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تس ــعى كلي ــة الهندس ــة ف ــي جامع ــة القصي ــم إل ــى توفي ــر تعلي ــم هندس ــي متط ــور ومعتم ــد لتلبي ــة احتياج ــات

س ــوق العم ــل ،وتقدي ــم خدم ــات مجتمعي ــة وبحثي ــة تدع ــم التنمي ــة المس ــتدامة ف ــي المملك ــة وتس ــهم ف ــي بن ــاء
اقتص ــاد المعرف ــة.

تلــك هــي رســالة كليــة الهندســة فــي جامعــة القصيــم التــي تســعى جاهــدةً لتحقيقهــا مــن خــال خطــة اســتراتيجية
طموح ــة لس ــنوات قادم ــة تحق ــق الكلي ــة به ــا رؤيته ــا ف ــي أن تك ــون كلي ــة متمي ــزة وطني ـ ًـا وإقليمي ـ ًـا ف ــي التعلي ــم

الهندســي والبحــث العلمــي داعمــة للتنميــة المســتدامة فــي منطقــة القصيــم والمملكــة.

وقـــد وضـــع فـــي نصـــب االهتمـــام عنـــد تصميـــم الخطـــط الدراســـية لبرامـــج البكالوريـــوس الثالثـــة :الهندســـة

الكهربائي ــة والهندس ــة المدني ــة والهندس ــة الميكانيكي ــة  ،أن تك ــون ش ــاملة تحق ــق الجوان ــب األربع ــة األساس ــية ف ــي التعلي ــم الهندس ــي الحدي ــث
وهــي  :الرياضيــات وأساســيات الهندســة والتحليــل والمعرفــة والتصميــم الهندســي والتدريــب والممارســة .تولــي الكليــة اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا بطالبهــا

حيــث يتــم تزويدهــم بمهــارات التواصــل وبنــاء الشــخصية ( المهــارات الناعمــة ) باإلضافــة إلــى التعليــم الهندســي  ،مــن خــال اســتخدام أســاليب
تعليميــة حديثــة .وقــد ســاعد ذلــك علــى توافــق مخرجــات الكليــة مــع متطلبــات ســوق العمــل .والرغــم مــن حداثــة الكليــة حيــث لــم تكمــل عقدهــا

األول بع ــد إال أنه ــا اس ــتطاعت أن تس ــابق الزم ــن حي ــث حصل ــت عل ــى اإلعتم ــاد األكاديم ــي م ــن هيئ ــة  ABETاألمريكي ــة خ ــال فت ــرة قياس ــية
ولدورتي ــن متتاليتي ــن  ،ولديه ــا اآلن أكث ــر م ــن أربعي ــن مبتعث ـ ًـا إل ــى أمري ــكا وكن ــدا وأس ــتراليا لني ــل درجت ــي الماجس ــتير والدكت ــوراة ف ــي التخصص ــات
الثالث ــة ،كم ــا ت ــم افتت ــاح أربع ــة برام ــج دراس ــات علي ــا ف ــي الهندس ــة الكهربائي ــة  ،والمدني ــة  ،والميكانيكي ــة والطاق ــة المتج ــددة.

ستس ــعى الكلي ــة خ ــال الس ــنوات القادم ــة وكم ــا ج ــاء ف ــي خطته ــا االس ــتراتيجية إل ــى التركي ــز عل ــى البح ــث العلم ــي والس ــعي إلنش ــاء كراس ــي

ومراكــز بحثيــة متخصصــة ،وكذلــك إلــى تفعيــل دورهــا فــي خدمــة المجتمــع مــن خــال إجــراء الدراســات واالستشــارات عــن طريــق بيــوت الخبــرة

الت ــي ت ــم تأسيس ــها ف ــي الكلي ــة وتدري ــب الك ــوادر ف ــي مج ــاالت التخص ــص و كذل ــك تعزي ــز العالق ــات والش ــراكات م ــع القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص.

د .مشعل بن ابراهيم المشيقح
عميد كلية الهندسة
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تولــي كليــة الهندســة اهتمامـ ًـا بالغـ ًـا بأبنائهــا الطــاب مــن أجــل تحقيــق مســتقبل واعــد يلبــي حاجــة ســوق العمــل
م ــن الك ــوادر المؤهل ــة و الت ــي ستس ــهم ب ــإذن الل ــه ف ــي اس ــتكمال بن ــاء ه ــذا الوط ــن الغال ــي ف ــي ظ ــل قيادت ــه
الرش ــيدة وف ــق رؤي ــة المملك ــة .2030

ولتحقيــق ذلــك تســعى كليــة الهندســة لتنميــة مخرجاتهــا عبــر سلســلة مــن الجهــود المتراكمــة لعمــادة ومنســوبي
الكلي ــة م ــن اعض ــاء هيئ ــة تدري ــس وموظفي ــن ب ـ ً
ـاء باالعتم ــاد
ـدءا برس ــم الخط ــط االس ــتراتيجية والتنفيذي ــة و انته ـ ً

األكاديم ــي الدول ــي ال ــذي يتطل ــب التقيي ــم و التطوي ــر والتحس ــين لجمي ــع األنش ــطة األكاديمي ــة بش ــكل دوري و
مس ــتمر وش ــامل وذل ــك ضم ــن منه ــج علم ــي منظ ــم.

ولق ــد اخ ــذت وكال ــة الكلي ــة للش ــؤون اإلداري ــة عل ــى عاتقه ــا تنظي ــم الجان ــب اإلداري وتطوي ــره وتحس ــينه وتأمي ــن التجهي ــزات اللوجس ــتية كاف ــة
لتك ــون الداع ــم األول م ــن اج ــل تحقي ــق اس ــتراتيجيات الكلي ــة ومتطلباته ــا .فف ــي الس ــنوات الماضي ــة س ــعت الكلي ــة ال ــى حص ــر احتياجاته ــا م ــن
تجهي ــزات اداري ــة وأدوات واجه ــزة ل ــورش ومعام ــل الكلي ــة .كم ــا وف ــرت الكلي ــة لمنس ــوبيها بيئ ــة اداري ــة متط ــورة بحي ــث أصب ــح إنج ــاز كاف ــة األعب ــاء

اإلداريـــة فـــي الكليـــة يتحقـــق باالرتقـــاء بكفـــاءة الطاقـــم اإلداري عـــن طريـــق التشـــجيع والتدريـــب المســـتمرين وإلحـــاق منســـوبي ادارة الكليـــة
بال ــدورات المتخصص ــة الت ــي توفره ــا الجامع ــة.

د .فواز بن علي الحربي
وكيل الكلية للشؤون اإلدارية
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س ــعت كلي ــة الهندس ــة ف ــي جامع ــة القصي ــم خ ــال ه ــذا الع ــام لتوفي ــر بيئ ــة متط ــورة للتعلي ــم الهندس ــي وذل ــك

بالتركي ــز عل ــى رف ــع ج ــودة المخرج ــات م ــن خ ــال اإللت ــزام بمعايي ــر مجل ــس اإلعتم ــاد األمريك ــي للهندس ــة ()ABET
كم ــا ت ــم التركي ــز عل ــى زي ــادة المش ــاريع المصغ ــرة داخ ــل المق ــررات والت ــي تش ــجع الط ــاب عل ــى قض ــاء وق ــت

أط ــول ف ــي المعام ــل مم ــا س ــاهم بتطوي ــر مهاراته ــم الهندس ــية بعي ــدا ع ــن الفص ــول الدراس ــية.

عمل ــت وكال ــة الكلي ــة للش ــؤون التعليمي ــة خ ــال ه ــذا الع ــام الجامع ــي عل ــى تجهي ــز حقيب ــة للط ــاب المس ــتجدية

حيـــث يتـــم تلخيـــص جميـــع مايخـــص الطـــاب مـــن معلومـــات أكاديميةواداريـــة ليســـتطيعوا االســـتفادة مـــن
جمي ــع الف ــرص الت ــي كفله ــا له ــم النظ ــام الجامع ــي وستس ــاهم ه ــذه الحقيب ــة بزي ــادة وع ــي الط ــاب بحقوقه ــم

وواجباته ــم باإلضاف ــة ال ــى حق ــوق وواجب ــات الكلي ــة واألس ــاتذة مم ــا س ــيؤدي ال ــى انخف ــاض نس ــب التعث ــر بي ــن

الط ــاب.

يعتبــر هــذا العــام الجامعــي عمــا اســتثنائيا حيــث صــادف انتشــار جائحــة كوفيــد  19فــي العالــم ممــا زاد التحــدي لــدى قطــاع التعليــم بشــكل عــام
وكلي ــة الهندس ــة بجامع ــة القصي ــم بش ــكل خ ــاص للعم ــل عل ــى تف ــادي تأثي ــر ه ــذه الجائح ــة عل ــى العملي ــة التعليمي ــة .وق ــد س ــاهمت خب ــرة أعض ــاء
هيئ ــة التدري ــس ف ــي الكلي ــة عل ــى تقلي ــل االض ــرار الناجم ــة ع ــن تعلي ــق الحض ــور للجامع ــة وذل ــك ع ــن طري ــق التح ــول المباش ــر للتعل ــم اإللكترون ــي

عب ــر منص ــة الب ــاك ب ــورد ومنص ــة زوم حي ــث ل ــم تنقط ــع المحاض ــرات وكان التح ــول مباش ــرا م ــن دون أي عقب ــات.

د .مهند بن علي العرج
وكيل الكلية للشؤون التعليمية
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ملخص التقرير
يق ــدم ه ــذا التقري ــر تفصي ــا ع ــن إنج ــازات وفعالي ــات ونش ــاطات كلي ــة الهندس ــة ومنس ــوبيها خ ــال الع ــام الجامع ــي  1441ويتضم ــن التقري ــر

مايل ــي:

•وحدات الكلية وأعضاء مجلس الكلية والمجالس االستشارية
•األقسام والبرامج األكاديمية
•معلومات احصائية عن منسوبي الكلية وطالبها
•الخريجين والتدريب العملي للطالب
•أنشطة أعضاء هيئة التدريس البحثية وخدمة المجتمع
•األنشطة الطالبية
•معلومات احصائية عن برامج اإلعتماد األكاديمي
وبل ــغ ع ــدد منس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ومحاضري ــن ومعيدي ــن له ــذ الع ــام ( )77ومتوس ــط ع ــدد ط ــاب مراح ــل البكالوري ــوس
( )569والماجس ــتير ( )65طالب ــا .وبل ــغ متوس ــط ع ــدد الخريجي ــن ( )59طالب ــا م ــن مرحل ــة البكالوري ــوس و ( )9خريج ــا لمرحل ــة الماجس ــتير.

حققــت الكليــة لعــام  1441إنجــازات متميــزة فــي مجــال البحــث العلمــي .فقــد حققــت الكليــة المركــز األول علــى مســتوى الجامعــة فــي الناتــج البحثــي

لــأوراق العلميــة المنشــورة .حيــث بلــغ عــدد األوراق العلميــة المنشــورة فــي المجــات المصنفــة للعــام . 227 )2020-2019(1441

كمــا بلــغ عــدد المشــاريع البحثيــة المدعومــة علــى مســتوى الكليــة ( )24مشــروعا بميزانيــة تزيــد عــن المليونيــن ونصــف المليــون ريــال .وبلــغ عــدد

رس ــائل الماجس ــتير الت ــي تم ــت مناقش ــتها خ ــال الع ــام ( )9رس ــائل .كم ــا ح ــازت الكلي ــة عل ــى ب ــراءة إخت ــراع ص ــادرة م ــن مكت ــب ب ــراءات االخت ــراع

لمجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة وجائ ــزة ش ــهادة هابي ــل (.)Habilitation

وقدمــت الكليــة العديــد مــن األنشــطة الطالبيــة داخــل كليــة الهندســة وخارجهــا بعــدد ( )63فعاليــة فــى عــدة مجــاالت منهــا الثقافــى واالجتماعــي

والعلم ــي والتطوي ــر المه ــاري واس ــتفاد م ــن ه ــذة الفعالي ــات أكث ــر م ــن ( )45أل ــف مس ــتفيد وذل ــك خ ــال الع ــام الدراس ــي1441هـ .وق ــد حص ــل

الن ــادي الطالب ــي عل ــى درع التمي ــز البرون ــزى ع ــن أنش ــطته خ ــال الع ــام الدراس ــى 1440هـــ.

وقدمــت الكليــة العديــد مــن الخدمــات والشــراكات المجتمعيــة .فقــد تــم تدشــين حمــات توعويــة مجتمعيــة لتدويــر النفايــات و معــارض توعويــة

للســامة المروريــة .كمــا عقــدت الكليــة نــدوة توعويــة عــن طــرق التفتيــش فــي المشــاريع اإلنشــائية وفــق كــود البنــاء الســعودي و نــدوة وحملــة
حيات ــك أه ــم الت ــي تبي ــن مخاط ــر اس ــتخدام الج ــوال اثن ــاء قي ــادة المركب ــة .كم ــا قام ــت الكلي ــة بتنظي ــم اول مؤتم ــر دول ــي ع ــن اس ــتدامة الم ــوارد
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الطبيعي ــة وال ــذي ش ــارك في ــه مجموع ــة م ــن الباحثي ــن والمهتمي ــن بالهندس ــة واإلس ــتدامة م ــن اكث ــر م ــن  16دول ــة ح ــول العال ــم.
وم ــن جان ــب الش ــراكات واالستش ــارات المجتمعي ــة فق ــد قام ــت الكلي ــة بتوقي ــع عق ــد ش ــراكة مجتمعي ــة م ــع ش ــركة أس ــمنت المدين ــة  .وكذل ــك

ش ــراكة مجتمعي ــة بي ــن الكلي ــة ووزارة الصح ــة (ممثل ــة بمستش ــفى بري ــدة المرك ــزي) لتش ــكيل مجس ــمات لعظم ــة الوج ــه والجمجم ــة باس ــتخدام
تقنيــة الطباعــة الثالثيــة األبعــاد الســتخدامها فــي عــدد مــن العمليــات الجراحيــة .وقــد قامــت كليــة الهندســة ممثلــة فــي معمــل التصنيــع الرقمــي
بتصني ــع وح ــدات واقي ــة للوج ــه لمستش ــفى بري ــدة المرك ــزي لغ ــرض دع ــم األطب ــاء والممارس ــين الصحيي ــن ف ــي ظ ــل جائح ــة كورون ــا.

وحققـــت الكليـــة العديـــد مـــن المنجـــزات فـــي مجـــال التعليـــم اإللكترونـــي عـــن بعـــد مـــن تدريـــس مقـــررات نظريـــة وعمليـــة ومناقشـــة رســـائل
ماجســـتير ومناقشـــة مشـــاريع تخـــرج لطـــاب البكالوريـــوس و تدريـــب صيفـــي عـــن بعـــد لطـــاب التدريـــب.

وفـــي صيـــف العـــام الجامعـــي  1441ه قدمـــت الكليـــة فـــرص تدريبيـــة خارجيـــة لطـــاب اقســـام الهندســـة المدنيـــة والكهربائيـــة والميكانيكيـــة

ف ــي ع ــدد م ــن القطاع ــات الحكومي ــة والش ــركات الخاص ــة .حي ــث ت ــم وض ــع خط ــة إلج ــراء التدري ــب الصيف ــي لط ــاب كلي ــة الهندس ــة خ ــال فص ــل
الصي ــف بحي ــث ال تتس ــبب ظ ــروف جائح ــة كورون ــا ف ــي تأخي ــر تخرجه ــم .ونظ ــرا لتوف ــر ع ــدد مح ــدود للتدري ــب الميدان ــي بس ــبب الجائح ــة فق ــد ت ــم

وض ــع خط ــة للتدري ــب ع ــن بع ــد لم ــن ل ــم تتوف ــر له ــم فرص ــة التدري ــب الميدان ــي؛ انط ــوت ه ــذه الخط ــة عل ــى تدري ــب ميدان ــى صيف ــي والحص ــول
عل ــى مق ــررات إلكتروني ــة قصي ــرة .حقق ــت ه ــذه الخط ــة تدريب ــا لع ــدد ( )129طالب ـ ًـا.
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| 1عن الكلية

1-1نشأة الكلية
أوص ــى مجل ــس جامع ــة المل ــك س ــعود بجلس ــته الخامس ــة المنعق ــدة بتاري ــخ 1423/1/17هـــ بالموافق ــة عل ــى تحوي ــل قس ــم الهندس ــة الزراعي ــة
بكلي ــة الزراع ــة والط ــب البيط ــري بف ــرع جامع ــة المل ــك س ــعود بالقصي ــم إل ــى كلي ــة الهندس ــة عل ــى أن تب ــدأ بثالث ــة أقس ــام ه ــي قس ــم الهندس ــة
الكهربائي ــة ،قس ــم الهندس ــة الميكانيكي ــة و قس ــم الهندس ــة المدني ــة.

وق ــد ت ــم ع ــرض ه ــذه التوصي ــة عل ــى مجل ــس التعلي ــم العال ــي ف ــي جلس ــته التاس ــعة والعش ــرين المعق ــودة بتاري ــخ 1423/11/2هـــ وق ــد تم ــت

موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس التعليــم العالــي – رحمــه اللــه – علــى محضــر الجلســة بالتوجيــه البرقــي
رقــم /7ب 45888/وتاريــخ 1423/11/23هـــ .

وبن ــاء َعل ــى ذل ــك ت ــم تش ــكيل لجن ــة م ــن المختصي ــن بكلي ــة الهندس ــة بجامع ــة المل ــك س ــعود بالري ــاض وت ــم تكليفه ــا بوض ــع الخط ــط األكاديمي ــة

ـامال متطلب ــات الجامع ــة والكلي ــة والقس ــم.
لألقس ــام الثالث ــة وت ــم االتف ــاق عل ــى اإلط ــار الع ــام لمتطلب ــات درج ــة البكالوري ــوس ف ــي الهندس ــة ش ـ َ
وق ــد اس ــتمر التدري ــس ف ــي أول س ــنتين طبق ـ ًـا للخط ــة الدراس ــية الت ــي أق ــرت م ــن قب ــل جامع ــة المل ــك س ــعود إل ــى أن اتخ ــذت جامع ــة القصي ــم
قـ ً
ـاء علي ــة انته ــزت كلي ــة الهندس ــة ه ــذه الفرص ــة لتطوي ــر الخط ــة الدراس ــية بم ــا
ـرارا بإدخ ــال نظ ــام الس ــنة التحضيري ــة ف ــي الكلي ــات العلمي ــة ،وبن ـ ً

يتواف ــق م ــع احتياج ــات س ــوق العم ــل ونظ ــام الس ــنة التحضيري ــة الجدي ــد.

تعتبــر كليــة الهندســة أحــد أهــم دعائــم التطويــر والتنميــة بجامعــة القصيــم بمــا تحتويــه مــن إمكانيــات معمليــة وحقليــة وبشــرية تمكنهــا مــن أداء

رســالتها التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة فــي ضــوء رســالة جامعــة القصيــم ورؤيــة المملكــة .2030

وف ــى الع ــام الجامع ــي كان للكلي ــة مجموع ــة م ــن النجاح ــات واإلنج ــازات خ ــال فت ــرة م ــا قب ــل جائح ــة كورون ــا أو بع ــد تطبي ــق اإلج ــراءات اإلحترازي ــة

المنصــوص عليهــا .فلقــد اســتمرت الكليــة فــى نشــاطها مــن تعليــم مرحلــة مــا قبــل البكالوريــوس ومرحلــة الماجســتير مــن محاضــرات واختبــارات
بجمي ــع أنواعه ــا .كم ــا ش ــارك أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بالكلي ــة ف ــى العدي ــد م ــن المناقش ــات النهائي ــة لرس ــائل الماجس ــتير والدكت ــوراة داخ ــل وخ ــارج

الكلي ــة عل ــى النح ــو الم ــدرج به ــذا التقري ــر.
1-2رسالة الكلية

تس ــعى كلي ــة الهندس ــة ف ــي جامع ــة القصي ــم ال ــى توفي ــر تعلي ــم هندس ــي متط ــور و معتم ــد لتلبي ــة احتياج ــات س ــوق العم ــل و تقدي ــم خدم ــات
مجتمعي ــة وبحثي ــة تدع ــم التنمي ــة المس ــتدامة ف ــي المملك ــة وتس ــهم ف ــي بن ــاء اقتص ــاد المعرف ــة.
1-3رؤية الكلية
ً
ً
داعمة للتنمية المستدامة في المملكة.
إقليميا في التعليم الهندسي والبحث العلمي
كلية متميزة
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1-4أهداف الكلية
وللكلية عدة أهداف منها األهداف واألهداف البحثية و أهداف خدمة المجتمع.
وتتضمن أهداف الكلية التعليمية ما يلي:
•إعداد الخريجين للعمل بنجاح كمهندسين في القطاعين الحكومي والخاص.
•إعداد الخريجين لتطوير مواقعهم الوظيفية من خالل التعليم الذاتي والدراسات عليا.
•إعداد الخريجين لتبوء مناصب مهنية قيادية.
•إعداد الخريجين للمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية.
وتتضمن األهداف البحثية ما يلى:
•بناء جسور للتعاون البحثي بين الكلية ومؤسسات الصناعة والطاقة والتشييد بما يخدم تطوير وتنمية تلك المؤسسات.
•إنشــاء مراكــز بحثيــة بالكليــة تســاهم فــي تطويــر البحــث العلمــي ودعــم الباحثيــن مــن أكاديمييــن وطــاب دراســات عليــا مــن داخــل الجامعــة
وخارجهــا .

•طرح برامج دراسات عليا تركز على الجوانب البحثية لخدمة المجتمع السعودي.
وتتضمن أهداف خدمة المجتمع ما يلى:
•المس ــاهمة بالتع ــاون م ــع عم ــادة خدم ــة المجتم ــع بالجامع ــة ف ــي تطوي ــر مهن ــة الهندس ــة وذل ــك بتقدي ــم دورات وورش عم ــل للمهندس ــين
والفنيي ــن ف ــي التخصص ــات الهندس ــية المختلف ــة

•إجراء الدراسات الهندسية والمسوحات الحقلية وتقديم المشورة الفنية للمساهمة في حل مشكالت المجتمع
•إجراء اختبارات قياسية على المنشآت والنظم الهندسية والمعدات واآلالت واألجهزة والمواد.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 1441

22

1-5الهيكل التنظيمي

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻴﺪ
ﻣﺸﺮف ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ

وﺣﺪة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

إدارة اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺠﻮدة

وﻛﻴﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ

وﻛﻴﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

وﺣﺪة اﻹﺣﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺷﺆون أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

وﺣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

وﺣﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻨﺎدي اﻟﻄﻼﺑﻲ

ﺷﺆون اﻟﻄﻼب

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

اﻹرﺷﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﺣﺪة اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
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1-6مجلس الكلية
االسم

المنصب

د .مشعل بن ابراهيم المشيقح

عميد الكلية

د .فواز بن علي الحربي

وكيل الكلية

د .مهند بن علي العرج

ً
ً
وعضوا
أمينا للمجلس
وكيل الكلية للشؤون التعليمية،

د .عمر بن محمد العواد

رئيس قسم الهندسة المدنية

د .ابراهيم بن سعد السعيدان

رئيس قسم الهندسة الكهربائية

د .بندر بن عبدالله العييدي

رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

د .عبدالله بن صالح الصويان

ً
عضوا

1-7مراكز ووحدات الكلية
المراكز والوحدات

المشرف

مركز التخطيط والتطوير والجودة

أ.د .محمد عبد السميع عبدالحليم

وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

أ.د .محمد عبد السميع عبدالحليم

وحدة التخطيط االستراتيجي والمتابعة

د .وائل بن حمد العطية

وحدة اإلحصاء والمعلومات

د .عبدالعزيزبن محمد الحوشاني

وحدة تقنية المعلومات

د .محمد بن طماح الرشيدي

وحدة خدمة المجتمع والشراكات

د .فواز بن علي الحربي

وحدة التدريب

د .محمد بن طماح الرشيدي

وحدة التعلم اإللكتروني

د .محمد بن صالح النصار

مجلة علوم الهندسة والحاسب (كلية الهندسة)

أ .د .سليمان بن عبدالعزيز اليحيى

وحدة الخريجين

د .أنس بن محمد الوطبان
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1-8لجان الكلية
اللجنة

المشرف

لجنة إدراة برامج الدراسات العليا والبحث العلمي

د .أحمد بن محمد الشويرخ

لجنة برنامج الطاقة المتجددة

أ.د .عبدالرحمن بن فهد المرشود

لجنة إعداد الجداول الدراسية

د .مهندبن علي العرج

لجنة إدارة التسجيل للطالب

د .مهند بن علي العرج

لجنة إدراة اإلمتحانات

د .مهند بن علي العرج

لجنة بحث المشاكل الطالبية

د .مهند بن علي العرج

لجنة إدارة أعمال المعامل والمختبرات

د .بندر بن عبدالله العييدي

لجنة إعداد التقرير السنوي

د .عمر بن عيد المطيري

لجنة إدارة النادي الطالبي

د .عبداإلله بن يوسف الحربي

منسقي األقسام

د .محمد طماح الرشيدي (الهندسة المدنية)

د .عبداإلله يوسف الحربي (الهندسة الكهربائية)

د .أنس محمد الوطبان (الهندسة الميكانيكية)
د .محمد عارف عبدالرشيد (الهندسة المدنية)

مدراء برامج البكالوريوس ومنسقي الجودة

د .رضوان أكرم (الهندسة الكهربائية)

لجنة اإلحتياج

د .فواز بن علي الحربي

لجنة تنمية موارد الكلية

د .فواز بن علي الحربي

لجنة متابعة األداء

د .وائل بن حمد العطية

د .أسامة محمد عرفان (الهندسة الميكانيكية)

د .مهند بن علي العرج (أمين مجلس الكلية)
أمانات المجالس

د .حسين زين حسين (منسق مجلس الكلية)

د .شريف عبدالفتاح الخولي (الهندسة المدنية)
د .انور حسن ابراهيم (الهندسة الكهربائية)

د .هاني رزق عمار (مجلس الهندسة الميكانيكية)
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1-9مجلة علوم الهندسة والحاسب (كلية الهندسة)
االسم

المنصب

أ.د .سليمان بن عبدالعزيز اليحيى

رئيس تحرير المجلة العلمية

أ.د .محمد عبدالسميع عبدالحليم

مدير التحرير

أ.د .عبدالرزاق جهمان خوشي

سكرتير التحرير

د .شريف عبدالفتاح الخولي

عضو
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| 2المجالس االستشارية

2-1المجلس االستشاري لقسم الهندسة المدنية
أ.د /.إبراهيم بن صالح السالمة
(قسم الهندسة المدنية)

م .محمد بن فهد الحميد
(مدير إدارة الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة القصيم)

أ.د /.محمد عارف
(قسم الهندسة المدنية)

م .منصور بن إبراهيم المزيرعي
(صاحب ومدير مكتب استشاري هندسي خاص)

د /.شريف الخولي
(قسم الهندسة المدنية)

م .سامي الحربي
(مدير مشروعات فى إدارة المشروعات والصيانة في الجامعة)

2-2المجلس االستشاري لقسم الهندسة الكهربائية
د .ابراهيم السعيدان
(رئيس قسم الهندسة الكهربائية)

م .عبد المجيد العقيل
(الشركة السعودية لإلتصاالت)

د .محمد عبدالسميع
(قسم الهندسة الكهربائية)

م .عبدالرحمن القاضي
(الشركة السعودية للكهرباء)

د .ايهاب علي
(قسم الهندسة الكهربائية)

م .ابراهيم المحيسن
(الشركة السعودية للكهرباء)

 2-3المجلس االستشاري لقسم الهندسة الميكانيكية
أ.د /.سليمان عبدالعزيز اليحيى
(قسم الهندسة الميكانيكية)

Eng. Riyadh El-Saadoon
()The Nine Station for generating electricity, Riyadh, Saudi Arabia

أ.د /.هاني علي شريف
(قسم الهندسة الميكانيكية)

Eng. Khaleed Algomah
Saudi Electric Company, Saudi Arabia

د .فهد عبدالرحمن المفضي
(قسم الهندسة الميكانيكية)

Eng. Ibraheem Alotabi
Al-Qassim Cement Factory, Saudi Arabia

د .خالد اسماعيل
(قسم الهندسة الميكانيكية)

د /بدر البدراني

م/هاني الضويان
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2-4المجلس االستشاري الطالبي

قسم الهندسة المدنية
محمد عبدالحليم محمد

سلطان محمد الشايع

صالح إبراهيم المزيني

حسام محمد جوخدار

احمد عبدالرحمن الدخيل الله

محمد احمد جنيد

إبراهيم عبدالله الصايغ

أمير الدروبي

خالد السعود

راتب الدج

عبدالله الفهيد

فيصل الربدي

قسم الهندسة الكهربائية
محمد الضبيعي

زكريا اليعيش

إبراهيم العمر

عبدالرحمن ناصر

فهد الفهيد

اديب صالح الطرباق

أسامة السديس

عثمان العبدالعالي

قسم الهندسة الميكانيكية

29

زياد هادى مهدى العنزى

عبدالمجيد الشدوخي

عبدالله الدخيل

عبدالله المشيقح

عبدالسالم حسين الراجحي

عمر العقيلي
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| 3منجزات مجلس الكلية

ـاء عل ــى
يعتب ــر مجل ــس كلي ــة الهندس ــة اعل ــى س ــلطة بالكلي ــة .ي ــرأس عمي ــد الكلي ــة مجل ــس الكلي ــة و يعق ــد المجل ــس جلس ــة كل ش ــهر أو بن ـ ً
دعـــوة عميـــد الكليـــة .يختـــص المجلـــس بدراســـة الخطـــط الرئيســـية للكليـــة ومـــا يختـــص بشـــؤون الطـــاب والدراســـات العليـــا والمعيديـــن

والمحاضريـــن واعضـــاء هيئـــة التدريـــس والموضوعـــات المحالـــة إليـــه مـــن مجالـــس األقســـام .بعـــد دراســـة الموضوعـــات المعروضـــة علـــى
المجلـــس يقـــوم المجلـــس برفـــع القـــرارات والتوصيـــات لمجلـــس الجامعـــة .وخـــال العـــام الجامعـــي 2020/2019عقـــد مجلـــس الكليـــة 22
ً
موضوعـــا كان توزيعهـــم كمـــا هـــو موضـــح بالشـــكل التالـــي:
جلســـة ناقـــش خاللهـــا 356

31

شؤون الدراسة واالختبارات

32

شؤون الدراسات العليا

53

شؤون االبتعاث والتدريب

11

شؤون أعضاء هيئة التدريس

44

شؤون البحث العلمي

211

اخرى

5
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211
44

11

53
5

32

ﺷﺆون اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺷﺆون اﻟﺪراﺳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات

ﺷﺆون أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﺷﺆون اﻻﺑﺘﻌﺎث واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﺧﺮى

ﺷﺆون اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

| 4أقسام الكلية وهيئة التدريس والبرامج
األكاديمية

4-1برامج األقسام والدرجات العلمية
تتضمن الكلية أقسام اكاديمية تقدم برامج دراسية عدة لنيل درجات البكالوريوس والماجستير كما هو مبين في الشكل التالي:

الهندسة المدنية
بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية

ماجستير العلوم في الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية

ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية
بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية

برامج مشتركة
ماجستير العلوم الطاقة المتجددة

33
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ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية

4-2لجان األقسام

قسم الهندسة المدنية
اللجنة

المنسق

مشاريع التخرج

أ/د .محمد عارف

الموارد التقنية

د .احمد الراجي

الموارد البشرية

د .عمر العواد

التدريب الصيفي والتعاوني

د .جمال السعدي

شؤون الطالب األكاديمية

د .وائل العطية

لجنة الجداول

د .يسري غزاوي

لجنة الترقيات

أ/د .عبدالرزاق جوهمان

لجنة البحوث

د .حسنين حيدر

لجنة طالب االبتعاث

د .شريف الخولي

لجنة النشر

د .محمد شفيق زمان

لجنة الخريجين

د .محمد الرشيدي

لجنة الخدمة واالستشارات المجتمعية

أ/د .ابراهيم السالمة

لجنة المعيدين

د .عمر المطيري

لجنة الدراسات العليا

صالح العقالء
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قسم الهندسة الكهربائية
اللجنة

المنسق

ضمان الجودة واالعتماد االكاديمى لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا

أ/د.محمد عبدالسميع

االحصاء والمعلومات

د.عبدالعزيز الحوشاني

تقنية المعلومات

د .محمد النصار

خدمة المجتمع واألنشطة الطالبية

أ/د.احمد ثابت

التدريب

د.زياد المحيميد

الخريجين

د.رضوان اكرم

برامج الدراسات العليا والبحث العلمى

د.عبدالله القصير

اعداد الجداول

د.مهند العرج

برنامج الطاقة المتجددة

أ/د.محمد عبدالسميع

ادارة التسجيل للطالب

د.انور حسن ابراهيم

ادارة االمتحانات

د.مهند العرج

بحث مشاكل الطالب

د.مهند العرج

ادارة اعمال المعامل والمختبرات

أ/د.احمد عال

مدير برنامج البكالوريوس ومنسق الجودة

د.رضوان اكرم

مراجعة و تقويم مشاريع التخرج

أ.د /.عبد الرحمن المرشود
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قسم الهندسة الميكانيكية
اللجنة

المنسق

شؤون الطالب األكاديمية

د .عبدالرحيم عماد

التدريب الصيفي ومشاريع التخرج

أ.د .حنفي عمر

شؤون طالب الدراسات العليا واالبتعاث

د .احمد الشويرخ

المعامل والموارد التقنية

د .بندر العييدي

شؤون اعضاء هيئة التدريس

أ.د .محمد عبدالحفيظ

لجنة المتابعة

د .محمد ساجد

وحدة اإلحصاء

د .جمال عطية

4-3أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
القسم

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضر

معيد

المجموع

الهندسة المدنية

4

4

14

2

-

24

الهندسة الكهربائية

6

2

13

3

4

28

الهندسة الميكانيكية

8

7

9

1

-

25

المجموع

18

13

36

6

4

77

14

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

12

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

10
8
6
4
2
0
ﻣﻌﻴﺪ

ﻣﺤﺎﺿﺮ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك

أﺳﺘﺎذ
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4-4أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم خالل العام1441

قسم الهندسة المدنية
اسم عضو هيئة التدريس

من

الى

د .سليم السليم

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

د .حسنين حيدر

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

د .شفيق الزمان

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

قسم الهندسة الميكانيكية
اسم عضو هيئة التدريس

من

الى

د .سيفا سانكران سامى

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

د .هاني عمار

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

د .حسين زين

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك
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هيئة التدريس لقسم الهندسة المدنية4-5

Omar Mohammed Alawad
Assistant Professor

Ibrahim Saleh Alsalamah
Professor

Civil Eng. Dept. Head

Abdul Razzaq Ghumman
Khoshi Professor

Mohammed Arif Abdul
Rasheed

Professor

Meshal Ibrahim Almoshaogeh

Husnain Haider

Md. Shafiquzzaman

Saleem Saleh Alsaleem

Sherif A. Elkholy

Yousry Ghazaw

Abdulrahman alkhomairi

Fawaz Ali Alharbi

Majed F. alinizzi

Gamal Al-Saadi

Mohammad Alresheedi
Assistant Prof.

Saleh Alogla

Assistant Prof.

Wael Hamad Alattyih

Omar Eid Almutairi

Mansour Turki Alturki

Abdelraouf M. Kassem

Ahmed Fouad Elragi

Abdullah S. Alodah

Abdullah Aloraini

ELSaid Bayoumi

Assistant Prof.

Associate Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Associate Prof.

Associate Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Raed A. Alsalhi
Assistant Prof.
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Assistant Prof.

Associate Prof.

Professor

Assistant Prof.

Lecturer

Associate Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.
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هيئة التدريس لقسم الهندسة الكهربائية4-6

Ibrahim S. Alsaidan
Assistant Prof.

Electrical Eng. Dept. Head

Abdulrahman F. Almarshoud
Professor

Ahmed Mahfouz
Professor

Ahmed Thabet Mohamed
Professor

Ihab Abdelwahab Ali

Mohammed Abdelsamie

Mohammad Rizwan

Abdulrahman AlTurki

Muhannad Ali Alaraj

Anwar Hassan Ibrahim

El Amjed Hajlaoui

Khaled Ali Aldubaikhy

Abdullah Alqasir

Asim Aziz

Muhammad K. Kashif

Abdullah Almohaimeed

Abdulaziz Alhoshany

Abdulelah Alharbi

Mohammad Almanee

Mohammad Alnassar

Ziyad Almohaimeed

Abdulkarim Alorf

Basim Alhumaily

Mohammed Aldawsari

Mohammad Alrajhi

Professor

Associate Prof.

Assistant Prof.

Lecturer

Assistant Prof.

Teaching Assistant

Professor

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Teaching Assistant

Naimul Hasan Professor

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.

Rizwan Akram Muhammad
Associate Prof.

Assistant Prof.

Lecturer

Assistant Prof.

Teaching Assistant

Teaching Assistant
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هيئة التدريس لقسم الهندسة الميكانيكية4-7

Bander A. Aloyaydi

Sulaiman Abdulaziz

Mechanical Eng. Dept. Head

Professor

Radwan Almasri

Hany Ali Sherif

Mohamed Bentrcia

Gamal Mohamed Attia

Hanafy M. Omar

Abdulaziz S. Alaboodi

Abdelraheim Emad

Fahad Almufadi

Mohammad Sajid

Osama M. Irfan

Sivasankaran Samy

Syed Shakaib Irfan

Abdullah M. Abubakar

Abdulrahman Alrobaian

Ahmed M. Alshwairekh
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Hany Rizk Ammar

Hisham Othman

Iqbal Ahmad Akhlaq

Mohammed Alshitawi

Saad M. S. Mukras

Assistant Prof.

Professor

Associate Prof.

Associate Prof.

Assistant Prof.
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Associate Prof.
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Professor
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Associate Prof.

Assistant Prof.

Assistant Prof.
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Lecturer
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Professor

Professor

Professor
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Professor

Professor

Associate Prof.
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Assistant Prof.

| 5معامل ومختبرات الكلية

يوج ــد ف ــي الكلي ــة مجموع ــة م ــن المعام ــل والمختب ــرات الت ــي تس ــهم ف ــي إث ــراء البح ــوث الت ــي يق ــوم به ــا أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وط ــاب
الدراس ــات العلي ــا باإلضاف ــة إل ــى مش ــاريع التخ ــرج لط ــاب البكالوري ــوس.
مختبرات قسم الهندسة المدنية
مختبر الحاسب اآللي للهندسة المدنية

مختبر الهيدروليكا

مختبر ميكانيكا التربة

مختبر تكنولوجيا الخرسانة

مختبر الهندسة البيئية

مختبر المساحة

مختبر النقل والطرق

مختبر ميكانيكا الموائع 1 -

قسم الهندسة الكهربائية
مختبر الحاسب اآللي للهندسة

مختبر التحكم اآللي

الكهربائية

مختبر الدوائر والقياسات

مختبر االتصاالت

الكهربائية

مختبر اآلالت الكهربائية

مختبر ديناميكا الكهرومائية

مختبر اإللكترونيات

مختبر تصميم الدوائر المنطقية

مختبر الميكروبروسيسور

مختبر الكترونيات القوى

مختبر القوى الكهربائية

مختبر الطاقة المتجددة

مختبر النماذج

مختبر الفيزياء العامة

قسم الهندسة الميكانيكية
مختبر الحاسب اآللي للهندسة الميكانيكية

مختبر بحث التحكم الرقمي بالحاسب

مختبر ميكانيكا المواد

مختبر ميكانيكا الموائع 2 -

مختبر انتقال الحرارة

مختبر أبحاث

مختبر هندسة المواد

مختبر القياسات

مختبر اإلهتزازات الميكانيكية

مختبر ميكانيكا اآلالت

مختبر الديناميكا
الحرارية

مختبر أبحاث النانو
مختبر ديناميكا النظم والتحكم
اآللي

الورش العامة
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42

43

الورش العامة

مختبر اآلالت الكهربائية

مختبر ميكانيكا اآلالت

الموايع
مختبر ميكانيكا
ٔ

مختبر الديناميكا الحرارية

معمل الرسم الهندسي
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مختبر االتصاالت

مختبر إلكترونيات القوى

مختبر الهيدروليكا

مختبر تكنولوجيا الخرسانة

البييية
مختبر الهندسة
ٔ
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| 6الطالب والخريجين

6-1طالب مرحلة البكالوريوس
بل ــغ إجمال ــي ع ــدد ط ــاب الكلي ــة خ ــال الفص ــل  411ع ــدد  591طال ــب تخ ــرج منه ــم بنهاي ــة الفص ــل ع ــدد  38طال ــب .ويوض ــح الش ــكل التال ــي

توزي ــع الط ــاب عل ــى التخصص ــات المختلف ــة.

م

القسم

طالب
مستمرون

إجمالي عام

جدد -تم تخصيصهم بنهاية

تخرج بنهاية الفصل

الفصل

1

الهندسة المدنية

175

31

206

19

2

الهندسة الكهربائية

163

39

202

15

3

الهندسة الميكانيكية

134

32

166

4

4

محولون وغير محدد

17

17

-

119

591

38

اإلجمالي

472

180

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

160

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

140

ﻣﺤﻮﻟﻮن وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

120
100
80
60
40
20
0
ﺗﺨﺮج ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﺟﺪد -ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﻣﺴﺘﻤﺮون
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ويوضح الجدول التالي توزيع الخريجين (للفصل  )411وعددهم  38خريج  -من حيث التخصص والجنسية (سعودي وغير سعودي).
البرنامج

سعودي

غير سعودي

إجمالي

الهندسة المدنية

15

4

19

الهندسة الكهربائية – قوى

11

الهندسة الكهربائية – إتصاالت

2

الهندسة الميكانيكية

4

اإلجمالي

32

11
4

2

4
38

6

16

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ – ﻗﻮى

14

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

12

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ – إﺗﺼﺎﻻت

10
8
6
4
2
0
ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي

47
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بل ــغ إجمال ــي ع ــدد ط ــاب الكلي ــة خ ــال الفص ــل  412ع ــدد  547طال ــب تخ ــرج منه ــم بنهاي ــة الفص ــل ع ــدد  79طال ــب .ويوض ــح الش ــكل التال ــى
توزي ــع الط ــاب عل ــى التخصص ــات المختلف ــة.

م

القسم

طالب
مستمرون

إجمالي عام

جدد -تم تخصيصهم بنهاية

تخرج بنهاية الفصل

الفصل

1

الهندسة المدنية

172

17

189

27

2

الهندسة الكهربائية

169

16

185

29

3

الهندسة الميكانيكية

143

16

159

23

4

محولون وغير محدد

14

14

-

63

547

79

اإلجمالي

484

200

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

180

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

160

ﻣﺤﻮﻟﻮن وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد

140
120
100
80
60
40
20
0
ﺗﺨﺮج ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﺟﺪد -ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﻣﺴﺘﻤﺮون

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 1441
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ويوضح الجدول التالي توزيع الخريجين (الفصل  )412وعددهم  79خريج  -من حيث التخصص والجنسية (سعودي وغير سعودي).
البرنامج

سعودي

غير سعودي

إجمالي

الهندسة المدنية

22

5

27

الهندسة الكهربائية – قوى

13

الهندسة الكهربائية – إتصاالت

15

الهندسة الميكانيكية

23

اإلجمالي

73

13
16

1

23
79

6

30

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

27

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ – ﻗﻮى
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ – إﺗﺼﺎﻻت

24

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

21
18
15
12
9
6
3
0
ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي

49
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ﺳﻌﻮدي

6-2طالب الدراسات العليا
يمك ــن تصني ــف ط ــاب الماجس ــتير بالكلي ــة ال ــى نوعي ــن :األول ط ــاب مس ــتمرون م ــن األع ــوام الس ــابقة وعدده ــم ( )51طال ــب تخ ــرج منه ــم

خ ــال الع ــام األكاديم ــى  2020-2019ع ــدد ( )9طال ــب ويس ــتمر منه ــم ف ــى الدراس ــة ع ــدد ( )42طال ــب ..أم ــا الن ــوع الثان ــي؛ الط ــاب الذي ــن ب ــدأت
برامجه ــم م ــع بداي ــة ه ــذا الع ــام الدراس ــي؛ وه ــؤالء عدده ــم ( )14طال ــب .ويوض ــح الج ــدول التال ــي ه ــذا التوزي ــع عل ــى األقس ــام:
البرنامج

مستمر من االعوام

ملتحق فى 411

خريجوا عام 2020-2019

إجمالي

الهندسة المدنية

16

8

3

27

الهندسة الكهربائية

6

2

3

11

4

-

1

5

هندسة الطاقة

16

4

2

22

اإلجمالي

47

14

9

65

الماضية

الهندسة

الميكانيكية

.
16

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

14

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

12

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ

10
8
6
4
2
0
ﺧﺮﻳﺠﻮا ﻋﺎم 2020-2019

ﻣﻠﺘﺤﻖ ﻓﻰ 411

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 1441

50

6-3دراسات الماجستير التى أنتهت مناقشتها بالكلية خالل العام الجامعي 2020-2019
القسم  /البرنامج

عدد المناقشات

الهندسة المدنية

3

الهندسة الكهربائية

3

الهندسة الميكانيكية

1

برنامج هندسة الطاقة المتجددة

2

33%

67%

11%

33%
33%

22%

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ )ﻋﻦ ﺑﻌﺪ(

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ

6-4اإلشراف والمناقشات لدراسات الماجستير الدكتوراه التى تمت خارج الكلية وخارج الجامعة بعضوية أعضاء هيئة تدريس الكلية
خالل العام الجامعي 2020 – 2019

51

اإلشراف

2

المناقشات

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 1441

| 7التعليم والتدريب العملي الصيفي

7-1التعليم خالل الفصل الصيفي
قامــت الكليــة بالتخطيــط والتنفيــذ لعــدد  20مقــرر نظــري يخــدم خطــط الطــاب عــن بعــد خــال الفصــل الصيفــي  .2020إلتحــق بهــذه المقــررات

عــدد  508طالــب مــن كليــة الهندســة بالمقــر الرئيــس وعــدد  478طالــب مــن كليــة الهندســة بعنيــزة و عــدد  4طــاب مــن كليــات أخــرى بإجمالــي

عــدد  990طالــب.

7-2التدريب الصيفي لطالب كلية الهندسة
ت ــم وض ــع خط ــة إلج ــراء التدري ــب الصيف ــي لط ــاب كلي ــة الهندس ــة خ ــال فص ــل الصي ــف  2020بحي ــث ال تتس ــبب ظ ــروف الجائح ــة ف ــي تأخي ــر

تخرجه ــم .ونظ ــرا لتوف ــر ع ــدد مح ــدود للتدري ــب الميدان ــي بس ــبب الظ ــروف الحالي ــة فق ــد ت ــم وض ــع خط ــة للتدري ــب ع ــن بع ــد لم ــن ل ــم تتوف ــر له ــم
فرصــة التدريــب الميدانــي؛ انطــوت هــذه الخطــة علــى تدريــب ميدانــي صيفــي والحصــول علــى مقــررات إلكترونيــة قصيــرة .حققــت هــذه الخطــة
تدريب ــا لع ــدد  129طالب ـ ًـا كان توزيعه ــم كالتال ــي.
القسم

طالب التدريب الصيفي الميداني

عدد طالب التدريب لمقررات قصيرة عبر اإلنترنت

اإلجمالي

الهندسة المدنية

33

14

47

الهندسة الكهربائية

8

35

43

الهندسة الميكانيكية

6

33

39

اإلجمالي

47

82

129

40

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

35

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

30
25
20
15
10
5
0
ﻋﺪد ﻃﻼب اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻘﺮرات ﻗﺼﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻃﻼب اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ

53
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جهات التدريب الميداني
شركة الرواف

الشركة الوطنية للمياه

شركة شبه الجزيرة

امانة منطقة القصيم

شركة متن للمقاوالت

البيئة لالستشارات الهندسية

شركة المنصورية

شركة البواني

راديان لالستشارات الهندسية

بلدية الخبراء

كثم للتجارة

شركة الكوثر للتصنيع المياه

العثيم المتحدة

اساد للصناعات المتقدمة

شركة دواجن الوطنية

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 1441

54

مقررات التدريب عبر اإلنترنت للهندسة المدنية
•	 BIM Applications for Engineers

•	 Materials Science: 10 Things Every Engineer Should

•	 Urban Sewage Treatment

•	 Applications in Engineering Mechanics

•	 Drinking Water Treatment

•	 3D CAD Application

•	 Solar Energy

•	 Energy Within Environmental Constraints
•	 The Art of Structural Engineering: Bridges
•	 Basic Hydrology

•	 Perform better geotechnical numerical analysis
•	 Culvert design using HY-8

Know

•	 Wood Science: Beyond Building

•	 Introduction to Sludge Management
•	 3D Printing Software

•	 Mastering bitumen for better roads and innovative
applications

•	 Fundamentals of Structural Analysis

•	 Introduction

•	 Fundamental of Bridge Design - Concept of Design

•	 Intro to Digital Manufacturing with Autodesk Fusion

•	 Shallow Foundation

•	 STAAD Pro

•	 Autodesk Certified Professional: AutoCAD for Design

•	 SAP 2000 complete course

•	 Civil Engineering Practical Knowledge
and Modelling

•	 BIM Fundamentals of Engineering
and Drafting Exam

•	 Drawing and concrete modelling

•	 Civil 3D Road design and construction

Humanitarian

to

Public

Health

Contexts

Engineering

360

•	 ETABS

•	 Revit and Robot

•	 Construction Management and Road Construction
•	 Water treatment (in Arabic)

1441 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
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in

مقررات التدريب عبر اإلنترنت للهندسة الكهربائية
•	 Introduction to battery-management systems

•	 The Raspberry Pi Platform and Python Programming

•	 Battery State-of-Charge (SOC) Estimation

•	 Interfacing with the Raspberry Pi

•	 Battery Pack Balancing and Power Estimation

•	 Internet of Things Business Impact

•	 Equivalent Circuit Cell Model Simulation

•	 Battery State-of-Health (SOH) Estimation
•	 Electric Power Systems
•	 Natural Gas

•	 Safety in the Utility Industry
•	 Energy: The Enterprise

•	 Power Electronics for Electrical Power Engineering

•	 Introduction to the Internet of Things and Embedded
Systems

•	 The Arduino Platform and C Programming
•	 Interfacing with the Arduino

•	 Time Management Mastery Course - Enhanced
Productivity

56

1441 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

for the Raspberry Pi

•	 Programming for the Internet of Things Project
•	 Introduction to Cybersecurity for Business
•	 Cyber Threats and Attack Vectors

•	 Detecting and Mitigating Cyber Threats and Attacks
•	 Proactive Computer Security

•	 Cyber Security Operations and Technology Solutions
•	 2030 مدخل إلى رؤية السعودية

•	 ؟2030 السعودية
جزء من رؤية
ّ
ً كيف تصبح

•	 Introduction to Resumes & Cover Letter

•	 Introduction to Health, Safety and Environment
Management

•	 Job Interview Skills Training Course

مقررات التدريب عبر اإلنترنت للهندسة الميكانيكية

•	 Introduction to Health, Safety & Environment Management
•	 Maintenance Management Basics

•	 Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity
•	 Project Management with Primavera P6
•	 The 3D Printing Revolution
•	 3D CAD Fundamental

•	 Introduction to Indoor Air Quality

•	 Introduction to Systems Engineering

•	 Introduction to process control and instrumentation

•	 Flow of fluids through piping systems, valves and pumps
•	 Centrifugal pumps: Principle, Operation and Design

1441 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
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| 8البحث العلمي وبراءات االختراع والجوائز

8-1النشاط العلمي على مستوى الكلية
حقق ــت الكلي ــة للع ــام  )2019-2020(1441إنج ــازات جي ــدة ف ــي مج ــال البح ــث العلم ــي فق ــد كان ع ــدد األوراق العلمي ــة المنش ــورة ( )227ورق ــة
علمي ــة .كم ــا ح ــازت الكلي ــة عل ــى ب ــراءة اخت ــراع واح ــدة وجائ ــزة علمي ــة عالمي ــة واح ــدة  .كم ــا بل ــغ ع ــدد المش ــاريع البحثي ــة المدعوم ــة عل ــى مس ــتوى

الكليــة ( )24مشــروعا بميزانيــة تزيــد عــن المليونيــن ونصــف المليــون ريــال .وبلــغ عــدد رســائل الماجيســتير التــي تمــت مناقشــتها خــال العــام ()9
رس ــائل .واألش ــكال التالي ــة توض ــح ه ــذه اإلنج ــازات.

227

Publications

1

Patents

1

Awards

24

Research Grants

9

Master's Theses

72%

1%
1%

19%

7%

Awards

Patents
Master's Theses

Publications
Research Grants

8-2األوراق العلمية المنشورة
57%

حققـــت كليـــة الهندســـة المركـــز األول علـــى مســـتوى
الجامع ــة ف ــي النات ــج البحث ــي ل ــأوراق العلمي ــة المنش ــورة.

حي ــث بل ــغ ع ــدد األوراق العلمي ــة المنش ــورة ف ــي المج ــات
المصنفـــة للعـــام  227 )2020-2019(1441ورقـــة علميـــة

43%

موزعـــة علـــى اقســـام الكليـــة األكاديميـــة .حيـــث تـــم نشـــر
 97بح ــث ف ــي قاع ــدة بيان ــات  ISIو 130بح ــث ف ــي قاع ــدة
بيانـــات .Scopus

Scopus

59
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ISI

8-3براءات اإلختراع

حص ــول كل م ــن س ــعادة األس ــاتذة أ.د محم ــد ب ــن ترس ــية ،د .محم ــد صال ــح الش ــتيوى  ،أ.د .حنف ــي محم ــد عم ــر عل ــى ب ــراءة اخت ــراع ص ــادرة
م ــن مكت ــب ب ــراءات االخت ــراع لمجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة.

حصــل ســعادة األســاتذة أ.د محمــد بــن ترســية ،د .محمــد صالــح الشــتيوى  ،أ.د .حنفــي محمــد عمــر علــى بــراءة أختــراع صــادرة مــن مكتــب بــراءات
االختــراع لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــى فبرايــر  2019لضاغــط بقابضيــن فــي أجهــزة تكييــف الســيارات .ويمكــن تلخيــص موضــوع
األخت ــراع تعدي ــل ضاغ ــط مكي ــف الس ــيارات حت ــى يت ــم تدوي ــره بقابضي ــن مغناطيس ــين .بك ــرة أح ــد الضاغطي ــن ت ــدار ع ــن طري ــق مح ــرك الس ــيارة
بينم ــا ت ــدار األخ ــرى ميكانيكي ــا م ــن خ ــال مص ــدر آخ ــر للق ــدرة .ه ــذا المص ــدر يمك ــن أن يك ــون بواس ــطة تربين ــة غ ــازات الع ــادم أو مح ــرك مغ ــذى

بالطاقــة الشمســية .هــذا لضاغــط المختــرع ومــزدوج المصــدر للقــدرة يكــون قابــا للتشــغيل بواســطة المصدريــن الســابقين طالمــا كان متاحيــن.
ويت ــم تحوي ــل تش ــغيليه بمح ــرك الس ــيارة ف ــي حال ــة ع ــدم توف ــر المصدري ــن المذكوري ــن س ــابقا .ه ــذا التهجي ــن لمص ــدر تش ــغيل الضاغ ــط أق ــل

تكلف ــة م ــن األن ــواع األخ ــرى للتهجي ــن (التهجي ــن الكهربائ ــي ،ال ــخ .).أيض ــا ه ــذا النظ ــام الجدي ــد يخف ــض م ــن اس ــتهالك الطاق ــة مقارن ــة بالضاغ ــط

التقلي ــدي المس ــتعمل ف ــي مكيف ــات الس ــيارات الحالي ــة .كم ــا يقل ــل ه ــذا النظ ــام م ــن انبعاث ــات غ ــازات الع ــادم الت ــي تزي ــد ف ــي التل ــوث البيئ ــي
البيئ ــي واالحتب ــاس الح ــراري .ويمك ــن مراجع ــة األخت ــراع م ــن خ ــال الراب ــط:

https://www.gccpo.org/PublishForm/Form40.aspx?appid=38449

8-4الجوائز العلمية
حصول الدكتور رضوان المصري على شهادة هابيل Habilitation
تُ عتبــر درجــة هابيــل  Habilitationأعلــى مؤهــل أكاديمــي يتــم الحصــول عليــه مــن خــال االمتحــان الجامعــي فــي البلــدان األوروبيــة وبعــض دول

العال ــم .ه ــو مؤه ــل بمس ــتوى أعل ــى م ــن درج ــة الدكت ــوراه األلماني ــة .يت ــم الحص ــول عليه ــا ع ــادةً بع ــد ع ــدة س ــنوات م ــن البح ــث العلم ــي أثن ــاء

العم ــل ف ــي إح ــدى الجامع ــات.

المرش ــح حاص ــل عل ــى الدكت ــوراه .يت ــم ذل ــك باع ــداد أطروح ــة ويت ــم تحكيمه ــا م ــن قب ــل لجن ــة أكاديمي ــة والدف ــاع
يتطل ــب الحص ــول علي ــه أن يك ــون ُ
للمرش ــح للحص ــول عل ــى ه ــذه الدرج ــة بإلق ــاء
عنه ــا علن ـ ًـا أم ــام لجن ــة تحكي ــم ُمش ــكلة ف ــي المجال ــس الجامعي ــة .كم ــا يت ــم تقيي ــم الق ــدرة التعليمي ــة ُ

محاضــرة عــن موضــوع ُمحــدد يتــم تحديــده مــن قبــل اللجنــة ويكــون لــه عالقــة بالتخصــص أمــام لجنــة الدفــاع .تُ عتبــر هــذه الدرجــة مؤهـ ًـا كافيـ ًـا

لمنص ــب أس ــتاذ جامع ــي ف ــي العدي ــد م ــن البل ــدان األوربي ــة والبل ــدان األخ ــرىُ .يش ــترط ف ــي بع ــض الح ــاالت أن يك ــون حاص ــل عل ــى ه ــذه الدرج ــة

ـميا حامــل هــذه الدرجــة علــى «إذن إللقــاء محاضــرات» أو «حــق التدريــس» فــي موضــوع
اإلشــراف المســتقل علــى طــاب الدكتــوراه .يحصــل رسـ ً

التخص ــص ف ــي الجامع ــات م ــدى الحي ــاة.
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المتج ــددة ف ــي منطق ــة الخلي ــج» كتب ــت
وكان موض ــوع البح ــث ال ــذي كل ــف ب ــه س ــعادة ا.د /رض ــوان المص ــري ه ــو « كف ــاءة الطاق ــة والطاق ــة ُ

األطروح ــة باللغ ــة األلماني ــة وت ــم نش ــرها عل ــى الموق ــع:

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2348079الجامعة المانحة :جامعة كمنتس التقنية – ألمانيا (كلية الهندسة الميكانيكية – قسم الترموديناميك الهندسي)
األستاذ المشرف :األستاذ الدكتور مهندس هابيل برند بلتسر
تاريخ الدفاع 13 :أغسطس 2019
التخصص :هندسة الطاقة
8-5المشاريع البحثية
المشاريع البحثية الممولة من جامعة القصيم وشركة سابك
خ ــال عام ــى  2020-2019ش ــارك أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ف ــي المش ــاريع البحثي ــة العلمي ــة الممول ــة م ــن جامع ــة القصي ــم ممثل ــة ف ــي عم ــادة

البح ــث العلم ــي و ش ــركة س ــابك ( )SABEKبميزاني ــة تزي ــد ع ــن المليوني ــن ونص ــف الملي ــون ري ــال لع ــدد  24بح ــث .ويوض ــح الش ــكالن التالي ــان

توزي ــع ه ــذه المش ــاريع عل ــى الش ــركات واألقس ــام وتوزي ــع الميزاني ــات.

بيان توزيع ميزانية المشاريع البحثية على األقسام وجهات التمويل (باأللف ريال)
SABEK

القسم

عدد

ميزانية (ر.س).

عدد

ميزانية (ر.س).

الهندسة المدنية

11

684220

11

684220

الهندسة الكهربائية

6

573326

6

573326

الهندسة الميكانيكية

1

200500

7

1050677

8

1251177

اإلجمالي

1

200500

24

2308223

25

2508723
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عدد

عمادة البحث العلمى

ميزانية (ر.س).

اإلجمالي (بالريال السعودي)
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احصائيات المشاريع المدعومة لكلية الهندسة من عمادة البحث العلمي
اإلجمالي

منحة القضايا المجتمعية

منحة المشروعات البحثية لتنمية القصيم

منحة المجموعات البحثية

القسم

11

1

5

5

الهندسة المدنية

6

-

-

6

الهندسة الكهربائية

7

-

-

7

الهندسة الميكانيكية

24

1

5

18

اإلجمالي

المشاريع البحثية المدعومة من جامعة القصيم ممثلة في عمادة البحث العلمي
قسم الهندسة المدنية
اسم المشروع
Identification of Parameters of Evaporation Equations Using an Optimization Technique Based on Pan Evaporation
Design an electronic, Interactive and Educative, Software for designing concrete mixtures, utilizing Saudi Building Code
Phase I
Development of an Efficient Solar Still System for Water Distillation and Energy Savings in Arbitrary Weather Conditions
Development of Water Quality Management Model for Wadi AlRumah
Energy Consumption Prediction in Residential Buildings using Machine Learning in Qassim Region
Improvement of Engineering Behavior of Expansive Soil Treated with Palm Fronds Powder (PFP)
Investigating leakage detection in water supply networks and strategies for its rehabilitation
Management of backwash sludge through developing novel adsorbent for water treatment
Utilizing Local Natural Pozzolans with different proportions to improve the properties of high performance green
concrete
Volarization and functionalization of natural waste to synthesize novel polymers for the treatment of industrial
wastewater
Development of a Risk-based Water Safety Management Model for Water Supply Systems in Qassim Region
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قسم الهندسة الكهربائية
اسم المشروع
Assessment of the Optical Fiber Network Security in Qassim Region
Design of real-time patient monitoring system via ECG signal using GSM network
Developing and Building Control System for Autonomous Quadcopter with Suspended Load
Efficient Electrical and Mechanical Control of a novel Wind-Driven Grid-Connected Cage Induction Generator System
Efficient street lighting quality and Drivers’ impressions at Buraidah city
Real Time Development and Implementation of intelligent controllers for power systems with renewable energy sources
قسم الهندسة الميكانيكية
اسم المشروع
Exergy, Economic and Environmental Analysis of energy consumptions in residential sector in Qassim Region
Computational molecular interaction and dynamics studies of cigarette smoke carcinogens with enzymes of Central
Nervous System

Development and investigation of FeCuCrTiVMnZn nanostructured High-entropy alloys through additive manufacturing
technology

Development and investigation of Fe-Mn-Cu nanostructured Bio-degradable Implant materials through mechanical
alloying and selective laser sintering

Long-Term Performance Characteristics Measurements of Solar Photovoltaic (PV) Modules under Prevailing Climatic
Conditions of "Qassim" with Special Emphasis on Dust Effects in Light of 2030 vision

Real Time Development and Implementation of intelligent controllers for power systems with renewable energy sources
The effect of oil price shocks and changes in its world demand on some macroeconomic indicators in the Kingdom of
Saudi Arabia.

1441 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

63

| 9نشاطات وفعاليات الكلية

تحظ ــى االنش ــطة الطالبي ــة الالصفي ــة باهتم ــام كبي ــر م ــن قب ــل ادارة الكلي ــة والمش ــرفين عل ــى المجموع ــات الطالبي ــة (الكهربائي ــة ،الميكانيكي ــة،

المدني ــة ،الطاق ــة المتج ــددة ،التنمي ــة المس ــتدامة) ،م ــن أج ــل التأك ــد م ــن حص ــول الط ــاب عل ــى الق ــدر الكاف ــي ف ــي التعلي ــم والتدري ــب بالط ــرق

المناس ــبة والمالئم ــة والمش ــاركة ف ــى الجمعي ــات المهني ــة العالمي ــة  IEEE ،ASME ،ASCEوق ــد أقيم ــت االنش ــطة الطالبي ــة بش ــتى مس ــمياتها

داخ ــل كلي ــة الهندس ــة وخارجه ــا اكث ــر م ــن ( )63فعالي ــة ف ــي ع ــدة مج ــاالت منه ــا الثقاف ــي واالجتماع ــي والعلم ــي والتطوي ــر المه ــاري واس ــتفاد م ــن
ه ــذه الفعالي ــات أكث ــر م ــن  45أل ــف مس ــتفيد وذل ــك خ ــال الع ــام الدراس ــي 1441-1440هـــ .خ ــال الع ــام الجامع ــي الماض ــي ت ــم اط ــاق  4أندي ــة

طالبي ــة جدي ــدة تخصصي ــة تح ــت مظل ــة ن ــادي كلي ــة الهندس ــة لدع ــم أنش ــطة الط ــاب الالصفي ــة المتمي ــزة وه ــي عل ــى النح ــو التال ــي )1 :ن ــادي

الطاق ــة الشمس ــية والمتج ــددة  )2 ،ن ــادي اإلس ــتدامة )3 ،ن ــادي النق ــل والم ــدن الذكي ــة )4 ،ن ــادي الدرون ــز.

وق ــد حص ــل الن ــادي الطالب ــي عل ــى درع التمي ــز البرون ــزي ع ــن أنش ــطته خ ــال الع ــام الدراس ــي 1440-1439هـــ .واس ــتكماال أله ــداف الكلي ــة ف ــان

الكلي ــة ق ــد اقام ــت ع ــدة أنش ــطة الصفي ــة خ ــال الع ــام الدراس ــي 1441-1440هـــ  .ونس ــرد ملخص ــا لبع ــض االنش ــطة الت ــي أقيم ــت بالكلي ــة لع ــام
.1441
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ندوة علمية بعنوان حياتك أهم
قامـــت كليـــة الهندســـة فـــى تنظيـــم نـــدوة وحملـــة «حياتـــك أهـــم» لمـــدة يوميـــن برعايـــة معالـــى
رئي ــس جامع ــة القصي ــم وعم ــداء ووكالء الكلي ــات والط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــات م ــن أعض ــاء هيئ ــة

التدريـــس للتوعيـــة فـــي الســـامة المروريـــة المجتمعيـــة وايضـــا لعـــرض ابتـــكارات كليـــة الهندســـة
ومش ــاريع التخ ــرج والنم ــاذج المروري ــة والتس ــويق البت ــكارات كلي ــة الهندس ــة.

مؤتمر استدامة الموارد الطبيعية
أقامـــت كليـــة الهندســـة بتنظيـــم فاعليـــات المؤتمـــر الدولـــي األول الســـتدامة المـــوارد الطبيعيـــة

برعايـــة معالـــي رئيـــس جامعـــة القصيـــم وحضـــور وكالء وعمـــداء ووكالء الكليـــات والطـــاب
ومنســـوبي الكليـــات مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والمشـــاركين مـــن باحثيـــن ومهتميـــن بأمـــور

الهندســـة واالســـتدامة.

معرض شباب الوطن
شــاركة كليــة الهندســة ممثلــة بالنــادي الطالبــي لمــدة  4أيــام فــي معــرض شــباب الوطــن وبحضــور

س ــمو أمي ــر منطق ــة القصي ــم ووكالء وعم ــداء ووكالء الكلي ــات والط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــات م ــن
أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وذلـــك لعـــرض ابتـــكارات كليـــة الهندســـة ومشـــاريع التخـــرج والتســـويق
البت ــكارات كلي ــة الهندس ــة واكتس ــاب مه ــارات االتص ــال والتواص ــل لط ــاب ف ــي ع ــرض النم ــاذج

الهندس ــية.
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ندوة تكنولوجيا الهندسة وتخصصاتها لطالب المرحلة الثانوية
نظمــت كليــة الهندســة ممثلــة بالنــادي الطالبــي بمقــر الكليــة نــدوة تكنولوجيــا الهندســة وتخصصاتهــا

لط ــاب المرحل ــة الثانوي ــة وبحض ــور منس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك للتعري ــف
بأقســـام كليـــة الهندســـة وتخصصاتهـــا فـــي الجامعـــة وتوضيـــح امكانيـــات المعامـــل ورؤيـــة تنـــوع

األجه ــزة المتاح ــة وتش ــجيع الط ــاب عل ــى االلتح ــاق بكلي ــة الهندس ــة والس ــعي ألهدافه ــم وتحقيقه ــا.

ندوة عن أهمية الجودة وطرق التفتيش فى المشاريع االنشائية وفق كود البناء السعودي
نظم ــت الكلي ــة ن ــدوة تعريفي ــة « أهمي ــة الج ــودة وط ــرق التفتي ــش ف ــى المش ــاريع االنش ــائية وف ــق

كــود البنــاء الســعودي «بحضــور الطــاب ومنســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والمهتميــن

بالهندســـة مـــن القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة وذلـــك للتعريـــف عـــن أهميـــة الجـــودة وطـــرق

التفتي ــش ف ــي المش ــاريع االنش ــائية وف ــق ك ــود البن ــاء الس ــعودي.
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 | 10نشاطات وفعاليات األندية الطالبية

يع ــرض ه ــذا الج ــزء مخطط ــات الفعالي ــات الطالبي ــة المقام ــة داخ ــل وخ ــارج الكلي ــة وكذل ــك أه ــم االنش ــطة واالنج ــازات الت ــى تم ــت خ ــال الع ــام

الدراســي 1441-1440هـــ.
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اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت

اﻟﺠﻮاﺋﺰ

اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ملتقى الطالب الجدد
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة بمق ــر الكلي ــة ملتق ــى الط ــاب الج ــدد بحض ــور عمي ــد الكلي ــة
ووكيــل الكليــة للشــئون االداريــة ووكيــل الكليــة للشــئون التعليميــة ومنســوبي الكليــة مــن أعضــاء
هيئ ــة التدري ــس وذل ــك للترحي ــب وتهنئ ــة الط ــاب الج ــدد بدخ ــول الكلي ــة وتوعي ــة الط ــاب الج ــدد

باإلج ــراءات ال ــازم اتباعه ــا م ــع بداي ــة الع ــام وال ــرد عل ــى استفس ــارات الط ــاب الج ــدد بالكلي ــة.

ندوات تعريفية عن أنشطة المنظمة الهندسية IEEE، ASCE، ASME
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة مجموعـــة نـــدوات تعريفيـــة عـــن نشـــاط منظمـــة IEEE
بحضــور عــدد مــن منســوبي الكليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب وذلــك لعــرض انجــازات

منظمـــة  IEEEوعـــرض المقترحـــات وااالنشـــطة الجديـــدة لمنظمـــة  IEEEوعـــرض رؤى جديـــدة
منظمـــة .IEEE

دورات تدريبية التعريف ببرمجة األردوينو
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة مجموع ــة دورات تدريبي ــة داخ ــل الكلي ــة للتعري ــف ببرمج ــة
األردوينــو وذلــك لنشــر الوعــي العلمــي حــول الوســائل اإللكترونيــة المســتخدمة فــي االختراعــات و
االبتــكارات حــول العالــم وتعليــم أســس و مبــادئ اســتخدام و برمجــة األردوينــو و تعزيــز التواصــل
و االرتب ــاط االجتماع ــي بي ــن ط ــاب الجامع ــة م ــن مختل ــف الكلي ــات.
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االحتفال باليوم الوطني بمقر الجامعة
ش ــارك الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة بمق ــر به ــو الجامع ــة االحتف ــال بالي ــوم الوطن ــي وذل ــك
لحض ــور مراس ــم االحتف ــال م ــع معال ــي رئي ــس الجامع ــة وع ــرض ابت ــكارات الط ــاب ومواهبه ــم

باالحتفـــال.

مسابقات رياضية وترفيهية (البلياردو -تنس الطاولة)
أقــام النــادي الطالبــي بكليــة الهندســة مجموعــة مــن المســابقات الرياضيــة والترفيهيــة (البليــاردو-
تن ــس الطاول ــة) داخ ــل الكلي ــة وذل ــك لدف ــع روح الحم ــاس والتفاع ــل ف ــي المس ــابقات الطالبي ــة و

زي ــادة المعرف ــة وتنمي ــة الق ــدرات الرياضي ــة.

ملتقى النادي الطالبي المنتخب
التق ــى عمي ــد الكلي ــة بأعض ــاء الن ــادي الطالب ــي المنتخ ــب بكلي ــة الهندس ــة و بحض ــور وكي ــل الكلي ــة
للشـــئون االداريـــة ورئيـــس النـــادي الطالبـــي والمشـــرف العـــام علـــى النـــادي الطالبـــي ورؤســـاء

المجموع ــات الطالبي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك للح ــوار م ــع اعض ــاء الن ــادي الطالب ــي
الجـــدد وعـــرض االفـــكار الجديـــدة لألنشـــطة بالكليـــة والمشـــكالت المواجهـــة لفاعليـــات النـــادي

الطالبـــي وتجهيـــز مقتـــرح للخطـــة الســـنوية الجديـــدة.
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زيارة مصانع شركة أوبال
أقــام النــادي الطالبــي بكليــة الهندســة مجموعــة زيــارات ميدانيــة الــى مصانــع شــركة أوبــال وذلــك

للس ــماح للط ــاب بمراقب ــة الممارس ــة الهندس ــية ف ــي الصناع ــة واتاح ــة الفرص ــة للط ــاب بلق ــاء

المهندس ــين واالحت ــكاك بالحي ــاة العملي ــة.

ندوة تعريفية « تجربتي للحصول على منحة تدريب صيفي بالخارج»
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة داخ ــل الكلي ــة ن ــدوة تعريفي ــة « تجربت ــي للحص ــول عل ــى
منح ــة تدري ــب صيف ــي بالخ ــارج «بحض ــور الط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس

وذل ــك لتش ــجيع الط ــاب للتدري ــب الخارج ــي واط ــاع الط ــاب عل ــى احتياج ــات و فوائ ــد التدري ــب

الصيف ــي بالخ ــارج.

محاضرة تحويل مشروع التخرج الى منتج
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة داخ ــل الكلي ــة محاض ــرة تعريفي ــة « تحوي ــل مش ــروع التخ ــرج
ال ــى منت ــج «بحض ــور الط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك لنش ــر وتعزي ــز

ثقافـــة االبتـــكار والملكيـــة الفكريـــة وتنميـــة إيـــداع بـــراءات االختـــراع وربـــط المشـــاريع الواعـــدة
والمتميزة مع مستثمرين محليين.
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محاضرة المخططات باحترافية
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة داخ ــل الكلي ــة محاض ــرة تعريفي ــة « المخطط ــات باحترافي ــة

«بحض ــور الط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك لنش ــر معرف ــة الطريق ــة

الصحيحــة فــي التعامــل مــع المخطــط وقراءتــه ونشــر معرفــة رمــوز القبــول والرفــض للمخططــات

الهندس ــية .وكذل ــك معرف ــة الطريق ــة الصحيح ــة لترتي ــب المخطط ــات وإرس ــالها أو اس ــتقبالها.

ورشة عمل خرائط العقل
أقــام النــادي الطالبــي بكليــة الهندســة داخــل الكليــة ورشــة عمــل « خرائــط العقــل « وذلــك لتعليــم
الطــاب عــن رســم خرائــط العقــل وممارســة الطــاب خرائــط العقــل.

زيارة شركة االتصاالت السعودية
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة خ ــارج الكلي ــة زي ــارة ش ــركة االتص ــاالت الس ــعودية وذل ــك

لربــط النظريــات العلميــة بالمجتمــع العملــي والتعريــف بأعمــال شــركة االتصــاالت ومراحــل التطويــر
و ط ــرق ح ــل المش ــكالت العملي ــة.
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محاضرة تحويل المخطط المعماري
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة داخـــل الكليـــة محاضـــرة تعريفيـــة « تحويـــل المخطـــط

المعم ــاري» وذل ــك لمعرف ــة طريق ــة تحوي ــل المخط ــط المعم ــاري إل ــى إنش ــائي ومعرف ــة المكون ــات

الرئيس ــية بالمخط ــط مث ــل األعم ــدة والكم ــرات وأماك ــن وضعه ــا.

التأهب والتخفيف من الزالزل
أقــام النــادي الطالبــي بكليــة الهندســة داخــل الكليــة محاضــرة تعريفيــة « التأهــب والتخفيــف مــن
ال ــزالزل «بحض ــور الط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك لزي ــادة أدراك
الطـــاب لمفهـــوم الـــزالل وتأثيرهـــا .و التعـــرف علـــى القـــوى التدميـــرة للـــزالزل .والتعـــرف علـــى

أجه ــزة قي ــاس ال ــزالزل و ووح ــدات قياس ــها

دورات تدريبية برنامج الساب
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة مجموع ــة دورات تدريبي ــة داخ ــل الكلي ــة للتعري ــف برنام ــج
الس ــاب بحض ــور بع ــض منس ــوبي أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك لتهيئ ــة الط ــاب للعم ــل ف ــي
مش ــاريع التخ ــرج ولزي ــادة معرف ــة تفاصي ــل البرنام ــج بش ــكل مفص ــل وتحلي ــل المبان ــي باس ــتخدام

البرنام ــج
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معرض ابتكارات كلية الهندسة
أقــام النــادي الطالبــي بكليــة الهندســة معــارض البتــكارات كليــة الهندســة بحضــور معالــي رئيــس

جامعـــة القصيـــم ووكالء وعمـــداء الكليـــات والطـــاب ومنســـوبي الكليـــات مـــن أعضـــاء هيئـــة
التدري ــس لع ــرض ابت ــكارات كلي ــة الهندس ــة م ــن خ ــال المؤتم ــر الدول ــي االول الس ــتدامة الم ــوارد

الطبيعي ــة وتنمي ــة مه ــارات االتص ــال بالمجتم ــع وش ــرح االف ــكار الهندس ــية وط ــرق ع ــاج مش ــكالت
الحي ــاة بط ــرق هندس ــية بس ــيطة.

دورات تدريبية عن توصيل المكونات االلكترونية
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة مجموعـــة دورات تدريبيـــة داخـــل الكليـــة عـــن توصيـــل
المكون ــات االلكتروني ــة وذل ــك نش ــر الوع ــي العلم ــي ح ــول الوس ــائل اإللكتروني ــة المس ــتخدمة ف ــي

االختراعـــات واالبتـــكارات وتعليـــم أســـس و مبـــادئ االلكترونيـــات.

تكريم النادى الطالبى بدرع الجامعة والمسابقة الثقافية الكبرى
ت ــم تكري ــم الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة م ــن قب ــل عم ــادة ش ــئون الط ــاب بجامع ــة القصي ــم

واســتالم الــدرع البرونــزي مــن قبــل وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة وعمــداء الكليــات والطــاب
ومنس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس .وق ــد ت ــم تس ــليم ش ــهادات التقدي ــر ال ــى مش ــرف

الن ــادي الطالب ــي  /أ.د .أحم ــد ثاب ــت محم ــد وأعض ــاء فري ــق الن ــادي الطالب ــي.
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معارض تكنولوجيا الهندسة
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة مجموعـــة معـــارض تكنولوجيـــا الهندســـة داخـــل الكليـــة
وخارجهـــا للتعريـــف بتكنولوجيـــا الهندســـة وذلـــك بحضـــور ســـعادة عميـــد الكليـــة ووكيـــل الكليـــة

للشـــئون االداريـــة والطـــاب ومنســـوبي أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وذلـــك لعـــرض ابتـــكارات كليـــة
الهندس ــة ومش ــاريع التخ ــرج والتس ــويق البت ــكارات كلي ــة الهندس ــة واكتس ــاب مه ــارات االتص ــال
والتواصـــل مـــع الطـــاب فـــى عـــرض النمـــاذج الهندســـية.

زيارة محطة معالجة مياه جامعة القصيم
ق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة بزي ــارة ميداني ــة خ ــارج الكلي ــة ال ــى محط ــة معالج ــة مي ــاه

جامع ــة القصي ــم وذل ــك للتع ــرف عل ــى الي ــة معالج ــة مي ــاه الش ــرب بالجامع ــة ومراحل ــه والتع ــرف

عل ــى ألي ــة معالج ــة مي ــاه الص ــرف الصح ــي بالجامع ــة ومراحل ــه وكذل ــك التع ــرف عل ــى المفه ــوم
العلم ــي وكيفي ــة تطبيق ــه بالتصمي ــم الهندس ــي لمحط ــات المعالج ــة

ورشة عمل تطبيقات  FEMفى ميكانيكا الجوامد
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة ورشـــة عمـــل تطبيقـــات  FEMفـــي ميكانيـــكا الجوامـــد
داخ ــل الكلي ــة وذل ــك إلعط ــاء الط ــاب فك ــرة تمهيدي ــة ع ــن  FEMوممارس ــة الط ــاب ح ــل مش ــكلة

أساس ــية ف ــي ميكاني ــكا الجوام ــد.
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ورشة عمل عن تكنولوجيا الهندسة
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة مجموعـــة ورش عمـــل عـــن تكنولوجيـــا الهندســـة داخـــل
الكلي ــة والتعري ــف بش ــعب الهندس ــة الكهربي ــة وأهميت ــه ف ــي المجتم ــع وتوضي ــح أجه ــزة معام ــل

الهندس ــة وكيفي ــة عملهـــا وتش ــجيع الط ــاب عل ــى االلتحـــاق بأقس ــام الهندس ــة المختلف ــة.

زيارة مقر شركة الرواف
قـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة بزيـــارة ميدانيـــة خـــارج الكليـــة الـــى مقـــر شـــركة الـــرواف
بالقصي ــم وذل ــك لالط ــاع عل ــى اختب ــارات الط ــرق والتع ــرف عل ــى ألي ــة ضم ــان الج ــودة والتع ــرف

عل ــى المفه ــوم العلم ــي وكيفي ــة تطبيق ــه م ــن الناحي ــة العملي ــة.

معرض ملتقى طالب الهندسة الميكانيكية
أق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة معرض ــا بمق ــر به ــو الكلي ــة وحض ــور س ــعادة عمي ــد الكلي ــة
وال ــوكالء ورئي ــس قس ــم الهندس ــة الميكانيكي ــة والط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــات م ــن أعض ــاء هيئ ــة
التدري ــس وذل ــك لع ــرض الط ــاب ابتكاراته ــم الهندس ــية ومش ــاريع التخ ــرج والتس ــويق لالبت ــكارات

الهندســة الميكانيكيــة واكســاب الطــاب مهــارات االتصــال والتواصــل مــع المحيــط الخارجــي فــى

ع ــرض النم ــاذج الهندس ــية.
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معرض الهندسة فى مهرجان ربيع بريدة
شـــارك النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة لمـــدة  10أيـــام فـــي معـــرض الهندســـة المصاحـــب

لمهرج ــان ربي ــع بري ــدة وذل ــك لع ــرض المش ــاريع واالبت ــكارات المصمم ــة بأح ــدث أنظم ــة التحك ــم
وتوزيـــع الهدايـــا التذكاريـــة للجمهـــور والتواصـــل مـــع الجمهـــور واكتســـاب الخبـــرة العمليـــة.

زيارة مصنع شركة الفهد
ق ــام الن ــادي الطالب ــي بكلي ــة الهندس ــة بزي ــارة ميداني ــة خ ــارج الكلي ــة ال ــى مصن ــع ش ــركة الفه ــد
بالقصي ــم وذل ــك للرب ــط بي ــن الج ــزء التعليم ــي والمهن ــي والتع ــرف عل ــى ط ــرق التصني ــع وتنوع ــه
ومعرف ــة أح ــدث التقني ــات المس ــتخدمة ف ــي تصني ــع الخرس ــانة.

محاضرة الصناعة البتروكيماوية
أقـــام النـــادي الطالبـــي بكليـــة الهندســـة 1441هـــ داخـــل الكليـــة محاضـــرة تعريفيـــة « الصناعـــة
البتروكيماوي ــة «بحض ــور الط ــاب ومنس ــوبي الكلي ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس وذل ــك التعري ــف

باب ــرز الش ــركات المتخصص ــة ف ــي مج ــال البتروكيماوي ــات والتعري ــف ب ــدور الهندس ــة الميكاني ــكا و

المدنيــة و الكهربائيــة فــي مجــال الصناعــة البتروكيماويــات وعــرض اســاليب الفحــص المعتمــدة و

التعري ــف ع ــن التكنولوجي ــا المس ــتخدمة.
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 |  11أنشطة خدمة المجتمع

تق ــوم وح ــدة خدم ــة المجتم ــع بتوثي ــق الصل ــة بي ــن الكلي ــة وفئ ــات المجتم ــع.و إب ــراز دور الكلي ــة ف ــي تنمي ــة ق ــدرات المجتم ــع ومؤسس ــاته بحل ــول
مبتك ــرة وايجابي ــة للقضاي ــا والمش ــكالت االجتماعي ــة م ــن خ ــال تقدي ــم برام ــج توعي ــة وتدريبي ــة بك ــوادر مؤهل ــة وتقني ــات عالي ــة الج ــودة إلح ــداث

الش ــراكة المجتمعي ــة الفعال ــة .ونس ــرد ملخص ــا لبع ــض أنش ــطة وح ــدة خدم ــة المجتم ــع الت ــى أقيم ــت خ ــال الع ــام .1441-1440
•إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة خدمة المجتمع وافتتاح المقر الجديد للوحدة
•تدشين حملة توعوية مجتمعية لفرز النفايات من المنبع باستخدام الحاويات بمدينة بريدة

•اس ــتضافة كلي ــة الهندس ــة ع ــددا م ــن ط ــاب المرحل ــة الثانوي ــة بمحافظ ــة البكيري ــة لالط ــاع عل ــى مراف ــق ومعام ــل الكلي ــة والتع ــرف عل ــى
األقس ــام والبرام ــج الت ــي تقدمه ــا

•معرض توعوي عن السالمة المرورية
•عقد ندوة توعوية عن طرق التفتيش في المشاريع اإلنشائية وفق كود البناء السعودي
•عقد ندوة وحملة حياتك أهم
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 | 12الشراكات واالستشارات الهندسية

 12-1توقيع عقد شراكة مجتمعية بين كلية الهندسة وشركة أسمنت المدينة
ف ــي إط ــار أنش ــطة الش ــراكة المجتمعي ــة لكلي ــة الهندس ــة بجامع ــة القصي ــم ،وقع ــت كلي ــة الهندس ــة

اتفاقيـــة شـــراكة بيـــن كليـــة الهندســـة وشـــركة أســـمنت المدينـــة ، ،تماشـــيا مـــع مـــا تســـعى إليـــه

المملك ــة م ــن برام ــج اقتصادي ــة وتنموي ــة م ــن خ ــال خط ــة مش ــروع التح ــول الوطن ــي  2020ورؤي ــة

المملك ــة  2030والت ــي م ــن أه ــم أهدافه ــا تقلي ــل اعتم ــاد المملك ــة عل ــى النف ــط والمحافظ ــة عل ــى
الفعالـــة فـــي
البيئـــة .وتنـــص هـــذه الشـــراكة علـــى التعـــاون بيـــن الجانبيـــن مـــن خـــال المســـاهمة
َّ

تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030عـــن طريـــق عقـــد النـــدوات والمؤتمـــرات وورش العمـــل للتوعيـــة
بمســـتهدفات الرؤيـــة فيمـــا يخـــص التنميـــة والتطويـــر فـــي مجـــاالت الصناعـــة ،واقتـــراح وتنفيـــذ

مب ــادرات مجتمعي ــة ف ــي إطـــار مح ــاور الرؤي ــة المختلف ــة ،باإلضاف ــة إل ــى إج ــراء دراســـات وأبح ــاث

مش ــتركة تتعل ــق بتوفي ــر الطاق ــة والحف ــاظ عل ــى البيئ ــة م ــع التركي ــز عل ــى تطبيقاته ــا ف ــي صناع ــة

اإلس ــمنت وم ــواد البن ــاء بش ــكل ع ــام ،وكذل ــك اقت ــراح برام ــج تس ــاهم ف ــي خدم ــة المجتم ــع ونش ــر

الوع ــي البيئ ــي وتطوي ــر منتج ــات جدي ــدة صديق ــة للبيئ ــة .كم ــا اش ــتملت بن ــود المذك ــرة كذل ــك عل ــى

االســتعانة بالخبــراء والمهندســين المتميزيــن العامليــن بالشــركة لعضويــة الهيئــة االستشــارية للكليــة
الت ــي تعن ــى بمراجع ــة األه ــداف الدراس ــية لبرام ــج الكلي ــة دوري ـ ًـا بم ــا يتواف ــق م ــع متطلب ــات س ــوق
العم ــل ،باإلضاف ــة إل ــى إتاح ــة الفرص ــة لط ــاب الكلي ــة للزي ــارات الميداني ــة لمصان ــع الش ــركة بم ــا
يســهم فــي إثــراء معارفهــم الهندســية قبــل التخــرج ،وقبــول عــدد مــن طــاب الكليــة سـ ً
ـنويا إلجــراء
التدري ــب الصيف ــي بالش ــركة ،وأي مج ــاالت تع ــاون ُمس ــتجدة يراه ــا الطرف ــان.

 12-2تصنيع وحدات واقية ضد كورونا
م ــن ضم ــن جهوده ــا ف ــي دع ــم األطب ــاء والممارس ــين الصحيي ــن ف ــي ظ ــل جائح ــة كورون ــا قام ــت

جامع ــة القصي ــم ممثل ــة ف ــي معم ــل التصني ــع الرقم ــي بكلي ــة الهندس ــة بالمرحل ــة األول ــى بتصني ــع
وح ــدات واقي ــة للوج ــه حي ــث قام ــت بتس ــليم الواقي ــات لمستش ــفى بري ــدة المرك ــزي.
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 12-3شراكة مجتمعية بين كلية الهندسة جامعة القصيم ووزارة الصحة ممثلة بمستشفى
بريدة المركزي
فـــي إطـــار أنشـــطة الشـــراكة المجتمعيـــة لكليـــة الهندســـة بجامعـــة القصيـــم ،تمكنـــت الكليـــة عبـــر
معامله ــا وكوادره ــا األكاديمي ــة المتمي ــزة وف ــي س ــابقة ه ــي األول ــى عل ــى مس ــتوى المنطق ــة م ــن
تشـــكيل مجســـمات للعظـــام باســـتخدام تقنيـــة الطباعـــة الثالثيـــة األبعـــاد الســـتخدامها فـــي عـــدد

ـدال م ــن أج ــزاء مكس ــورة عن ــد بع ــض المرض ــى ف ــي مستش ــفى بري ــدة
م ــن العملي ــات الجراحي ــة ب ـ ً

المرك ــزي .ونف ــذت الكلي ــة ع ــدة مجس ــمات للعظ ــام ،م ــن خ ــال تقني ــة الطباع ــة الثالثي ــة الت ــي ت ــم
ً
حديثـــا فـــي المجـــاالت الطبيـــة ،ومـــن اســـتخداماتها فـــي عمـــل المجســـمات ألعضـــاء
اســـتخدامها
المرضــى ليتــم إعــداد الجســور بالمقاســات المناســبة للمرضــى قبــل البــدء بالعمليــات ،وهــذا يســاعد
فــي تقليــص أوقــات العمليــات الجراحيــة و يرفــع مــن دقتهــا وجودتهــا ونســبة نجاحهــا ،وقــد نفــذت
الكلي ــة مجس ـ ًـما لكس ــر ف ــي جمجم ــة ال ــرأس ألح ــد المرض ــى بع ــد تعرض ــه لح ــادث س ــير باس ــتخدام

تقني ــة الطباع ــة الثالثي ــة بمعم ــل الطباع ــة الثالثي ــة بالكلي ــة وإضاف ـ ًـة لذل ــك ت ــم عم ــل وصل ــة تثبي ــت

ـوذج لكس ــر ف ــي الف ــك الس ــفلي لألس ــنان ألح ــد المرض ــى
للكس ــر ،كم ــا قام ــت الكلي ــة بتصني ــع نم ـ ً
بالمستشــفى ،إضافــة إلــى عمــل مجســم لكســر فــي الوجنــة ألحــد المراجعيــن لمستشــفى المركــزي

ببري ــدة .وق ــد اهتم ــت وس ــائل االع ــام به ــذه المش ــاركة المتمي ــزة للكلي ــة وت ــم نش ــرها ف ــي وكال ــة
األنب ــاء الس ــعودية (واس)
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 | 13منجزات الكلية فى مجال التعليم اإللكتروني
والتعلم عن بعد

258

ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

530

54

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

اﻟﻤﻘﺮرت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﺮج

2288

130

ﺳﺎﻋﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ

ﻣﻘﺮر

اﻟﻤﻘﺮرت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

5

272

23

ﺳﺎﻋﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ

ﻣﻘﺮر

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

1462

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ

215

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ

875

ﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻟﻜﺘـﺮوﻧــﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﺼﻠﻴﻪ

499

358

اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺼﻴﺮ

18

واﺟﺐ ﻣﻨﺰﻟﻲ

أﺧﺮى

224

ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻺﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋـﻲ

183

اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

5

اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻬﻲ

20
ﻣﺸﺮوع

5

ﺑﺤﺚ

11
أﺧﺮى

 | 14مجلة علوم الهندسة والحاسب

المجل ــة ه ــي إح ــدى ف ــروع مجل ــة جامع ــة القصي ــم العلمي ــة ،ته ــدف المجل ــة ال ــى نش ــر إنت ــاج الباحثي ــن م ــن داخ ــل الجامع ــة وخارجه ــا ف ــي جمي ــع
تخصص ــات العل ــوم الهندس ــية وعل ــوم الحاس ــب ،والعل ــوم األساس ــية للهندس ــة والحاس ــب.

وللمجل ــة هيئ ــة تحري ــر يخت ــار أعضاؤه ــا م ــن قدام ــى األس ــاتذة ف ــي التخصص ــات المختلف ــة ف ــي عل ــوم الهندس ــة والحاس ــب .وللمجل ــة هيئ ــة علمي ــة

استش ــارية ت ــم انتقائه ــا م ــن أف ــراد ذوي مكان ــة علمي ــة ومهني ــة عالي ــة وم ــن دول متع ــددة .لغ ــة المجل ــة ه ــي اإلنجليزي ــة ،وتص ــدر المجل ــة بواق ــع
عددي ــن س ــنويا ،وص ــدر حت ــى اآلن  24ع ــددا وص ــدر أول ع ــدد للمجل ــة بتاري ــخ يناي ــر .2008
عدد األعداد الصادرة

2

عدد األبحاث المنشورة

8

عدد األبحاث المقدمة من جامعة القصيم

3

عدد األبحاث من خارج الجامعة

5

عدد المحكمين

20

عدد المحكمين من داخل الجامعة

14

عدد المحكمين من خارج الجامعة

6

63%

70%

38%

ﻋﺪد اﻷﺑﺤﺎث ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

87

ﻋﺪد اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
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30%

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

 | 15التقرير السنوي لوحدة اإلحصاء

15-1أعضاء لجنة اإلحصاء
أ .د /جمال محمد عطية

مدير الوحدة

د /عبد العزيز الحوشاني

المشرف علي الوحدة

د /محمد ساجد

منسق الوحدة

د /يسري غزاو

عضو -قسم الهندسة المدنية

د /األمجد الحجالوي

عضو -قسم الهندسة الكهربائية

 15-2أنواع االستبانات بكلية الهندسة
تقوم وحدة اإلحصاء بكلية الهندسة بتنفيذ وتحليل االستبانات التالية مع كل فصل دراسي أي بمعدل مرتين في العام:
•.ABET Survey
•:NCAAA Surveys
.NCAAA Survey for Course1 .
.NCAAA Survey for Level2 .
.NCAAA Survey for Program3 .
.NCAAA Survey for Alumni4 .
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 15-3استبانات الفصل الدراسي 411
ف ــي الفص ــل الدراس ــي ( )411قام ــت وح ــدة اإلحص ــاء بالكلي ــة وألول م ــرة بوض ــع جمي ــع اس ــتبانات المق ــررات الدراس ــية لجمي ــع المق ــررات وجمي ــع
أنــواع االســتبانات علــى موقــع الكليــة ،وأصبــح يتــم عمــل وتحليــل االســتبانات للمقــررات والخريجيــن والمســتويات الدراســية بشــكل تلقائــي علــى
موقــع كليــة الهندســة للحصــول علــى النتائــج والتحليــل المطلوبــة واالســتغناء عــن األوراق بشــكل نهائــي.

استبانات االعتماد الدولي ()ABET
Department

CE

EE

ME

G-Course

Number of Course

26

26

18

24

استبانات االعتماد الوطني ()NCAAA
Department

CE

EE

ME

G-Course

NCAAA Survey for Course

37

47

30

34

NCAAA Survey for Program

8

6

4

-

50

NCAAA Survey for Course
28%

19%

NCAAA Survey for Program

40

30

20
26%

10

28%

0
G-Course

ME

EE

CE

G-Course

ME

EE
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CE

90

412 استبانات الفصل الدراسي15-4 
:في الفصل الدراسي الثاني تم وضع معظم االستبانات على نظام البالك بورد وكان توزيع االستبانات كالتالي

)ABET( استبانات االعتماد الدولي
G-Course

ME

EE

CE

Department

13

30

44

32

Number of Course
)NCAAA( استبانات االعتماد الوطني

G-Course

ME

EE

CE

Department

15

28

38

30

NCAAA Survey for Course

-

11

7

13

NCAAA Survey for Level

-

4

-

2

NCAAA Survey for Program

40

NCAAA Survey for Course
NCAAA Survey for Level
NCAAA Survey for Program

32

37%

24
25%

16

8

27%

11%

0
CE

EE

ME

G-Course

CE

EE

ME

G-Course
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