نــادي الهــندسـة الكـهـربـــائيـة
يقدم

تقـريـر األنشـطــة الطـالبيــة
الفصل الدراسي األول

 4141 / 4141هـ

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,أما بعد:

فهذا تقرير النادي الطالبي بقسم الهندسة الكهربائية للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  3415/3414هـ
ويطيب لنادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة أن يشكر -بعد شكر هللا سبحانه وتعالى -جميع من ساهم في دعم
أنشطة اللجنة وشاركنا برأيه ومشورته وتوجيهه ,وتخص بالشكر سعادة أ.د.خالد الحميزي عميد كلية الهندسة
وسعادة أ.د.إبراهيم الشافعي مشرف النادي على مابذلوه من دعم ومسانده ألنشطة نادي الهندسة الكهربائية فلهم
جزيل الشكر والتقدير.
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الفهرس:
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العنوان

رقم الصفحة

 3خطة النادي للفصل األول

1
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األنشطة المضافة للخطة

6

1

تقرير األنشطة
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إحصائيات وأرقام

21
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خطة نادي الهندسة الكهربائية للفصل األول لعام  3414هـ -
 3415هـ
م

النشاط

التفاصيل

التاريخ

التنفيذ

4

افنتتاح مقر النادي

افتتاح المقر وحفل التدشين الرسمي بحضور عدد من
عمداء الجامعة ووكالء الكلية والطالب

األسبوع الثاني

نفذ

2

الترحيب بالطالب

حفل ترحيبي للطالب بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد
ويتم فيه التعريف بالنادي وأنشطته للطالب وتدشين أنشطة
النادي

األسبوع الثاني

4

اللقاء التعريفي لمستجدي
القسم

لقاء ترحيبي وتعريفي بمواد المستويين الخامس والسادس
لمستجدي القسم  ,مع بعض النصائح حول طريقة الدراسة
في القسم

األسبوع الثالث

نفذ

1

رحلة داخلية

رحلة داخلية ترفيهية لطالب القسم إلحدى استراحات
الرياض

األسبوع الثالث

نفذ

دورة تدريبية في استخدام آلة تكساس

بعد االختبارات
الشهرية الثانية

استبدل بنشاط
آخر

لقاء مفتوح مع رئيس القسم في مقر النادي

األسبوع الرابع

استبدل بنشاط
آخر

زيارة المحطة التاسعة لشركة الكهرباء السعودية

األسبوع
الخامس

نفذ

األسبوع
الخامس

استبدل بنشاط
آخر

نفذ

نفذ

1

دورة تدريبية

6

اللقاء المفتوح

7

زيارة شركة متخصصة

8

لقاء مع خريج

لقاء مع المهندس محمد الصويغ أحد خريجي القسم

9

محاضرة دينية

يلقيها الدكتور راشد الزهراني
بعنوان  :أخالق المهندس المسلم
قاعة  4ب 41

األسبوع التاسع

41

بطولة النخبة لكرة القدم

دوري يقام بين فرق من طالب القسم في مالعب الجامعة

األسبوع التاسع

نفذ

1

محاضرة في الذكاء اإلصطناعي
يلقيها الدكتور عادل عبدالنور
قاعة  4ب 41

األسبوع
العاشر

استبدل بنشاط
آخر

األسبوع
العاشر

استبدل بنشاط
آخر

استبدل بنشاط
آخر
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محاضرة علمية

42

دورة تدريبية

مقدمة في برنامج  CATIAللتصميم الهندسي
()electrical module

44

دورة تدريبية

مقدمة في كهرباء السيارات

األسبوع
الحادي عشر

41

استضافة شركة
متخصصة

استضافة شركة موبايلي

األسبوع
الحادي عشر

استبدل بنشاط
آخر

41

زيارة شركة متخصصة

زيارة لشركة General Electric

األسبوع الرابع
عشر

استبدل بنشاط
آخر
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دروس تقوية في مواد
القسم

-

نفذ

تقام طوال العام في مقر النادي

1

األنشطة المضافة إلى الخطة (تم تنفيذها) -:
م

النشاط

التفاصيل

التاريخ

4

االجتماع التأسيسي

االجتماع األول مع أعضاء النادي الجدد والقدامى
والتعريف بالخطة وتوزيع المهام

األسبوع الرابع

2

دورة تدريبية في برنامج
MATLAB

دورة تدريبية حول برنامج  MATLABوتطبيقاته
لطالب الهندسة الكهربائية

االسبوع الثامن

4

االجتماع التنفيذي

االجتماع الثاني مع أعضاء النادي ورؤساء اللجان ومتابعة
سير العمل وتوزيع المهام وتسجيل المالحظات

األسبوع الثامن

1

زيارة طالبية خارج
الجامعة

زيارة وفد من إدارة النادي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية  KACSTواالتفاق على التعاون مع النادي من
حيث المنشورات والمجالت العلمية.

األسبوع
العاشر

دورة تدريبية حول برنامج  LabVIEWوتطبيقاته لطالب
دورة تدريبية في برنامج
الهندسة الكهربائية ,مسارات االتصاالت والتحكم والقوى
LabVIEW
واإللكترونيات

األسبوع
العاشر

1

6

ورشة عمل في قواعدل
بيانات IEEE

ورشة عمل أقيمت بواقع  4ساعات تدريبية حول قواعد
بيانات المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء واإللكترونيات
IEEE

األسبوع
الحادي عشر

7

ورشة عمل المكتبة
الرقمية السعودية
SDL

ورشة عمل أقيمت بواقع  4ساعات تدريبية للطالب حول
تطبيقات واستخدامات المكتبة الرقمية السعودية SDL
وكيفية استفادة الطالب منها.

األسبوع الثاني
عشر

8

زيارة طالبية للمركز
السعودي لكفاءة الطاقة

زيارة مجموعة من أعضاء النادي للمركز السعودي لكفاءة
األسبوع الرابع
الطاقة واالطالع على أنشطة المركز وتعزيز سبل التعاون
عشر
معه.

9

زيارة طالبية لهيئة
المواصفات والمقاييس
والجودة السعودية

زيارة مجموعة من أعضاء النادي لمقر الهيئة واالطالع
على أنشطتها وعملها.

األسبوع
الخامس عشر

41

مشاركة طالبية في
ورشة عمل خارج
الجامعة

مشاركة مجموعة من أعضاء النادي في ورشة عمل
(برنامج المهنيين الشباب في المملكة) والتي نظمتها
المنظمة السعودية الكهروتقنية SNEC

األسبوع
الخامس عشر
6

-3افتتاح مقر نادي الهندسة الكهربائية:
في يوم األريعاء الموافق  4141/44/1هـ  ,وبعد جهود كبيرة بُذلت من قبل اإلخوة األعضاء و تحت إشراف أ.د .إبراهيم الشافعي فقد تم
بحمد هللا وفضله افتتاح المقر الرئيسي لنادي الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة  -جامعة الملك سعود تحت رعاية كريمة من سعادة عميد كلية
الهندسة أ.د .خالد الحميزي .حضر حفل التدشين ك ٌّل من :سعادة عميد الكلية أ.د .خالد الحميزي ووكيل الكلية د.عبدالمحسن البداح و رئيس
قسم الهندسة الكهربائية أ.د .عبدالحميد الصانع وأ.د .إبراهيم الشافعي المشرف العام على النادي و د .باسل السدحان المشرف السابق للنادي
 ,و م .عادل اليوسف المشرف على مجلس األندية الطالبية بالكلية و م .تركي الماضي عضو وحدة التوجيه واالرشاد بالكلية والمحاضر
بالقسم وعدد من األعضاء المنتمين للنادي.
ابتدأ الحفل بقص الشريط االفتتاحي إعالنا ً لبدء مراسم التدشين  ,تال ذلك استعراض فيلم وثائقي يعرض ما تم إنجازه من أنشطة للنادي في
ظل العام الماضي .ثم تقدم سعادة العميد برفقة رئيس القسم والمشرف على النادي بتقطيع كيكة الحفل والتي تجسد شعار نادي الهندسة
الكهربائية ليتم بعد ذلك تقديم الضيافة للزوار واإلخوة األعضاء .تقدم بعد ذلك الطالب سعد بن ناصر الناصر مدير النادي بمنح العضوية
الفخرية للضيوف الكريم وتكريم من شارك في إنجاح هذا العمل.
يُذكر تميُّز المقر من ناحية التصميم الحديث والذي يغلب عليه طابع الهندسة الكهربائية بألوان تتوافق مع شعار النادي الهادف إلى تعزيز
االنتماء في نفوس األعضاء واإلخوة المشاركين .كما يوفر النادي بيئة تعليمية وترفيهية تهدف إلى خدمة الطالب أعضاء النادي .باإلضافة
إلى احتواء النادي على مجلس الستضافة الزوار
والذي يخدم أيضاً راحة األعضاء .يحتوي النادي
كذلك على قسم علمي يتضمن مكتبة حديثة تحتوي
عدداً من المراجع العلمية التي تخدم القسم ومختلف
الكتب المتنوعة التي تسترعي اهتمام األعضاء ,
باإلضافة إلى طاولة اجتماعات  ,ومكتب يخدم
أعمال النادي اإلعالمية والتقنية.

7

-2احتفالية الترحيب بالطالب وتدشين أنشطة النادي:
ابتهاجا بالدفعة الجديدة من مهندسي المستقبل ,أقام نادي الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود احتفالية مبسطة لمنسوبيه صباح يوم
الخميس السادس من ذي القعدة لعام 4141هـ .وكان الحفل الذي أقيم في بهو كلية الهندسة قد افتتح بكلمة من رئيس النادي رحب فيها
باألعضاء الجدد بحفاوة بالغة ,مما أشاع روحا من التحفيز لدى كافة الحضور ,بغية السير بالنادي نحو الريادة بين جميع األقسام .يذكر أن
الحفل كان قد شهد أيضا توزيعا للمنشورات التعريفية بالنادي؛ والتي وضحت أهم برامجه وأهدافه المستقبلية ,إضافة إلى شرح مفصل حول
الطرق المتاحة لالنضمام إليه.

8

-1اللقاء التعريفي لمستجدي القسم:
نظم نادي الهندسة الكهربائية محاضرة تعريفية بالقسم و ذلك يوم الثالثاء الموافق ل 4141/44/44ه و قد قدمها ثلة و نخبة من أعضاء
النادي لزمالئهم من أولئك المستجدين بقسم الهندسة الكهربائية.
و قد جرى في تلك المحاضرة إيضاح و بيان لطرق التعامل المثلى مع مواد القسم و متطلباته العلمية و األكاديمية و العملية و غير ذلك مما
يفضي بالطلب إلى طريق التفوق و التميز و النجاح  .هذا و قد جرت باإلضافة إلى ما قدم في المحاضرة ,اإلجابة عن أسئلة و استفسارات
الطالب في يختص باألمر .

9

-4رحلة داخلية لطالب القسم:
أقام نادي الهندسة الكهربائية لقاء اجتماعيا شبابيا لطالب القسم و ضلك في استراحة اللؤلؤة بالثمامة ,يوم الخميس الموافق ل
 4141/44/44و تهدف مثل هذه اللقاءات الفصلية إلى توثيق العالقات االجتماعية و أواصر األخوة و المحبة بين الطالب و إضفاء جو من
األلفة و التعاون و الترفيه بينهم .
كما جرى في هذا اللقاء العديد من األنشطة رياضية و أخرى اجتماعية .وتمت استضافة بعض المهندسين الخريجين من القسم لالستفادة من
تجربتهم في سوق العمل ومايتطلبه من مهارات يحتاجها الطالب الجامعي حتى يكون مستعدا لالنخراط في بيئة العمل بنجاح.
و ال يخفى على أحد ما لهذه األنشطة من أثر أساس و مساند للطالب في مسيرته التعلمية و األكاديمية و ما لها من دور بالغ األهمية في
صقل شخصية الطالب.

41

-5االجتماع التأسيسي للعام  3415 – 3414هـ:
في اجتماعه األول بمقره الجديد ,افتتح نادي الهندسة الكهربائية اجتماعه التأسيسي للعام الدراسي الحالي ,وذلك يوم االثنين الموافق للعاشر
من شهر ذي القعدة لعام 4141هـ .وعقب شرح خطة العمل لألعضاء ,شرع المسؤولون في طرح أسماء اللجان المرشحة لتمثيل النادي
على مستوى القسم ,والتي تم بناء عليها توزيع األدوار على المنسوبين بهدف تنظيم العمل والوصول إلى الكفاءة المثلى .جدير بالذكر ان
االجتماع كان قد شهد طرح العديد من االستفسارات واالقتراحات من قبل أعضاء النادي؛ والتي من المنتظر أن تؤخذ بعين االعتبار خالل
األيام القليلة المقبلة.

44

-6زيارة المحطة التاسعة لتوليد الكهرباء في الرياض:
نظم نادي الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود زيارة استكشافية إلى محطة الكهرباء التاسعة الواقعة شرق مدينة الرياض ,وذلك صبيحة
يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 4141هـ.
وإثر الوصول إلى المحطة في التاسعة والربع صباحا ,استقبل مسؤولو المحطة فريق النادي بحفاوة بالغة غلفها كرم الضيافة وحسن
الترحيب .فيما استهل المدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك اللقاء بكلمة ترحيبية بالزوار ,قدم فيها عرضا عن
مخطط المحطة ومهماتها في التوليد والصيانة ,وسط اهتمام ومتابعة من مهندسي المستقبل؛ والذين لم يفوتوا الفرصة لطرح استفساراتهم
عن كل صغيرة وكبيرة حول طبيعة العمل في المحطة ,والتي أكملت منذ أشهرعامها العاشر قيد التشغيل.
وبعد االنتهاء من تناول طعام اإلفطار ,انطلق الفريق بقيادة البروفيسور نذر مالك (أستاذ كرسي أرامكو السعودية للطاقة الكهربائية) في
جولة ميدانية رفقة عدد من مهندسي المحطة ,والذين تولوا مهمة الشرح المفصل عن المحطة ووحداتها المكونة من ستين وحدة؛ حيث تعمل
ست وخمسون منها على الغاز فيما تعتمد األربع المتبقية على طاقة الرياح .دون إغفال عنصر السالمة بأدواتها المتعددة ,والتي تعتبر
العامل األهم في تعامل المهندس مع اآلالت داخل المحطة الكهربائية .يذكر أن الجولة كانت قد شملت غرفة التحكم المركزية بالمحطة,
والتي تم فيها التعرف على أنظمة التحكم والمراقبة لألجهزة والمعدات في إطار تنفيذ مهام التوليد والنقل الكهربائي .ليختتم بعدها الفريق
تلك الزيارة الميمونة.
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-7

دورة تدريبية في برنامج :MATLAB

تم تنظيم الدورة في معامل الحاسب بكلية الهندسة  -قسم الهندسة الكهربائية لمدة ثالثة أيام بواقع ساعتين تدريبيتين لكل يوم بتقديم المهندس
تيسير تفاحه .بدأت الدورة بتقديم أساسيات البرنامج للمتدربين ثم انتقلت للمرحلة الثانية وهي التعرف على أبرز وأشهر الدوال المستخدمة
في البرنامج لتطبيقات الهندسة الكهربائية ثم شرح تطبيق السيمولنك وهو أحد أهم تطبيقات برنامج ماتالب في مجال الهندسة الكهربائية.
ويعد برنامج الماتالب أحد أهم البرامج الرائدة والمهمة ألي مهندس كهربائي لتطبيقاته الكثيرة والمفيدة في مجال الهندسة الكهربائية بل
وغيرها من التخصصات الهندسية.

44

-8االجتماع التنفيذي للفصل الدراسي األول:
في اجتماعه الثاني بمقره الجديد ,افتتح نادي الهندسة الكهربائية اجتماعه التنفيذي بشرح خطة العمل لألعضاء ,وبعد ذلك شرع المسؤولون
في طرح أسماء اللجان المرشحة لتمثيل النادي على مستوى القسم مرة أخرى لألعضاء ,والتي تم بناء عليها متابعة ماتم عمله خالل الفترة
التي سبقت االجتماع وتقييم لجان العمل في النادي بهدف الوصول إلى الكفاءة المثلى .جدير بالذكر ان االجتماع كان قد شهد طرح العديد
من االستفسارات واالقتراحات من قبل أعضاء النادي.
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-9محاضرة أخالقيات المهندس المسلم للشيخ راشد الزهراني:
قام النادي بتنظيم محاضرة ودعوة الشيخ د .راشد بن عثمان الزهراني إمام وخطيب جامع القاضي بالرياض إللقاءها حول موضوع مهم
في وقتنا الحاضر وهو (أخالقيات المهندس المسلم) .المحاضرة أقيمت في يوم األربعاء الثاني من محرم لعام  4141هـ في قاعة 4ب 41
(المدرج الرئيسي لكلية الهندسة).
جرى استقبال الشيخ راشد قبل صالة الظهر من قبل الطالب سيف الدريس المشرف الثقافي في النادي ,وتوجه مع الشيخ لمالقاة األستاذ
الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي عميد كلية الهندسة ,بعد ذلك أقيمت صالة الظهر في الكلية .بعد الصالة بدأ الشيخ في إلقاء محاضرته
مستعرضً ا نماذج نيرة لألخالق اإلسالمية في شتى المجاالت مستدال بأخالق النبي صلى هللا عليه وسلم وتعامله مع الناس .بعد المحاضرة
جرى تكريم بعض الطالب ثم تقديم شهادة شكر وتقدير لفضيلة الشيخ.
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بطولة النخبة لكرة القدم:

في شهر محرم بدأ تنظيم النادي لبطولة النخبة لكرة القدم والتي صنفت كأكبر بطولة في كلية الهندسة من حيث عدد المشاركين والذين بلغ
عددهم ما يفوق  11العبًا مشار ًكا من داخل وخارج قسم الهندسة الكهربائية .تم تنظيم البطولة بنظام خروج المغلوب والذهاب واإلياب
وصوال للنهائي .وقد فاز فريق نسور قرطاج بالبطولة بعد انتصاره في كل مواجهاته في البطولة.
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زيارة وفد طالبي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :KACST

توجه وفد من أعضاء النادي وأعضاء مجلس اإلدارة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد دعوة زيارة موجهة من المدينة للنادي
للتفاهم حول سبل التعاون بين المدينة والنادي خاصة من ناحية المجالت والمنشورات العلمية التي تصدرها المدينة بشكل دوري.
كما جرى االطالع على مجموعة من أنشطة وتقنيات المدينة المتطورة ,ومن شأن هذا التعاون أن يرفع من مستوى التواصل بين النادي
والجهات النشطة في مجال العمل الهندسي والبحثي خارج الجامعة.
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دورة تدريبية في برنامج  LabVIEWبالتعاون مع شركة
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 National Instrumentsالعالمية:
في األسبوع الدراسي العاشر ,نظم النادي بالتعاون مع شركة  National Instrumentsالعالمية دورة تدريبية بواقع ثالث ساعات
تدريبية حول أحد أهم البرامج للمهندسين الكهربائيين بشتى مسارات تخصصهم ,أال وهو برنامج  LabVIEWالذي له دور مهم وفعال في
مختلف جهات العمل الهندسي في العالم وتطبيقاته المتعددة في مجاالت القوى الكهربائية واالتصاالت واإللكترونيات والتحكم واألنظمة
الذكية .قدم الدورة المهندس زاهي مطر أحد أعضاء الفريق اإللقليمي لشركة  National Instrumentsفي الشرق األوسط.
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 -31ورشة عمل في قواعد بيانات المعهد العالمي لمهندسي الكهرباء
واإللكترونيات :IEEE
قام النادي بتنظيم ورشة عمل لطالب كلية الهندسة بالتعاون مع المعهد العالمي لمهندسي الكهرباء واإللكترونيات  ,IEEEوبالتعاون مع
شركة نسيج ,ورشة العمل كانت موجهة لطالب كلية الهندسة بشكل عام ولطالب قسم الهندسة الكهربائية بشكل خاص وتتعلق بقواعد
بيانات IEEEوكيفية الولوج إليها واالستفادة من محتواها العلمي والبحثي التقني المتخصص في المجاالت الهندسية التي تخص مهندسي
الكهرباء واإللكترونيات بمجاالتها المختلفة.
ً
وقد استفاد من ورشة العمل ما يفوق  41طالبا من طالب الكلية الئين أبدوا إعجابا بمحتوى ورشة العمل وأهميتها للمهندس وطالب الهندسة.
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ورشة عمل المكتبة الرقمية السعودية :SDL

بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود ,وبالتعاون مع المكتبة الرقمية السعودية  SDLوالتي تتميز بشراكتاتها المتعددة
مع عدد من المكتبات الرقمية والمعاهد والمنظمات العالمية والتي تتميز بتقديم حزم متنوعة وكثيرة من المحتوى العلمي الرقمي في كافة
المجاالت الطبية والعلمية والعلمية التطبيقية .قام النادي بتنظيم ورشة عمل حول المكتبة الرقمية السعودية  SDLوالولج لالستفادة من
محتواها العلمي الرقمي.
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زيارة طالبية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة:

في األسبوع الدراسي الرابع عشر ,قام نادي الهندسة الكهربائية بزيارة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الواقع على طريق الملك فهد وفق
دعوة مسبقة موجهة من المركز إلدارة النادي .كان في استقبال الوفد فريق المسؤولية االجتماعية وفريق العالقات العامة في المركز وقد تم
التعريف بأنشطة المركز وأهدافه ,كما تم سرد تجارب وأنشطة سابقة للمركز وخطط مستقبلية ,تال ذلك التعريف بأهمية دور مهندسي
الكهرباء في تحسين كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية وتعريف المجتمع بأهمية ترشيد استهالك الطاقة وطرق تحسين الكفاءة
وتقليل التكلفة مما يعد أحد اهم رسائل المهندس الكهربائي لخدمة الوطن والمجتمع.
ومن ضمن الزيارة تم االتفاق بين إدارة النادي وفريقي المسؤولية االجتماعية والعالقات العامة في المركز حول سبل وإمكانية التعاون في
المستقبل القريب بين المركز ونادي الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود وتم تبادل الخطط والرؤى المستركة بين الجانبين بهذا
الخصوص .ويعج هذا االتفاق من أهداف النادي بالتواصل مع مؤسسات خارج الجامعة معنية بسوق العمل وأحد أهم الواجبات على النادي
تجاه المجتمع والوطن.
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 -36زيارة طالبية لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية
:SASO
في شهر صفر تم التنسيق بين نادي الهندسة والكهربائية وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية  SASOعلى تنظيم زيارة طالبية
إلى مقر عمل الهيئة .انطلق الطالب صباح يوم اإلثنين إلى مقر الهيئة عبر حافالت خاصة تابعة لجامعة الملك سعود.
جرى استقبال الطالب في مقر الهيئة من قبل العالقات العامة وتم التعريف بأنشطة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأهدافها وطرق
إيصال الرسالة إلى المجتمع وأهمية عملية التقييس ووضع المواصفات في ضمان سالمة المنتج والمستهلك .كما تم التحدث حول أهمية دور
المهندسين ومهندسي الكهرباء بشكل خاص في عملية التقييس ووضع المواصفات السليمة لضمان حصول المستهلك على منتجات ال تؤثر
على سالمته أو تضره بأي شكل ممكن .وقد استرمت الزيارة طوال مدة ذلك اليوم وعاد الوفد الطالبي إلى كلية الهندسة بجامعة الملك سعود
بعد ظهر نفس اليوم مبدين تقديرهم ومالحظاتهم حول الدور المهم الذي تؤديه الهيئة ومهندسيها في هذا البلد.
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 -31مشاركة طالبية في ورشة عمل خارج الجامعة نظمتها المنظمة
السعودية الكهروتقنية :SNEC
بتنسيق بين نادي الهندسة الكهربائية والمنظمة السعودية الكهروتقنية  ,SNECشارك نادي الهندسة الكهربائية في ورشة عمل بعنوان
(برنامج المهنيين الشباب في المملكة) والتي تتعلق بتعزيز دور المهنيين الشباب وخاصة المهندسين ومهندسي الكهرباء بالتحديد في العمل
مع المنظمة السعودية الكهروتقنية وتعزيز ودعم عمليات التقييس وسن المواصفات القياسية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية
المتعلقة بعمليات المواصفات والتقييس  .كما شهدت ورشة العمل تواجد ممثلين من مجموعة من كبرى الشركات الكهربائية التقنية في
المملكة ,مثل شركة الفنار وشركة شنايدر العالمية للطاقة الكهربائية.

24

-38

أنشطة أخرى للنادي:

أنشطة أخرى لنادي الهندسة الكهربائية إما أنها كانت مستمرة طوال الفصل (غير محددة بفترة زمنية) أو أن توقيت أداءها محدد أنيكون بعد
نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي .ومن األنشطة :

 دروس تقوية لطالب القسم:تقام دروس تقوية مساعدة للطالب في مواد التخصص المتعلقة بتخصص الهندسة الكهربائية ,وهذه الدروس بدون مقابل وتهدف
إلى تحسين األداء األكاديمي لطالب قسم الهندسة الكهربائية ,وهي مستمرة على مدار الفصل في مقر النادي و القاعات الدراسية
المجاورة له.

 حفل ختام األنشطة للفصل الدراسي األول:من المقرر أن يكون هذا الحفل بعد نهاية االختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي ,ويتم فيه اختتام األنشطة وتكريم األعضاء
المتميزين في نادي الهندسة الكهربائية ومناقشة خطة الفصل الدراسي الثاني.

 االجتماع األول لرابطة خريجي الهندسة الكهربائية:ب عدما تم إنشاؤها في نهية الفصل الدراسي الماضي ,يبدأ نادي الهندسة الكهربائية أول أنشطته في دعم وتعزيز دور هذه الرابطة
الجديدة التي تجمع الطالب السابقين الذين أصبحوا مهندسين عاملين حاليًا .الهدف من هذه الرابطة هو جمع المهندسين بالطالب
الذين الزالوا في طريقهم للتخرج ,باإلضافة إلى أهمية هذه الرابطة في ربط المهندسين المتخرجين من جامعة الملك سعود
بالجامعة حتى بعد تخرجهم وباألخص تعزيز ارتباطهم بقسم الهندسة الكهربائية.

 إدراج موقع مقر نادي الهندسة المهربائية على الموقع الشهير :FourSquareتم بحمد هللا إدراج موقع مقر نادي الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود في موقع التواصل العالمي الشهير  FourSquareفي
خطوة تعتبر مهمة في تعزيز دور التواصل االجتماعي والتعريف بنادي الهندسة الكهربائية ومقره المفتتح حديثًا.

 شارك نادي الهندسة الكهربائية في مسابقة (فرسان الكلية) الثقافية وفاز فيها محققًا لقبها للمرة الثالثة علىالتوالي.
 شارك فريق نادي الهندسة الكهربائية في بطولة (كأس عميد كلية الهندسة) لكرة القدم وحقق المركز الثانيفيها.
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إحصائيات وأرقام:
 بلغ عدد أعضاء نادي الهندسة الكهربائية أكثر من  335عض ًوا بنهاية الفصل الدراسي الحالي.
 بلغ عدد الخريجين المرتبطين برابطة الخريجين التابعة لنادي الهندسة الكهربائية أكثر من 11
مهندس.
 بلغ مجموع أعداد المستفيدين من أنشطة وفعاليات نادي الهندسة الكهربائية  455طالبًا خالل
الفصل الدراسي الحالي.
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تم بحمد هللا وشكره وطلب توفيقه
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