الطـالبـية الالصـفـية

تحظى االنشطة الطالبية الالصفية باهتمام كبير من لدن إدارة الكلية من خالل المشرف العام على األنشطة
الطالبية في كلية الهندسة المهندس عادل بن علي اليوسف .ويضم فريق العمل في الفعاليات الالصفية كل من:


أعضاء المجلس الطالبي (النادي الثقافي واالجتماعي)



أعضاء نادي الهندسة الميكانيكية



أعضاء نادي الهندسة الكهربائية



أعضاء نادي الهندسة الكيميائية



أعضاء نادي الهندسة المدنية



أعضاء نادي الهندسة الصناعية



أعضاء نادي هندسة البترول والغاز الطبيعي

وبلغ إجمالي الفعاليات 106 :فعالية واجمالي اعداد المستفيدين أكثر من  14ألف ،ويمكن االطالع على كامل
الفعاليات من خالل التقرير الفصلي لالنشطة الطالبية الالصفية على الموقع اإللكتروني.

أعــد النـشرة:


د .ولـيـد بن محمد زاهـــد



أ.د .عـبـدالحمـيـد اجـبــار



أ .أحـمد بن سـليـمان العتـيــق
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