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 �عي�ن عميد ووكيل لل�لية

تم �عي�ن سعادة الدكتور وليد بن محمد زاهد األستاذ املشارك �� قسم الهندسة املدنية ووكيل ال�لية 

لسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم ا�حم��ي إعتبارا من خلفا للتطو�ر وا�جودة سابقا عميدا لل�لية 

 هـ.19/1/1438

 
 

تم �عي�ن سعادة  الدكتور مساعد بن ناصر العواد األستاذ بقسم هندسة الب��ول والغاز الطبي��  كما

ورئيس القسم سابقا وكيال لل�لية للتطو�ر وا�جودة خلفا لسعادة الدكتور وليد بن محمد زاهد إعتبارا من 

 هـ.9/2/1438

  

 للمهندس�ن�لية الهندسة والهيئة السعودية 

�� لقاء لتعز�ز التعاون والتواصل ب�ن �لية الهندسة والهيئة السعودية للمهندس�ن، اجتمع عميد �لية 

الهندسة الدكتور وليد بن محمد زاهد ووكالء ال�لية مع األم�ن العام للهيئة الدكتور حس�ن بن ي�� 

 وتناول اإلجتماع .هـ1438ر�يع األخر  25فاض�� ومدراء األقسام بالهيئة وذلك �� مقر الهيئة يوم األحد ال

لية تطو�ر التعاون والعمل ب�ن الطرف�ن بما يخدم مهنة الهندسة وطالب وخر��� ال�لية. وقد ع�� عميد ال�

��ا �� تجديد تفاعلها مع ال�لية، وأكد ان ال�لية ستقوم بتجه�� مكتب للهيئة ر دعن عميق امتنانه للهيئة ملبا

 مع الطالب وتقديم خدما��ا لهم، اضافة إ�� العمل مع الهيئة �� تطو�ر التدر�ببال�لية لتسهيل تواصلها 

العم�� للطالب وتقديم دورات ومحاضرات مهنية والتعاون �� مجال تنظيم الندوات واملؤتمرات وتجه�� 
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 اضافة إ�� طالب ال�لية لإلختبارات املهنية وتطو�ر مهارات وقدرات ا�خر�ج�ن وإعدادهم لسوق العمل

 لتعاون مع الهيئة لتثقيف الطالب مهنيا (ميثاق املهندس، نظام مزاولة املهن الهندسية، اخالقيات املهنة)،ا

وتأهيل طالب الهندسة قبل تخرجهم إلجتياز اختبار اساسيات الهندسة، وتوف�� فرص للتدر�ب العم�� 

واملؤتمرات، وتطو�ر مهارات وقدرات للطالب، والتعاون �� تقديم دورات ومحاضرات مهنية وتنظيم الندوات 

ا�خر�ج�ن وإعدادهم لسوق العمل. كما قدم عميد ال�لية دعوة ألم�ن عام الهيئة للمشاركة �� املجلس 

 .االستشاري لل�لية

 

 مخ��ع�ن واملوهو��نخادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن لل تكر�م الفائز�ن بجائزة

هـ تكر�م عدد من اساتذة �لية الهندسة بمناسبة حصولهم ع�� جائزة 1438جماد اآلخر  27تم يوم األر�عاء 

 االمر ب�ل من:خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن للمخ��ع�ن واملوهو��ن. و�تعلق 

أ.د. سعيد بن محمد الزهرا�ي و أ.د. ايناس مع�ن الناشف من قسم الهندسة الكيميائية (الدورة الثانية 

 فئة املخ��ع�ن) -م 2013 –ه 1435/1434 جائزةل�

 -هـ 1436/1435أ.د. عبدالرحمن بن محمد ا�حز��ي من قسم الهندسة املدنية (الدورة الثالثة ل�جائزة  

 )فئة املوهو��ن - 2014

        تكر�م شركة توكيالت ا�جز�رة �� حفل فر�ق �لية الهندسة "سعف" املشارك �� 

 ماراثون شل البيئي

حفل تكر�م الفر�ق  Shell-Eco Marathon املشارك �� ماراثون شل البيئي ”سعف“ أقام فر�ق �لية الهندسة

ا�حفل باستعراض قائد الفر�ق وقد بدأ  .م٢٠١٧م وانطالقة الفر�ق ا�جديد لعام ٢٠١٦السنوي لعام 

�� هذا السباق. �عد ذلك ألقى سعادة عميد �لية الهندسة  الطالب عبدالرحمن الع�ي ملشاركة فر�ق ال�لية 

وليد زاهد �لمة ��ذه املناسبة أكد ف��ا دعم ا�جامعة ملثل هذه األ�شطة الالصفية ال�ي �س�ح الطالب  د.
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ليس تحقيق مراكز متقدمة؛ إنما استفادة الطالب وز�ادة خ����م  با�خ��ة العملية وأن الهدف من املشاركة

�خدمة الوطن وختم �شكر الرا�� لفر�ق "سعف" شركة توكيالت ا�جز�رة ممثلة �� سعادة الشيخ عبدهللا 

الكر�د�س الرئيس التنفيذي للشركة وشكر ملعا�� مدير ا�جامعة لدعمه هذه األ�شطة وألعضاء هيئة 

شارك�ن. ثم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة توكيالت ا�جز�رة للسيارات سعادة الشيخ التدريس والطالب امل

عبدهللا الكر�د�س �لمة ع�� ف��ا عن فرحه ��ذه اإلنجازات، وأكد أن دعم هذه املشاريع �� تماشيا مع رؤ�ة 

شرح موجز  . ثم توجه ا�حضور الكرام إ�� ساحة ال�لية ملشاهدة السيارات املعروضة واستمعوا إ��2030

ع��ا. وقد كرم سعادة عميد �لية الهندسة والرئيس التنفيذي لشركة توكيالت ا�جز�رة أعضاء الفر�ق 

 .السابق. وختم ا�حفل بجولة �� مقر عمل الفر�ق مركز االبت�ارات الهندسية

 

 تدش�ن املحطة األرضية للقمر الصنا�� التعليمي �� �لية الهندسة

عة األستاذ الدكتور بدران العمر، قام سعادة وكيل ا�جامعة األستاذ الدكتور نيابة عن معا�� مدير ا�جام

م، بافتتاح املحطة األرضية 2016د�سم��  14هـ املوافق 1438ر�يع األول  15عبدهللا السلمان ، يوم األر�عاء 

خالد  رجل األعمال  بحضور الداعم للمشروع  �� �لية الهندسة (Cubesat) للقمر االصطنا�� التعلي�ي

املزروع الرئيس التنفيذي ملؤسسة روادف، وسمو األم�� بدر بن فهد الفيصل املبادر بفكرة القمر الصنا��، 

إضافة إ�� سعادة عميد ال�لية الدكتور وليد زاهــد ووكيل ال�لية للدراسات العليا والبحث العل�ي ومدير 

 .هيئة التدريس بال�ليةاملشروع الدكتور عبداملحسن البداح، وعدد من الضيوف واعضاء 

م) من خالل اتفاقية ب�ن �لية الهندسة 2016هـ (مايو 1437وقد بدأ العمل �� املشروع �� شهر شعبان 

طالبا من مختلف التخصصات ب�لية الهندسة إضافة إ��  40وشركة روادف، حيث تم ت�و�ن فر�ق من 

س من قسم الهندسة الكهر�ائية أعضاء هيئة تدري 3طالب�ن من �لية علوم وانظمة ا�حاسب باشراف 

وعضو هيئة تدريس من قسم الهندسة املي�انيكية. ويشرف فنيا ع�� املشروع الدكتور نادر عبدا�حميد من 

و �عد جامعة امللك سعود أول جامعة سعودية تتب�ى مشروع قمر صنا�� �علي�ي من ضمن  .مؤسسة روادف
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عليمية. و�تضمن املشروع تصميم قمر صنا�� بحجم جامعة ع�� مستوى العالم تتب�ى اقمار صناعية �300

مجموعات طالبية: 5و�قوم ع�� تصميم القمر وتصنيعه   كجم. 1.3سم و�وزن يقارب 10×سم10×سم10

مجموعة املهمة ، ومجموعة االتصاالت، ومجموعة املي�اني�ا واألجهزة الفرعية للتحكم، ومجموعة الطاقة 

وتتمثل الوظائف الرئيسية للمحطة األرضية ��   رتفاع والتحكم.والكمبيوتر، ومجموعة نظام تحديد اال 

التحكم �� القمر �عد وصوله املدار املخصص له، واستقبال املعلومات من القمر وتحليلها والتواصل مع 

 .أقمار صناعية �عليمية أخرى 

 �لية الهندسة ��ز�ارة ملشروع القمر الصنا�� التعليمي 

 ،الفيصل واألم�� بدر بن فهد الفيصل والشيخ خالد املزروع مدير مؤسسة روادفاألم�� سعود بن فهد زار 

و�ان �� استقبالهم سعادة عميد ال�لية د. ب�لية الهندسة، ملحطة االرضية ملشروع القمر الصنا�� التعلي�ي ا

واملدير   ،حعبداملحسن البدا د. وسعادة وكيل ال�لية للدراسات العليا والبحث العل�ي ،زاهد د بن محمدولي

وقد  هـ. 1438، وذلك �� شهر محرم الف�ي للمشروع د. نادر عبدا�حميد وفر�ق الطالب املشارك�ن �� املشروع

اطلع الزوار أثناء الز�ارة ع�� ما تحتو�ه املحطة من أجزاء واستمعوا من الطالب املشارك�ن �� املشروع لشرح 

صنا�� التعلي�ي ��دف لبناء قمر صنا�� �علي�ي عن وظيفة أجزاء املحطة. علما بأن مشروع القمر ال

 واطالقة للفضاء بمشاركة �املة لطالب ال�لية �� جميع التخصصات. وقد بدأ املشروع �� شعبان

طالبا من مختلف  40. و�ضم املشروع حاليا عم س�� من مؤسسة روادفدب )م2016 (مايو  هـ1437

أعضاء هيئة تدريس  3علوم ا�حاسب، اضافة إ�� التخصصات ب�لية الهندسة و�مشاركة طالب من �لية 

 من قسم الهندسة الكهر�ائية وعضو هيئة تدريس من قسم الهندسة املي�انيكية.
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 محاضرات عن م��و الر�اض ب�لية الهندسة

بالتعاون مع الهيئة هـ 1438ر�يع أول ١٨إ��  ٤أسابيع خالل الف��ة من  ٣نظمت �لية الهندسة ع�� امتداد 

العليا لتطو�ر مدينة الر�اض وتحالف الشر�ات املنفذة ملشروع م��و الر�اض سلسلة من املحاضرات 

ريع ال�ي �شرف عل��ا املختلفة عن هذا املشروع ال�خم حيث �عت�� مشروع م��و الر�اض إحدى أهم املشا

محاضرات �ل يوم سبت �� مواضيع  ٣وقدمت  الهيئة العليا لتطو�ر مدينة الر�اض خالل الف��ة ا�حالية، 

مختلفة عن مشروع م��و الر�اض، حيث تمحورت مواضيع محاضرات السبت األول حول تصميم وإدارة 

� األشغال املدنية �� م��و الر�اض، املشاريع �� م��و الر�اض، بينما ركزت محاضرات السبت التا�� ع�

واستأثرت مواضيع نظم امل��و بمحاضرات السبت األخ��، وقد ساهمت هذه املحاضرات �� نقل صورة 

 لدى طالب ال�لية بحيث تجاوز عدد ا�حضور 
ً
 طيبا

ً
 �� األيام  ٢٠٠وا�حة للمشروع مما أوجد تجاو�ا

ً
طالبا

 .الثالثة
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 ة فصل درا��ي �� جورجيا تك�لية الهندسة تبتعث طالب لدراس

ادرات �لية الهندسة لتحف�� الطلبة املتم��ين بدأ هذا الفصل برنامج ابتعاث الطلبة للدراسة بضمن م

جورجيا تك املصنف  معهدأبرمت ال�لية اتفاقية مع فقد  .كطلبة زائر�ن �� ا�جامعات املتم��ة لفصل درا��ي

، كطلبة زائر�ن باملعهدطلبة ال�لية للدراسة عدد من البتعاث  ،جامعات عاملية �� الهندسة ١٠ضمن افضل 

طالب من تخصص  ٧بإرسال هـ 1437/1438الدرا��ي األول للعام ا�جام�� �دأ ال��نامج هذا الفصل و 

هذه املبادرة  ملدة فصل درا��ي واحد. تك جورجيا معهدلدراسة �� لالهندسة املي�انيكية �� املستوى التاسع 

أ�ي �� ظل دعمه للمبادرات املتم��ة لتطو�ر التعليم ت ل�يسعادة املهندس عبدهللا بقشان واتمت برعاية من 

ها�ي  الدكتور  إ��تقدم بالشكر ا�جز�ل تكما  ،بالشكر ا�جز�ل ع�� هذه املبادرةإليه  وتتقدم ال�لية ،الهند��ي

 الدكتور يكية بجورجيا تك ستاذ الهندسة املي�انإ�� أو  من قسم الهندسة املي�انيكية بال�لية االنصاري 

سعيد عبدا�خالق ع�� متا�ع��م وجهودهم النجاح هذه املبادرة. وتتقدم ال�لية بالشكر واإلمتنان ملعا�� مدير 

ا�جامعة ولسعادة وكيل ا�جامعة للشؤون التعلييمية واأل�اديمية ع�� دعمهم لتوطيد العالقة ب�ن ال�لية 

, ومن  ��اتحسن من مخرجات ال�لية األ�اديمية ممثلة بطالوالقطاع ا�خاص لتقديم مبادرات تطو�ر�ة 

ال�لية مع  بء طال امقارنة اد، و�� جورجيا تك معهداملؤمل ان �سهم ال��نامج �� توطيد العالقة ب�ن ال�لية و 

املتم��ين م��م ع�� فرص إلكمال الدراسات العليا ��  البنظرا��م �� ا�جامعات العاملية و�دعم حصول الط

  .عاملية متم��ةجامعات 
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   OBE      ورشة عمل لل��نامج ا�حاسو�ي

عميد ال�لية د. وليد بن محمد زاهد الذي أناب عنه سعادة وكيل ال�لية تحـت رعاية سعادة تحت رعاية 

لتقييم وهو نظام  OBEورشة �عر�فية ب��نامج للتطو�ر وا�جودة أ.د. مساعد بن ناصر العواد نظمت ال�لية 

عضاء هيئة التدريس والطالب �� �لية أخصيصا ل�ل من  التعليم وفاعلية التدريس، والذي ُصممنواتج 

و�الة ا�جامعة للشؤون التعليمية والنظام هو احد برامج  الهندسة إلدارة ا�جوانب التعليمية املختلفة. 

هذا ال��نامج ة س�لية الهندقد أعدت و  .�شارك فيه ست �ليات باالضافة ل�لية الهندسةو  ،واأل�اديمية

ليتناسب مع طبعية املقرارات الدراسية ومتطلبات االعتماد الدو��  باشراف و�الة ال�لية للتطو�ر وا�جودة

ويع�ى ال��نامج بمتا�عة أداء املخرجات العلمية وقياسها وا�حصول ع�� املعلومات والتقار�ر .  والوط�ى

الفصل الدرا��ى االول للعام ا�جام��  بدًء منة الهندسة طبقت �لي. وقد املطلو�ة ل��امج االعتماد اال�ادي�ي

ع�� عدد من مقررات برامجها األ�اديمية بالتدر�ج ح�ى إستكمال جميع ��نامج هـ هذا ال1436/1437

 املقررات خالل الف��ة القادمة ان شاء هللا.

تعرف ع�� تقر�با لل وهذه �� الورشة الثالثة ال�ي تنظمها ال�لية عن ال��نامج منذ اطالقه قبل عام�ن

ع�� مرئيات ومق��حات ا�حضور عن ايضا واالستخدامات املفيدة واملتاحة فيه, والتعرف  ال��نامج ام�انيات

رؤساء  عدد من وقد حضر الورشة.  ال��نامج �غرض تطو�ره وتحسينه بما يتناسب مع متطلبات ال�لية

 � من أعضاء هيئة التدريس بال�لية.وعدد كب� أقسام ال�لية ومشر�� وحدات االعتماد وا�جودة, 
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  حــفـل تــكـر�ـم مشـاريـع الــتـخــرج الـمتــم��ة

 والـمعـــرض الـمـصاحـب ه1437/1438للــفـصـل الـدراسـي األول 

هـ معـرضا وحـفـال تـكـريـميا 1438ربيع الثاني  26نظمت وكالة الكلية للتطوير والجودة بكلية الهندسة يوم الثالثاء 
هـ تحـت رعاية سعادة عميد الكلية د. وليد بن 1437/1438لمشاريـع الـتخـرج الـمتـميـزة للـفصل الـدراسـي األول 

محمد زاهد الذي أناب عنه سعادة وكيل الكلية للتطوير والجودة أ.د. مساعد بن ناصر العواد. وتـم خالل الحــفـل 
ع التخـرج المتــميـزة من أقسام الهندسة المدنية، والكهربائية، تـوزيع جــوائـز وشهادات تـفـوق لطـالب المشـاريـ

والميكانيكية، والكيميائية، والبترول والغاز الطبيعي، والصناعية، باإلضافة إلى تـكـريـم طالب المشاريع المشتركة 
 بين أقسام الكلية. كما تـم أيضا تـكريـم األسـاتـذة المشرفــين عـلى هـذه المشاريـع.
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 �لية الهندسة تقيم ورشة عمل حول مشاركة جامعة امللك سعود ��

 مسابقة البيت الشم��ي املستدام  

نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر رعى سعادة وكيل الجامعة للمشاريع د. عبداهللا الصقير 
افتتاح ورشة العمل التي أقامتها كلية الهندسة  ،وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطالب

والتي تقام في  Solar Decathlon 2018للتعريف بمشاركة فريق الجامعة في منافسة البيت الشمسي المستدام 
في مدينة دبي. وتهدف الورشة إلى التعريف بالمسابقة وبيان دور الجامعة في دفع عجلة التطور  2018أكتوبر 

ارد في التقليل من هدر المو  هد أشار سعادة وكيل الجامعة للمشاريع بأهمية هذا الموضوع ودور في هذا المجال. وق
معالي مدير الجامعة د ـزاهبن محمد سعادة عميد الكلية د. وليد  شكروفي كلمته  البترولية في توليد الطاقة.

أن عة في هذه المنافسة، وبين األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر على دعمه الكبير لمشاركة الجام
م، 2002مشاركة الجامعة في هذه المنافسة هي اول مشاركة عربية في المنافسة منذ انطالقها في واشنطن عام 

وأن مشروع البيت المستدام يتعامل مع اهم القضايا الحرجة التي تواجه العالم: نضوب الطاقة والمياه، وأكد 
التخصصات المختلفة في تصميم وانشاء وتشغيل هذا البيت سيكون له  سعادته أن مشاركة طالب الجامعة من

مردود كبير  لما يتطلبه المشروع من عمل جماعي وتعامل مع مشاكل واقعية في الحياة، وفرصة لتطويع 
ابداعاتهم في انجاز عمل متميز ليكون معلم من معالم الجامعة. واشار العميد ان عدد المسجلين في عضوية 

طالب  70طالب وطالبة من جامعة الملك سعود، إضافة إلى ما يزيد على  300إلى األن بلغ حوالي المشروع 
بعد ذلك قدم المشرف على المشروع الدكتور عبد المحسن البداح نبذه  وطالبة من عدد من الجامعات السعودية.

حو تقليل االعتماد على النفط عامة عن المسابقة بيَّن فيها دور مثل هذه الفعاليات في خدمة توجه المملكة ن
ومساهمتها كذلك في تكميل الخطط الدراسية بتعزيز مهارات االتصال والعمل الجماعي والقيادة والمهارات اليدوية 

ابراهيم المهنا  المهندسوالتطبيقية للطالب بما ينعكس ايجابا على قدرتهم االبداعية. كما قام مدير المشروع 
ترعاها،  Solar Decathlon Middle East 2018علما بأن منافسة  فنية للمسابقة.بتقديم عرض عن الجوانب ال

باتفاق مع وزارة الطاقة األمريكية، وزارة مياه وكهرباء دبي المسابقة العالمية. ، وقد شاركت جامعة الملك سعود 
وكلية علوم األغذية  يادة كلية الهندسة وبمشاركة كل من كلية العمارة والتخطيطقبمقترح في هذه المنافسة ب
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فريق تقدم  40فريقا للمنافسة النهائية من ضمن  22والزراعة وقد تم قبول هذا المقترح من ضمن 
يتنافس المشاركون في هذه المسابقة في تصميم وتنفيذ منزل يطبق تقنيات االستدامة المختلفة ويتم   للمشاركة.

ايير المختلفة من ضمنها التصميم المبتكر واستخدام اختيار الفائز في المسابقة من خالل مجموعة من المع
 تقنيات الطاقة البديلة وكفاءة استخدام المياه والطاقة وكذا امكانية التنفيذ والنقل والتسويق. 

 

 هـ1437ام ـبارك لعـيد األض�� املــاسبة عـدسة بمنـة الهنـ�لي  دة منسو�يـايـفل معـح

هـ 1438-1437وبدء العام الجامعي الجديد أقامت كلية الهندسة حفل معايدة بمناسبة عيد األضحى المبارك 
، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية عبداهللا السلمان وذلك بحضور وكيل الجامعة األستاذ الدكتور

ووكالء الكلية  ،تور خالد بن إبراهيم الحميزياألستاذ الدك(السابق) عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز العثمان، و 
 الموافق هـ،17/12/1437ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس وباحثين وفنيين وموظفين، وذلك يوم األحد 

هذه وتمثل  صالة األلعاب الرياضية بالكلية.ب ثانية عشر والنصف ظهرام، في تمام الساعة ال18/9/2016
وتجديد التواصل وبدء العام الجامعي لتهاني والتبريكات بمناسبة عيد األضحى المبارك المناسبة فرصة لتبادل ا

 بين منسوبي الكلية.
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 إكتمال اإلعتماد األ�اديمي الوط�ي �جميع برامج ب�الور�وس الهندسة

حصلت برامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والصناعية وهندسة البترول والغاز الطبيعي على اإلعتماد 
 30من  سنوات بعبشكل كامل لمدة س NCAAAاألكاديمي الوطني من الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمي 

م. وقد 2020إلى ابريل  سنوات 4المساحية لمدة  عتمد برنامج الهندسةواُ ، م2023ابريل  30م إلى2016ابريل 
 11إلى  6م الموافق 2015ابريل  30إلى  25خالل الفترة من فى الفترة تم تقييم هذه البرامج من قبل الهيئة 

كما سبق ان حصلت برامج البكالوريوس في الهندسة المدنية والكيميائية والميكانيكية على  ه. 1436رجب 
م 2015م بشكل كامل لمدة سبع سنوات من مايو 2015هـ الموافق شهر يوليه 1436ان اإلعتماد في شهر رمض

عتماد إلجميع برامج الكلية معتمدة من الهيئة الوطنية لبذلك وتصبح  م.  2022حتى نهاية ابريل 
يتم اعتماد جميع وأول كلية في جامعة الملك سعود وهي اول كلية هندسية في المملكة ،  (NCAAA)األكاديمي

ويركز اإلعتماد األكاديمي الوطني على أحدى عشر معيارا مقسمة على خمسة مجاالت رئيسية،  رامجها.ب
جودة التعليم  -2إدارة ضمان الجودة)،  –السلطات واالدارة  –السياق  المؤسسى (الرسالة واألهداف -1وتشمل: 
دعم البنية التحتية (المرافق  -4مصادر التعلم)،  -طالبدعم تعليم الطالب (خدمات دعم وٕادارة ال -3والتعلم، 

–االسهامات اإلجتماعية (البحث العلمي  -5عمليات التوظيف)،  –اإلدارة والتخطيط المالى  –والتجهيزات 
 العالقات المؤسسية مع المجتمع).
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 ل��امج ب�الور�وس الهندسة (ABET)  تجديد االعتماد األ�اديمي الدو��

سنوات (حتى  6برامج البكالوريوس الهندسية التالية بكلية الهندسة على تجديد االعتماد األكاديمي لمدة  حصلت
 :ABET)م) من هيئة اإلعتماد الهندسي التابعة لمجلس اإلعتماد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا 2022سبتمبر 

Accreditation Board for Engineering and Technology)الكهربائية والمدنية والصناعية  : الهندسة
والجدير بالذكر ان هذه البرامج حاصلة على اعتماد والميكانيكية والكيميائية وهندسة البترول والغاز الطبيعي. 

برامج على اإلعتماد األكاديمي الوطني هذه الكما سبق ان حصلت  م.2008األبت منذ األول من اكتوبر عام 
بشكل كامل لمدة سبع سنوات حتى نهاية م 2015 في NCAAAاإلعتماد األكاديمي من الهيئة الوطنية للتقويم و 

وتصبح بذلك جميع برامج  م. 2020سنوات إلى ابريل  4م، وُاعتمد برنامج الهندسة المساحية لمدة 2022ابريل 
في المملكة  ، وهي اول كلية هندسية (NCAAA)بكالوريوس الكلية معتمدة من الهيئة الوطنية لإلعتماد األكاديمي

 يتم اعتماد جميع برامجها.

 

 

 

 :شرةـد النــأع

 أ.د. عبدا�حميد إجبار و  أ.د. مساعد ناصر العواد
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