م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة
نـشـرة فـصـلـيــة تـصـدر عـن وكـالــة كـلـيــة الـهـنـدســة للـتـطـويــر والـجــودة
الـعــدد العاشر – محرم 1439هـ ،اكتوبر 2017م
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ن ـش ــرة م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة  -العدد العاشر – محرم 1438هـ

امللتقى الرابع لخريجي كلية الهندسة
برعاية معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر ،وبحضور وكيل الجامعة األستاذ
الدكتور عبد هللا السلمان نظمت وكالة كلية الهندسة للتطوير والجودة " ملتقى الخريجين الرابع " وذلك
مساء يوم االثنين  26شعبان  1438املوافق  22مايو 2017م في قاعة الدرعية بمركز الجامعة (مبنى .)17
ً
ً
ويأتي هذا اللقاء امتدادا للقاءات الثالثة السابقة حرصا من الكلية على تعزيز العالقة والتواصل مع
خريجيها السابقين والجدد .شرف امللتقى سعادة املهندس عبد الرحمن الفاضل مدير مصفاة الرياض -
شركة أرامكو السعودية .وبحضور ما يزيد عن  200من خريجي الكلية وسعادة عميد الكلية الدكتور وليد
بن محمد زاهد ووكالء الكلية ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية .في بداية امللتقى
رحب سعادة عميد الكلية بالحضور ثم كلمة للدكتور عبد هللا السلمان تلى ذلك كلمة مجلس الخريجين
ألقاها املهندس عماد بديوي .ومن ثم تحدث ضيف امللتقى املهندس عبد الرحمن الفاضل عن " الحياة
الدراسية في الكلية والتجربة العملية" وأيضا تحدث عن مجاالت واوجه التعاون بين الكلية ومصفاة الرياض
وتيسير سبل دعم طالب الكلية لزيارة املصفاة والتعرف على طبيعة العمل امليداني .تلى ذلك تكريم راعي
ُ
الحفل وأعضاء مجلس الخريجين واملتحدث الرئيس في اللقاء ،ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش في الختام
تناول الجميع طعام العشاء املعد لهذه املناسبة.
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ن ـش ــرة م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة  -العدد العاشر – محرم 1438هـ
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ن ـش ــرة م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة  -العدد العاشر – محرم 1438هـ

الجلسة األولى ملجلس الخريجين بكلية الهندسة للعام الجامعي 1438-1437هـ
تحت رعاية سعادة عميد الكلية د .وليد بن محمد زاهد عقدت في رحاب كلية الهندسة يوم األحد
1438/6/13هـ املوافق 2017/3/12م الجلسة األولى ملجلس الخريجين بالكلية .وتم خالل الجلسة عرض
ألهم أهداف وأنشطة وإنجازات وحدة الخريجين والتوظيف بوكالة الكلية للتطوير والجودة خالل الفترة
املاضية ،ومن ثم نوقشت السبل املمكنة لتطوير أعمال الوحدة ودعمها من قبل املجلس أعقب ذلك طرح
عدد من املقترحات لتنظيم امللتقى الرابع لخريجي الكلية ،وقام أعضاء املجلس كذلك بزيارة مركز اإلبداع
واإلبتكار الطالبي بالكلية ثم تم تناول طعام الغداء.
ويتكون مجلس الخريجين بكلية الهندسة من كل من :م /ناصر بن عبدالعزيز الجريد مدير تنفيذ الشبكات
باإلقليم األوسط بشركة اإلتصاالت السعودية  ،د /أحمد بن سليمان العريفي مدير عام التعاون الدولي
باملؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة  ،م /عبدهللا بن حمد الكثيري مدير إدارة األبحاث والتطوير بالشركة
السعودية للكهرباء  ،م /عماد بن عبدهللا بديوي املدير العام بشركة سوبيريور إنرجي للخدمات  ،م /عمر بن
فارس الفياض مدير اإلستثمار بشركة عبدهللا أبو نيان القابضة  ،د /علي بن مسفر اليامي املدير العام
بشركة العدود للمقاوالت.

4

ن ـش ــرة م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة  -العدد العاشر – محرم 1438هـ

كلية الهندسة تحصل على دعم من  BAEلتكريم مشاريع التخرج املتميزة
ً
وقعت كلية الهندسة مع شركة  BAE Systems KSAاتفاقا لدعم مشاريع التخرج املتميزة ملدة  5سنوات
يتم من خالله تقديم جوائز ألفضل مشروعين من كل برنامج بكالوريوس في نهاية كل فصل دراس ي .وقام
االستاذ عبدالعزيز الفرج نائب الرئيس لالستراتيجية وتطوير األعمال بالشركة بتوقيع االتفاق مع الدكتور
وليد بن محمد زاهد عميد كلية الهندسة ،وذلك يوم الثالثاء  10جماد األولى 1438هـ.
وقد اشاد عميد الكلية بالشركة ومساهماتها السابقة في دعم برنامج االبتعاث الداخلي ومشاريع تخرج
البكالوريوس بكلية الهندسة ،واشار ان االتفاق يأتي انسجاما مع رؤية اململكة  2030في تحسين البيئة
التعليمية املحفزة لالبداع واالبتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية لتلبية متطلبات
التنمية واحتياجات سوق العمل.
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كلية الهندسة تكرم املهندس عبدهللا بقشان لدعمه  7من طالب كلية الهندسة
لدراسة الفصل الدراس ي األول 1438/1437هـ في جامعة جورجيا تك
برعاية سعادة وكيل الجامعة أ.د .عبدهللا بن سلمان السلمان كرمت كلية الهندسة سعادة املهندس عبدهللا
بقشان لدعمه للمبادرات املتميزة لتطوير التعليم الهندس ي وذلك يوم الثالثاء  21رجب 1438هـ املوافق 18
مايو 2017م في رحاب الكلية.
ويأتي دعم املهندس عبدهللا بقشان ضمن مبادرات كلية الهندسة لتحفيز الطلبة املتميزين من خالل برنامج
ابتعاث الطلبة للدراسة كطلبة زائرين في الجامعات املتميزة لفصل دراس ي .فقدأبرمت الكلية اتفاقية مع
جامعة جورجيا تك املصنفة ضمن افضل  ١٠جامعات عاملية في الهندسة ،البتعاث عدد من طلبة الكلية
6
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للدراسة بالجامعة كطلبة زائرين ،وبدأ البرنامج هذا الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 1438/1437هـ
بإرسال  ٧طالب من تخصص الهندسة امليكانيكية في املستوى التاسع للدراسة في جامعة جورجيا تك ملدة
فصل دراس ي واحد .وأنهى جميع الطالب السبع املشاركين في البرنامج الفصل الدراس ي وبمعدالت فصلية
متميزة.
وتتقدم الكلية بالشكر واإلمتنان ملعالي مدير الجامعة ولسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعلييمية
واألكاديمية على دعمهم لتوطيد العالقة بين الكلية والقطاع الخاص لتقديم مبادرات تطويرية تحسن من
مخرجات الكلية األكاديمية ممثلة بطالهبها ،كما تتقدم الكلية بالشكر الجزيل إلى الدكتور هاني االنصاري من
قسم الهندسة امليكانيكية بالكلية وإلى أستاذ الهندسة امليكانيكية بجورجيا تك الدكتور سعيد عبدالخالق
على متابعتهم وجهودهم النجاح هذه املبادرة ,.ومن املؤمل ان يسهم البرنامج في توطيد العالقة بين الكلية
وجامعة جورجيا تك ،وفي مقارنة اداء طالب الكلية مع نظرائهم في الجامعات العاملية ،ويدعم كذلك
حصول الطالب املتميزين منهم على فرص إلكمال الدراسات العليا في جامعات عاملية متميزة.
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كلية الهندسة تحتفل بتسليم جائزة القصبي للهندسة املدنية
برعاية سعادة األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
ً
وبحضور سعادة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي عميد البحث العلمي نائبا عنه أقيم يوم األحد
1438/8/4هـ حفل تسليم "جائزة املهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة املدنية باململكة العربية
ً
السعودية" ،وهي جائزة تقديرية مدعومة من قبل املهندس طارق القصبي ،تمنح سنويا للبحث العلمي
التطبيقي املتميز في مجال الهندسة املدنية بكافة فروعها على مستوى اململكة العربية السعودية ،وقيمة
الجائزة  /50000/خمسون ألف ريـال .ومن الجدير بالذكر أن برنامج الجائزة قد بدء من العام الدراس ي
1435/1434ه وملدة خمس سنوات.
حضر الحفل سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية وعميد ووكالء كلية الهندسة وراعي
الجائزة املهندس طارق القصبي .وقد فاز بالجائزة بحث بعنوان "دراسة تخفيف األضرار الناتجة عن
االنفجارات في املباني الخرسانية" للباحث األستاذ الدكتور يوسف السلوم وفريقه البحثي املكون من كل
من األستاذ الدكتور طارق حمود املسلم و األستاذ الدكتور حسين عباس و الدكتور حسين الصناديدي من
قسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة بجامعة امللك سعود.
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كلية الهندسة تستقبل مدير مصفاة الرياض
بدعوة رسمية من كلية الهندسة قام سعادة مدير مصفاة الرياض املهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز
الفاضل بزيارة لكلية الهندسة صباح يوم الثالثاء املوافق  1438/6/1هـ ،افتتحها بلقاء ودي مع رئيس قسم
الهندسة الكيميائية الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا الغيامه وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم في
اجتماع تخلله مناقشة آفاق التعاون التعليمي والبحثي واالستشاري بين قسم الهندسة الكيميائية وأرامكو
السعودية بحكم تخصص القسم واهتماماته وتطبيقاته الصناعية ،ثم قام في معية رئيس قسم الهندسة
ً
الكيميائية بجولة شملت عددا من املختبرات التعليمية اطلع من خاللها على اإلمكانات التجهيزية والتقنيات
العلمية املتاحة بقسم الهندسة الكيميائية،
بعدها التقى مدير مصفاة الرياض بسعادة عميد كلية الهندسة الدكتور وليد بن محمد زاهد ووكيل الكلية
للتطوير والجودة الدكتور مساعد بن ناصر العواد بمكتب عميد الكلية في اجتماع آخر حضره رئيس قسم
الهندسة الكيميائية الدكتور عبدالعزيز بن عبدهللا الغيامه وبمشاركة الدكتور منصور بن صالح الحوشان
عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية تناول العالقة الوطيدة بين أرامكو السعودية وكلية
الهندسة وسبل تطويرها وأشار مدير مصفاة الرياض لدور الكلية البارز في تنمية املوارد البشرية بأرامكو
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السعودية وأشاد بمستوى مخرجات الكلية ثم توجه الضيف لقاعة املحاضرات العامة بالكلية حيث قدم
سعادة عميد الكلية الضيف وجدد الشكر له والترحيب به ثم قام مدير مصفاة الرياض بإلقاء محاضرة
جماهيرية بعنوان "نظرة عامة عن أرامكو السعودية ومصفاة الرياض" حضرها عدد غفير من منتسبي
الكلية من أعضاء التدريس والطالب استعرض فيها املحاضر تاريخ نشأة أرامكو السعودية ومراحل تطورها
وتحدث عن مصفاة الرياض منذ مرحلة التأسيس حتى ما وصلت إليه بتقنياتها الحالية ،وأثرى الضيف
املحاضرة بالكثير من التوجيهات األبوية والنصائح القيمة التي تعد خالصة خبراته العملية وتجاربه
الوظيفية والتي كان لها أبلغ األثر في نفوس الطالب واختتم الضيف محاضرته باإلجابة عن أسئلة الحضور

والتقطت الصور التذكارية هبهذه املناسبة وتبودلت الهدايا التذكارية من الجانبين.
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ورشة العمل االولى والثانية التي نظمها قسم الهندسة الكيميائية بالتعاون
مع شركة سابك
في اطار التعاون االستراتيجي بين جامعة امللك سعود وشركة سابك وبعد توقيع االتفاقية الشاملة مع شركة
سابك من قبل معالي مدير الجامعة ونائب رئيس شركة سابك والتي نتج عنها تكوين لجنة إشرافية من قبل
ً
كال من سعادة وكيل الجامعة و وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي واألستاذ الدكتور /سعيد
بن محمد الزهراني رئيس مركز سابك ألبحاث البوليمرات وثالثة أعضاء من شركة سابك والتي بدورها
قامت بتكوين فريق فني من كليات الجامعة املختلفة يضم في عضويته سعادة د .هاني األنصاري و د.
عبدالعزيز الغيامه و د .نبيل الحارثي من كلية الهندسة و د .عبدالعزيز الغامدي من كلية العلوم و د .محمد
الوابل من كلية علوم األغذية والزراعة من أجل اقتراح املشاريع البحثية والتي يمكن أن تقوم هبها الجامعة
بالتعاون مع الشركة من خالل أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة املختلفة وكلية الهندسة على رأسها.
لذلك تمت الورشة األولى في قسم الهندسة الكيميائية في  2016/12/15وورشة العمل الثانية في
 2017/1/19للتعرف على احتياجات شركة سابك في العمليات ذات العالقه هبهندسة التفاعالت الكيميائية
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ّ
والحفازات وعمليات الفصل و هندسة املواد والبوليمرات .افتتح ورشة العمل األولى سعادة وكيل كلية
الهندسة للدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن سعادة عميد كلية الهندسة.

اللقاء السنوي ملنسوبي الكلية للعام الجامعي 1438-1437ه ـ
أقامت الكلية اللقاء السنوي ملنسوبيها بعد صالة ظهر يوم الجمعة  23شعبان 1438ه ـ وتضمن اللقاء كلمة
ترحيبية من عميد الكلية الدكتور وليـد زاهـد .وتم تكريم سعادة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي
النتهاء فترة عمله كعميد للكلية ،وتكريم الزمالء املتقاعدين (د .مالك بن إبراهيم األحمد – الهندسة
كيميائية؛ أ.د .حسين بن عبد هللا العواجي – الهندسة مدنية؛ األستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العقيل –
الهندسة املدنية؛ األستاذ خالد بن محمد العتيق – الهندسة املدنية؛ األستاذ إبراهيم بن عبد هللا املجيدل
ً
– الهندسة املدنية .كما تم ايضا تكريم الزمالء املنتهية فترة عقودهم (أ.د .إيهاب محمد الدنف – الهندسة
امليكانيكية؛ أ.د .سعيد محمد درويش – الهندسة الصناعية؛ أ.د .عبد الحميد عبد املجيد شريف -
الهندسة املدنية؛ د .وقار احمد – الهندسة الكهربائية؛ د .أحمد أياندا سليمان – الهندسة الكهربائية؛ د.
حبيب فتح هللا  -الهندسة الكهربائية؛ م .عبد الوحيد محمد حفيظ  -الهندسة الكهربائية؛ م.سيد ذكر
الرحمن – مركز البحوث).
كما تم خالل اللقاء تكريم أعضاء لجان االعتماد األكاديمي الدولي  ABETفي الكلية وذلك عن حصول برامج
الكلية على االعتماد للفترة من 2021-2015م (برنامج بكالوريس الهندسة املدنية :د .عبدالحفيظ عمر
الشيناوي؛ أ.د .شهاب الدين مراد؛ أ.د .محمد إقبال خان؛ د .هشام ربيع الفولي؛ د .خالد سعد ظافر
القحطاني؛ د .أحمد بن محمد النعيم؛ د .مهاب امين مهاب؛ د .سيونفكوا مارك لي؛ م .عبد الرحمن محمد
بحيري)( .برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية :د .عبد الحميد محمد الصانع؛ أ.د .إبراهيم محمد
الشافعي؛ أ.د .سعد بن مبارك الغوينم؛ د .إيهاب صالح عوض؛ د .ياسين زنون خان؛ د .أحمد فوزي عباس؛
د .حمزا كوتى فيتيكاالدي؛ د .ابوسيد مهجومي؛ د .عرفان أحمد)( .برنامج بكالوريوس الهندسة امليكانيكية:
د .عصام بن علي البهلكي؛ د .عبد الحكيم بن محمد املاجد؛ د .فيصل سعيد بن يحيى؛ د .هاني بن عبد
الرحمن األنصاري؛ د .محمد حسن مرس ي رمضان؛ أ.د .إيهاب عادل الدنف؛ د .عبد الرحم محمود الليثي؛
أ.د .محمود سيد أحمد سليمان؛ د .عبيدة محمد زيتون؛ أ .أحمد بن فهد الشامان؛ م .عبد هللا الهويدي).
(برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية :أ.د .عماد الدين مصطفى علي؛ أ.د .عبد الحميد إجبار؛ أ.د .أحمد
ابا سعيد الحاج؛ د .محمد كمال عمر حاج كالي؛ د .عبد الباسط عمر بالصادق؛ م .محمد حسن قيلي؛ م.
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عطية بن عوض الزهراني)( .برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية :د .محمد سعد القحطاني؛ أ.د .عبد
العزيز محمد التميمي؛ أ.د .محمد زكي رمضان عثمان؛ د .بشير صالح؛ د .تامر محمد احمد خلف؛ د .أدهم
محمد عزت رجب؛ أ.د .سعيد محمد حسن درويش؛ م .أحمد توحيد احمد؛ م .عبد العاطي إدريس). .
(برنامج بكالوريوس هندسة البترول والغاز الطبيعي :د .علي النتيفي ،أ.د .مساعد بن ناصر العواد؛ أ.د .عماد
سليمان الحميض ي؛ م .عبدالباري العريفي؛ أ .إبراهيم محمد الحميدان؛ م .كمال عبد العزيز هارون؛ م.
عبد هللا عايد السبيعي؛ م .سعيد حسين الحمود؛ م .عبد هللا سالم الفيفي).
وتم بعد ذلك جلسة نقاش مفتوح بين عمادة الكلية ومنسوبيها ومن ثم تناول الجميع طعام الغداء.
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جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم املخترعين واملوهوبين
لألساتذة الزهراني والناشف والحزيمي
فاز األستاذ الدكتور سعيد بن محمد الزهراني واألستاذ الدكتور ايناس معين الناشف واألستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن محمد الحزيمي من كلية الهندسة بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم املخترعين
واملوهوبين ،وتم تكريمهم في حفل التكريم الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية ،رئيس مجلس إدارة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح .وقد اقيم الحفل بمقر مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية في الرياض يوم األربعاء  17ربيع األخر 1438هـ ،وبحضور األمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد
رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وقد فاز األستاذ الدكتور الزهراني و األستاذ الدكتور الناشف من قسم الهندسة الكيميائية بالجائزة في
دورتها الثانية لفئة املخترعين (1435/1434هـ) ،في حين فاز األستاذ الدكتور الحزيمي من قسم الهندسة
املدنية بالجائزة في دورتها الثالثة لفئة املوهوبين (1436/1435هـ).
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استقبال طالب الهندسة المستجدين للفصل الدراسي الثاني

1438 -1437هـ

أقامت وحدة اإلرشاد األكاديمي للطالب غير املخصصين بكلية الهندسة يوم األحد الخامس من فبراير
2017م املوافق للثامن من جمادى األولى 1438هـ وهو اليوم األول من الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي
1438/1437هـ استقباال لطالهبها املستجدين عند مدخل الكلية هبهدف إرشادهم وزيادة وعيهم وتعريفهم
باللوائح والتعليمات املنظمة للدراسات واالختبارات التي تهم مستقبلهم الدراس ي والخدمات التي تقدمها
الكلية ألبنائها الطالب إلى جانب الرد على أسئلتهم واستفساراتهم .وكان باستقبالهم رئيس الوحدة املهندس
عبدالباري عبدهللا العريفي ،واملهندس عزيز أبو خلف – عضو الوحدة  -الذين بدورهم حثوا أبنائهم الطالب
على ضرورة مواصلة الجد واالجتهاد والحرص على مستقبلهم العلمي ،كما أجابوا على أسئلة الطالب بكل ما
يخص دراستهم الجامعية وما يحتاجون إليه مع بداية عامهم الدراس ي األول في الكلية .وتم خالل االستقبال
توزيع مطويات ونشرات من إعداد الوحدة تحتوي على معلومات هامة تهم الطالب الجامعي خالل مسيرته
األكاديمية وتبين لهم أهمية اإلرشاد األكاديمي وضرورة تواصل الطالب مع مرشده األكاديمي حتى تستقيم
مسيرته العلمية وكذلك التقيد بالنظم واللوائح وهو ما تبادر الوحدة الن تخلقه على أرض الواقع كثقافة
راسخة لدى طالب الكلية ،كما دعت الوحدة أبناءها الطالب بضرورة االنتظام بالدراسة وعدم االنقطاع
تجنبا للتعثر .كما قام عميد الكلية سعادة الدكتور وليد زاهد مصحوبا بوكيلي الكلية الدكتور مساعد
العواد و الدكتور عبداملحسن البداح بزيارة ملدخل الكلية لإلطمئنان على سير عملية االستقبال.
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ً
ً
فريق جامعة امللك سعود من كلية الهندسة يحرز مركزا متقدما في ماراثون شل-آسيا
للسيارات الصديقة للبيئة
شارك فريق "سعف" من كلية الهندسة املمثل لجامعة امللك سعود واملكون من  24طالبا في ماراثون شل-
آسيا للسيارات الصديقة للبيئة الذي أقيم في سنغافورة خالل الفترة  19-14مارس 2017م ( 20-15جمادى
االخرة 1438ه) .وشارك في هذا املاراثون نحو  120فريق من  20دولة واكثر من  2000طالب من جميع
أنحاء اسيا وافريقيا واستراليا للمنافسة من أجل كفاءة الطاقة على الطريق .وكان عدد الفرق العربية
املشاركة لهذه السنه  18فريقا من السعودية ومصر واالمارات وعمان وقطر ،قام فيها الطالب باستخدام
قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية لتصميم وتصنيع سيارات ذات كفاءة عالية في استخدام الوقود والبدائل
األخرى .وشارك الطالب بسيارات بمختلف انواع الوقود التقليدي مثل البنزين والديزل بجانب الوقود
املتطور والكهرباء والهيدروجين .وقد بلغ عدد زوار املاراثون لهذا العام  30الف زائر.
وساعد حصول طالب كلية الهندسة من جامعة امللك سعود على الدعم من أرامكو وسابك وشركتي الراشد
ودار الهندسه على تصنيع سيارتين :سيارة تعمل بالبنزين وأخرى بالكهرباء .وقد حقق فريق جامعة امللك
ً
سعود مر ً
جديدا في مارثون شل البيئي حيث حقق فريق"سعف" الذي شارك بسيارة تعمل بالبنزين
كزا
"رياض "2املركز األول ً
عربيا وعلى مستوى الشرق األوسط ،واملركز السابع على مستوى آسيا في سيارات
16
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البنزين من أصل  31فريق ،والرابع عشر على مستوى آسيا في محركات االحتراق الداخلي من أصل 47
ً
فريق .وقد حققت "رياضً "2
جديدا وهو  287.1كم/لتر متفوقة على سابقتها "رياض "1بثالثة أضعاف
رقما
ً
تقريبا ،أما سيارة سعف الكهربائية "فايبر" فقطعت مسافة 122كم/كيلو واط ساعة وهو الرقم االول
ً
شرق اوسطيا والثالث عشر اسيويا .وبلغ عدد طالب فريق سعف  16طالبا لسيارة البنزين و  8طالب
لسيارة الكهرباء ،وبرفقة الدكتور عبداملحسن البداح والدكتور مهند العطا املشرفين على عمل الطالب.
وتعد هذه املشاركة هي الثالثة حيث سبق وان شاركت كلية الهندسة مرتين في ماراثون شل في عامي 2015
و 2016م.
وقد علق سعادة عميد كلية الهندسة د .وليد زاهد على هذا االنجاز قائال" :يشكل ماراثون شل دليال
واضحا على قدرة طالب الجامعة على املنافسه واإلفادة واالستفادة من زمالئهم في الجامعات اآلسيوية
واألفريقية العريقه .وأشعر بحماس لرؤية طالب الكليه يعملون على مشاريع بيئية تجعل املستقبل
أفضل .واشكر معالي مدير الجامعة االستاذ الدكتور بدران العمر ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية
واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز العثمان على دعمهم وتشجيعهم لهذه املشاركة ،كما ارحب بالدعم من
أرامكو السعودية وسابك ومجموعة الراشد ودار الهندسه واشكرهم عليه".
الجدير بالذكر أن ماراثون شل -للسيارات الصديقة للبيئة قد بدأ في عام  1939م عندما تسابق موظفي
شركة شل للنفط في الواليات املتحدة األمريكية حول من يمكنه السفر أبعد مسافة بنفس كمية الوقود وهو
اآلن يعقد سنويا في اسيا واوروبا وامريكا .ويتمثل هدف املسابقة في جذب أفضل املواهب الهندسية من
مختلف دول العالم من أجل تصنيع سيارات موفرة للطاقة.
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يوم التميز البحثي لكلية الهندسة
برعاية سعادة األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
وحضور عميد البحث العلمي األستاذ الدكتور خالد ابراهيم الحميزي نيابة عنه ،أقامت كلية الهندسة
فعالية يوم التميز البحثي السنوي ،وذلك يوم الثالثاء 1438/8/13هـ املوافق 2017/05/9م.
يذكر أن كلية الهندسة دأبت منذ سنوات على إقامة هذه الفعالية هبهدف تحفيز الباحثين بمختلف فئاتهم
على جودة وغزارة النشر العلمي .وفي هذا العام تم تكريم الفائزين ضمن أربع فئات وهي :الباحثون في املراكز
والكراس ي البحثية ،والباحثون املنفردون أو ضمن مجموعات بحثية ،وأعضاء هيئة التدريس الجدد ،وطالب
الدراسات العليا .وقد فاز ضمن الفئة األولى كل من أ .د .محمد إقبال خان و أ.د .عبدالرحمن الحزيمي و أ.د.
عبدالعزيز النغيمش .وفي الفئة الثانية فاز أ.د .أنيس فقيها و أ.د .محمد السيد محمود علي و د .عادل طه
محمد عباس و د .هشام فولي و د .ياسر محمد نور الفضل .في الفئة الثالثة فاز د .محمد ثامر الرشيدي.
ً
وأخيرا في الفئة الرابعة فاز خاجة مؤيد الدين ووسيم عباس و عمرو راغب و أكرم محمد عبدالرقيب.
حضر الفعالية عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ،حيث تم تكريم املتميزين في
البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بشهادات تقدير .رافق هذه الفعالية
معرض لبحوث طالب الدراسات العليا.
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كلية الهندسة في ملتقى جامعتي  ...بوابة مستقبلي
شاركت كلية الهندسة – جامعة امللك سعود ممثلة بوحدة خدمة املجتمع و التعليم املستمر و بالتعاون مع
املجلس الطالبي ممثال بنوادي الكلية في ملتقى جامعتي  ..بوابة مستقبلي لطالب املرحلة الثانوية حول
الجامعات الوطنية و العربية والعاملية و املعاهد الجامعية املوجودة داخل اململكة العربية السعودية
وخارجها و االختصاصات التي تقدمها و الشهادات املعتمدة منها و الذي نظمته مدارس اململكة بمدينة
الرياض في الفترة من  26فبراير الى  2مارس 2017م.
و قد شهد امللتقى هذا العام إقباال من الكليات و الجامعات ،كما كان له صدى كبيرا لدى الشركات التي
تستهدف مثل هذا التجمع الطالبي ملساهمة في توضيح الفرص املستقبلية لهم.
و قد شاركت الكلية بجناح احتوى لوحة اعالنية عن الكلية و عدة ملصقات تعطي نبذة مختصرة عن
األقسام املختلفة للكلية و مرافقها و قد تواجد في الجناح و قام بتقديم الشرح الوافي و النصائح و املعلومات
ثلة من طالب الكلية املميزون قدموا خبرتهم و تجربتهم مع الكلية للطالب الزوار الذين يبحثون عن إجابة
لكثير من أسئلتهم حول قرار تحديد مستقبلهم األكاديمي والوظيفي كما قام الفريق املشارك من طالب
الكلية بتوزيع الهدايا التذكارية على الطالب.
كما تواجد بالجناح املرشد األكاديمي للطالب غير املخصصين و الذي أجاب على كثير من التساؤالت التي
تؤرق الطالب في هذه الفترة و قام بطمأنتهم و حثهم على املثابرة و االجتهاد حتى يحققوا ما يصبون إليه.
افتتح امللتقى مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدهللا املانع  ،و املشرف العام على املدارس الدكتور
ناصر امللحم.
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اجتماع مشترك للجنة السالمة املهنية بكلية الهندسة مع مسئولي السالمة واالمن
والصيانة بالجامعة
برعاية سعادة الدكتور وليد بن محمد زاهد عميد كلية الهندسة املشرف على لجنة السالمة املهنية عقدت
اللجنة اجتماعها الثاني يوم األربعاء 1438/6/9هـ ،برئاسة سعادة الدكتور مساعد بن ناصر العواد وكيل
الكلية للتطوير والجودة وحضور أعضاء اللجنة لهذا العام الجامعي 1438 - 1437هـ ،وبمشاركة كل من
مدير إدارة العمليات األمنية وممثل إدارة السالمة ومدير إدارة الصيانة ومدير إدارة املخاطر بالجامعة ،وتم
خالل االجتماع مناقشة عدد من املواضيع أهمها :املخاطر األمنية واإلجراءات املتعبة في حالة الطوارئ ال
سمح هللا  ،وبرامج الصيانة الدورية ألنظمة اإلنذار االلي  ،والتنظيم األمني ألبواب الطوارئ ومداخل الكلية،
وإجراءات تنفيذ خطة اخالء وهمية بكلية الهندسة .ويهدف االجتماع الى تنسيق التعاون مع الجهات املعنية
بالجامعة فيما يحقق االستفادة من امكانات هذه الجهات ألعمال لجنة السالمة املهنية لكلية الهندسة.
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تعزيز تعاون كلية الهندسة مع شركة دوسان الكورية للصناعات الثقيلة
ً
تأكيدا على التعاون القائم بين كلية الهندسة وشركة دوسان الكورية للصناعات الثقيلة واإلنشاءات،
استقبل سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور وليد بن محمد زاهد املدير العام ملركز أبحاث املياه بالشركة
الدكتور بيونجسانج بارك والوفد املرافق له مساء يوم اإلثنين  9جمادى األولى 1438هـ املوافق  6فبراير
2017م ،واستعرض الطرفان خالل اللقاء التعاون القائم بين الطرفين والذي بدأ عام 2011م من خالل
مشروع نقل املعرفة الذي تبنته املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة في سياق تنفيذ مشروع توسعة
املرحلة الثانية من محطات ينبع-املدينة املنورة باستخدام تقنية التحلية متعددة التأثير ) (MEDوالذي
كانت شركة دوسان املقاول الرئيس فيه ،وشارك  9أعضاء هيئة تدريس من الكلية في ورش العمل
واالجتماعات الدورية مع الشركة لنقل معرفة تقنية ) ،(MEDثم استمر التعاون بين الطرفين بعد التوقيع
على مذكرة تفاهم عام 2014م ،تم من خاللها عقد ندوات مشتركة ودعم مركز أبحاث الشركة لعدد من
األبحاث العلمية بالكلية.
وأوضح سعادة عميد الكلية أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في سياق حرص الكلية على املحافظة على
عالقتها املتميزة مع شركة دوسان ورغبتها في أن تشمل املذكرة مجاالت تعاون أكبر ،من ضمنها التدريب
العملي لطالب الكلية ،وتقديم الشركة ملوضوعات بحثية ذات طابع تطبيقي ،واإلشراف املشترك على طالب
ً
الدراسات العليا ،وتقديم دورات تدريبية مشتركة في مجال تحلية وتنقية املياه ،مؤكدا في الوقت نفسه على
ضرورة االستمرار في األنشطة السابقة من عقد ندوات علمية ودعم ألبحاث منسوبي الكلية .كما أكد
سعادة عميد الكلية على ضرورة فتح املجال لكافة منسوبي الكلية للمشاركة في األنشطة املشتركة مع شركة
دوسان .ومن جهته عبر الدكتور بيونجسانج بارك عن بالغ سعادته بزيارة الكلية وتجديد مذكرة التفاهم
ً
معها ،موضحا أن الشركة فخورة بما تم إنجازه حتى اآلن في إطار مذكرة التفاهم السابقة وأثنى على أداء
منسوبي الكلية في األنشطة التي تمت من قبل ،وهو األمر الذي شجع الشركة على تجديد مذكرة التفاهم
ملدة أربع سنوات إضافية .كما أبدى الدكتور بارك اتفاقه الكامل مع عميد الكلية على ضرورة توسعة
مجاالت التعاون واستعداد الشركة للقيام بذلك .الجدير بالذكر أن شركة دوسان للصناعات الثقيلة تعد
من كبرى الشركات الكورية الجنوبية والعاملية ،وتشمل مجاالت عملها بناء محطات القوى وتحلية املياه
واملعدات الثقيلة واإلنشاءات واملعدات العسكرية ،وقد قامت الشركة بتنفيذ حوالي  %50من محطات
ً
التحلية باململكة العربية السعودية .ونظرا لحجم أعمالها باململكة ،فقد افتتحث الشركة مركز أبحاث املياه
الخاص هبها في مدينة الخبر عام 2013م.
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برنامج "دعم تعلم الرياضيات" في كلية الهندسة
أطلقت كلية الهندسة في األسبوع الثالث من الفصل الدراس ي الحالي برنامج "دعم تعلم الرياضيات" لطالهبها
والذي يستمر لعشرة أسابيع ،ويهدف إلى إكساب طالب كلية الهندسة بعض املعارف واملهارات األساسية
ً
َ
الالزمة للتميز في الرياضيات ،وذلك ملا ث ُبت تجريبيا من عالقة ارتباطية بين مستوى الطالب في الرياضيات
وأدائه في مقررات كلية الهندسة ،كما جاء البرنامج كاستجابة للشكاوى املتكررة من جانب الطالب من
صعوبة مقررات الرياضيات ،وللحد من بعض الظواهر السلبية مثل الدروس الخصوصية في الرياضيات
والتي يقدمها لطالبنا بعض منخفض ي املستوى العلمي في البيئة املحلية .كما يسعى البرنامج إلى تفعيل
االستفادة من تقنيات املقررات اإللكترونية التفاعلية التي يقدمها ناشرين عامليين مثل  McGraw-Hillعبر
نظامها كونكت املتكامل مع نظام إدارة التعلم اإللكتروني املستخدم في الجامعة ،حيث يعتمد البرنامج على
مبادئ التعلم اإللكتروني املدمج  ،من خالل استخدم مقرر إلكتروني تفاعلي مصاغ وفق معايير عاملية تدعم
التعلم الذاتي للطالب ،مع تلقيه لدعم أكاديمي مستمر من خالل تدريس املقرر بأحد معامل الحاسب اآللي
بالكلية .ويتعاون في تنفيذ البرنامج ثالثة محاضرين من قسم الرياضيات بكلية العلوم ،باإلضافة إلى منسق
ُ
اكاديمي للبرنامج ،حيث قسم الطالب املشاركين إلى ثالثة مجموعات ،ويقوم بالتدريس أحد املحاضرين
ً
ساعتين اسبوعيا لكل مجموعة على حدة ،ليختار الطالب املجموعة واملوعد الذي يناسبه من بداية
البرنامج ،ويشترط الجتياز البرنامج التزام الطالب بالحضور ومتابعة وأداء متطلبات املقرر اإللكتروني
التفاعلي.
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تكريم عمال النظافة بالكلية
كريمة و برعاية عميد الكلية الدكتور وليد بن محمد زاهد و حضور منسوبي الكلية من وكالء و
لفتة
ٍ
في ٍ
ً
أعضاء هيئة تدريس و موظفين و طالب أقامت وحدة خدمة املجتمع و التعليم املستمر بالكلية حفال
ً
ً
تكريميا لعمال النظافة في الكلية تقديرا لدورهم في خدمة هذه الكلية يوم األربعاء 1438/7/29هـ املوافق
كلمة له أشاد عميد الكلية بالدور الكبير الذي
 26أبريل ٢٠١7م في هبهو كلية الهندسة بالحرم الجامعي ،وفي ٍ
يقع على عاتق هذه الشريحة املهمة في املجتمع ،وأنهم الجنود املجهولون الذين يرسمون بأيديهم لوحات من
ً
ً
النظافة والجمال للكليات و الجامعة واملجتمع بشكل عام وأنها ملناسبة عظيمة وتقليدا ثقافيا لالهتمام
هبهذه الشريحة التي تعمل بصمت وإخالص ودور إنساني في خدمة الكلية .و قد قام العميد و الوكالء
ً
ً
بتكريمهم و تسليمهم شهادات شكر و تقدير و مكافأة مالية تكريما وتقديرا للجهود الحثيثة التي يقومون
هبها ،كما ثمن العميد جهود وحدة خدمة املجتمع إلقامتهم هذه االحتفالية التكريمية ،و التي تعد من
املناسبات العزيزة على قلوب عمادة الكلية وكافة منتسبيها من أساتذة وموظفين وطالب كما دعا في كلمته
ً
ً
ً
أبنائه الطالب في الكلية إلى أن يكونوا حافزا ورافدا أساسيا لدعم ومساعدة عمال النظافة في الحفاظ على
نظافة كليتهم مما يعطيهم الدافع القوي لالستمرار في خدمة الكلية .ثم دعا العميد الجميع لتناول العصائر
و بعض املرطبات والفطائر باملناسبة.
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مجلة جامعة امللك (سعود العلوم الهندسية) تصدر الكترونيا
سعيا من مجلة العلوم الهندسية إلتاحة نشر عدد أكثر من األبحاث ،فإن أعداد املجلة ستكون متاحة عبر
املوقع اإللكتروني املشار إليه ادناه .اضافة إلى ذلك فاملجلة اصبحت تصدر اربع أعداد سنوية (يناير –
ابريل – يوليو –اكتوبر).
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10183639

كلية الهندسة تنفذ برنامج موهبة االثرائي املحلي وتستضيف آخر دولي
ضمن نشاطات كلية الهندسة بجامعة امللك سعود وقيامها بدورها في خدمة املجتمع ،قام مركز االبداع
واالبتكار الطالبي في كلية الهندسة بجامعة امللك سعود صيف هذا العام (1438/1437هـ) بتنفيذ برنامج
موهبة اإلثرائي بالتعاون مع مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة" ،خالل الفترة 25-7
ذو القعدة 1438هـ (املوافق  31يوليو  17-أغسطس 2017م)  ،مستهدفة الطالب والطالبات املوهوبين من
مختلف مناطق اململكة ،من خالل دعمهم بمجموعة من املعارف واملهارات والخبرات العلمية
املتقدمة .والجدير بالذكر ان الكلية قامت بتنفيذ برنامج موهبة اإلثرائي في العامين السابقين ( 1436هـ
و1437هـ)
ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات الطالب االبداعية وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم من
ٌ
خالل مجموعة من النشاطات املتخصصة في أحد الجوانب العلمية واملهارات النوعية املتقدمة لتنمية
جميع الجوانب الشخصية واملعرفية والعقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية ،وتعزيز التواصل بين الطالب
وكلية الهندسة وفتح افاق واعـدة امامهم ملواصلة الدراسة والتعليم .حيث يتلقى الطالب من خالل هذه
البرامج نشاطات علمية متخصصة ومهارات نوعية متقدمة لتنمية جميع الجوانب الشخصية الهندسية
االبتكارية واملعرفية لديهم.
يشرف على البرنامج املحلي نخبة من الكفاءات العلمية املتميزة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة
ويساند الهيئة االشرافية مجموعة من املهندسين وطالب املاجستير والدكتوراة ،حيث يقدمون الدعم
للمشرفين االكادميين في القيام بتنفيذ انشطة البرنامج التطبيقية .ويحتوي برنامج هذا الصيف على
وحدات اثرائية قي :الفيزياء املتقدمة باشراف االستاذ الدكتور ماهر الصاحب ،والتصميم الهندس ي باشراف
الدكتور فيصل بن يحيى ،والهندسة امليكانيكية باشراف الدكتور جمال العرفي ،والتشفير باشراف الدكتور
ماجد الرسيني والدكتور محمد العنزي ،والهندسة الكهربائية باشراف االستاذ املهندس غازي اسحاق.
ويقوم على ادارة البرنامج الدكتور عبد املحسن البداح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ونائبه
العلمي الدكتور مهند العطا .وقد بلغ مجموع الطالب املشاركين في البرنامج املحلي أكثر من  100طالب.

25

ن ـش ــرة م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة  -العدد العاشر – محرم 1438هـ

كما استضافت الكلية ايضا البرنامج الدولي (التوطين) والذي عقد بالتعاون مع اوكسميدكا والطاقم
األكاديمي من جامعتي كامبرج و أوكسفورد لتدريب ما مجموعه  138من الطلبه السعوديون في مرحلة
الثالث متوسط واالول ثانوي من جميع أنحاء اململكه في تخصصات:
Cyber & Medical Sciences, Biochemistry Biotechnology, App design, Cryptography
science Security, Petrochemical engineering, Mechanical engineering, Space rocket
الجدير بالذكر أن محتوى برامج موهبة اإلثرائية الصيفية تتمحور حول موضوعات ذات أهمية حيوية
مرتبطة باملجاالت العلمية والتقنية التي أقرتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ودعم االبتكار ،حيث يقدم
للطلبة وحدات إثرائية تم تطويرها بالتعاون مع مركز الشباب املوهوب بجامعة جونز هوبكنز األمريكية ذا
ً
الخبرة الطويلة املتخصصة في مجال البرامج الصيفية للموهوبين والتي تربو على  30عاما.
من جهته أكد سعادة عميد الكلية د .وليد بن محمد زاهد أهمية برامج رعاية املوهوبين وكون ذلك يتسق
مع هدف الكلية في االهتمام بتوفير بيئة الصفية لتنمية قدرة الطالب التخيلية واالبداعية والذي من أجله
أنش ئ مركز اإلبداع واإلبتكار الطالبي في الكلية ،وأن الكلية تدعم وتشجع املواهب الوطنية من ذوي القدرات
واملهارات القادرين على االختراع واالبتكار هبهدف إعداد كوادر وطنية بخبرات عالية ،وإليمانها التام بأن
ُ ّ
املوهبة ت َوِّلد أفكار ابتكارية تخدم مصلحة الجميع.
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زيارة سمو األمير الدكتور بندر املشاري للبرامج االثرائية ملوهبة املقامة في كلية الهندسة
قام سمو األمير الدكتور بندر بن عبدهللا املشاري آل سعود عضور مجلس اإلدارة ملؤسسة امللك عبدهللا
للموهوبين (موهبة) يوم االثنين  1438/11/15هـ بزيارة تفقدية للبرامج االثرائية املحلية والدولية املقامة في
كلية الهندسة وقد رافقه في الزيارة سعادة عميد الكلية د .وليد بن محمد زاهـد ،واملشرف على البرنامج
االثرائي املحلي د .عبداملحسن البداح ،وسعادة د .سعود الفاضل رئيس البرامج االثرائية في (موهبة) .وقد
استغرقت الزيارة قرابة الساعتين قام خاللها الدكتور بندر بزيارة للوحدات املختلفة في البرنامجين املحلي
والدولي وتناقش خاللها مع الطالب املشاركين واستمع آلرائهم وانطباعاتهم عن األنشطة في الوحدات
املختلفة .وقد عبر سعادة عضو مجلس إدارة "موهبة" عن اعجابه بالتنظيم الجيد وبما شاهدة من تفاعل
الطالب مع املدربين.

حـفل معـايـدة منسوبي كليـة الهنـدسة بمنـاسبة عــيد األضحى املـبارك لعـام 1438ه ـ
أقامت كلية الهندسة حفل معايدة بمناسبة عيد األضحى املبارك وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور وليد
بن محمد زاهد ووكيل الجامعة األستاذ الدكتور عبدهللا بن سلمان السلمان ووكيل الجامعة للشؤون
التعليمية واألكاديمية األستاذ الدكتور عبداالعزيز بن عبدهللا العثمان ووكيل الجامعة للمشاريع األستاذ
الدكتور عبدهللا بن محمد الصقير ووكالء الكلية ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين
ً
واملوظفين ،وذلك يوم األحد 1438/12/19هـ ،املوافق 2017/9/10م ،في تمام الساعة التاسعة صباحا في
27
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هبهو الكلية ،حيث تشكل هذه املناسبة فرصة لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد األضحى املبارك وتجديد
التواصل بين منسوبي الكلية.
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تعاون بين كلية الهندسة وعمادة تطوير املهارات
استضاف مركز الحاسب اآللي في كلية الهندسة في  15شوال  1438هـ انطالقة البرنامج التدريبي (جاهز)
والذي تنفذه عمادة تطوير املهارات بالتعاون مع شركات في ثالثة مسارات تدريبية:
 مسار الشبكات ( أكاديمية سيسكو )
 مسار قواعد البيانات ( أكاديمية أوراكل)
 مسار إدراة نظم التشغيل (مايكروسوفت)
وكانت مدة البرنامج شهر تدريبي كامل طوال أيام األسبوع من األحد إلى الخميس بمعدل  ٤ساعات يوميا ً من
الساعة ٤م الى ٨م وبإجمالي  ٨٠ساعة تدريبية .وتم تنفيذ البرنامج للمتدربين الطالب بمعامل الحاسب اآللي
بالكلية بطاقة استيعابية  ٢٠متدرب لكل مسار .وقد أثنت عمادة تطوير املهارات وكذلك املدربين على تطور
البنية التحتية في مركز الحاسب اآللي وجاهزيتها وعلى املستوى العالي ملهندس ي املركز .بعد انتهاء البرنامج
التدريبي قام مدير إدارة عمادة تطوير املهارات األستاذ عبدالعزيز بن شعالن القرني ،واملشرف على البرنامج
املهندس أحمد بن يحيى فلوس ،ورئيس العالقات العامة بعمادة تطوير املهارات األستاذ محمد بن أحمد
عسيري بزيارة الكلية وتسليم دروع شكر وتقدير لسعادة عميد الكلية د .وليـد زاهد وسعادة د .عبداملحسن
البداح املشرف على مركز الحاسب اآللي لتعاونهم واتاحة الفرصة لتنفيذ البرنامج بمعامل الحاسب اآللي،
كما تم تقديم شهادات شكر للمهندسين م .نصار حكيم خان ،و م.مبارك زيب خان من مركز الحاسب
لجهودهما في انجاح اقامة البرنامج.
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جائزة العميد للموظف املثالي بالكلية
تعتبر جائزة عميد كلية الهندسة للموظف املثالي إمتدادا للدعم الالمحدود الذي تقدمه عمادة الكلية
ملنسوبيها لتحفيزهم على اإلبداع في املجاالت التعليمية والبحثية واإلدارية وهي جائزة شهرية يتنافس عليها
جميع موظفي السكرتارية واالدارة بجميع أقسام ووحدات الكلية وقد إنطلقت مع بداية شهر ربيع األول
1438هـ .ويتم إختيار الفائز بناء على معايير محددة وتكريمه بحضور اعضاء مجلس الكلية .وفيما يلي
أسماء الفائزين هبها خالل العام املاض ي:
 .1أحمد علي املباركي – وكالة الكلية للشؤون األكاديمية – شهر ربيع األول 1438هـ
 .2عبدالعزيز بن هزاع الثبيتي – قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي – ربيع اآلخر 1438هـ
 .3إبراهيم بن محمد الحميدان – قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي – جمادى األولى 1438هـ.
 .4أحمد بن جزاء الحربي – وكالة الكلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جمادى اآلخرة 1438ه.
 .5مساعد بن عبدالكريم السويد – وكالة الكلية للتطوير والجودة – رجب 1438ه.
 .6عبدهللا بنيان العتيبي – الشؤون اإلدارية بالكلية – شهر شعبان.
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مبتعث الكلية «فهد الكيرعاني» يسجل براءتي اختراع في الهندسة املدنية
حصل املبتعث فهد بن كشيم بن وعلة الكيرعاني ،املحاضر بكلية الهندسة بجامعة امللك سعود ،على براءتي
اخترع في الهندسة املدنية ،األولى مسجلة بمكتب البراءات بالواليات املتحدة األمريكية عن الركام البالستيكي
املستدام واستخدامه في التطبيقات اإلنشائية ،واالختراع الثاني مسجل باملكتب السعودي لبراءات االختراع
عن ركام بالستيكي صناعي الستخدامه في التطبيقات الخرسانية .يذكر أن املبتعث الكيرعاني حصل على
درجة الدكتوراه في الهندسة املدنية من جامعة برمنغهام باململكة املتحدة بتقدير ممتاز في 2017/8/2م،
وحقق العديد من اإلنجازات املميزة خالل فترة دراسته ،ومن أهمها حصوله على أفضل بحث في مؤتمر
الطلبة السعوديين لعام  ،2016وعلى امليدالية الفضية في معرض جنيفا لالبتكارات ،إضافة إلى نشر ثالثة
أبحاث له محكمة في مجالت علمية عاملية ،وكرمته سفارة خادم الحرمين الشريفين في اململكة املتحدة على
اإلنجازات التي حققها.
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