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يتابع سير العملية  وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 التعليمية في كلية الهندسة
 هـ(21/1/1443)

  

مستتت عد ااة ا  الالكال ااةلية ستتتة    الكي  ال مةة الدااستتت   ااةلي   هلندستتتة .   ا عميد كليةستتتة    ستتتل    ا

ااطاب المل بةة سري   السل   ل المت من خال اازي ا  االطاع على االسلةدا ا   ، الاا حث ااةلمي .    خ اد احلميزي

 ااةملية االةليمية يف ااةلية الاالأكد من تط يق اإلجرالا  االحرتازية 

البترول  هندسة لقسم ا  رئيسالدكتور محمد المباركي تعيين تجديد 

 والغاز الطبيعي
 ) هـ9/2/1443(

 

 

هت قرااًا بلجديد تةيني 09/02/1443.صدا مة اي ائيس ال مةة بل ايخ 

سة    اادكل ا حممد بن ع داهلل امل  اكي ائيسً  ا سم هندسة اا رتالل 

ب ال فيق يف  حممدالااغ ز ااط يةي بةلية اهلندسة، متني تن  الدكل ا 

 مه مه 
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  لقسم الهندسة الكيميائية ا  رئيس الدكتور عثمان العثمانتعيين 
 ) هـ15/2/1443(

 

 

هت قرااًا بلةيني 15/02/1443.صدا مة اي ائيس ال مةة بل ايخ 

سة    اادكل ا عثم ن بن حييى ااةثم ن ائيسً  ا سم اهلندسة 

ااةيمي ئية بةلية اهلندسة، متني تن  الدكل ا عثم ن ب ال فيق يف 

 مه مه 

 

 

 

 91باليوم الوطني  الكلية تحتفل
  )هـ19/2/1443(

 

مس عد ااة ا  السة    الكال  حبض ا سة    عميد ااةلية .    91اا طين ي مندسة احلف اًل ب ااهل كليةق مت ا

  91اية مت الضةه  مبن س ة ااي م اا طين القد عربالا عن مش عرهم اا طنية يف جدا .ااةلية المنس بي ااةلية

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A91?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A91?src=hashtag_click
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 وشركة وادي الرياض الهندسةكلية مذكرة تفاهم بين 
 ) هـ7/3/1443(

 

مت ت قيع مذكر  تف هم بني كلية اهلندسة الشركة الا ي ااري ض من .ج   عم خمرج   مش ايع االخرج 

املخرج   االةليمية التةزيز االح املن فسة بني اليهدف هذا االة الن إىل افع ج    ، التةزيز االة الن بني ااطرفني

مش ايع االخرج من خال اادعم امل اي امل دم من ق   شركة الا ي ااري ض مم  يس هم يف تط ير اقلص   املةرفة 

 .الجملمع االعم ل الاالسلثم ا على .سس جت اية مسل  ًا

بن ن صر ااة ا  )عميد كلية اهلندسة( هذا القد مت اال قيع حبض ا كًا من سة    األسل ذ اادكل ا/ مس عد 

ااري ض( القد ص حب اال قيع حف  مصغر  السة    اادكل ا/ خ اد ااص حل )اارئيس االنفيذي اشركة الا ي

  يف م ر كلية اهلندسة جب مةة امللك سة  

 

للدراسات العليا   لكلية الهندسةوكيل  الدكتور عبدهللا الفيفي  تعيين

 والبحث العلمي
 ) هـ12/3/1443 (

 

هت قرااًا بلةيني سة    12/03/1443.صدا مة اي ائيس ال مةة بل ايخ 

اادكل ا ع داهلل بن حييى اافيفي الكيًا اةلية اهلندسة الدااس   ااةلي  

 الاا حث ااةلمي، متني تن  الدكل ا ع داهلل ب ال فيق يف مه مه 

  ثانوية الرواد تستقبل طلب كلية الهندسة
 ) هـ9/2/1443 (
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كلية اهلندسة ممثلة ب حد  ااةاق   اجمللمةية ب ك اة ااةلية اللط ير الال    الفدًا طّل بيً  من  اسلض فت

ائيس الحد  ااةاق   اجمللمةية سة       ع اف ع   ل ال  اسل   هلمث ن ية مداسة اارالا  ااة ملية حيث ك ن يف 

ب ااازي ا  تهدف يف امل  م األالل إىل تةريف ااطع دااةزيز اخلميس، الك نت الاألسل ذ/ م  محز  .سةد اازعيب 

بلخصص   ااةلية الاخلدم   اايت ت دمه  ااةلية الطاب من مجيع اان احي، حيث مت ااشرح الطّل ب عن 

االخصص   املل حة ب اةلية الكيفية اخلي ا ااط اب اللخصص املن سب الااةديد من املميزا  اايت حيص  عليه  

ب إلض فة إىل ااربامج االحضريية الاخلط ا  ااةملية املن س ة الط اب الاايت من شأنه  ب ج مةة امللك سة   طا

 .الاالجلم عيالحت يق املنفةة الااف ئد  من ت اجده ب ل مةة على املسل ى ااشخصي  الاالسلية بافع مةّدل ااط اب 

ة ال الا ال مةة يف بطاب املدااس المت االأكيد على .همية ااشراكة اجمللمةي  كم  اح ت الك اة ااةلية

اجمللمع، الاهمية زي ا  ااطاب الج مة   الاملراكز االةليمية املخللفة مم  سيسهم يف اال جيه الاالسهي  على 

محز  اازعيب حم ضر  .كد فيه   ااطاب يف اخلي ا ال مة   الااةلي   الاالخصص   املطل بة، حيث قدم م 

املرحلة، كم  .كد .ن مث  هذه األنشطة ااةلمية من شأنه  .ن  على .همية طلب ااةلم الااةم  ال   جمل الز  هذه

بةده  قدم ااطاب المشرف اانش ط ااطابي ب ملداسة االسل ذ  تةزز يف زي    نس ة العي القدا  ااطاب، 

مرافق ااةلية حيث ق م ا  املداسة يفب ع داالاه ااةلي ني ااشةر الزي  اةلية اهلندسة  إىل ذاك جتّ ل طا

ااطابي الاخللمت اازي ا  جب اة سريةة يف به   الاالبلة ااإلبداع  المركز املدنيةاىل مة م  قسم اهلندسة بزي ا  

 ب ملن س ة اليف نه ية اال  ل مت اال  ط ص ا  تذك اية  ااةلية،

 

 

 

  من جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية تستقبل وفدا   كلية الهندسة
 ) هـ22/3/1443 (
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االة الن بني ال مة   ااسة  ية، اسلض فت كلية اهلندسة جب مةة امللك سة   الفدًا من ج مةة امللك يف إط ا 

المت خال اازي ا  ت ديم برن مج اطاب ااةلية خال اافرت  ااص  حية  .شلم  ااربن مج  ت(،ع د اهلل )ك الس

، الا  ل مع خرجيني س ب ني من ج مةة امللك سة   ال مةةعلى عرض تف علي تةريفي اطاب ااةلية عن 

الاخللم اال  ل جبلسة ن  ش ح ل فرص االالح ق بربامج اادااس   ااةلي   يداس ن ح اي  يف ج مةة امللك ع داهلل،

جب مةة امللك ع داهلل  الدير ب اذكر، تةلرب ج مةة امللك سة   هي احملطة األالىل اربن مج ج مةة امللك ع داهلل 

 .ريفي الااذي يسلهدف ااطاب ااسة  يني يف ااةلي   ااةلمية ب ل مة   ااسة  يةاالة

احل   اازي ا  كذاك على اجلم ع مع إ اا  ااةلية الممثلي األقس م ب اةلية ملن قشة االجه االة الن املشرتك يف 

الجلم ع جم ل اا حث الاالةليم الفرص االح ق املةيدين الاحمل ضرين بربامج اادااس   ااةلي   حضر ا

الكي  ااةلية الدااس    ع داارمحن بن حمم   ال السة     الكي  ااةلية الشؤالن االةليمية اادكل ا سة    

ع داهلل اافيفي، المُث  .قس م ااةلية سة    اادكل ا زي   ااسحي  ني من  ااةلي  الاا حث ااةلمي اادكل ا

.س مة ااسلم ن من اهلندسة ااةهرب ئية، اهلندسة املية نيةية، السة    اادكل ا .محد امليم ن الاادكل ا 

 ع دااةزيز ااةنزي من اهلندسة ااةيمي ئية، علي اا رني من اهلندسة املدنية، السة    اادكل ا ااادكل السة    

  القد مث  ج مةة امللك ع د اهلل األسل ذ ع د اارمحن ب ص ر ائيس فريق ااشراك   الااربامج االط يرية ب ل مةة

 

 

 الدولي  األكاديميعلى االعتماد  تحصل ندسةكلية الهبرامج 
 هت(22/3/1443) 
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تهنئ كلية اهلندسة جب مةة امللك سة   منس بيه  

مبن س ة انله ل زي ا  االجديد )ااث اثة( ااعلم   

لميع برامج  (ABET) األك  ميي اادالاي

 .اا ة ا اي س ااس ةة

ب اشةر الزي  ال كال الاؤس ل األقس م ال.عض ل هيئة كم  ق م عميد ااةلية .    مس عد بن ن صر ااة ا  

االدايس المنس بي ااةلية له  هم املل اصلة يف تط يق ال    يف ااةملية االةليمية الاا حثية، الذاك خال 

هت حلى 25/03/1443اايت ك نت من ت ايخ  (ABET) عملهم يف زي ا  جتديد االعلم   األك  ميي

ه  عملية ت ييمية تلطلب من األقس م ااةلمية  (ABET) علم   األك  مييعلم  بأن اال .هت29/03/1443

الهي هيئة  (ABET) اا ي م بل ييم  الاي ش م  لميع األنشطة األك  ميية  الت  م هيئة االعلم   األك  ميي

غري احبية يف عملية ت ييمه  الربامج الاالخصص   اهلندسية بلشةي  فرق عم  تلة ن من علم ل الملخصصني 

الي خرب  ع اية من ااصن عة الاله   األك  ميية الاحلة مية الاخل صة  يركز فريق ااةم  يف عملية اال ييم الذ

على املن هج اادااسية الكف ل  .عض ل هيئة االدايس المسل ى ااطاب الاإلمة ن   امل  ية الاا شرية الاادعم 

تهلم جب    الكف ل  ااةملية االةليمية  إن ااذي ت دمه ال مةة ال سم ااةلمي الااةلية الااةديد من ااةن صر اايت 

، الإلجن ز ذاك ي  م (ABET) االط ير املسلمر ل    االةليم ه  .حد .هم ااةن صر ااعلم   األك  ميي هليئة

اا سم ااةلمي ب ضع .هداف حمد   الق بلة ال ي س، الجيب على ااطاب الاخلرجيني حت ي ه   اليس عد االعلم   

 مة   يف ات  ع منهج ع ملي منظم ال ييم التط ير الحتسني ااةملية االةليمية، ب إلض فة األك  ميي ااةلي   الال

إىل .نه يس عد ااطاب ال.الاي ل األم ا على اخلي ا ااةلي   اايت ت دم تةليًم  ع اي ال    ميةن اخلرجيني من 

ةلي  يف .اقى احلص ل على ااةم  يف اله   احلة مية الاخل صة، الكذاك يف اسلةم ل  ااس تهم اا

  ال مة   ااة ملية

 
 

 

 

 

  من الهيئة السعودية للمهندسين تستقبل وفدا   كلية الهندسة
 ) هت13/4/1443 (
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اسلمراا انش ط   كلية اهلندسة ممثلة ب ك اة ااةلية اللط ير الال   ، اسلض فت ااةلية اهليئة ااسة  ية 

مت خاهل  ا  ل سة    ااةميد الالكال ااةلية الحبث ال ن  ن س   االة الن املشرتك الاادائم يف  ،المهندسني

جم ل ااربامج الاافة اي   اهلندسية اايت تةزز منظ مة احملل ى اهلندسي البن ل اال اص  اافة ل بني .عض ل هيئة 

ض يف م نى ااةلية جملم عة من طاب االدايس يف ااةلية الاهليئة الح يق املن فع املشرتكة  كم  مت ت ديم عر

كلية اهلندسة الطاب كلية احل سب اآلاي النظم املةل م   الطاب كلية ااةم ا  الاالخطيط اللةريف بدالا 

املهن اهلندسية الااربامج االداي ية املدع مة، الاالخل  اا  اهلندسية الاافة اي   الاملن فع  مزاالاةاهليئة يف نظ م 

  سل ى اا عي ادى ااطاب عن األهداف اايت .نشئت من .جله  اهليئةالاألنشطة املهنية ارفع م

 

 الدكتور عصام الطبيشي مديرا  لمركز البحوث بكلية الهندسة  تعيين
 ) هـ16/4/1443(

 

هت قرااًا بلةيني 16/04/1443.صدا مة اي ائيس ال مةة بل ايخ 

مديرًا ملركز اا ح ث بةلية  سة    اادكل ا عص م بن ص حل ااط يشي

 اهلندسة، متني تن  الدكل ا عص م ب ال فيق يف مه مه 

 

 بطولة كأس العميد لكلية الهندسة لكرة القدم
 (هـ12/5/1443)
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نظمت لنة األنشطة ااري ضية بةلية اهلندسة بط اة كأس ااةميد اةلية اهلندسة اةر  اا دم )مخ سي  ( م  بني 

 50هت حيث ش اك فيه  .كثر من  1443مج  ى األالىل  11إىل  10اا ط اة يف اافرت  م  بني األقس م  ال.قيمت 

ط اب  الف ز ب اةأس فريق قسم اهلندسة املية نيةية ااذي حتص  على املركز األالل بةد ف زه يف اانه ئي على 

 .نظريه من قسم اهلندسة ااصن عية

  ااةلية الدااس   ااةلي  الاا حث ااةلمي اادكل ا ع د اهلل بن حضر امل  اا  اانه ئية ني بة عن عميد ااةلية الكي

حييى اافيفي حيث ق م بل زيع ااةأس الامليدااي   على ااف ئزين يف اانه ئي  التضمن فريق قسم اهلندسة املية نيةية 

 :على ااطاب

م جد ااةنزي، مشة  ع دااةزيز ااذي  ني، امحد احلمد، بندا ااةس لي، يزيد ع داهلل ب ن عمه، عمر ب هم م، 

 .ااةج جي، اا ايد ااريس، حممد احلسنيه، ن اف ااةليق

الهنأ عميد ااةلية األسل ذ اادكل ا مس عد بن ن صر ااة ا  ااف ئزين القدم هلم شه  ا  ت دير الج ائز، الت دم 

ااري ضية  كم   ب اشةر الاال دير الط اب حمي اادين اائد له  ه يف مل بةة ااطاب الحتفيزهم الاالنسيق الفة اي  

ت دم ب اشةر الاالهنئة ملشرف اانش ط ااري ضي ب اةلية اادكل ا سليم م راالي على جه  ه يف اإلشراف الإ اا  

  ااربامج الاألنشطة ااري ضية

 

 

 

 

 

 

 حفل جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية
 (هـ18/5/1443)
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املهندس ط اق اا صيب اللميز يف اهلندسة املدنية يف ي م األابة ل بل ايخ .قيم حف  تةريم ااف ئزين جب ئز  

هت يف ق عة ااداعية جب مةة امللك سة  ، برع ية مة اي ائيس ال مةة الحبض ا سة    الكي  ال مةة 18/5/1443

الامل  ييس  الدااس   ااةلي  الاا حث ااةلمي ب اني بة الكذاك حبض ا مة اي حم فظ اهليئة ااسة  ية الم اصف  

 .السة    املهندس ط اق اا صيب السة    عميد الالكال كلية اهلندسة

تةلرب ج ئز  املهندس ط اق اا صيب اللميز يف اهلندسة املدنية هي األالىل ن عيً  على مسل ى اململةة الااشرق األالسط، 

 يف اململةة ااةربية حيث متنح ألفض  ثاثة حب ث يف ختصص   اهلندسة املدنية املخللفة، التسلهدف اا  حثني

 .ااسة  ية الااطاب امل لةثني  يدير ال ئز  قسم اهلندسة املدنية يف كلية اهلندسة جب مةة امللك سة  

 :ك  من  ف ز ب ل ئز  الدالا  احل اية )اادالا  ااس  سة(

 .من ج مةة امللك سة   ، ختصص هندسة بيئية، ياملركز األالل :    ف اس منش -1

 ني :    به ل خطيب، ختصص هندسة إنش ئية، من ج مةة امللك سة  املركز ااث  -2

 .املركز ااث اث:    حممد اهل مشي، ختصص هندسة االشييد، من ج مةة برتش ك ا م ي  يف كندا -3

 .ج ائزهم من سة    ااعي احلف  الااعي ال ئز  العميد كلية اهلندسة ب سلامالتشرف ااف ئزالن 

يف خل م احلف  ق م ك  من سة    ائيس قسم اهلندسة املدنية/ائيس االجنة ااةلمية الج ئز  السة    عميد كلية 

من  عم مل اص  ال حث ااةلمي  ي دمهاهلندسة بلةريم ااعي ال ئز  سة    املهندس ط اق اا صيب، ت ديرًا مل  

  الاا  حثني يف جم ل اهلندسة املدنية
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مطيري مسؤوال  عن مركز تقنيات الطاقة الدكتور زياد ال تكليف

 المستدامة في الجامعة
 ) هـ8/6/1443 (

 

هت قرااًا بلةليف 08/06/1443.صدا مة اي ائيس ال مةة بل ايخ 

عن مركز ت ني    مسؤالاًلسة    اادكل ا زي   بن عم ا املطريي 

، متني تن  الدكل ا زي   ب ال فيق يف ااط قة املسلدامة يف ال مةة

 مه مه 

 

 لقاءاته االجتماعية يستأنفقسم الهندسة الكيميائية 
 ) هـ14/6/1443(

 

اسلأنف قسم اهلندسة ااةيمي ئية جب مةة امللك سة   ا  لاته االجلم عية اادالاية بةد ااة    الةم  احلض اي 

ن  ي .عض ل هيئة بةد ختفيف اإلجرالا  االحرتازية الاإلذن بة د اال  لا  الإق مة االحلف ال ، الذاك مب ر 

القد اسله  اال  ل بةلمة ترحي ية من ائيس قسم اهلندسة ااةيمي ئية اادكل ا  .االدايس الامل ظفني ب ل مةة

عثم ن ااةثم ن شةر فيه  منس بي اا سم على جه  هم امللة ملة الاايت .مثر  حص ل اا سم على االعلم   

سم ائيسه ااس بق اادكل ا ع دااةزيز ااغي مة نظري كم  كرم اا   المر  ااث اثة  ABET األك  ميي اادالاي

كم  اسلثمر اال  ل الةريم عد  من طاب .تف نيه يف خدمة اا سم إب ن ائ سله ال سم اثاث  الاا  ملل اية

القد .كد اادكل ا ااةثم ن حرص منس بي اا سم على االسلمراا يف ع د اال  لا   .اا سم امللميزين  ااسيً 

 .ة الةزيز .الاصر اال اص  بني منس بي اا سماالجلم عية اادالاي

حضر اال  ل سة    الكي  ال مةة الدااس   ااةلي  الاا حث ااةلمي .    خ اد بن .براهيم احلميزي السة    عميد 

  كلية اهلندسة .    مس عد ااة ا  العد  من .عض ل هيئة االدايس ااس ب ني
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 ضرة ترحيبية لوحدة االرشادامح
 هـ(29/6/1443)

 

اق مت الحد  االاش   الاال جيه ااطابي يف كلية اهلندسة احمل ضر  اارتحي ية الطاب املسلجدين الة م 

 هت1443

 

 

 لكرسي التغير المناخيمحاضرة 
 (هـ6/7/1443)

 

.ق م كرسي االغري املن خي التنمية اا يئة الااغط ل اان  تي ب الة الن مع املركز ااسة  ية اخلضرال  مت شيً  مع م   ا 

بةن ان: احمل فظة على ااغط ل  كلية اهلندسةبرن مج ت ع ي يف  اا طين النمية ااغط ل اان  تي المة فحة االصحر

  ع داارمحن اهل مشياادكل ا/  التنميله ت ديماان  تي 
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 لوحدة االرشاد والتوجيه الطلبيمحاضرة 
 (هـ15/7/1443)

 

ب حد  االاش   الاال جية ااطابي ب اةلية حم ضرا  تةريفية .ق مت الك اة ااشؤالن االةليمية الاألك  ميية ممثلة 

 اللخصص   اهلندسية اطاب اهلندسة ااة مة )غري املخصصني( 

 زيارة طلب الهندسة الكيميائية لشركة )قمة( للبلستيك
 (هـ16/7/1443)

 

  الاي ااةهد )حفظه اهلل( مس .طل ه  الاايت 2030انطاق  من ت جه   اململةة ااةربية ااسة  ية، ملمثلة يف اؤية 

ااسة  ية اخلضرال، اايت تهدف إىل حتسني ج    احلي   المح ية األجي ل اا   مة الحت يق اسلدامة بيئية  الم   ا 

مت الحبمد اهلل زي ا  طاب ن  ي اهلندسة ااةيمي ئية يف ج مةة امللك سة  ، برف ة    ي سف ااةنزي  الاقلص    ائري

يف مدينة اخلرج الذاك الةرف ااطاب على  (STP) إىل مص نع قمة ااسة  ية ال اسليك األسل ذ املس عد ب ا سم،

الك ن يف اسل   ل ااطاب    منص ا .خط ا  إع    تدالير اا  ايمرا  اىل م ا  .الاية الح يق مفه م االقلص   اادائري

 نع، حيث اح  ا ب ازي ا  ااربيةي، مدير اا ط ع ااصن عي مبص نع قمة ااسة  ية، العد  من اافنيني يف املص

تةد مص نع قمة ااسة  ية ال اسلك ال .الب الة الن مع قسم اهلندسة ااةيمي ئية ب ل مةة مب  خيدم مهندسي املسل   

من .كرب املص نع يف اململةة يف جم ل تن ية التصفية ح ي    اا اسليك التداليره  إىل منلج   .الاية  اليل ع الشركة 

      تدالير اا اسليك إىل منلج   نه ئية ذا  قيمة مض فةعد  مص نع آخري ت  م بإع
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 جائزة المهندس طارق القصبي للطلب 
 (هـ29/7/1443)

 

اعى عميد كلية اهلندسة األسل ذ اادكل ا مس عد بن ن صر ااة ا  الاملهندس ط اق بن عثم ن اا صيب حف  

اا صيب الطاب امللميزين"، الذاك ظهر ي م األابة ل تةريم ااطاب امللف قني ااف ئزين جب ئز  "املهندس ط اق 

م اس يف ق عة االشريف   بةلية اهلندسة، حبض ا الكال ااةلية الاؤس ل األقس م  2اجب امل افق  29

 .الم راي الحدا  اإلاش   المجٌع من احلض ا

  عن .اية اارتشيح حيث بد. احلف  ب ا رآن ااةريم، بآي ٍ  .ا  ه  ااط اب ع د اهلل احلرييب، ثم كلمة م جز

الج ئز  .ا  ه     حممد املن ع ائيس الحد  اإلاش   ال اال جيه ااطابي، تلى ذاك كلمة امللف قني .ا  ه  ااط اب 

مصةب ااسامة ب اني بة عن زماله، بةد ذاك .ا ى عميد ااةلية كلمة ترحي ية ب اضي ف، التهنئة الطاب 

الميز الشةر فيه  ااعي احلف  على كرمه ال عمه اااحمدال ، ب الف ق، حيث هنأ فيه  ااطاب ب الف ق ال ا

بةده  .ا ى ااعي احلف  املهندس ط اق اا صيب كلمًة حث ااطاب على بذل الهد ال االجله  ، البني فض  

 .2030ااةلم ال الاملةرفة، ال.ن االف ق الاالميز املةريف تس هم يف حت يق .هداف اؤية اململةة 

لف قني من ق   ااعي احلف  املهندس ط اق اا صيب العميد ااةلية اا  اغ عد هم البةده  مت تةريم ااطاب امل

ط ا ً  من خمللف االخصص   اهلندسية، الاال طت ااص ا االذك اية، اليف اخلل م ق م عميد ااةلية  49

بلةريم ااعي احلف  املهندس ط اق اا صيب، القدم شةرًا على م  بذل القدم، ال عمه املسلمر ال ط عني 

 .  ميي الااصن عياألك

 

 

 

 

 كلية الهندسةوفد من الجامعة االسلمية بالمدينة المنورة يزور 
 (هـ18/8/1443)
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ق م الفد من كلية اهلندسة ب ل مةة اإلسامية ب ملدينة املن ا  برئ سة    اي ن ااسيسي الكي  كلية اهلندسة 

املس عد ب سم اهلندسة ااةيمي ئية  الدااس   ااةلي  الاا حث ااةلمي، الاادكل ا محد احملمدي األسل ذ

الاال ى اا فد ب كي  ااةلية الشؤالن  .الاادكل ا .الل اادين حممد؛ بزي ا  اةلية اهلندسة جب مةة امللك سة  

األك  ميية    ع د اارمحن بن حمم   الالكي  ااةلية الدااس   ااةلي  الاا حث ااةلمي اادكل ا ع داهلل 

 ئية اادكل ا عثم ن ااةثم ن العد  من .عض ل هيئة االدايس الاا  حثني اافيفي، الائيس قسم اهلندسة ااةيمي

 .ب سم اهلندسة ااةيمي ئية

القد قدم ال فد اازائر عرض عن كلية اهلندسة القسم اهلندسة ااةيم ئية، كم  مشلت اازي ا  االطاع على 

اازي ا  إىل االطاع على جتربة التهدف هذه  .املة م  ااطابية الاملة م  اا حثية يف قسم اهلندسة ااةيمي ئية

  اهلندسة ااةيمي ئية ااةلية يف بن ل ااربامج األك  ميية الاالجهيزا  املةملية ااطابية الاا حثية يف ختصص

 

 

 

 

 

 كلية الهندسةيزور وكالة البيئة وفد من 
 (هـ20/8/1443)
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 الاازااعة الاملي ه اا يئة ب زاا  اا يئة الك اة من الفد هت1443 شة  ن 20اسل  لت كلية اهلندسة ي م األابة ل 

ع د اارمحن ر اا داا  اا يئية، الاملسلش ا م  تط ي إ اا  مدير حريري ص حل اارمحن ع د    املسلش ا برئ سة

الاال ى اا فد ب كي  ااةلية الشؤالن األك  ميية    ع د اارمحن بن حمم   الائيس قسم اهلندسة  ..محد ف اع

عثم ن ااةثم ن الائيس قسم اهلندسة املدنية اادكل ا ي سف احلربي العد  من .عض ل ااةيمي ئية اادكل ا 

القد قدم ال فد اازائر عرض تةريفي عن كلية اهلندسة الم  حتل يه من قداا  بشرية  .هيئة االدايس ب ا سمني

 .يف جم ل اا يئة المة م  طابية الحبثيه

الم  حتل يه من يري عن اسرتاتيجية الك اة اا يئة تةريفي اسة    اادكل ا ع د اارمحن حرتلي ذاك عرض 

 .فرص تة الن يف ال انب االةليمية التأهي  اا داا  اا شرية الكذاك ج انب اافرص اا حثية املسل  لية

التهدف هذه اازي ا  إىل مد .صر االة الن بني ااةلية الاا زاا  التةزيز ااشراكة بني اله   احلة مية إلجن ح 

  مسلهدف ته  حت يقال 2030اؤية اململةة 

 

 

 

 

 

 طلب قسم الهندسة الكيميائية في زيارة لمصفاة الرياض
 (هـ21/8/1443)
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ق م ن  ي اهلندسة ااةيمي ئية بلنظيم زي ا  إىل مصف   شركة .اامة  يف ااري ض  الاافق ااطاب يف اازي ا    

املهندسني الاافنيني ااة ملني يف ااةنزي األسل ذ املس عد ب ا سم، الك ن يف اسل   ل ااطاب عد  من  ي سف

القد مشلت اازي ا  تةريف ااطاب ب خلط ا  الاأل الا  املةرفية الامله اية الاال نية ااازمة إلمت م   .مصف   ااري ض

التأتي هذه اازي ا  يف إط ا االة الن املسلمر بني قسم اهلندسة  .ااةملي   ااةيمي ئية امللةد   اايت ت  م به  املصف  

ة المصف   ااري ض، الختدم هذه اازي ا  اؤية قسم اهلندسة ااةيمي ئية اربط م  يلةلمه ااط اب يف ااةيمي ئي

التةد مصف   شركة .اامة  يف ااري ض من .هم  .ال مةة ب ا اقع ااةملي التةزيز إ ااكه المف هيم اهلندسية

 ..اف برمي  ي ميً  100املص يف يف املنط ة حيث تلج الز ط قة االةرير فيه  

 األكاديميرة في االعتماد دو
 (هـ24/8/1443)

 

اهلندسة ب الة الن مع عم    االط ير الال    العم    تط ير امله اا   الا  يف ملطل    االعلم    نظمت كلية

األك  ميي، حيث اسلهدفت .عض ل هيئة االدايس يف ااةلية، الذاك ضمن جه   ااةلية يف تةزيز مف هيم 

  األك  مييالمم اس   ال    الاالعلم   

 في منافسة عالمية للربوتات كلية الهندسةمشاركة طلب 
 (هـ5/10/1443)
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، ممثًل  اتج مةة امللك سة   يف الاحد  من .كرب مس ب    اارالب   يف ااة مل الهي KSU-VEX ش اك فريق

ب ا الي   فئة ال مة  ، اايت ع د  مبدينة  االس  VEX Robotics 2022 مس ب ة فيةس ااة ملية

 .2022م ي   5 - 3امللحد  األمريةية خال اافرت  

( م  اي   ف ز يف 10( فريق من ج مة   ع ملية  حيث خ ض اافريق )35( بني )8الح ق فريق ال مةة املركز )

 .( منه  .م م بةض .فض  اافرق األمريةية الااةندية7)

البرجمة اارالب ت   الفر خاهل  مركز اإلبداع الاالبلة ا القد عم  اافريق .كثر من .ابةة .شهر يف تصميم البن ل 

ااطابي بةلية اهلندسة تدايب ملخصص اطاب اافريق إلعدا هم الصميم التصنيع البرجمة اارالب   من خال 

الاش عم  ملخصصة يف: ااط  عة ثاثية األبة   الاالصميم ب سلخدام برن مج ااس ادالاك البرجمة امللحةم   

ركز .يًض  اادعم اافين امللخصص الفريق، الق م بل فري اا طع الاملةدا  ااازمة ااصغرى، كم  الفر امل

 .المشرالع

( طاب المثي  اافريق يف مدينة  االس األمريةية، الهم: خ اد بن حمم   بن ي سف مفل ح، طال 5القد ُاخلري )

حسيين، الحممد بن عيد بن سلط ن بن ع داهلل ااة يد، الي سر بن ذيب بن ص حل اادا حي، ال.محد سيد ممل ز 

  بن حممد املطرال ي

 

 

 

 

 

 النوادي في الجامعة أفضلنادي الهندسة الكهربائية ضمن 
 (هـ21/10/1443)
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اليأتي هذا  سة  ، امللك دية على مسل ى ج مةة.ن 10ااةهرب ئية ااطابي ضمن .فض   اخلي ا ن  ي اهلندسةمت 

اإلجن ز بةد ع م ح ف  ب إلجن زا  الاافة اي   املشرفة اايت قدمه  اان  ي، التهنئ عم    ااةلية اان  ي على هذا 

 .اإلجن ز التلمنى اه  الام االميز

 

 كلية الهندسةالطالب المثالي في الحريبي 
 (هـ21/10/1443) 

 

ع داهلل احلرييب حلص اه على ج ئز  ااط اب املث اي قسم اهلندسة ااةهرب ئية  من اهلندسة كلية ط اب حص 

 شؤالن ااطابية، الااذي .ق مله عم    اخلل مي األنشطةعلى مسل ى ااةلية، حيث مت تةرميه يف احلف  

  ااطاب يف ال مةة التشرف ااط اب ب سلام ال ئز  من سة    الكي  ال مةة

  مشاريع التخرجلمعرض يقيم الهندسة الكيميائية قسم 
 (هـ22/10/1443)



 

 

 هـ1444محرم  –عشر  الثامنالعدد  - نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة                                                                          

 

 
21 

 

 
 

هت، مةرض مش ايع االخرج الفص  اادااسي ااث ني  1443ش ال  22.ق م قسم اهلندسة ااةيمي ئية ي م االثنني 

بإشراف    ي سف ااةنزي األسل ذ املس عد ب ا سم التنظيم ن  ي طاب اهلندسة ااةيمي ئية الضي فة مطةم 

 .ااشرفة

اهلندسة األسل ذ اادكل ا مس عد بن ن صر ااة ا  الحضر املةرض الكال القد افللح املةرض سة    عميد كلية 

ااةلية الاؤس ل األقس م العد  من .س تذ  اا سم يف ااةلية الااطاب  القد ضم املةرض .كثر من عشر  مش ايع 

 .مشرتكة إض فة ملشرالع ااسي ا  ااةيمي ئية

هذا املةرض يهدف إىل إبراز جه   ااطاب يف ال.ف   سة    ائيس اا سم األسل ذ اادكل ا عثم ن ااةثم ن بأن 

مش ايع االخرج الافع االح املن فسة الص   مه اا  ااةرض الاال اص  التةريف ااطاب غري امللخصصني الطاب 

األقس م األخرى بط يةة ختصص اهلندسة ااةيمي ئية من خال مش ايع االخرج، اايت تشم  خاصة م  تةلمه 

كم  شةر ائيس قسم اهلندسة ااةيمي ئية  عم عميد ااةلية الالكائه   .ااط اب خال مسريته االةليمية

 .الاارع   الجه   اان  ي المجيع ااطاب املش اكني

  



 

 

 هـ1444محرم  –عشر  الثامنالعدد  - نـــشـــرة مــجـــتـمـع كلـيــــة الـهــنـــدســــــــة                                                                          

 

 
22 

 

 ينظم معرض مشاريع التخرجالهندسة الكهربائية  قسم
 (هـ24/10/1443)

 

 
 

الفص  اادااسي نظم قسم اهلندسة ااةهرب ئية يف كلية اهلندسة جب مةة امللك سة   مةرض مش ايع االخرج 

مشرالع  يف جم ال  مشلت ااط قة الاالتص ال   24هت  حيث ش اك يف املةرض 1443ااث ني من ااة م ال مةي 

الاملسلشةرا  المة لة اا ي ن   الااسي اا  ااذكية الاادالائر االاةرتالنية  كم  شهد املةرالض حض ا عد  من 

لج ن االسلش اية  القد مشلت ال اة ازالاا املةرض ممثلي اله   ااصن عية ااداعمة ال سم العد  من ممثلي اا

اا ق ف على م  مت إجن زه يف مةرض مةم  مش ايع االخرج الااذي جيري جتهيزه بدعم سخي من شركة .اسل م 

 .الااذي سية ن ن ا  ا يئة تش اكية المفل ح الطاب ال ديم مش ايع خترج مل دمة بإذن اهلل

بهذه املن س ة ب اشةر الزي  اسة    عميد ااةلية الالكائه ال.عض ل اليل دم ائيس قسم اهلندسة ااةهرب ئية 

االجنة االسلش اية الااطاب املش اكني على مس هملهم يف جن ح املةرض الاادعم ااذي ي دم نه ال دم اقي 

ااصن عية الااذي سيس هم يف حتسني خمرج    اا سم  كم  .ش   ائيس اا سم ب الة الن اا  ئم مع اله  

 .جيه ااطاب إىل ااةم  على مش ايع خترج حت  مش ك  عمليه الحتظى ب هلم م اله   ااصن عيةاا سم الت 
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 لكلية الهندسةالحفل السنوي 
 هـ(11/11/1443)

 

 

.ق مت كلية اهلندسة احلف  ااسن ي الةريم منس بي ااةلية املل  عدين الاملنلهية فرت  عملهم .ال تةليفهم 

حيث شرف احلف  سة     هت1443امل افق احل  ي عشر من شهر ذي اا ةد  الة م ب اةلية الذاك ي م المةة 

عض  جملس ااش اى .    الايد بن حممد زاهد السة    الكي  ال مةة .    ع د اهلل بن سلم ن ااسلم ن السة    

ةة الكي  ال مةة الدااس   ااةلي  الاا حث ااةلمي .    خ اد بن إبراهيم احلميزي، السة    الكي  ال م

حبض ا سة    عميد كلية اهلندسة .    مس عد بن ن صر ااة ا ،  المش ايع    ع داهلل بن حممد ااص ري  

 .السة    الكال الاؤس ل األقس م ال.عض ل هيئة االدايس المنس بي ااةلية

.ا ى سة    عميد ااةلية .    مس عد بن ن صر ااة ا  كلمة احب به   حيث بد. احلف  ب ا ران ااةريم، ثم

ب حلض ا التشريفهم الحف  الاسلةرض فيه  إجن زا  ااةلية ال.طلع احلض ا على .هم االط اا  يف .عم ل 

اليف خل م كلمله عرب عن شةره الت ديره لميع اا ي  ا  ااس ب ة من الكال الاؤس ل األقس م  .ااةلية

كلية اهلندسة هلم نظري م   الاملل  عدين الاملنلهية فرت  عملهم .ال تةليفهم ب اةلية الذاك ت ديرًا العرف نً  من

الختل  احلف  .بذا ه من جه   الم  قدم ه من عط ل خال مسريتهم ااةلمية الااةملية ب اةلية ملمنيً  هلم اال فيق

 .ن  ش مفل ح بني احلض ا ب إلض فة اىل بةض املش اك   االجلم عية
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 في الكليةاالرشاد والتوجيه الطلبي  العميد يستقبل وحدة
 (هـ14/11/1443)

 

اسل    سة    عميد كلية اهلندسة .    مس عد بن ن صر ااة ا  يف مةل ه ي م اإلثنني امل افق 

 الشؤالن ااةلية الكي  سة    حبض ا ب اةلية، ااطابي اال جيه ال اإلاش   الحد  .عض ل هت14/11/14443

األك  ميية ال االةليمية    ع داارمحن بن حمم   ال سة    الكي  ااةلية الج    ال االط ير    م جد االميمي، 

حيث اسلمع عميد ااةلية ال الكال ااةلية إىل عرض م جز عن منجزا  الحدا  اإلاش   ال اال جيه ااطابي 

يه ااطابي ب اةلية    حممد املن ع جالاال  اإلاش   الحد  ائيس قدمه هت،1443ب ألقس م خال ااة م اادااسي 

ال حبض ا المش اكة .عض ل اا حد : .    عم   .ب  اانصر ممث  قسم اهلندسة ااصن عية، ال .    حممد مج ل 

ااشن ق ممث  قسم اهلندسة املدنية، ال    حممد امض ن ممث  قسم اهلندسة املية نيةية، ال    ع داهلل ااغيهب 

ال    ع د ااةزيز بن ط اب ممث  قسم اهلندسة ااةيمي ئية، ال    فهد اا حط ني  ممث  قسم اهلندسة ااةهرب ئية،

حيث تلخصت منجزا  اا حد  يف إع    تنظيم آاية اإلاش   ب اةلية  .ممث  قسم هندسة اا رتالل ال ااغ ز ااط يةي

لي    عن طريق ختصيص مرشد  ااسي اة  ط اب ط ال مسريته اادااسية ب ا سم، الإعدا  مث نية . اة الك

مرجةية ألعض ل هيئة االدايس املرشدين ال ااطاب، كم  .يضً  ق مت اا حد  بلنظيم ا  لا  تةريفية يف ك  

فص   ااسي الطل ة املسلجدين، الاسلحداث برن مج "ااط اب املرشد"، الإق مة ج ئز  الحف  سن ي الطاب 

اربيد اإلاةرتالني ال ااش ش   اإلاةرتالنية امللف قني ب اةلية برع ية خ اجية، التفةي  اال اص  مع ااطاب عرب ا

ب اةلية ا ث اارس ئ  اال ع ية ال اإلاش  ية، الإق مة  الا  "مه اا  اإلاش   األك  ميي"، المل بةة ااطل ة امللةثرين 

الكثري ااغي ب الااذين مت منحهم فرصة اسلثن ئية، الاخريًا اارفع مب رتح   اةم    اا   ل الاالسجي  الط ير 

 .  ميياإلاش   األك

اليف نه ية اال  ل مت تةريم .عض ل الحد  اإلاش   بشه  ا  شةر الت دير حيث الجه عميد ااةلية ااشةر 

ااطابي على جه  هم امللميز  خال ااة م اادااسي الاايت ك ن اه اادالا يف  الاال جيهألعض ل الحد  اإلاش   

  الااةط لمبخرج   ااةلية، الحثهم على االسلمراا يف االميز  الاارفعمة لة االةثر 
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شركة وادي الرياض ترعى مشاريع التخرج واالنشطة الطلبية في 

 كلية الهندسة
 (هـ17/11/1443) 

 

 ي ني  16 امل افق) هت1443 اا ةد  ذال 17اعت كلية اهلندسة مبش اكة شركة الا ي ااري ض يف ي م اخلميس 

 سة    اع ية حتت ب اةلية امللميز  ااطابية الاالنشطة االخرج مش ايع الةريم الحفًا مةرًض ( ميا ي 2022

ذ الائ  حريري ائيس ااشؤالن االسل  ااري ض الا ي شركة الممث  ااة ا  مس عد اادكل ا األسل ذ ااةلية عميد

اليف كلمله ب ملن س ة هنئ  سة  ته املش ايع املرشحة الج ئز  القدم شةره اشركة   اال ااية الامل اية ب اشركة 

جهله .عرب االسل ذ الائ  حريري بإعج به بأ ال ااطاب  المن  الا ي ااري ض ملش اكله  يف اع ية مش ايع االخرج 

 .املش ايع الجب   

ااطابية  الاألنشطةاملشرفني على املش ايع  الاألس تذ ت دير الطاب  الشه  ا ف  ت زيع ج ائز المت خال احل

 الاملية نيةية الااةهرب ئيةمن .قس م اهلندسة املدنية  1443امللميز  الفص  اادااسي ااث ني الة م ال مةي 

هلندسة ااةيمي ئية على حص  مشرالع من ا القدااط يةي،  الااغ زاا رتالل  الهندسة الااةيمي ئية الااصن عية

ااث اث ك ن  الاملركزاألالل، كم  حص  مشرالع من اهلندسة املية نيةية على املركز ااث ني،  املركز

ذاك تةريم شركة الا ي ااري ض ملش اكلهم يف اع ية مش ايع االخرج ال  تلىمشرالع من اهلندسة ااصن عية  

امللميزين الااطل ة املش اكني بربن مج ااط اب املرشد   مت ايضً  خال احلف  تةريم اؤس ل االنديةال .االحلف اية

جتدا االش ا  ان املةرض الاحلف  ح ز على تف ع  الاسع من ااطاب الاعض ل هيئة االدايس من خمللف ختصص   

  ااةلية حيث املال اا ه  المداج ااةلية ب حلض ا
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 ور فهد وعلهدكتبراءة اختراع لل
 (هـ20/11/1443)

 

األالا ي   اا حثيتة ل مةتة امللك سة   يف إطت ا 

الاملنسجمتة مع مسلهدفت   اارؤيتة اات طنيتة 

الاالت جهت   ااة ملية يف قط ع  2030ااطم حتة 

اا حث ااةلمي الاملتدا ًا لهت  ه اا حثيتة الإجن زاتته 

االبلةت ايتة يف جم ل االسلدامتة اهلندسيتة متةتن 

الإ اا  االشييد  .سلت ذ االسلدامتة اهلندستة الهندسة

املس عتد بةلية اهلندستة اادكل ا فهد بن كشيم 

بن العله من تسجيت  برآل  اخرتاع جديتد  منحت اه 

ب سلح ت ق من ادن اهليئتة ااسة  ية الملةية 

اافةرية حفظتً  حل  قته اافةريتة الت ثي تً  

ب لتدالى االقلص  يتة التراعي حت يتق ألس  يلته اا حثية يف ابلة ا .نظمة تشييد حديثتة الغري مس  قة تلتستم 

االسلدامتة من الاقتع قتداتهت  اافةليتة على تشييد .نظمة بن ل عصريتة خضرال صدي تة ال يئتة .قت  الزنً  ال.كثتر 

كف ل  مب اصفت   ذا  جت    المل نتة عت ايتة بل نيت   م لةتر  الالاعتد  يف قطت ع االسة ن الاالشييتد تضمتن 

الاحلتد من اهلدا يف امل ا  املسلهلةتة مع ضم ن اا ص ل إىل اا ضع األمثت  يف خفض ااط قة ترشيتد املت اا  

 .املسلهلةتة الت لي  االةلفتة .ثنت ل  الا  تنفيذ املشرالع الكذاك ختال  الا  حيت   املنشتأ 

ااربال    املمن حة  اليف  سج    اإلجن زا   االبلة اية  املسجلة  ال  حث يف  جم ل  االسلدامة  اهلندسية  تةد  

مؤخرًا  هي  اارابةة  من  حيث  اارتتيب   حيث   س ق  اه احلصت ل على ثتاث برالا  اخلتراع مسجلتة نظ ميً  

ااسةت  ي حيث كترس اا  حتث جه  ه اا حثيتة  ااربالا االخلتراع اليف مةلتب  اربالا يف املةلب األمريةي 

يف تط ير الحتسيتن ت نيت   اا نت ل اال ليديتة الابلةت ا .من ط تشييتد حديثتة تلستم ب داته  على افع كفت ل  

 .امل  ني الخفض االةت ايف الإكس به  مستة االسلدامتة الاحمل فظتة على اا يئتة الحت يق مفه م امل  ني اخلضرال
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 طالب يحتفلون بتخرجهم من كلية الهندسة 266
 (هـ19/11/1443)

 

حتت اع ية سة    عميد كلية اهلندسة األسل ذ اادكل ا مس عد بن ن صر ااة ا  احلفت كلية اهلندسة 

 .هت الذاك يف ق عة محد ال سر1443ذال اا ةد   19هت ي م ااس ت امل افق 1443خبرجييه  الة م ال مةي 

مة اي ائيس ج مةة امللك سة   األسل ذ اادكل ا بداان بن ع داارمحن ااةمر المة اي التشرف احلف  حبض ا 

ائيس اهليئة ااة مة الن   اادكل ا اميح بن حممد اارميح السة    الكال ااةلية الاؤس ل األقس م ال.عض ل هيئة 

 .االدايس ب اةلية الع ئا  ااطاب اخلرجيني

ااط اب: ع داهلل ااسليم، تا ذاك مسري   خ ل اخلرجيني لميع بد. احلف  بآي   من ااذكر احلةيم تاه  

 .خريج 266.قس م كلية اهلندسة العد هم 

يف كلمله .بن ئه اخلرجيني الع ئاتهم الذاك حبصد مث ا  -سة    عميد ااةلية  -حيث هنأ ااعي احلف  

إىل .هدافهم، ملمنيً  هلم جهدهم الاجله  هم طيلة سن ا  اادااسة الم  اتسم ا به من صرب المث بر  ال ص ل 

اال فيق يف حت يق م  يطمح ن إايه الااةم  يف اسلثم ا م  اكلس  ه من مة اف العل م الح يق إض فة ن عية 

 .ااةم  يف خمللف االخصص   الاجمل ال  اهلندسية اس ق

دايس على ال.ا ى كلمة .الاي ل األم ا مة اي ائيس هيئة اان   شةر فيه  ال مةة الااةلية ال.عض ل هيئة اال

الهد امل ذالل يف تةليم ااطاب المتيز ااةلية يف خمرج ته  القدم بةض اانص ئح الخرجيني الدخ ل يف س ق 

 .ااةم 

كم  اا ى كلمة اخلرجيني ااط اب ع د اارمحن اازالم ن الت جه ب اشةر الزي  اسة    عميد ااةلية 

ني، القدم شةره األه اي ااذين ك ن ا الاة  .عض ل هيئة االدايس، ااذين ك ن ا م ّجهني المرشدين ن صح

 . اعمني ألبن ئهم اخلرجيني منذ بداية مسريتهم ااةلمية الااةملية

 .اليف نه ية احلف  مت اال  ط ااص ا االذك اية الطاب مع سة    عميد ااةلية الالكائه  الاؤس ل األقس م
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 مدير الجامعة يستقبل الطلب المشاركين في المسابقة 

 للربوتاتالعالمية 
 هـ(30/11/1443) 

 

مة اي ائيس ال مةة األسل ذ اادكل ا بداان ااةمر ااطاب املش اكني يف مس ب ة فيةس ااة ملية اسل    

 .الرالب  

 

  جائزة مسابقة جمعية مهندسي البترولالكاروري يحصل على 
 (هـ2/12/1443) 

 

ااة االاي من كلية اهلندسة حص  ط اب امل جسلري .س مه 

يف  هندسة اا رتالل الااغ ز ااط يةي( على املركز ااث اث )قسم

مجةية مهندسي اا رتالل الشرق األالسط المش ل .فري ي  مس ب ة 

 ان:على مش اكله امللميز  بةن 

مة لة املي ه املص ح ة اإلنل ج ب سلخدام ح ي    اا اسلك )

  (املة   تداليره  الَكَرب اانخي  ك س ئط تن ية عمي ة
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