م ـج ـتـمـع كلـي ــة الـه ـن ــدسـ ـ ــة
نـشـرة فـصـلـيــة تـصـدر عـن وكـالــة كـلـيــة الـهـنـدســة للـتـطـويــر والـجــودة
الـعــدد الثالث عشر – جمادى االولى 1440هـ ،يناير 2019م
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حفل عيد األضحى1439 -هـ ملنسوبي كلية الهندسة
أقامت إدارة كلية الهندسة صباح يوم األثنين املوافق1439 /12/16هـ في ممر الكلية ،حفل املعايـدة النـنو
بمناس ــبة ي ــد األض ـ

بحض ــور مي ــد الكلي ــة األس ــتاد ال ــد تور لـ ـيد زاه ـ ـد

ــال الكلي ــة رؤس ــال األقن ــام

منن ــولك الكلي ــة م ــا أ ض ــال هيس ــة الت ــدروم ف ــاح ين فني ــين م ــو فين .ش ــرح ا اف ــل األس ــتاد ال ــد تور
بدهللا النـلمان يل ا جامعة ،الد تور ـبدهللا الصقير يل ا جامعة للمشـارو ،،أمـين أ قـاح ا جامعـة
الد تور خالد الظافر ،ميد القبول التسجيل الد تور باسـل النـدحان .تـ خـال ا افـل تبـادل الانـا ك
التبريكات بمناسبة يد األض

فدل العام ا جامعي 1440-1439هـ.
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معالي مدير الجامعة يزور مشروع املنزل الشمس ي للجامعة
قـام معـا ي مـدير ا جامعــة األسـتاد الـد تور بـدران بــا بـدالرحما العمـر ب يـارة ياململــدل الشم ـ املنـتدامي فــي
املدينــة ا جامعيــة ،كــان فــي اســتقبالال ــال ا جامعــة ميــد كليــة الهندســة
م ــا الو ــا

اسنــا رؤســال األقنــام ــدد

أ ض ــال هيس ــة الت ــدروم الق ــاشمين وـ ـ تص ــمي تنفيـ ـ املش ــر  ،دلـ ـ ي ــوم األرلع ــال  8ص ــفر

1440هــ .اململــدل هــو مشــر هشــارم فيــال ا جامعــة فــي املنــابقة العامليــة لعجامعــات لتصــمي األبنيــة املعتمــدة
وـ الواقـة الشمنـية  )Solar Decathlon Middle East 2018التـ تنظمهـا كالـة الواقـة األمري يـة مــ،
هيس ــة هرف ــال مي ــال دل ــك ف ــي م م ــ ،الش ــيس محم ــد ب ــا راش ــد ل م ت ــوم للواق ــة الشمن ــية بمدين ــة دل ــك ف ــي
منتص ــر ش ــهر ــوفمبر ــام 2018م .ق ــد ف ــاز املقت ــرح املق ــدم م ــا فري ــق امع ــة امللـ ـ س ــعود بقي ــادة كلي ــة
الهندسة من حوا ي امين للمشار ة في املنابقة ما ضما  21فريق تأهلوا إ املرحلة النناشية مـا املنـابقة
مــا  15د لــة .هعق ــد ه ـ ل املن ــابقة للمــرة األ ـ ف ــي منوقــة الش ــر األ س ـ

إفريقيــا ،فري ــق امعــة املل ـ

سعود هو الفريق النعود الوحيد املشارم في املنابقة.
قد ت ول معاليال داخل اململدل استم ،إ ـ شـرح ـا أ ـ ال اململـدل مواصـفاتال مميداتـال مـا األسـتاد الـد تور
ليد زاهد ميد الكلية ،ما ث شاهد معاليال فيديوهات ا املشر من بدايتال.
مشــر ياململــدل الشم ـ ي هــو بــارة ــا مبيـ سـ ي يــت تصــميمال فــق مـ معمــار بي ـ فريــد مــا و ــال
ن
بحيــم يم ــا توليــد احتيا ــات الواقــة بواســوة ا اايــا الشمنــية ،فضــا ــا ت يــد اململــدل بنظــام ملعا جــة
إ ــادة اس ــتهدام مي ــال الص ــرح الرمادي ــة .ي ــت اختي ــار الف ــاش ف ــي املن ــابقة م ــا خ ــال م مو ــة م ــا املع ــايير
املهتلفــة مــا ضــمننا التصــمي املبت ــر اســتهدام تقنيــات الواقــة البديلــة فــالة اســتهدام امليــال الواقــة
ا امكا ية التنفي النقل التنويق.
قـ ــد أتـ ــت مشـ ــار ة ا جامعـ ــة فـ ــي ه ـ ـ ل املنافنـ ــة بمبـ ــادرة مـ ــا كليـ ــة الهندسـ ــة فمشـ ــار ة مـ ــا كليـ ــة العمـ ــارة
التهو ــي  ،ع ــد موافق ــة مع ــا ي م ــدير ا جامع ــة د م ــال ال بي ــر .ي ــد
ن
املل ـ ـ ب ـ ــدالع ي للعل ـ ــوم التقني ـ ــة ،اض ـ ــافة إ ـ ـ ش ـ ــركات تبر ـ ــت ب ـ ــبع

ه ـ ا املش ــر

ش ــكل رش ـ مدين ــة

م ـ ــواد البن ـ ــال الش ـ ــر ة األساس ـ ــية

لإل تر يات املحد دة ،الشاهين للصنا ات املعد يـة ،شـر ة النـ ا ا ادي ـة للصـنا ة ،سـ بور م ،شـر ة
ز اج ارديا النعودية ،شر ة أ يوثرم)
يبلـ ـدد املشـار ين فـي تصــمي تنفيـ اململـدل  75طالـ  15أسـتاد مــا كليـة الهندسـة  5طـا أســتاديا
مــا كليــة العمــارة التهوــي  ،إضــافة إ ـ  29طالـ طالبــة مــا مهتلــر كليــات ا جامعــة للــد اللو نــت .
يدير املشر الد تور بداملحنا با أحمد البداح يل كلية الهندسة للدراسات العليا البحم العلم )
وشرح ليال األستاد الد تور ليد با محمد زاهد ميد الكلية .سيقوم فريق ا جامعة بنقل اململدل إ دلك
ن
ا ادة تر يبال خال املنتصر األ ل ما شهر وفمبر 2018م ليكون اه ا في  15وفمبر للمنابقة.
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هـ ل الفعاليــة لهــا د ر فــي خدمــة تو ــال اململ ــة حــو تقليــل ا تمــاد وـ الــنف منــاهمانا ـ ل فـي ت ميــل
ا اوـ الدراســية بتع يـ مهــارات ا تصــال العمــل ا جمــاملي القيــادة املهــارات اليد يــة التوبيقيــة للوــا
بما ينع م اي ابا و قدرتن ا بدا ية.
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تكريم طالب الهندسة املشاركين في برنامج التدريب الصيفي بمشروع قطار الرياض
بتشرير ما صاح النمو امللكك األمير محمد با بدالرحما با بدالع ي ل سعود ،اش رش م م لم
هيســة توــوير مدينــة الريــاه ،ظمــت الهيســة حفــل لت ــري الوــا املشــار ين فــي بر ــام التــدري الصــيفك فــي
مشر قوار الرياه ،دل يوم األحد  22د ا حجة 1439هـ .في قصر طويق ب ي النفارات.
بلـ

ــدد الولبــة املتــدرفين ضــما بر ــام التــدري لهـ ا العــام 1439ه ـ املوافــق 2018م)  149طالـ

طالبــة

ينتمــون إ ـ  11امع ـة ســعودية 109 .مــنن مــا كليــة الهندســة ب امعــة املل ـ ســعود .تبل ـ مــدة التــدري 9
أسابي ،لدى استشار املشر

اإلشتافـات املنفـ ة ،قـد تضـما بر ـام التـدري زيـارات ل مـا ك د ل إضـافة

إ العمل امليدا ك امل تب  .ا جدير بال ر أن بر ـام التـدري فـي مشـر قوـار الريـاه بـدأ فـي ـام 1436ه ـ
ن
2015م) ،فلـ ـدد املتـدرفين حتـ نايـة ـام 39ه ـ  392طالبـا مـا  15امعـة ســعودية ،مـنن  259مـا كليــة
الهندسة.
ياب ــة ــا ط ــا الكلي ــة هش ــرح مي ــد الكلي ــة األس ــتاد ال ــد تور لي ـ ــد زاه ـ ــد بالن ــام وـ ـ س ــمول اس ــتام
شهادات حضور التدري العموي.
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كلية الهندسة تكرم القطاعات الداعمة للتدريب العملي
بر اية سعادة ميد الكلية الد تور ليد با محمد زاهد ،ظمت كالة الكلية للشؤ ن التعليمية األكاديمية
يوم األرلعال 22صفر 1440هـ املوافق  31أ توفر 2018م ،دل للعام ال ا ك و التوا ي ،حفل ت ري
للقوا ات ا اكومية ا ااصة الت قامت بتدري طا الكلية خال العام ا جامعي 1439-1438هـ ،دل
تقديرا جهودها املب لة في توفير فرص للتدري العموي .حضر ا افل مم وي العديد ما هات التدري
ال الكلية رؤسال األقنام دد ما أ ضال هيسة التدروم الوا .
في كلمة لعميد الكلية بن ل املناسبة رح با جمي ،تقدم ب يل الش ر جمي ،القوا ات الدا مة للكلية في
ود شرا ة فا لة بين ا جامعة شركات القوا العام ا ااص ل يعد

م ال التدري العموي ،أ د و أن
ن
خيارا بل حا ة معاة منسولية طنية حو العمل التكاموي في بنال تنمية الوطا.
ق دل

رح

يل الكلية للشؤ ن التعليمية األكاديمية في كلمتال با جمي،

ل  ،أ د و أهمية

التعا ن املشترم في تأهيل مهندس املنتقبل ضر رة ب ل ا جهود في تقدي فرص حقيقة للتدري العموي
بندح صقل مهارات الوا .
ما ث فتح النقاش لعجمي ،إلبدال مرشياتن مقترحاتن  ،استعراه ت ار ا جهات التدريبية م ،طا
الكلية ،تقدي توصيات بهصوص التدري .
في ختام اللقال قام ميد الكلية بت ري شركال الكلية في بر ام التدري العموي حيم سل سعادتال الدر
التقديرية ملم وي القوا ات ا اكومية ا ااصة املشار ين في اللقال ،ا ته اللقال بالتقاط ع

الت كارية.
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املركز العاشر ملنزل الجامعة الشمس ي في مسابقة ديكالثون الطاقة الشمسية – الشرق
األوسط 2018
حقق مملدل ا جامعة الشم

املر العاشر في املنابقة العاملية لعجامعات لتصمي األبنية املعتمدة و

الواقة الشمنية  ) Solar Decathlon Middle East 2018الت تنظمها هيسة هرفال ميال دلك بالتعا ن
م ،كالة الواقة األمري ية في م م ،الشيس محمد با راشد ل م توم للواقة الشمنية بمدينة دلك.
يابة ا معا ي مدير ا جامعة األستاد الد تور بدران العمر ،شرح ا افل ا اتامك للمنابقة األستاد
الد تور بدهللا النلمان
الد تور محمد النم ،

يل ا جامعة برفقة

يل ا جامعة للشؤ ن التعليمية األكاديمية األستاد

ميد كلية الهندسة املشرح العام و مشر اململدل الشم

لـيد زاهـد ،هنأ يل ا جامعة الوا

األستاد الد تور

الوالبات أ ضال الفريق ال يا حضر ا ا افل ،مدير املشر

الد تور بداملحنا املشر منا ديال الد تور مهند العوا املهندس ابراهي املهنا ،أشاد با جهد
ابتدال ما مرحلة التصمي ا ن
ن
انال باإل شال ال استغر
العمل الدؤ ال استغر حوا ي العامين
فترة شهر احد فق .
ا جدير بال ر أن اململدل ت قلال إ دلك إ ادة تر يبال خال النصر األ ل ما شهر موفمبر 2018م ،فدأ
ره اململدل عد دل ملدة اسبو ين حت مو د ا افل ا اتامك في  28وفمبر .يت حاليا تف ي اململدل
لنقلال إ الرياه إ ادة تر يبال في املوق ،ا ااص بمشر اململدل الشم
ما معال ا جامعة.
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حفل تكريم مشاريع التخرج واملعرض املصاحب للفصل الدراس ي االول 1441-1440ه
أقامت كلية الهندسة فر اية شر ة لك أيال إ س نتم النعودية شركالها يوم ال اثال  18رفي ،ال ا ك
ن
ن
ن
1440هـ ،املوافق  25دينمبر2018م معرضا حفا ت ريميا بر اية سعادة ميد الكلية األستاد الد تور
ليد با محمد زاهـد سعادة سعادة األستاد م د فاضل الظاهر – رش م املوارد البشرية في الشر ة
النعودية للصيا ة إدارة خووط اإلمداد سعادة الد تور أحمد با محمد النعي – يل كلية الهندسة
للشؤ ن التعليمية ا كاديمية.

في كلمتة باملناسبة تقدم سعادة العميد بالش ر للشر ة لر ايانا ه ل

املناسبة من ست سنوات .ما تقدم سعادتال بالش ر لعجنة التح ي ملشارو ،التهرج املتميدة .ا ة و
دل تقدم سعادتال باننسة الوا الفاش يا أ ضال هيسة التدروم املشرفين و املشر ات املتميدل.
ما هتال أ ر سعادة ا ستاد م د فاضل الظاهر سعادتال بن ل املشارو ،،تقدم بالش ر إلدارة الكلية
ن
و م هوداتنا فيما يهص مشارو ،التهرج بالكلية .د ر سعادتال ان الشر ة تقوم من ا ثر ما  50اما
بالعمل و أهداح طنية برى مم لة في قل توطين املعرفة ،تبلور ما ضما ه ل ا هداح بر ام
التعا ن ا جامعي ال

يندح لتحفيد الوا

هشجي ،اإلبدا  .ما تقدم الد تور أحمد النعي بالش ر

للشر ة الرا ية األقنام األكاديمية جهوده في تحنين ودة مشارو ،التهرج املتميدة ،لعجنة تنظي
ا افل.
ت خال ا افل توزو ،واش شهادات تقدير للوا

األسات ة املشرفين و مشارو ،التهرج املتميدل

للفصل الدراس ا ل للعام ا جامعي 1440-1439ه ما أقنام الهندسة املد ية هندسة مد ية هندسة
مناحة) ال هرفاشية ،امليكا ي ية ،الصنا ية ،ال يماشية مشر ات التصمي الهندس

فم مو ستة

شر اش ة .قد حصل و املر األ ل ال ا ك و منتوى الكلية مشر ين ما الهندسة امليكا ي ية،
املر ال الم مناصفة مشر ين ما الهندسة املد ية الهندسة الصنا ية ،ما ت أيضا ت ري ت ري
شر ة لك ا س نتم النعودية شركالها و ر ايانا د مها املتواصل له ل املشارو ،ا حتفالية.
)(1املر األ ل  -نوان املشر Design of A Multi Stage Evaporative Cooler
قن الهندسة امليكا ي ية)
املشرفون :أ .د .بيدل محمد بدالرحما زيتون ،د .بدهللا مان النحي
الوا  :اصر با أحمد با محمد العبدالقادر  ،بدامل يد با محمد با بدالع ي ا اماد  ،محمد با
ابراهي با بدالرحما الشري  ،بد الرحما با حامد با إبراهي العمير
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) (2املر ال ا ك  -نوان املشر :
Design and Manufacture of Efficient Thermoelectric Generator System for Waste Heat
Recovery of Engine
)قن الهندسة امليكا ي ية(
املشرح :أد .محمد حنا مرس رمضان
الوا  :أسامال مفتاح ا اق أحمد حنين ،بدهللا با محمد با يوسر الصوما ي ،بدالرحما با محمد
با ابراهي الوابل ،محمد با حنا با بدالرضا بو وي
) (3أ :املر ال الم م)  -نوان املشر Multi-Story Car Parking Design
قن الهندسة املد ية)
املشرفون :د .بدالرحما سليمان البداح ،د .بدهللا بدالرحما املا د
الوا  :بدهللا با صابر با واه املوير  ،بدا لال با فهد با محمد ل بريا
) : (3املر ال الم م)  -نوان املشر :
Design of an Integrated System for Weapon Monitoring
)قن الهندسة الصنا ية(
املشرفون :أ .د .بد الرحما مشب األحمر  ،د .ثاق أ ور محمد أ ور
الوا  :طال با فهد با طال العروعر ،ما د با أحمد با بدهللا العنير  ،محمد با سعد با محمد
ا جبر ،بدهللا با فهد با وي العمر
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جمعية هواة الالسلكي في زيارة للمحطة االرضية في مشروع القمر االصطناعي التعليمي
في إطار سعي مر اإلبدا ا بتكار الوالك بكلية الهندسة إ تبادل ا ابرات الشرا ة م ،ا جهات املحلية
ا بتكار الرا ية لال ،دل

لتحقيق األهداح املر وة ملشر اتال الوابية

العاملية الدا مة لإلبدا
ن
استعدادا لتنفي املرحلة النناشية ما مشر القمر الصناملي التعليم املتم لة في تنفي اختبار
املهتلفة،
ما ث إطا القمر  ،قام فد ما ا جمعية النعودية لهواة الاسلكك مكون ما الرش م التنفي
لعجمعية األستاد بداللوير با حمد العبيد يرافقال األستاد بدهللا با سعود العتيب ب يارة للمحوة
األرضية للقمر الصناملي التعليم بالكلية.
كان في استقبال الوفد سعادة ميد الكلية أ.د .ليد با محمد زاهد،

يل الكلية للدراسات العليا

البحوث د .بداملحنا با أحمد البداح املشرح و مر ا بدا ا بتكار) ،املدير الفي للمشر د.
ق م بلوافي ،الوا أ ضال الفريق .ت خال ال يارة استعراه امكا ات ت هيدات املحوة األرضية
ا ادي ة مدى توافقها م ،أحدث املعايير العاملية دات الصلة ،قدرتنا و التتب ،التواصل م ،األقمار
ا صونا ية الت ت و الفضال،
ما ا جدير بال ر أن ع

ل ت استعراه أفق التعا ن املنتقبلية بين املشر

ا جمعية.

مننولك ا جمعية سبق له التعا ن م ،طا املشر خال الشهر املاض في
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تحقيق إ از غير منبو للمحوة األرضية في الكلية ،دل با تصال بالقمر ا صوناملي النعود أ سكار
 OSCARفي د رى إطاقال الـ  26أثنال مر رل في سمال اململ ة.
يندح مشر القمر ا صوناملي التعليم ب امعة املل سعود إ توفير كوادر شرية مدرفة و أحدث
تقنيات تصمي تووير هشغيل األقمار ا صونا ية ،للمشار ة في تنفي ا او الوموحة للممل ة في
م ال لوم الفضال ،تحقيق رؤية اململ ة .2030

الكلية تحتفل باليوم العاملي للجودة

ن
ايما ا ما كلية الهندسة بضر رة ا هتمام بالتووير ا جودة أقامت الكلية يوم األرلعال  20رفي ،األ ل
1439هـ املوافق 2018/11/28م احتفالها باليوم العالم لعجودة 2018م بر اية سعادة ميد مادة
التووير ا جودة األستاد الد تور صا ح با ابراهي القنومك ال
الد تور بد هللا با محمد ا ايدر
سعادة

أا

نال سعادة يل العمادة األستاد

فحضور كل ما سعادة ميد الكلية األستاد الد تور ليد زاهد

يل الكلية للتووير ا جودة ا ستاد الد تور منا د العواد سعادة رش م حدة التووير

ا جودة بالكلية الد تور محمد شرح.
فدأ ا افل بكلمة سعادة

يل مادة التووير ا جودة األستاد الد تور بد هللا ا ايدر  ،ث ألقى

سعادة يل الكلية للتووير ا جودة كلمة تحدث فينا ا ا جودة الشاملة في التعلي العا ي ،قد تنا ل
مفهوم ا جودة أهميانا يفية موا هة التحديات الت توا هنا لتنفي ا جودة .ث تتا عت فقرات ا افل
حيم قدم الد تور محمد شرح رش م حدة التووير ا جودة بالكلية ره شامل ا ا اوة
األستراتي ية ا جودة بكلية الهندسة .ما ث قدم املهندس تركك اليامك منتشار التحنين خبير اإلتي يت
البر توكول منتشار مقياس بير مان ،محاضرة ا منهجية التحنين املنتمر كاي ن) ،شملت املهارات
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املعارح اإلت اهات لرف ،منتوى األدال في تحنين العمليات األدال في املنظمات بإستهدام منهجية كاي ن
لتحقيق التحنين املنتمر.
في ناية ا افل ت ت ري يل مادة التووير ا جودة بدر ت كار ما الكلية ،ما ت ت ري املهندس
ن
تركك اليامك بدر ت كار تقديرا جهودهما متمنين لهما د ام التوفيق ،باإلضافة ا توزو ،شر ن اش ة
و الوا الفاش يا في منابقة يوم ا جودة العالم الت ظمانا كلية الهندسة .
ه ا قد شرح ا افل سعادة ال الكلية رؤسال األقنام

دد ما أ ضال هيسة التدروم الوا

املو فين بالكلية.

ترقية ستة موظفين بكلية الهندسة
تتقدم مادة كلية الهندسة بالانا ك التبريكات إ مننوفينا ال يا ت ترقيان في محضر ام 1440هـ
متمنين له د ام التوفيق الن اح ،إ مرات
م
1

ليا إن شال هللا.

قائمة بموظفي الكلية الذين حصلوا على الترقية في محضر عام 1440هـ
الجهة
املرتبة بعد الترقية
الوظيفة
األسم
قن الهندسة
10
مهندس يميائك
ويال با وه زايد ال هرا ك
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2
3
4
5
6

مشعل با صا ح العصيم
بيد با ال ا ارلك
فهد با محمد ا انين
محمد با بدالرحما العتيق

أخصائك تووير إدار
اسخ لة
هرفائك
اسخ الة

9
8
7
6

منا د با بدال ري النويد

منا د إدار

5

ال يمياشية
مدير إدارة الكلية
إدارة الكلية
رش الكلية
ادارة الكلية
قن الهندسة
امليكا ي ية

حلقة نقاش في كلية الهندسة حول االعتماد االكاديمي
ضما مشر تأثير ا اصول و اإل تماد األكاديم الوطي الد ي و ودة األدال ب امعة املل سعود
ال هشرح ليال مادة التووير ا جودة با جامعة قام فريق ما العمادة ب يارة الكلية يوم ال اثال 15
محرم 1440ه املوافق  25سبتمبر 2018م إلستوا رال القيادات األكاديمية أ ضال هيسة التدروم
اإلداريين الوا بكلية الهندسة حيال ه ا املوضو لكون الكلية راشدة في م ال اإل تماد األكاديم
ا جودة عد حصول مي ،برام ها و اإل تماديا الوطي ( NCAAAمايو  -2015أبريل 2023م) الد ي
 ABETسبتمبر 2010م – سبتمبر 2022م) .قد شارم مم وي الكلية ب مي ،فساتن في ا القة شكل فا ل
ت هعبسة اإلستبا ات ا ااصة بالدراسة .قد تكللت ا القة هلل ا امد بالن اح.

دورة تدريبية في منهجية ستة سيجما
ضما البرام ا او املو هة لتنمية تووير مهارات طا كلية الهندسة ،ظمت حدة التدري

خدمة

امل تم ،بوكالة الكلية للتووير ا جودة محاضرة عنوان يمقدمة في  6سي ماي بتاريس  16محرم 1440ه،
14
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تندح املحاضرة إ هعرير ا اضور بمفاهي منهجية ستة سي ما التعرير بأه ا وا ها
ا ستفادة مننا ،قد قام بالتدري

يفية

سعادة ا ستاد باس املحمد ما ا جمعية ا الي ية للصيا ة

األ تمادية .في ناية الد رة فحضور كل ما سعادة ميد الكلية أ.د .ليد با محمد زاهد سعادة يل
الكلية للتووير ا جودة أ.د .منا د با اصر العواد سعادة رش م حدة التووير ا جودة بالكلية د .محمد
شرح سعادة رش م حدة التدري خدمة امل تم ،د .ارح بادل ت ت ري مقدم املحاضرة ا ستاد
ن
باس املحمد مننق املحاضرة املهندس اص القاض تقديرا جهودهما متمنين لهما د ام.

براءة اختراع إلنتاج خرسانة خضراء
تم ا الد تور فهد با شي با

لال ا ستاد املنا د بقن الهندسة املد ية تهصص هندسة ادارة

هش يد) ما إثبات امكا ية إ تاج خرسا ة خضرال أ صديقة للب سة ما مهلفات الصنا ة ال ا وية
الباستي  ،دل بحصولال و برالهك اخترا ما م ت البرالات ا مريكك النعود  .يم ا استهدام
ا ارسا ة ا اضرال في هش يد املبا ك ا اضرال ا املنتدامة دل ملا تمتاز بال ما خفة الوزن ,توفير اسانام
املوارد م ل الواقة ،ال فالة العاليال للع ل ,ا هفاه مدة التش يد التكلفة الكلية .ما ا جدير بال ر أن
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الد تور با لال يعمل حاليا و تووير ه ا ا بتكار ما خال هسجيل برالهك اخترا مماثلة إلثبات
ن
إمكا ية إ تاج مواد هش يدية اخرى هناه في تقليل اسانام املوارد الوبيعية تكون اقل ضررا و الب سة.

املثالي لشهر محرم 1440هـ للموظف جائزة العميد
إستمرارا لتحفيد مو فك الكلية لارتقال باألدال سر ة ا

ا ز هع ي ال قة بالنفم قيمة العمل هشجي،

املنافنة ا ي ابية بين املو فين هشجي ،أسالي العمل ا بدا ية الت هنهل ت يد ما فالة إ رالات
العمل سير املعامات بين حدات الكلية ت منح األستاد بدهللا با هويد ال هويد ما مننولك رش
كلية الهندسة اش ة العميد للمو ر امل ا ي لشهر محرم 1440هـ .ألر مبر م.

خبر تكريم املهندس عبدالباري العريفي
ظ قن هندسة البتر ل الغاز الوبيعي بحضور سعادة ميد
بدالبار

بدهللا العريفك املحاضر بالقن

شر اما .قد كان املهندس بدالبار

دل

ال الكلية حفل ت ري للمهندس

انال فترة ملال بالقن الت إستمرت أل ثر ما هنعة

ضوا فعا في جان اإل تماد األكاديم الد ي  ABETالوطي

 NCAAAو منتوى القن الكلية ضوا في جنة تووير القن

ضوا في جنة تحديم ظام إدارة

ا جودة األي

ضوا في جنة ا جدا ل التسجيل مشرفا و التدري العموي بالقن

تووير التدري

العموي بالكلية مشرفا و النشاط العلم التعا ك بين شركات البتر ل القن ما
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محاضرات

ن
د ات زيارات لمية إضافة إ د رل التعا ك في اإل داد لفعاليات الكلية ما مؤتمرات

رش مل معاره يوم املهنة ما كان املشرح و اد قن هندسة البتر ل الغاز الوبيعي الوالك
معية مهندس البتر ل الفر الوالك ملدة هن ،سنوات .ما رأس املهندس بدالبار العريفك حدة
التدري

خدمة امل تم ،بوكالة الكلية للتووير ا جودة مدة سنتين.

قد استفاد كل ما القن

الكلية ما خدمات املهندس بدالبار ل فالتال العلمية املتميدة النشوة

قد رح املهندس بدالبار العريفك بالتفا ك ا خاص ا جدية في العمل ا ارص و تقدي األفضل
ا ة و حنا خلقال في التعامل م ،ا جمي .،م ،األمنيات لال د ام التوفيق الن اح.

زيارة طالب من ثانوية الشيخ عبد العزيز بن باز للكلية

ن ا ن
استضافت كلية الهندسة – مم لة بوحدة العاقات امل تمعية بوكالة الكلية للتووير ا جودة فدا طابيا
ما ثا وية الشيس بد الع ي با باز بتاريس  2018-11-9م حيم كان في استقباله مشرح حدة العاقات
ا
امل تمعية  ،كا ت ال يارة تندح في املقام األ ل إ هعرير الوا بتهصصات ا جامعة ا ادمات الت
ا
تقدمها الكلية للوا ما مي ،النواحي  ،حيم ت الشرح للوا ا التهصصات املتاحة بالكلية يفية
ا
اختيار الوال للتهصص املناس العديد ما املميدات الت يحصل لينا طا امعة املل سعود
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باإلضافة إ البرام التحضيرية ا اووات العملية املناسبة للوال
اإلستيعا

الت ما شأ نا رف ،ا
معدل الوال

تحقيق املنفعة الفاشدة ما توا دل با جامعة و املنتوى الشاي

اإل تماملي.

ما هة ثا ية ألقى م .بد الرحما صاح محاضرة هعريفية ا الكلية أقنامها محاضرة عنوان ير
ن
تهتار تهصص موضاا بأن ا جامعة ملتدمة بتوفير التعلي ا اقيقك التهصصات الوا دة الت تتوا
البعيد .

م ،احتيا ات سو العمل و املدى القري
ا
إ دل ت اول طا املدرسة في مرافق الكلية حيم قاموا ب يارة ا معامل قن الهندسة املد ية
الهندسة الصنا ية با ضافة إ مر اإلبتكار الوالك اختتمت ال يارة ب ولة سروعة في  ،في ناية اللقال
ت إلتقاط صورة ت كارية في الكلية.

مشاركة كلية الهندسة بامللتقى الثامن للتخصصات بمدارس الرياض
بمتا عة تو يال ما ميد الكلية

يل الكلية للتووير ا جودة مم لة بوحدة العاقات امل تمعية شار ت

كلية الهندسة ب ناح امللتقى ال اما للتهصصات بمدارس التربية النمود ية بتاريس  1440/3/ 3هـ  ،ال
يندح ا هعرير الوا بأ ظمة ا جامعة التهصصات املهتلفة.حيم تمت مشار ة دد ما طا كلية
الهندسة في امللتقى.
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لقاء عميد الكلية بموظفي الكلية اإلداريين
التقك ميد كلية الهندسة األستاد الد تور ليد با محمد زاهد املو فين اإلداريا في الكلية يوم األرلعال
املوافق 1440/2/8هـ ،يأهك ه ا اللقال في إطار اللقالات الننوية املعتادة بين ميد الكلية مننوفينا  ،قد
ت طرح العديد ما النقاط الت تن الكادر اإلدار بال ية تووير العمل فتح النقاش لورح املقترحات
املاحظات الت ي ا اإلستفادة مننا .

محاضرة علمية من شركة هيلتي لطالب الهندسة
ظمت كلية الهندسة مم لة بوحدة العاقات امل تمعية بوكالة الكلية للتووير ا جودة بتاريس -11-12
2018م محاضرة لمية لشر ة هيلت قدمها املهندس حنين ابو شيها املهندس محمود يوا ،استعره
املحاضر ما خالها معدات البنال التقنيات ا ادي ة الت هنهل مل املهندس ا ا أ ظمة التعامل م،
ا اراشق في املبا ك أ ظمة الع ل ا ارار ما شر ة هيلت العاملية .في ناية الد رة فحضور كل ما سعادة
يل الكلية للتووير ا جودة أ.د .منا د با اصر العواد سعادة رش م حدة التووير ا جودة بالكلية د.
محمد شرح سعادة رش م حدة العاقات امل تمعية د .ارح بادل ت ت ري مقدم املحاضرة ا ستاد
ن
حنين ابو شيها املهندس محمود يوا تقديرا جهودهما متمنين لهما د ام التوفيق.
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