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كلمة عميد كلية الهندسة

عميد كلية الهندسة
د. ماجد بن عبدالرحمن الزارع

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد 

صلــى هللا عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن:
بنــاًء علــى  تعــد كليــة الهندســة إحــدى الكليــات العلميــة بالجامعــة، وقــد أنشــئت الكليــة 
موافقــة مجلــس التعليــم العالــي بجلســته السادســة والثاثيــن لعــام 1426هـــ والمتضمنــة 

موافقتــه علــى إنشــاء كليــة هندســة تتبــع جامعــة الجــوف.
وقســم  الكهربائيــة،  الهندســة  قســم  هــي:  للطــاب  علميــة  أقســام  ثاثــة  الكليــة  تضــم 
الهندســة المدنيــة، وقســم الهندســة الميكانيكيــة، وباإلضافــة إلــى قســم التصميــم الداخلــي 
 
ِ
جميــع فــي  البكالوريــوس  درجــَة  الكليــة  وتمنــح  للكليــة،  مؤخــرًا  انضــم  والــذي  للطالبــات 

 ماجســتير العلــوم فــي الطاقــة المتجــددة والــذي تــم 
ِ
 الســابقة، إضافــًة إلــى درجــة

ِ
التخصصــات

انشــاؤه انطاقــًا مــن كــون منطقــة الجــوف عاصمــة للطاقــة المتجــددة بالمملكــة، كمــا أن 
ــي تخــدم المجتمــع. ــد مــن البرامــج الت  العدي

ِ
ــَة تســعى إلنشــاء الكلي

وفــي اطــار رؤيــة المملكــة 2030، وتماشــيًا مــع رســالة الكليــة، فقــد حرصــت الكليــة دومــًا علــى 
تحقيــق أقصــى درجــات التوافــق بيــن مهــارات الخريجيــن، ومتطلبــات ســوق العمــل عــن 
ــورش الهندســية،  ــر المعامــل وال ــة، وتطوي ــر الخطــط الدراســية لبرامــج الكلي ــق: تطوي طري
وتطويــر مشــاريع التخــرج، وتشــجيع االبتــكار و التفكيــر االبداعــي، وتحقيــق متطلبــات ومعاييــر 

 ABET واالعتمــادات الدوليــة ،NCAAA االعتمــادات األكاديميــة المحليــة
 لمــا 

ِ
 فــي مملكتنــا الحبيبــة

ِ
 األمــر

ِ
 لــوالة

ِ
 والعرفــان

ِ
 الشــكر

ِ
ختامــًا، يســرني توجيــه أســمى آيــات

 وقياداتهــا، 
ِ
 الجامعــة

ِ
 إلــى إدارة

ِ
ــر  التقدي

ِ
 مســتمر، والتوجــَه بخالــص

ٍ
 ودعــم

ٍ
ــة ــه مــن عناي يولون

والشكر موصول لجميع منسوبي الكلية، وأســــال هللا العلــــي القديــــر أن يمــــن علــــى وطننــــا 
المبــــارك بمزيــــد مــــن األمــن والتقــدم، وأن يوفقنــي ألن أكــون عنــد حســن الظــن، كمــا أســأله 

أن يوفـــقنا جميعــًا لمــا فيــه الخيــر لوطننــا العزيــز.
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أبرز االنجازات للعام 1442

9



10

1.ندوة عن مستقبل التنمية العمرانية لمنطقة الجوف 
)الفرص والتحديات 2020(
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2.االعتماد األكاديمي الدولي لجميع برامج كلية الهندسة 
في مرحلة البكالوريوس من مجلس االعتماد األكاديمي 

  ABET . للهندسة والتكنولوجيا
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3.االعتماد البرامجي الكامل لبرنامج بكالوريوس الهندسة 
الكهربائية من هيئة تقويم التعليم والتدريب )ETEC( ممثلة 

.)NCAAA( بـالمركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
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4.توقيع عقود االعتماد البرامجي NCAAA لكل من برنامج 
الهندسة المدنية و برنامج الهندسة الميكانيكية

5.اكتمال منظومة المعامل والورش بالكلية
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 SCOPUS 6.  108 بحث في مجات دولية مفهرسة بقواعد
ISI و84 مفهرسة بقواعد
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Energy Sources 7. نشر بحث علمي لمشروع تخرج بمجلة
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8. تخرج اول دفعه ماجستير لبرنامج العلوم في الطاقة 
المتجددة

9. التحاق أول دفعة من الطالبات ببرنامج التصميم 
الداخلي 
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نشأة الكلية

بنــاًء علــى  تعــد كليــة الهندســة إحــدى الكليــات العلميــة بالجامعــة، وقــد أنشــئت الكليــة 
موافقــة مجلــس التعليــم العالــي بجلســته السادســة والثاثيــن لعــام 1426هـــ والمتضمنــة 

موافقتــه علــى إنشــاء كليــة هندســة تتبــع جامعــة الجــوف.
ــة الفصــل الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 1427-1428هـــ  بــدأت الدراســة فــي الكليــة فــي بداي
بــدأت الدراســة بقســم الهندســة  ثــم فــي عــام 1430/1429هـــ  بقســم الهندســة الكهربائيــة، 

المدنيــة، وفــي عــام 1432/1431هـــ بــدأت الدراســة بقســم الهندســة الميكانيكيــة.
تــم البــدء فــي تنفيــذ مشــروع إنشــاء مبنــى كليــة الهندســة )المبنــى الجديــد( فــي عــام 1431هـــ 
علــى مســاحة إجماليــة حوالــي )7600 متــر مربــع( وبســعة اســتيعابية تصــل إلــى )3000 طالــب(.
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الرؤيـــــــــــــة

الرســـــــــالة

األهــــــــــداف

الريادة في التعليم الهندسي

إعداد كوادر هندسية ذات قدرات تنافسية وإبداعية فاعلة ومميزة علميا وعمليا قادرة 
على استيعاب منظومات التقنيات الهندسية الحديثة ليصبحوا قادرين على العمل في 

المؤسسات والهيئات الهندسية محليًا ودوليًا وإجراء البحوث والدراسات العلمية التي 
تساهم في تطوير وخدمة المجتمع .

1. إعداد خريجين متميزين، قادرين على التنافس والعمل بروح الفريق
2. إعداد خريجين قادرين على تطبيق المعارف والتحليات الهندسية وإمكانية تصميم 

    المشاريع وحل المشاكل الهندسية.
3. تحسين قدرات الطاب المهنية في اتجاه التفكير التحليلي واإلبداعي بما يؤهلهم  

    للدخول إلى المجال المهني.
4. التطوير الدائم والمتجدد للخطة الدراسية بما يضمن مواكبة التغيرات السريعة 

    والمتاحقة في كل الميادين الهندسية.
5. التركيز على البحث العلمي ودوره األساسي في خدمة المجتمع وحل مشكاته 

    وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطاب على أخذ هذا الجانب في االعتبار مع توجيه 
    ودعم اإلمكانات وتوفير ما يلزم لتحقيق هذا األمر.
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الدرجات العلمية التي يتم منحها من الكلية

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية )اتصاالت والكترونيات(

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية )قوى كهربائية(

البكالوريوس في الهندسة المدنية

البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

البكالوريوس في هندسة التصميم الداخلي

ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة
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الهيكل التنظيمي للكلية
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الوحــــــــــــدات

وحدة االختبارات

وحدة الشؤون األكاديمية

وحدة الخريجين

وحدة الجودة و االعتماد األكاديمي

وحدة االرشاد األكاديمي

وحدة الدراسات العليا

وحدة التعلم اإللكتروني
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اللـــجـــــــــــان

لجنة تأديب الطاب و الطالبات  

لجنة الخطط و البرامج  و التأهيل لاعتماد

لجنة متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

لجنة الدراسة الفنية لتجهيزات المعامل

لجنة المشكات الطابية

لجنة التدريب

لجنة الجداول

لجنة خدمة المجتمع

لجنة مشاريع التخرج و االبتكارات

لجنة شؤون المبتعثين

لجنة األنشطة الطابية

لجنة البحث العلمي

لجنة االستبيانات

لجنة المعامل و األجهزة العلمية و الكتب

لجنة اإلعام و العاقات العامة ومتابعة الموقع االلكتروني
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Total 291 عدد طاب الكلية
EE 92

CE 85

IDE 26

Msc 20

ME 68

 عدد طالب الكلية



24

الخريجين 1442 هـ

Total 97 عدد طاب الكلية
EE 37

CE 25

Msc 5

ME 30
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Total 50 عدد طاب الكلية
EE 26

CE 15

IDE 1

ME 8

عدد منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس
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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود 

أمير منطقة الجوف 
ندوة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف 

 ندوة

إنطاقــا مــن رســالة كليــة الهندســة بجامعــة الجــوف فــي إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 
التــي تســاهم فــي تطويــر وخدمــة المجتمــع، تنظــم الكليــة نــدوة علميــة عــن مســتقبل التنميــة 
العمرانيــة لمنطقــة الجــوف )الفــرص والتحديــات( فــي الفتــرة مــن 10-11 ربيــع الثانــي 1442هـــ ، 
وتهــدف النــدوة إلــى إظهــار مقومــات منطقــة الجــوف العمرانيــة وتعزيــز خصوصيتهــا وكذلك 
رفــع قدرتهــا التنافســية فــي مجــال التنميــة العمرانيــة مــع المحافظــة علــى هويتهــا وتبنــي 
السياســات التخطيطيــة الحديثــة. تمثــل النــدوة فرصــة عمليــة لتبــادل المعرفــة والخبــرة 
بيــن الحاضريــن كمــا يشــرفنا حضــور نخبــة مــن المتحدثيــن المتخصصيــن فــي مجــال التنميــة 

العمرانيــة.

والتجــارب  خــاص  بشــكل  الجــوف  لمنطقــة  العمرانيــة  التنميــة  النــدوة مســتقبل  تتنــاول 
ــة المشــابهة بشــكل عــام، حيــث تتمتــع منطقــة الجــوف بمواقــع ســياحية واعــدة  العمراني
وطبيعــة زراعيــة جميلــة فضــًا عــن اآلثــار القديمــة التــي تتميــز بهــا وتســاعد هــذه النــدوة علــى 
تأصيــل الهويــة العصريــة للمنطقــة وإعــادة تخطيــط احيائهــا الســكنية ومناطقهــا الترفيهية 

بمــا يتواكــب مــع تاريــخ المنطقــة العريــق.

إظهار مقومات منطقة الجوف وتعزيز خصوصيتها. 
رفــع قدرتهــا التنافســية مــن خــال إطــار توجيهــي للتنميــة العمرانيــة لغــرض تأصيــل الهويــة 

العصريــة للمنطقــة.
تبني سياسات تخطيطية حديثة ألحيائها السكنية ومناطقها الترفيهية.

عرض أفضل الممارسات والتجارب المشابهة.

مستقبل التنمية العمرانية لمنطقة الجوف
)الفرص والتحديات 2020( 

التعريف بالندوة

أهداف الندوة
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محاور وموضوعات الندوة

1. المحور األول التنمية المستدامة:

2.المحور الثاني السياسات والتشريعات 
العمرانية وكود البناء:

الموروث الثقافي والطبيعي

التخطيط العمراني

الهوية العصرية

التصميم الحضري

المدن الذكية

التصميم المعماري

الطاقة المتجددة

أنسنة المدن

تنسيق المواقع

البنى التحتية المستدامة

التصميم الداخلي
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3. المحور الثالث الطاقة المتجددة :

الطاقة المتجددة في التخطيط العمراني 
والهندسي

طرق توليد الطاقة من المصادر 
الطبيعية

مستجدات الطاقة الهجينة

الطاقة والتغيرات البيئية

4. المحور الرابع المواضيع ذات العاقة 
)حاالت مشابهة (

أنواع تخزين الطاقة المتولدة

إنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح
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تواريخ مهمة

أخر موعد الستقبال ملخصات األبحاث 1440/11/18هـ الموافق 2019/07/21م

أخر موعد الستقبال األبحاث والعروض التقديمية 1441/03/03 هـ الموافق 
2019/10/31م

تاريخ انعقاد الندوة: األربعاء والخميس 11/10 من ربيع الثاني 1442هـ الموافق 
26/25 من نوفمبر 2020م

االشعار بقبول ملخصات األبحاث 1440/12/03 هـ الموافق 2019/08/04م
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اللجان العاملة بالندوة

1. اللجنة اإلشرافية العليا:

3. اللجنة العلمية:

2. اللجنة التنظيمية:

أ.د. محمد عبدهللا الشايع، رئيس الجامعة
د. سالم بن مبارك العنزي، وكيل الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي
د. ماجد بن عبدالرحمن الزارع، عميد كلية 

الهندسة ورئيس المؤتمر

د. عبد الرحمن بن عبد هللا الطاسان
أ.د. محمد بن علي باحبيل

أ.د. صالح بن عبد العزيز الفوزان
د. مساعد بن عبد هللا المسيند

م. فيصل نصرالدين عبدهللا

د. ماجد بن عبدالرحمن الزارع                        عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر
د. عبدهللا بن الحويان الشراري                   المشرف على إدارة المؤتمرات والندوات بالجامعة

د. عبد الرحمن بن عبد هللا الطاسان            رئيس اللجنة العلمية
د. وفاء بنت فاهد السرحاني                         رئيسة اللجنة النسائية

أ. جميل بن فرحان اليوسف                           رئيس لجنة العاقات العامة واإلعام
أ. سلطان بن محمد سالم الحبردي              رئيس لجنة الخدمات المساندة والدعم الفني
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4. لجنة العاقات العامة واإلعام

5. لجنة الخدمات المساندة والدعم الفني: 

6. اللجنة النسائية:

أ. جميل بن فرحان اليوسف
أ. سلطان بن حمدان الدهيليس
د. أسامة ابراهيم السيد ابراهيم

د. أحمد محمود يسري أبوالنجا
د. خالد عبدالرزاق كعنيش
د. عبدالحليم معوض عزام

د. أحمد التجاني بن عطية هللا
د. نصر محمود راشد

أ. سلطان بن محمد سالم الحبردي
أ. سلطان بن عبد هللا الجريد

أ. محمد بن ناجي المعيقل
أ. عبد الرحمن بن خلف الشمري

أ. سلطان بن محمد سالم الحبردي
أ. حسام بن حسن المقبل
أ. عادل بن فياض الرويلي

أ. أحمد بن حسين الحويطي

د. وفاء بنت فاهد السرحاني
د. مها بنت سعيد سعد اليزيدي

أ. ملكه بنت محمد الثنيان
أ. وفاء بنت أحمد عبد العزيز العقل
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اإلحصائيات الخاصة بالندوة

47عدد ملخصات األبحاث الواردة للندوة

15

31

4

31

21

عدد األبحاث الواردة للندوة

عدد األبحاث المقبولة نهائيا

إجمالي عدد الباحثين

عدد المحكمين

عدد الدول المشاركة بالندوة
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برنامج الندوة
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برنامج الندوة
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ملخصات الجلسات العلمية

الجلسة العلمية األولى

الجلسة العلمية الثانية

الجلسة العلمية الثالثة



36



37



38

توصيات الندوة

أوال: محور التراث العمراني والهوية:

ثانيا: محور التخطيط والتصميم العمراني:
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ثالثا: محور المعالجات البيئية واالستدامة:
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كليــة الهندســة تحصــل علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولي 
لجميــع برامجهــا فــي مرحلــة البكالوريــوس مــن مجلــس 

  ABET . االعتمــاد األكاديمــي للهندســة والتكنولوجيــا

تســعى كليــة الهندســة بجامعــة الجــوف منــذ إنشــائها ألن تكــون رائــدة فــي مجــال التعليــم 
الهندســي وذلــك مــن خــال تقديــم تعليم هندســي يتوافق مــع أعلى معايير الجــودة العالمية، 

كمــا تقــدم برامــج هندســية متميــزة يدعمهــا مختبــرات ومعامــل مــزودة بأحــدث التقنيــات.
و بفضــل مــن هللا عــز وجــل ثــم دعــم ال محــدود مــن قيــادة الجامعــة نفخــر اليــوم بحصــول 
الكليــة علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي لبرامجهــا األكاديميــة فــي مرحلــة البكالوريــوس مــن 

مجلــس االعتمــاد األكاديمــي للهندســة والتكنولوجيــا)ABET( للبرامــج التاليــة :

* برنامج الهندسة الكهربائية
* برنامج الهندسة المدنية

* برنامج الهندسة الميكانيكية.

إن معايير االعتماد األكاديمي الهندسي يشمل مجاالت مختلفه مثل :
المناهــج الدراســية وكفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس، ومســتوى الطــاب، واإلمكانــات الماديــة 
والبشــرية، والدعــم الــذي تقدمــه الجامعــة للقســم العلمــي والكليــة والعديــد مــن العناصــر 
التــي تهتــم بجــودة وكفــاءة العمليــة التعليميــة. ويعــد مجلــس االعتمــاد األكاديمــي للهندســة 
الهندســية  العلــوم  مجــال  فــي  الدولــي  االعتمــاد  هيئــات  أعــرق  مــن   )ABET(والتكنولوجيــا
والتكنولوجيــا التــي تســعى معظــم المؤسســات التعليميــة للحصــول علــى االعتمــاد منهــا. 
حيــث يضمــن هــذا االعتمــاد المســتوى األكاديمــي للبرامــج الهندســية بالكليــة لتكــون فــي 
مصــاف البرامــج المماثلــة فــي أرقــى الجامعــات العالميــة، ويمّكــن طاب الكليــة من الحصول 

علــى تعليــم عالــي الجــودة ويميــز خريجيهــا بمنحهــم اولويــة فــي الحصــول علــى عمــل.
إن هــذا اإلنجــاز التاريخــي للكليــة نتــاج للجهــود الجبــارة التــي تبذلهــا الجامعــة فــي ســبيل 
االرتقــاء بمســتوى جــودة المخرجــات التعليميــة، وتطويرهــا باســتمرار تحقيقــا لرؤيــة المملكة 

ــًا. ــًا وعالمي ــات ســوق العمــل محلي ــة المســتجدات ومتطلب 2030 ولمواكب



41



42



43

احتفلــت جامعــة الجــوف بحصــول كليــة الهندســة علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي مــن هيئــة 
.)ABET( االعتمــاد للهندســة والتكنولوجيــا األمريكيــة

وهنــأ رئيــس الجامعــة أ.د/ محمــد بــن عبــد هللا الشــايع فــي كلمتــه خــال االحتفــال كليــة 
الهندســة بحصولهــا علــى االعتمــاد الدولــي الــذي اعتبــره خطــوة تــدل علــى العمل المؤسســي 
والجهــود المبذولــة مــن فريــق العمــل بالكليــة، مؤكــدًا أن الجامعــة تطمــح إلــى الحصــول 
علــى االعتمــادات المحليــة والدوليــة لجميــع الكليــات والبرامــج، داعيــًا جميــع العمــداء إلــى 
مضاعفــة الجهــد والســباق نحــو تحقيــق التميــز والحصــول علــى مراكــز متقدمــة فــي مجــال 

البحــث العلمــي والنشــر والتصنيفــات واالعتمــادات بأنواعهــا وتخصصاتهــا.
ولفــت رئيــس الجامعــة إلــى أن االحتفــال بحصــول أي كليــة على االعتماد ليــس نهاية الطريق، 
بــل بدايتــه فــي مســيرة التطويــر والمحافظــة علــى المكتســبات التــي تحققــت ومضاعفــة 

الجهــود لارتقــاء إلــى أفضــل المســتويات محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا.
وفــى ختــام كلمتــه قــدم د.الشــايع شــكره لعميــد الكليــة ولكافــة منســوبيها علــى جهودهــم 
المتميــزة التــي تكللــت بتحقيــق هــذا اإلنجــاز الــذي يبيــن مضــي الجامعــة نحــو التميــز والريــادة، 

ولوكالــة الجامعــة للتطويــر والجــودة علــى جهودهــا مــع جميــع الكليــات.
ــزارع قــد اســتعرض خــال االحتفــال مراحــل حصــول  وكان عميــد كليــة الهندســة د. ماجــد ال
الكليــة علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي حيــث جــاء نتيجــة مجهــودات كبيــرة ومتابعة مســتمرة 
علــى مــدار الســنوات الماضيــة، مفصــًا بالصــور التوثيقيــة كل خطــوة منــذ عــزم الكليــة تحقيــق 

هــذا الهــدف وحتــى تحققــه.
مــن جانبــه، أوضــح وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة د. أســامة عــارف أن اإلنجــاز الــذي حققتــه 
كليــة الهندســة يمثــل أهميــة كبيــرة علــى مســتوى الكليــات والبرامــج العلميــة مؤكــدًا حــرص 
الجامعــة علــى تحقيــق الجــودة فــي العمليــة التعليميــة مــن حيــث بنــاء البرامــج األكاديميــة 
وجــودة العمليــة التدريســية وإتقــان عمليــات التقويــم والمواءمــة فــي كل ذلــك بيــن متطلبات 
االعتمــاد والمتطلبــات األكاديميــة ومتطلبــات ســوق العمــل، مبينًا أن هــذا اإلنجاز يأتي ضمن 
خطــة الجامعــة للتطويــر وتطبيــق أنظمــة الجــودة فــي جميــع كلياتهــا وبرامجهــا كأســاس 

لعمليــة االعتمــادات علــى المســتوى المحلــي والدولــي.

المصدر : المركز الجامعي لإلعام واالتصال

جامعة الجوف تحتفل بحصول كلية الهندسة على 
ABET االعتماد الدولي
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زيارة فريق هيئة االعتماد للهندسة والتكنولوجيا 
األمريكية )ABET( إلى كلية الهندسة

جدول الزيارة

EAC Team

EAC Team

EAC Team

EAC Team

EAC Team

EAC Team

EAC Team

\EAC Team

EAC Team

EAC TC

EAC TC

EAC TC

EAC TC

EAC Team

EAC TC

EAC Team

EAC Team

 Day 0 Sunday Dec. 15, 2019

EAC Team

EAC TC

EAC TC

EAC Team 

EAC Team

EAC Team

Breakfast

10:00 – 11:55 a.m.

12:00 p.m.

1:00 p.m.

1:302:00- p.m.

2:005:00- p.m.

5:00 p.m.

5:307:00- p.m.

7:30 p.m.

Breakfast

8:00 a.m.

8:309:30- a.m.

9:3510:00- a.m.

10:0010:25- a.m.

10:3010:55- a.m.

11:0011:45- p.m.

12:001:00- p.m.

1:151:45- p.m.

1:452:15- p.m.

2:152:45- p.m.

2:453:15- p.m.

3:153:45- p.m.

3:454:15- p.m.

5:307:00- p.m.

7:30 p.m.

Breakfast

8:00 a.m.

8:3011:30- a.m.

11:30 a.m.-12:00 p.m.

12:001:45- p.m.

2:003:30- p.m.

3:30 p.m.

Day 1 Monday, Dec. 16, 2019

Day 2 Tuesday, Dec. 17, 2019

On your own

Team meetings held by EAC in hotel to review pre-visit work 

and initial assessment

Lunch at the hotel

Travel to campus

Meet with the Dean and Vice Dean

Open for your choice of activities

Travel to hotel

EAC team meetings at hotel

EAC team dinner

On your own

Travel to campus

Presentation by the Dean College of Engineering 

Meet with Dean and Vice Dean College of Engineering

Meet with president

Meet with provost (Vice Rectorate of Educational affairs)

College Programs Support Administrators

Luncheon with deans, program chairs, and other invited administrators, 

students, staff, and guests

Registrar

Assessment Office

Career Services

Safety

Finance

IT

EAC team meetings at hotel.  Meetings may be joint or separate as 

needed.  

EAC team dinner

On your own

Travel to campus

Complete exit statement and script, review PEV materials, confer with 

institutional representatives and other TC as needed.

TC debriefs Dean College of Engineering. 

Team working lunch, finalize exit statements and forms.  Team lunches 

may be separate or joint as needed.

Exit meeting

(With the President, and any other institutional staff Dean wish to 

include)

Teams depart campus for airport
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 زيارة فريق هيئة االعتماد للهندسة والتكنولوجيا األمريكية إلى كلية
الهندسة
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برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية يحصل 
على االعتماد الكامل من الهيئة الوطنية للتقويم 

واإلعتماد األكاديمي NCAAAحتى سنة 2028
أول برنامج يحصل على هذا االعتماد من جامعة 

الجوف وثاني برنامج هندسة كهربائية يحصل على 
االعتماد البرامجي الكامل في المملكة.

نجــح قســم الهندســة الكهربائيــة فــي الحصــول علــى االعتمــاد البرامجــي الكامــل حتــى ســنة 
 )ETEC( 2028 لبرنامــج بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب
ممثلــة بـــالمركز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد االكاديمــي )NCAAA( كأول برنامــج يحصــل علــى 
هــذا االعتمــاد مــن جامعــة الجــوف وثالــث برنامــج هندســة كهربائيــة علــى مســتوى المملكــة. 
إن االعتمــاد البرامجــي هــو إعتــراف علــى المســتوى الرســمي العــام بــأن المعاييــر الازمــة 
اعتــراف  الكهربائيــة وكذلــك  الهندســة  برنامــج بكالوريــوس  إدارة وتقديــم  مســتوفاة فــي 

بجــودة نواتــج التعلــم التــي يكتســبها خريجــو هــذا البرنامــج. 
لقــد إجتــاز برنامــج الهندســة الكهربائيــة بنجــاح مرحلــة التقويــم الذاتــي الدقيــق المســتند إلــى 
ــالمركز الوطنــي للتقويــم  معاييــر وضعتهــا هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب )ETEC( ممثلــة بـ
واالعتمــاد االكاديمــي )NCAAA(. كمــا اجتــازت بنجــاح مرحلــة التقويــم الخارجــي المســتقل 
الــذي تحقــق مــن نتائــج التقويــم الذاتــي ومــن مــدى إســتيفاء معاييــر الجــودة المعتمــدة مــن 

قبــل الهيئــة.
إن هــذا االنجــاز التاريخــي مــا كان ليحــدث لــوال الدعــم الكبيــر والجهــود الجبــارة التــي بذلتهــا 
وتبذلهــا جامعــة الجــوف فــي ســبيل تطويــر العمليــة التعليميــة والرفــع مــن مســتوى جــودة 

ــة المملكــة 2030. ــة بمــا يتماشــى واهــداف رؤي المخرجــات التعليمي
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يكــرم  الجامعــة،  وكاء  وبحضــور  الشــايع  عبــدهللا  بــن  محمــد  أ.د.  جامعةالجــوف  رئيــس 
منســوبي كليــة الهندســة بمناســبة حصــول برنامــج الهندســة الكهربائيــة علــى اإلعتمــاد 

البرامجــي الكامــل مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب لمــدة 8 ســنوات.
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 Engineering
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 and Electronics

 Engineering
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معمل اآلالت الكهربائية

Power Systems Lab  
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Power Electronics Lab  
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Power Systems Control 
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Power Protection Lab 
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Control Systems Lab 
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Electrical measurements 
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Electrical Machines Lab                معمل اآلالت الكهربائية
 The electrical machines Lab. contains several types of DC machines, induction and
synchronous machines, single-phase transformers, with a variable voltage three-
 phase power source, and various electrical and mechanical loads as well as connection
 panels and measuring devices. The student conducts various experiments on these
 machines to identify their characteristics, test their performance, calculate their
 efficiency, and acquire the practical skills to deal with them. This lab supports the
.theoretical part presented in the electrical-machinescourses
 معمــل اآلالت الكهربائيــة. يحتــوي علــى عــدة أنــواع مــن آالت التيــار المســتمر ، واآلالت الحثيــة
 والمتزامنــة ، والمحــوالت أحاديــة الطــور ، مــع مصــدر طاقــة ثاثــي األطــوار متغيــر الجهــد ،
يجــري قيــاس.  لوحــات توصيــل وأجهــزة  ، وكذلــك   وأحمــال كهربائيــة وميكانيكيــة مختلفــة 
 الطالــب تجــارب مختلفــة علــى هــذه اآلالت للتعــرف علــى خصائصهــا واختبــار أدائهــا وحســاب
 كفاءتهــا واكتســاب المهــارات العمليــة للتعامــل معهــا. يدعــم هــذا المعمــل الجــزء النظــري

.المقــدم فــي مقــررات اآلالت الكهربائيــة
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Power Protection Lab                     معمل الحماية
 Electrical protection systems are one of the basic components of any electrical
 network, as they are responsible for protecting the network elements in the event of
 any short or failure in it. The Electrical Engineering department has a power systems
 protection laboratory, which serves senior students )in the 8thlevel(, specializing in
 electrical power. The laboratory contains the latest protection devices that simulate
 the actual devices used in electrical power networks. The laboratory also has
 computers connected to the internet and the protective devices, where the control
 of these devices can be made automatically. The lab also has a special model for
 transformers, transmission lines, and sensors, as well as various protection devices,
:including
 تعــد أنظمــة الحمايــة الكهربائيــة مــن المكونــات األساســية ألي شــبكة كهربائيــة ، حيــث أنهــا
 مســؤولة عــن حمايــة عناصــر الشــبكة فــي حالــة حــدوث أي قصــور أو عطــل فيهــا. يحتــوي قســم
 الهندســة الكهربائيــة علــى معمــل لحمايــة أنظمــة الطاقــة ، والــذي يخــدم طــاب المســتوى
 الثامــن، والمتخصــص فــي هندســة القــوى الكهربائيــة. يحتــوي المختبــر علــى أحــدث أجهــزة
 الحمايــة التــي تحاكــي األجهــزة الفعليــة المســتخدمة فــي شــبكات الطاقــة الكهربائيــة. يحتــوي
 المختبــر أيًضــا علــى أجهــزة كمبيوتــر متصلــة باإلنترنــت وأجهــزة الحمايــة ، حيــث يمكــن التحكــم
 فــي هــذه األجهــزة تلقائًيــا. كمــا يوجــد بالمعمــل نمــوذج خــاص للمحــوالت وخطــوط النقــل

:والحساســات وكذلــك أجهــزة الحمايــة المختلفــة ومنهــا

Differential relay

Over current relay
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Under/over voltage relay

Earth fault protection

Directional OCR



85

 The experiments of this laboratory are divided into three sections, namely, protection
 of overhead transmission lines, protection of sockets )bus bars( and protection of
.transformers
 تنقســم تجــارب هــذا المعمــل إلــى ثاثــة أقســام وهــي حمايــة خطــوط النقــل العلويــة وحمايــة

.المقابــس )قضبــان التوصيــل( وحمايــة المحــوالت
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Power Systems Lab          معمل أنظمة القوى
The electrical power systems lab is one of the basic labs for the students of the 
electrical engineering program. The lab includes many units that enable students 
to conduct a wide range of practical experiments related to the basics of single 
and three-phase electrical circuits, electrical power transmission lines, parallel 
transformers, and generator synchronization, as well as a set of analog measuring 
devices such as )ammeter, voltmeter and power measuring devices, and power 
factor meters( and other set of digital meters. The lab aims to emphasize a set 
of theoretical concepts that are studied during the courses, as well as to provide 
students with many laboratory skills and experiences that enable them to use various 
devices and measuring devices, and to construct circuits.
يعتبــر معمــل أنظمــة القــوى الكهربائيــة مــن المعامــل األساســية لطــاب برنامــج الهندســة 
الكهربائيــة. يضــم المعمــل العديــد مــن الوحــدات التــي تمكــن الطــاب مــن إجــراء مجموعــة 
واســعة مــن التجــارب العمليــة المتعلقــة بأساســيات الدوائــر الكهربائية أحاديــة وثاثية الطور، 
وخطــوط نقــل الطاقــة الكهربائيــة، والمحــوالت المتوازيــة، وتزامــن المولــدات، باإلضافــة إلــى 
ــر وأجهــزة قيــاس  ــار ، الفولتميت ــة مثــل )مقيــاس التي مجموعــة مــن أجهــزة القيــاس التناظري
الطاقــة ، وعــدادات معامــل القــدرة( ومجموعــة أخــرى مــن العــدادات الرقميــة. يهــدف المعمــل 
إلــى التأكيــد علــى مجموعــة مــن المفاهيــم النظريــة التــي يتــم دراســتها خــال المحاضــرات ، 
باإلضافــة إلــى تزويــد الطــاب بالعديــد مــن المهــارات والخبــرات المعمليــة التــي تمكنهــم مــن 

اســتخدام األجهــزة وأدوات القيــاس المختلفــة ، وبنــاء الدوائــر.
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Power Systems Control Lab           معمل التحكم في أنظمة القوى
 The Power Systems Control Laboratory is one of the newly joined laboratories for
 the Electrical Engineering Program. This lab contains two complete power systems
 starting from the units of electric power generation, transmission, distribution,
 and loads. The lab contains many experiments on how active and inactive poweris
 transmitted through power systems, how to control system voltage and frequency,
 electrostatic compensators, and various protection systems and how to improve the
 power factor. The lab allows synchronization and control of electric power generating
 units with the electrical grid, as well as monitoring and tracking the performance
 of the power system through the control system )SCADA(. The lab aims to provide
 students with many laboratory experiences and skills in the field of power system
.control
لبرنامــج التــي انضمــت حديًثــا  المختبــرات  أحــد  الطاقــة  التحكــم فــي أنظمــة   يعتبــر معمــل 
 الهندســة الكهربائيــة. يحتــوي هــذا المعمــل علــى نظاميــن كامليــن للطاقــة يبــدآن مــن وحــدات
 توليــد الطاقــة الكهربائيــة ونقلهــا وتوزيعهــا وأحمالهــا. يحتــوي المعمــل علــى العديــد مــن
 التجــارب حــول كيفيــة انتقــال الطاقــة النشــطة وغيــر النشــطة عبــر أنظمــة الطاقــة ، وكيفيــة
 التحكــم فــي جهــد وتــردد النظــام ، والمعوضــات الكهروســتاتيكية ، وأنظمــة الحمايــة المختلفــة
توليــد وحــدات  فــي  والتحكــم  بالمزامنــة  المعمــل  القــدرة. يســمح  عامــل   وكيفيــة تحســين 
 الطاقــة الكهربائيــة مــع الشــبكة الكهربائيــة ، وكذلــك مراقبــة وتتبــع أداء نظــام الطاقــة مــن
 يهــدف المعمــل إلــى تزويــد الطــاب بالعديــد مــن الخبــرات .)SCADA( خــال نظــام التحكــم

.والمهــارات المعمليــة فــي مجــال التحكــم فــي أنظمــة الطاقــة
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Power Electronics Lab            معمل إلكترونيات القوى
The Power Electronics Lab is one of the distinguished laboratories that enable 
students to keep pace with the development of )Speed Drives( and )Renewable 
Energy( systems. The lab contains many single or three-phase converters to control 
the speed of DC or AC motors. The lab also contains an integrated model for solar 
energy and another model for wind energy that can be operated in an independent 
or network-connected mode. The lab aims to provide students with many laboratory 
and technological skills in the area of power electronics and their applications in 
various fields.
يعتبــر معمــل إلكترونيــات القــوى مــن المعامــل المتميــزة التــي تمكــن الطــاب مــن مواكبــة 
تطــور أنظمــة محــركات الســرعة و الطاقــة المتجــددة. يحتــوي المعمــل علــى العديــد مــن 
المحــوالت أحاديــة أو ثاثيــة الطــور للتحكــم فــي ســرعة محــركات التيــار المســتمر أو التيــار 
المتــردد. يحتــوي المختبــر أيًضــا علــى نمــوذج متكامــل للطاقــة الشمســية ونمــوذج آخــر لطاقــة 
الريــاح يمكــن تشــغيله فــي وضــع مســتقل أو متصــل بالشــبكة. يهــدف المعمــل إلــى تزويــد 
الطاقــة  إلكترونيــات  فــي مجــال  والتكنولوجيــة  المعمليــة  المهــارات  مــن  بالعديــد  الطــاب 

وتطبيقاتهــا فــي مختلــف المجــاالت.
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Electronics Lab        معمل االلكترونيات
 The electronics lab helps the student to acquire several basic skills and appreciate
 the basic concepts of the electronic devices and circuits.The student will be able to
 identify the properties of the diode and transistor by drawing the IV characteristic
 curves, as well as studying the operating regions of the diode and the transistor.
 The student recognizes different applications of the diode and transistor. The lab
 sharpens the student’s theoretical concepts in electronics courses and provides him
.with practical skills in dealing with electronic circuits
 يســاعد معمــل اإللكترونيــات الطالــب علــى اكتســاب العديــد مــن المهــارات األساســية وتقديــر
 المفاهيــم األساســية لألجهــزة والدوائــر اإللكترونيــة. ســيتمكن الطالــب مــن التعــرف علــى
 خصائــص الصمــام الثنائــي والترانزســتور مــن خــال رســم المنحنيــات المميــزة للديــود، وكذلــك
 دراســة مناطــق التشــغيل الخاصــة بالديــود والترانزســتور. يتعــرف الطالــب علــى التطبيقــات
 المختلفــة للديــود والترانزســتور. يدعــم المعمــل المفاهيــم النظريــة للطالــب فــي مقــررات

.اإللكترونيــات ويــزوده بالمهــارات العمليــة فــي التعامــل مــع الدوائــر اإللكترونيــة
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Electronics Lab        معمل االلكترونيات
The electronics lab helps the student to acquire several basic skills and appreciate 
the basic concepts of the electronic devices and circuits.The student will be able to 
identify the properties of the diode and transistor by drawing the IV characteristic 
curves, as well as studying the operating regions of the diode and the transistor. 
The student recognizes different applications of the diode and transistor. The lab 
sharpens the student’s theoretical concepts in electronics courses and provides him 
with practical skills in dealing with electronic circuits.
يســاعد معمــل اإللكترونيــات الطالــب علــى اكتســاب العديــد مــن المهــارات األساســية وتقديــر 
المفاهيــم األساســية لألجهــزة والدوائــر اإللكترونيــة. ســيتمكن الطالــب مــن التعــرف علــى 
خصائــص الصمــام الثنائــي والترانزســتور مــن خــال رســم المنحنيــات المميــزة للديــود، وكذلــك 
دراســة مناطــق التشــغيل الخاصــة بالديــود والترانزســتور. يتعــرف الطالــب علــى التطبيقــات 
المختلفــة للديــود والترانزســتور. يدعــم المعمــل المفاهيــم النظريــة للطالــب فــي مقــررات 

ــر اإللكترونيــة. اإللكترونيــات ويــزوده بالمهــارات العمليــة فــي التعامــل مــع الدوائ
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Electrical measurements lab            معمل القياسات الكهربائية
 This lab aims to introduce students to the usage of basic electrical measuring
 devices and technical tools. The lab contains seven panels and each panel is
 equipped with a set of basic devices such as: a multi-meter, a DC power supply, a
 function generator, and an oscilloscope. With the aid of available facilities in the
 electrical-measurements lab, the student will be able to learn all uses of different
 devices through careful designed experiments that enhance the understanding and
.awareness of the student
 يهــدف هــذا المعمــل إلــى تعريــف الطــاب باســتخدام أجهــزة القيــاس الكهربائيــة األساســية
مــن لوحــة مجهــزة بمجموعــة  لوحــات وكل  علــى ســبع  المعمــل  يحتــوي  الفنيــة.   واألدوات 
 األجهــزة األساســية مثــل: جهــاز قيــاس متعــدد ، ومصــدر طاقــة تيــار مســتمر ، ومولــد وظيفــي
 ، وراســم الذبذبــات. ســيتمكن الطالــب مــن تعلــم جميــع اســتخدامات األجهــزة المختلفــة مــن

.خــال تجــارب مصممــة بعنايــة تعــزز الفهــم والوعــي لنظريــات القيــاس لــدى الطالــب
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Electrical Circuits Lab       معمل الدوائر الكهربائية
 The Electrical Circuits Lab aims to train students on constructing and simulating
 electrical circuits. The student implements practical experiments related to the
 fundamentals of electrical circuits and methods of measuring DC and AC voltage
 and current and applying various circuit theories inside the lab such as the theories
 of Ohm’s Law, Norton and Thevenin and other theories through which electrical
 circuits are simplified. Students build electrical circuits through electrical boards
.)Hardware( and also through computers using the NI Multisim software program
يهــدف معمــل الدوائــر الكهربائيــة إلــى تدريــب الطــاب علــى بنــاء ومحــاكاة الدوائــر الكهربائيــة. 
يقــوم الطالــب بإجــراء تجــارب عمليــة تتعلــق بأساســيات الدوائــر الكهربائيــة وطــرق قيــاس 
الجهــد والتيــار المتنــاوب والتيــار المتــردد وتطبيــق نظريــات الدوائــر المختلفــة داخــل المعمــل 
مثــل نظريــات قانــون أوم ونورتــون وتيفينيــن وغيرهــا مــن النظريــات التــي يتــم مــن خالهــا 
تبســيط الدوائــر الكهربائيــة . يقــوم الطــاب ببنــاء دوائــر كهربائيــة من خال اللوحــات الكهربائية 

NI Multisim وأيًضــا مــن خــال أجهــزة الكمبيوتــر باســتخدام برنامــج
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Communications Lab          معمل االتصاالت
 The communications lab is one of the most important engineering laboratories that
 contain many engineering experimentsdedicated for the students of communications
 and electronics engineering track. The lab contains three parts that cover the most
:important basics in the field of communications, as follows
 يعتبــر معمــل االتصــاالت مــن أهــم المعامــل الهندســية التــي تحتــوي علــى العديــد مــن التجــارب
 الهندســية المخصصــة لطــاب مســار هندســة االتصــاالت واإللكترونيــات. يحتــوي المعمــل

:علــى ثاثــة أجــزاء تغطــي أهــم األساســيات فــي مجــال االتصــاالت وهــي كاآلتــي

 First:experiments on the basics of traditional radio and television communications
 )Analog Systems(. The student will be able to learn the patterns of electrical signals
.and their design methods
 أواًل: تجــارب علــى أساســيات االتصــاالت اإلذاعيــة والتلفزيونيــة التقليدية )األنظمــة التناظرية(.

.ســيتمكن الطالــب مــن تعلــم أنمــاط اإلشــارات الكهربائية وطــرق تصميمها
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Second:experiments on the fundamentals of wireless 
communicationsrelevant to the antennas and wave propagation. The 
student will be able to learn the frequency patterns of several antennas 
used in wireless communications.
بالهوائيــات  المتعلقــة  الاســلكية  االتصــاالت  أساســيات  علــى  تجــارب  ثانيــًا: 
وانتشــار الموجــات. ســيتمكن الطالــب مــن التعــرف علــى أنمــاط التــردد للعديــد 

مــن الهوائيــات المســتخدمة فــي االتصــاالت الاســلكية.
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 Third:experiments related to the fundamentals of modern and advanced
 optical fiber communications. The student will be able to recognize the
 calculations and methods of connecting optical fibers and the sensitivity
.of this type of communication systems
 ثالًثــا: تجــارب تتعلــق بأساســيات اتصــاالت األليــاف البصريــة الحديثــة والمتقدمة.
 ســيتمكن الطالــب مــن التعــرف علــى حســابات وطــرق ربــط األليــاف البصريــة

.وحساســية هــذا النــوع مــن أنظمــة االتصــال
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Logic Design Lab        معمل التصميم المنطقي
With the aid of the Logic Design Lab, students are able to identify the basic and 
compound logic gates and to design and build various logic circuits according to the 
practical basics of such circuits. The laboratory is also used in training the student 
to implement combinational and sequential circuits in practice,to record the results, 
and to ensure that they conform to the principles of these circuits.The lab also 
includes a NI Multisim program that enables the student to re-simulate what has 
been practically implemented.
المنطقيــة  البوابــات  تحديــد  الطــاب  يســتطيع   ، المنطقــي  التصميــم  مختبــر  بمســاعدة 
األساســية والمركبــة وتصميــم وبنــاء دوائــر منطقيــة مختلفــة وفًقــا لألساســيات العمليــة 
التوافقيــة  الدوائــر  تنفيــذ  علــى  الطالــب  تدريــب  فــي  المختبــر  يســتخدم  كمــا  الدوائــر.  لهــذه 
الدوائــر.  هــذه  لمبــادئ  مــن مطابقتهــا  والتأكــد   ، النتائــج  وتســجيل   ، عملًيــا  والمتسلســلة 
يتضمــن المعمــل أيًضــا برنامــج NI Multisim الــذي يمّكــن الطالــب مــن إعــادة محــاكاة مــا تــم 

تنفيــذه عملًيــا.
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Integrated Circuits Lab                 معمل الدوائر المتكاملة
In the Integrated Circuit Lab, students learn basic software used in designing 
logic gates. He also learns how to simulate instructions and apply them to a field 
programmable gate array )FPGA(.The main benefit of these experiments is the 
possibility of programming a system of logic gates without the need of manufacturing 
any electronic piece. The student uses a computer and a special CAD tool to program 
and simulate code instructions or sequence on the field programmable gate array.
 فــي معمــل الدوائــر المتكاملــة ، يتعلــم الطــاب البرامــج األساســية المســتخدمة فــي تصميــم
 البوابــات المنطقيــة. يتعلــم أيًضــا كيفيــة محــاكاة التعليمــات وتطبيقهــا علــى مصفوفــة بوابــة
 الفائــدة األساســية مــن هــذه التجــارب هــي إمكانيــة برمجــة نظــام .)FPGA( قابلــة للبرمجــة
إلــى تصنيــع أي قطعــة إلكترونيــة. يســتخدم الطالــب جهــاز  بوابــات منطقيــة دون الحاجــة 
 خاصــة لبرمجــة ومحــاكاة تعليمــات الكــود أو التسلســل علــى مصفوفــة CAD كمبيوتــر وأداة

ــة للبرمجــة ــة القابل .البواب
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Microprocessor Lab            معمل المعالجات الدقيقة
This lab aims to teach and train students on studying the basic components of a 
computer, where the 8086 microprocessor-based kit is used in simulation and 
programming. Students program the microprocessor devices using Assembly 
language and study the execution of all mathematical operations through it.Many 
applications are implemented using the kit, such as displays, control of motor 
rotations, elevators, and voice sampling techniques.
األساســية  المكونــات  دراســة  علــى  وتدريبهــم  الطــاب  تعليــم  إلــى  المعمــل  هــذا  يهــدف 
للكمبيوتــر ، حيــث يتــم اســتخدام مجموعــة المعالجــات الدقيقــة 8086 فــي المحــاكاة والبرمجــة. 
يقــوم الطــاب ببرمجــة أجهــزة المعالجــات الدقيقــة باســتخدام لغــة التجميــع ودراســة تنفيــذ 
باســتخدام  التطبيقــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  يتــم  خالهــا.  مــن  الحســابية  العمليــات  جميــع 
ــات أخــذ  المجموعــة ، مثــل شاشــات العــرض والتحكــم فــي دوران المحــرك والمصاعــد وتقني

العينــات الصوتيــة.
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Control Systems Lab          معمل أنظمة التحكم
 The Control Systems Lab is one of the first laboratories that were launched at the
 beginning of the establishment of the College of Engineering at Jouf University.The
 lab is equipped with many and various experiments that allow students to study
 and understand the characteristics of control systems and to represent simulation
 models such as control systems for engine speed, temperature, and fluid flow
 control in industrial production lines. This lab has been recently updated with five
 laboratory setups specializing in PLC control systems from Siemens, which are of the
 most popular systems used in factories and control rooms in various engineering
.and industrial sectors
 يعتبــر معمــل أنظمــة التحكــم مــن أوائــل المعامــل التــي تــم إطاقهــا فــي بدايــة إنشــاء كليــة
 الهندســة بجامعــة الجــوف. تــم تجهيــز المعمــل بالعديــد مــن التجــارب المتنوعــة التــي تتيــح
 للطــاب دراســة وفهــم خصائــص أنظمــة التحكــم وتمثيــل نمــاذج المحــاكاة مثــل أنظمــة
 التحكــم فــي ســرعة المحــرك ودرجــة الحــرارة والتحكــم فــي تدفــق الســوائل فــي خطــوط اإلنتــاج
فــي المعمــل مؤخــًرا بخمســة تجهيــزات معمليــة متخصصــة  تــم تحديــث هــذا   الصناعيــة. 
 وهــي مــن أكثــر األنظمــة شــيوًعا والمســتخدمة فــي ، Siemens مــن شــركة PLC أنظمــة التحكــم

.المصانــع وغــرف التحكــم فــي مختلــف القطاعــات الهندســية والصناعيــة
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قسم الهندسة المدنية  
 Civil Engineering Department  

يبيــن  الجــدول التالــي قائمــة باألجهــزة الحديثــة التــي تــم توريدهــا لمعامــل قســم الهندســة 
المدنيــة مــن بدايــة العــام الجامعــي 1441/1440هـــ وحتــى اليــوم، وبذلــك يكــون قــد تــم اســتكمال 
كل المتطلبــات الكافيــة الجــراء الدراســات العلميــة واالختبارات المعمليــة والبحوث المرتبطة 

بمقــررات برنامــج بكالوريــوس الهندســة المدنيــة.

 الهندسة
البيئية

 ميكانيكا
التربة

 مواد
التشييد

 الهندسة
البيئية

 ميكانيكا
التربة

Membrane-filtration       1 
apparatus                          1
ION-exchange column    1
PH-meter                          1

Laptop original computer     1

Full Size Data Logger           1

Analytical balance                 1

Tri-axial test apparatus                  1
Unconfined compression test   
     apparatus                                     1

Gas burner                                     1
Tube brushes                                1
Sterile pipettes                            1
Erlenmeyer flasks                        1
Evaporating dishes 100150-L     1

 الهندسة
البيئية
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المساحة

 ميكانيكا
التربة

المساحة

 ميكانيكا
التربة

 ميكانيكا
التربة

Total station:3” angular       
 accuracy                                      5
Pocket stereoscope with 
training of photographs           10

Pocket penetrometer                 2

Mirror stereoscope with
 training set of photographs          10                             

Plate Bearing apparatus            1
CBR-Test 50 Machine                  1

USB keyboard signal conversion 
model)dial gauge(                               2
Load measuring proving ring            2

Motorized total station: 2” 
angular accuracy                               2
Modern Digital Photogrammetric 
Workstation )DRW(                           1                
Digital Planimeter                             5

المساحة
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Fluid Mechanics Laboratory                     معمل ميكانيكا الموائع
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Soil and Foundations Laboratory                       معمل التربة واألساسات
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Highway Engineering Laboratory                     معمل هندسة الطرق
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Construction Materials Laboratory                                معمل مواد التشييد
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قسم الهندسة الميكانيكية 
  Mechanical Engineering Department 

 ورشة الخراطة
Turning Workshop

 ورشة اللحام
Welding Workshop

ورشة التفريز
  Milling Workshop 

 ورشة الكشط والنشر
 والتجليخ

Shaping, Sawing and 
grinding Workshop 

 ورشة تشغيل وتشكيل
الصاج

 Sheet Metal Working 
and Forming Workshop 
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 معمل التصنيع المتقدم ماكينات التحكم العددى
Advanced Machining )CNC Machines( Lab.

معمل ميكانيكا المواد
 Mechanics of Materials Lab. 

 معمل اإلهتزازات الميكانيكية
Mechanical Vibrations Lab. 

معمل هندسة المواد
 Materials Engineering Lab. 

 معمل أساسيات الرسم الهندسي
Basics of Engineering Drawing Lab. 

 معمل الرسم الهندسي الميكانيكى باستخدام
 .ME Drawing & Graphics Lab الحاسب

 معمل التبريد والتكييف
Refrigeration and Air Conditioning Lab. 

 معمل التحكم والهيدروليك
Hydraulic and Control Lab. 

 معمل الموائع والحراريات
Thermo-Fluid Lab.
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نشــرت مجلــة Energy Sources الصــادرة مــن دار Taylor & Francis العريقــة للنشــر بتاريــخ 
6 نوفمبــر 2020 بحثــا علميــا لمشــروع تخــرج بتخصــص الهندســة الميكانيكيــة قــام بتنفيــذه 
الطالبيــن محمــد الرويلــي و عبدالكريــم الرويلــي تحــت إشــراف الدكتــور وليــد عبــد المقصــود 
و االســتاذ الدكتــور محمدنــور المغربــي. قــام الباحثــون مــن خــال هــذا المشــروع بتطويــر آليــة 

محســنة لتحليــة الميــاه باســتعمال الطاقــة الشمســية.
يذكــر أن مجلــة Energy Sources الصــادرة مــن دار Taylor & Francis للنشــر مــن المجــات 

المفهرســة بقاعــدة ISI و قــد بلــغ معمــل تأثيرهــا 1.184

نشر بحث علمي لمشروع تخرج بمجلة
 Energy Sources الصادرة من دار Taylor & Francis
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 تنظيم اليوم العلمي لكل من قسم الهندسة الكهربائية
و قسم الهندسة المدنية و قسم الهندسة الميكانيكية
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 تنظيم ورشات عمل موجهة للطالب بالتعاون مع
الهيئة السعودية للمهندسين

350

3

عدد الطاب المشاركين

 عدد الورشات
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احصائية الخريجين موزعة على األقسام حسب السنوات

الهندسة المدنية

1436  هـ
70

1436  هـ
71

1437  هـ
54

1437  هـ
55

1439  هـ
61

1439  هـ
50

1441  هـ
44

1441  هـ
35

1438  هـ
66

1438  هـ
75

1440  هـ
51

1440  هـ
50

 خريجي كلية الهندسة

الهندسة الكهربائية
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الهندسة الميكانيكية

تنظيم دورات خاصة بالخريجين

1436  هـ
7

1437  هـ
39

1439  هـ
27

1441  هـ
21

1438  هـ
35

1440  هـ
24

عدد الدورات 19
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Dr. Ghazy

Dr. Soliman

Dr. Bashir

Dr. Hanafy

Dr. Soliman

Dr. Altaf

Dr. M. Alkady

Dr. Adel

Dr. Mahmoud

Dr. Yaser

Dr. MAlhaz

Dr. Mohana

Dr. T Bashir

Dr.  M.Ghareeb

Dr. Emad

Dr. Hegazi

Dr.  M.Ghareeb

Dr . A.Seif

Dr. Mahmoud

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

11:30 – 12:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

24 / 02 / 2021

24 / 02 / 2021

24 / 02 /2021

01/ 03 / 2021

01 / 03 / 2021

01 / 03 / 2021

03 / 03 /  2021

29 / 03 / 2021

29 / 03 / 2021

31 / 03 / 2021

31 / 03 / 2021

05 / 04 / 2021

05 / 04 / 2021

05 / 04 / 2021

07 / 04 / 2021

07 / 04 / 2021

07 / 04 / 2021

14 / 04 / 2021

14 / 04 / 2021

Innovation and creativity

Innovationand entrepreneurship

Presentation Skills

Interviewing Skills

Preparation   for Engineering    exams

Leadership and Team Building

Resume Writing

Computer Programming

Public relationship

Preparation for Exit exams

Report Writing

Management Skills

Engineering Ethics

Project Management

Research Methods

Communication Skills

Time Management

Risk Management

Decision making

4

4

4

2

2

2

4

2

2

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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جهود الكلية في مواجهة جائحة كورونا

ــة الصحيــة والتأكــد مــن تطبيــق دليــل  ــة الخاصــة بمتابعــة الحال تشــكيل اللجنــة التنفيذي  .1
العمليــة التعليميــة وإتبــاع كافــة االجــراءات االحترازيــة والوقائيــة للحــد مــن انتشــار كوفيــد-19 

الهندســة بكليــة 
تعقيم متواصل لقاعات االختبارات والفضاءات المشتركة  .2

توفير المعقمات والكمامات  .3
قياس درجات الحرارة للطاب ولمنسوبي الكلية عند دخول مبنى الكلية  .4

التأكيد على تحميل وتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد  .5
فــي حركــة  التباعــد واالنســيابية  بمــا يضمــن  القاعــات  االختبــارات علــى  توزيــع شــعب   .6

الكليــة مبنــى  وإلــى  مــن  والخــروج  الدخــول 
تعليــق الملصقــات التوعويــة وبــث الفيديوهــات علــى شاشــات االعانــات بالكليــة علــى   .7

االختبــارات ايــام  مــدار 
التعامــل مــع الحــاالت المصابــة او المشــتبه إصابتهــا مــن منســوبي الكليــة وفــق دليــل   .8
التعامــل مــع الحــاالت المشــتبه او المؤكــدة إصابتهــا بمــرض كوفيــد -19 في اماكــن العمل الصادر 

عــن هيئــة الصحــة العامــة.
وضــع خطــة بديلــة تضمــن تواصــل عمليــات التصحيــح و المراقبــة لاختبــارات بشــكل   .9

طبيعــي
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 تم بحمد هللا
 لجنة اإلعام والعاقات العامة ومتابعة الموقع اإللكتروني

 كلية الهندسة
 جامعة الجوف

 المملكة العربية السعودية
1443 - 2021
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