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كلمة عميد كلية الهندسة
ــر  ــن، والصــالة والســالم علــى خي ــه رب العالمي الحمــد لل
األنبيــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه الطيبيــن 
تبعهــم  ومــن  المياميــن،  الغــر  وصحابتــه  الطاهريــن، 

بإحســان إلــى يــوم الديــن.

إن مســيرة كليــة الهندســة بالقنفــذة نحــو الريــادة متواصلــة، وتمضــي على خطــى ثابتــة مــن 
خــالل تقديــم جــودة تعليــم عاليــة، وكذلــك المســاهمة فــي نشــر المعرفــة للمجتمــع مــن 

خــالل األبحــاث العلميــة التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع.

إن مــا تــم إنجــازه فــي كليــة الهندســة بالقنفــذة خــالل هــذا العــام مــن التواصــل المســتمر 
لتحســين وتطويــر البيئــة التعليميــة والبنيــة التحتيــة للكليــة مــن قاعــات ومعامــل ومرافــق، 
إنمــا هــو نتيجــة تكاتــف كٍل مــن إدارة الجامعــة ممثلــة فــي معالــي مديــر الجامعــة، وكليــة 

ــة. ــن وطلب ــن وفنيي ــة تدريــس وإداريي ــع كوادرهــا مــن أعضــاء هيئ الهندســة بجمي

التشــييد  هندســة  لقســمي  الدراســية  الخطــط  اعتمــاد  تــم  /1437هـــ،   1436 عــام  ففــي 
والهندســة الصناعيــة، كمــا بــدأت الكليــة العمل بتنفيــذ آليات االعتمــاد األكاديمي ومتطلباته، 
 للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي لقســم هندســة التشــييد، كمــا 

ً
وذلــك تمهيــدا

شــهدت الكليــة احتضــان العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة، كمــا تــم االنتهــاء مــن تجهيــز 
معامــل قســم الهندســة الصناعيــة بأحــدث التقنيــات التــي كان لهــا األثــر الكبيــر فــي جــودة 

ــراء العمليــة التعليميــة. وإث

ــه، ثــم  ــه وقوت ــرة، ولكــن بحــول الل ــة الهندســة بالقنفــذة كبي ــات التــي تواجــه كلي إن التحدي
عزيمــة منســوبي الكليــة ممثلــة فــي عمــادة الكليــة وأقســامها وأعضــاء هيئــة التدريــس 
فيهــا، واإلرادة على مواجهــة الصعوبــات والتحديــات بدعــم مــن والة األمــر وتوجيــه قيــادات 
ــة  ــل، لتكــون كلي ــن عمــر بافي ــه ب ــور عبدالل ــي األســتاذ الدكت الجامعــة، وعلــى رأســهم معال
الهندســة علــى  الرائــدة والمميــزة فــي مجــال  الكليــات  بالقنفــذة واحــدة مــن  الهندســة 

المســتوى الوطنــي واإلقليمــي. 

عميد كلية الهندسة  بالقنفذة

الدكتور/ علوى بن محمد بامهدى
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لمحة تاريخية عن الكلية
تأسســت كليــة  الهندســة  بفــرع جامعــة أم القــرى بمحافظــة القنفــذة عــام 1432هـــ، برؤيــة 
حكيمــة مــن والة األمــر، وبأمــر ســام من لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين بهــدف تخريــج 
مهندســين مــن ذوي الدرايــة العلميــة والمهــارات العمليــة العاليــة فــي تخصصــات هندســية 

مطلوبــة لســوق العمــل الســعودي واإلقليمــي.

الهندســة  التشــييد،  التاليــة: هندســة  التخصصــات  فــي  البكالوريــوس  درجــة  الكليــة  تمنــح 
البيئــة. وهندســة  واالتصــاالت،  اإللكترونيــات  هندســة  الصناعيــة، 

العــام  الكليــة فــي  التشــييد فــي  الفعليــة فــي تخصــص هندســة  الدراســة  بــدأت  وقــد 
الجامعــي 1433هـ. فيمــا بــدأت الدراســة الفعليــة فــي تخصــص الهندســة الصناعية فــي 

الكليــة فــي العــام الجامعــي 1434 هـــ.

تم بنــاء  وكذلــك  التعليميــة،  والوســائل  المعمليــة  التجهيــزات  تجهيز الكلية بأحــدث  وتــم 
لـــ:   

ً
الخطــط الدراســية لألقســام األكاديميــة بالكليــة وفقــا

التطورات التكنولوجية العالمية الحديثة واحتياجات سوق العمل.	 

 	)ABET(.  معايير هيئة االعتماد األكاديمي األمريكية للتخصصات الهندسية والتقنية

 	)NCAAA( .  معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي السعودية

بحيــث تتيــح التجهيــزات والخطــط الدراســية للخريجيــن فرصــة الحصــول علــى تعليــم عالــي 
المســتوى يمكنهــم مــن المنافســة فــي ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي، كمــا يمكنهــم 

ــا فــي الجامعــات العالميــة المرموقــة. مــن متابعــة دراســتهم العلي

وكذلــك تهــدف الخطــط الدراســية لتمكيــن خريجــي هــذه الكليــة مــن اجتيــاز االختبــارات المهنية 

PE و FE للمهندســين مثل
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رؤية الكلية:
كلية متميزة في مجال التعليم الهندسي وخدمة المجتمع على المستوى المحلي.

القيم:
»مهد الرسالة السماوية الخالدة واللغة العربية«، اعتقاد وتراث نحافظ عليهما.1. 

منهج إسالمي الستقرار وتقارب األمم وخدمة البشرية في عصر العولمة.. 2

الجودة النوعية الشاملة هي الخيار األول وأساس التنمية المستدامة.. 3

تبني منهج التعليم المستمر.. 4

االلتزام بخدمة المجتمع، وتحمل مسؤولية الوفاء باحتياجاته.. 5

التعــاون والتواصــل مــع الهيئــات الحكوميــة والجامعــات الوطنيــة والعالميــة والقطــاع . 6
الخــاص.

االلتزام بتهيئة أفضل بيئة تعليمية لتعليم وتدريب الطالب على البحث العلمي.. 7

تنمية المهارات والقدرات، واستكشاف ودعم الموهوبين وذوي االحتياجات الخاصة.. 8

االلتــزام بتحمــل المســؤولية تجــاه المجتمــع، والمســاهمة بتقديــم أفضــل الخدمــات . 9
المقدســة والقادميــن عليهــا. المكرمــة والمشــاعر  لمكــة 

 

رسالة الكلية:
الممكنــة  الخدمــات  وتقديــم  الهندســي،  والتدريــب  التعليــم  مــن  مســتوى عاٍل  تقديــم 

لمنفعــة المجتمــع. 



17

أهداف الكلية:
لترجمة رسالة الكلية إلى واقع ملموس تحرص الكلية على تحقيق األهداف التالية:

إعــداد مهندســين ذوي كفــاءة عاليــة فــي مختلــف الحقــول الهندســية، قادريــن علــى 	 
تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل فــي مؤسســات الدولــة وقطاعــات الصناعــة، ومتابعــة 
ــة الحاجــات اإلنســانية  ــات مــن أجــل مواكب ــا، والتكيــف مــع تطــور التقني دراســاتهم العلي

ــوم الهندســية المعاصــرة. والعل

توفيــر التعليــم المســتمر للمجتمــع، ونشــر المعرفــة الهندســية فــي القطاعــات العامــة 	 
والخاصــة مــن خــالل الــدورات القصيــرة وورش العمــل والمؤتمــرات، وتقديــم االستشــارات 

والمحاضــرات.

الهندســية 	  الحقــول  المعرفــة فــي مختلــف  أجــل نشــر  العلميــة مــن  البحــوث  إجــراء 
ــة، وإيجــاد حلــول هندســية للمشــاكل التــي تواجههــا القطاعــات العامــة والخاصــة. والعلمي
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الهيكل التنظيمي لكلية الهندسة بالقنفذة

شكل 1 : الهيكل التنظيمي

وكيل الكلية

عميد الكلية

وكيل الكلية
للشؤون التعليمية

وكيل الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي

مدير اإلدارة

رئيس قسم
هندسة التشييد

رئيس قسم
الهندسة الصناعية

وكيل الكلية للتطوير 
وريادة األعمال

مجلس الكلية

لجنة المعامل

لجنة الخدمات 
التعليمية

لجنة التشغيل 
والصيانة

لجنة السالمة

لجنة حماية 
حقوق الطالب

المكتبة

لجنة
شؤون الطالب

لجنة
الخطط والمناهج

لجنة الجداول
الدراسية واالختبارات

لجنة
التعليم اإللكتروني

لجنة
األنشطة الطالبية

إدارة التدريب
الصيفي

لجنة
البحث العلمي

لجنة
المؤتمرات

لجنة برامج
الدراسات العليا

لجنة المعيدين 
والمحاضرين

لجنة
التقرير السنوي

وحدة
الشؤون اإلدارية

وحدة الخدمات 
المساندة

وحدة األمن

وحدة األرشيف

وحدة المستودعات

لجنة الخطط 
والمناهج

لجنة الجداول 
الدراسية واالختبارات

لجنة المعامل 
والخدمات التعليمية

لجنة المعادالت

لجنة
مشاريع التخرج

لجنة
الدراسات العليا

أمانة مجلس الكلية

لجنة
الخطة االستراتيجية

لجنة
ضبط الجودة

لجنة الخطط 
والمناهج

لجنة الجداول 
الدراسية واالختبارات

لجنة المعامل 
والخدمات التعليمية

لجنة المعادالت

لجنة
مشاريع التخرج

لجنة
الدراسات العليا

لجنة الجودة
واالعتماد األكاديمي

لجنة القياس
والتقويم

لجنة الموقع 
اإللكتروني

لجنة اإلبداع وريادة 
األعمال

مكتب
متابعة الخريجين

المجلس
االستشاري الهندسي

المجلس
االستشاري الطالبي

وحدة العالقات
العامة واإلعالم
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د. علوي بن محمد با مهدي
عميد كلية

د. أحمد بغدادي
وكيل الكلية

د. أحمد الحسني
وكيل الكلية

للشؤون التعليمية

م. إبراهيم آل مريع
رئيس قسم هندسة التشييد

د. محمد أحمد حسن نصار
وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحث العلمي

د. أيمن بن فوزي الفالح
رئيس قسم الهندسة الصناعية

د. عبيد الحضريتي
وكيل الكلية للتطوير

وريادة األعمال

مجلس الكلية

  

    
 

 

  

 

 

 

  

    
 

 

  

 

 

 

  

    
 

 

  

 

 

 

  

    
 

 

  

 

 

 

  

    
 

 

  

 

 

 

  

    
 

 

  

 

 

شكل 2 : اعضاء مجلس الكلية 
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وصف مبانى كلية الهندسة
الجــدول و المخططــات التاليــة  توضــح االحصائيــات الحاليــة لمبانــى كليــة الهندســة بالقنفــذة 

والمســاحات والطاقــة االســتيعابية علــى مســتوى كليــة الهندســة :

جدول 1 : االحصائيات الحالية لمبانى كلية الهندسة

مالحظاتالعددالبندت

1مبانى كلية الهندسة1

3 + ملحق-طوابق مبانى كلية الهندسة2

1440 متر مربع -المساحة االجمالية للمبنى لكل الطوابق3

طالب / الساعة210الطاقة االستيعابية للكلية4

ملحق لالدارة 
طابق 

للمعامل 

طابقين للقاعات  
الدراسية ومكاتب 

اعضاء هيئة التدريس 
ومعامل الحاسب الى

شكل 3 : توزيع مبانى كلية الهندسة
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احصائيات اعضاء هيئة التدريس وتوزيع المقررات
هيئــة  اعضــاء  اعــداد  لتوزيــع  الحاليــة  االحصائيــات  توضــح  التاليــة   المخططــات  و  الجــدول 
التدريــس المتواجديــن علــى راس العمــل وكذلــك توزيــع المقــررات فــى االقســام العلميــة 

علــى مســتوى كليــة الهندســة :

جدول 2 : االحصائيات الحالية لتوزيع اعداد اعضاء هيئة التدريس 

مالحظاتعدد أعضاء هيئة التدريسالقسمت

12هندسة التشييد1

6الهندسة الصناعية2

قسم الهندسة الصناعية
توزيــع اعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس )ومــن فــي حكمهــم( المتواجديــن علــى رأس عملهــم 

لقسم  با

  

  

    
 

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

شكل 4 : توزيع اعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية
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شكل 6 : توزيع نسب العجز بقسم الهندسة الصناعية
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جدول 3 : احصائيات توزيع مقررات قسم الهندسة الصناعية )للفصل 381(

54اجمالي السقف النظامي لالعباء 

133.4اجمالي الساعات المطروحة 

79.4عدد ساعات العجز 

59.5%نسبة العجز

جدول 4 : احصائيات توزيع مقررات قسم الهندسة الصناعية )للفصل 382(

61اجمالي السقف النظامي لالعباء 

93.15اجمالي الساعات المطروحة 

32.15عدد ساعات العجز 

34.5%نسبة العجز

جدول 5 : احصائيات توزيع مقررات قسم الهندسة الصناعية )للفصل 391(

77اجمالي السقف النظامي لالعباء 

140.4اجمالي الساعات المطروحة 

63.4عدد ساعات العجز 

45.1%نسبة العجز

جدول 6 : احصائيات توزيع مقررات قسم الهندسة الصناعية )للفصل 392(

75اجمالي السقف النظامي لالعباء 
117اجمالي الساعات المطروحة 

42عدد ساعات العجز 
35.89%نسبة العجز
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 قسم هندسة التشييد
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شكل 7 : توزيع اعداد أعضاء هيئة التدريس بقسم هندسة التشييد
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شكل 8 : توزيع الساعات بقسم هندسة التشييد
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شكل 9 : توزيع نسب العجز بقسم هندسة التشييد
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جدول 7 : احصائيات توزيع مقررات قسم هندسة التشييد )للفصل 381(

146اجمالي السقف النظامي لالعباء 

152.8اجمالي الساعات المطروحة 

6.8عدد ساعات العجز 

4.5%نسبة العجز

جدول 8 :احصائيات توزيع مقررات قسم هندسة التشييد )للفصل 382(

145اجمالي السقف النظامي لالعباء 

156.4اجمالي الساعات المطروحة 

11.4عدد ساعات العجز 

7.3%نسبة العجز

جدول 9 :احصائيات توزيع مقررات قسم هندسة التشييد )للفصل 391(

156اجمالي السقف النظامي لالعباء 

184.25اجمالي الساعات المطروحة 

28.25عدد ساعات العجز 

15.3%نسبة العجز

جدول 10 :احصائيات توزيع مقررات قسم هندسة التشييد )للفصل 392(

124اجمالي السقف النظامي لالعباء 

188.36اجمالي الساعات المطروحة 

64.36عدد ساعات العجز 

34.16%نسبة العجز
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يبلــغ عــدد اعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة )32( وهــذا يشــمل المتواجــد علــى راس 	 
العمــل او المبتعثيــن، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي: 

جدول 11 : اعضاء هيئة التدريس في الكلية

الدرجة العلميةالقسماالسمت
أستاذ مشاركهندسة تشييدمنذر محسن النيفر1

أستاذ مشاركهندسة تشييدمحمد أحمد نصار2

أستاذ مشاركهندسة تشييدوائل عبدالاله قاعود قاسم3

أستاذ مساعدهندسة صناعيةجابر بن سعيد الزهراني4

أستاذ مساعدهندسة تشييداحمد محمد حسن بغدادي5

أستاذ مساعدهندسة تشييدحسين محمود حسين6

أستاذ مساعدهندسة تشييدعبدالقادر أحمد ابراهيم العّماري7

أستاذ مساعدهندسة تشييدوائل زغلول السيد الصياد8

أستاذ مساعدهندسة تشييدخالد ابراهيم محمد9

أستاذ مساعدهندسة صناعيةراسم عبدالعزيز سالم الملولي10

أستاذ مساعدهندسة صناعيةعصام علي القماطي11

أستاذ مساعدهندسة صناعيةأيمن بن فوزي الفالح12

أستاذ مساعدهندسة صناعيةاحمد بن سالم الحسني13

محاضرهندسة تشييدإبراهيم بن مريع آل مريع14

محاضرهندسة تشييدمحمد طارق نسيم15

محاضرهندسة تشييدابراهيم محمد أمين الكيالني16

محاضرهندسة تشييدخضر يحيى أحمد المتحمي17

محاضرهندسة تشييدماهر عوض أحمد أبو حسين18

محاضرهندسة تشييدمشعل صالح أحمد المطرفي19

محاضرهندسة تشييدعبدالرحمن سراج عبدالرحمن المالكي20

محاضرهندسة صناعيةعطية أحمد الزهراني21

محاضرهندسة صناعيةعقيل عبدالعزيز العقال22
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الدرجة العلميةالقسماالسمت
محاضرهندسة صناعيةمهند جميل عطية الشريف23

محاضرهندسة صناعيةعبدالله سليمان محمد الوايلي24

معيدهندسة تشييدمحمد علي حمد الفاهمي25

معيدهندسة تشييدأحمد عيسى حسن عازب26

معيدهندسة تشييدراشد علي نايف الشريف27

معيدهندسة صناعيةحسن علي محمد آل عبدالله28

معيدهندسة صناعيةعلي محمد الحكمي29

معيدهندسة صناعيةعبد الله ظافر عطيف30

معيدهندسة صناعيةحسن محمد أحمد الشريف31

معيدهندسة صناعيةمحمد عبدالله الزبيدي32
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كمــا ان هنالــك مبتعثيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس للدراســة فــي الخــارج كمــا هــو 	 
موضــح فــي الجــدول التالــي: 

جدول 12 : مبتعثى الكلية

التخصصجهة االبتعاثاالسمت

خضر يحيى أحمد المتحمي1
كوينزالند استراليا 

)دكتوراة(
هندسة إنشائية

)انشائية وجوتقنية(

ماهر عوض أحمد أبوحسين2
 Teesside بريطانيا

)دكتوراة(

هندسة مدنية
)هندسة تشييد وإدارة 

المشاريع العالمية(

مشعل صالح أحمد المطرفي3
بريطانيا برمنجهام 

)دكتوراة(
هندسة مدنية

)هندسة انشائية(

محمد علي حمد الفاهمي4
جامعة الملك 

عبدالعزيز )ماجستير(
هندسة مدنية

)هندسة انشائية(

راشد علي نايف الشريف5
استراليا - سوينبرن 

)ماجستير(
هندسة مدنية

)هندسة تشييد(

سن علي محمد آل عبدالله6
جامعة الملك 

عبدالعزيز )ماجستير(
هندسة صناعية

)هندسة صناعية(

عطية أحمد الزهراني7
بريطانيا - جامعة 
كاردف )دكتوراة(

هندسة ميكانيكية
)هندسة وصناعات 

هندسية(

عقيل عبدالعزيز العقال8
بريطانيا - نوتنجهام 

)دكتوراة(

هندسة صناعية
)هندسة صناعية 
وإدارة العمليات(

علي محمد الحكمي9
أمريكا - جامعة 

Akron )ماجستير(
هندسة ميكانيكية

)هندسة ميكانيكية(
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التخصصجهة االبتعاثاالسمت

عبد الله ظافر عطيف10
هندسة تصنيع

)هندسة تصنيع 
وإدارة(

مهند جميل عطية الشريف11
بريطانيا - جامعة 
Aston )دكتوراة(

هندسة كهربائية
)هندسة كهربائية 

والكترونية(

12
عبدالله سليمان محمد 

الوايلي

أمريكا -مؤسسة 
فلوريدا للتقنية 

)دكتوراه(

هندسة كهربائية
)اتصاالت والكترونيات(

محمد عبدالله الزبيدي13
استراليا- جامعة 
RMIT )ماجستير(

هندسة كهربائية
)هندسة كهربائية(

عبدالرحمن سراج المالكي14
بريطانيا - جامعة 

برمنجهام )دكتوراة(

هندسة مدنية
)إدارة وتكنولوجيا 

الموارد المائية(
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احصائيات الطالب 

جدول 13 : قوائم تسجيل الطالب خالل العام الدراسي 1439 هـ

الفصل ت
الدراسي

هندسة 
التشييد

الهندسة 
المجموعالصناعية

1391187185372

2392163163326

3393163153316

جدول 14 : حالة الطالب األكاديمية )رقما( خالل العام الدراسي 1439 هـ

الهندسة 
الصناعية هندسة التشييد حالة الطالب الفصل الدراسي

32 30 غير متعثر

391

60 72 متعثر

0 1 متوقع تخرجه

25 25 مستجد

70 57 ملتزم بالخطة

45 26 غير متعثر

392

87 97 متعثر

3 8 متوقع تخرجه

0 0 مستجد

28 32 ملتزم بالخطة

58 38 غير متعثر

393
88 95 متعثر

4 6 متوقع تخرجه

0 0 مستجد
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391

392

393

شكل 10 : اعداد تسجيل الطالب خالل العام الدراسي 1439 هـ

جدول 15 : حالة الطالب األكاديمية )%( خالل العام الدراسي 1439 هـ

الهندسة 
الصناعية هندسة التشييد حالة الطالب الفصل الدراسي

%17 %16 غير متعثر

391

%32 %39 متعثر

%0 %1 متوقع تخرجه

%14 %13 مستجد

%38 %30 ملتزم بالخطة

%28 %16 غير متعثر

392

%53 %60 متعثر

%2 %5 متوقع تخرجه

%0 %0 مستجد

%17 %20 ملتزم بالخطة

%38 %23 غير متعثر

393
%58 %58 متعثر

%3 %4 متوقع تخرجه

%0 %0 مستجد
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شكل 11 : اعداد الطالب األكاديمية )%( بقسم هندسة التشييد
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شكل 12 : اعداد الطالب األكاديمية )%( بقسم الهندسة الصناعية

هندسة التشييد
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احصائيات الخريجين
جدول 16 : أعداد الخريجين بكلية الهندسة بالقنفذة 

الفصل العام الدراسيم
الدراسي

مرحلة الدراسات مرحلة البكالوريوس
اإلجماليالعليا

الطالباتالطالبالطالباتالطالب

32---32الثاني1436 - 1437 هـ1

2---2الصيفي1436 - 1437 هـ2

-----األول1437 - 1438 هـ3

24---24الثاني1437 - 1438 هـ4

7---7الصيفي1437 - 1438 هـ5

3---3األول1438 - 1439 هـ6

51---51الثاني1438 - 1439 هـ7

16---16الصيفي1438 - 1439 هـ8

8---8األول1439 - 1440 هـ9

143000143المجموع
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شكل 13 : أعداد الخريجين بكلية الهندسة بالقنفذة
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الشؤون الفنية
المخطــط التوضيحــى  والجــدول التالــى يبينــا عناصــر الشــؤون الفنيــة علــى مســتوى كليــة 

الهندســة بالقنفــذة خــالل العــام الدراســي 1439 هـــ :

  

غرف الخدمات 
المساندة 

 ومكاتب ادارية
دورات المياه

المكيفات

مكاتب اعضاء 
هيئة التدريس

استراحة 
اعضاء هيئة 

التدريس

شكل 14 : عناصر الشؤون الفنية على مستوى الكلية 

جدول 17 : عناصر الشؤون الفنية على مستوى الكلية

المالحظاتالعددوصف البندت

5غرف الخدمات المساندة ومكاتب ادارية1

34دورات المياه2
50% فقط 

المفعل

المكيفات3
61 مكيف شباك

47 مكيف سبليت

20مكاتب اعضاء هيئة التدريس4

اليوجداستراحة اعضاء هيئة التدريس5



35

الشؤون االدارية
المخطــط التوضيحــى  والجــدول التالــى يبيــن جميــع عناصــر الشــؤون االداريــة علــى مســتوى 

كليــة الهندســة بالقنفــذة خــالل العــام الدراســي 1439 هـــ و تشــمل مايلــى:

الفنييناإلداريين

مستخدمين عقود خدمة 
مجتمع

شكل 15 : عناصر الشؤون االدارية على مستوى الكلية 

جدول 18 : عناصر الشؤون االدارية على مستوى الكلية

المالحظاتالعددوصف البندت

2عدد اإلداريين1

-عدد الفنيين2

3مستخدمين3

ضابط امن : 2عقود خدمة مجتمع4
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اهــم إنجــازات الكليــة خــالل العــام الجامعــى 1439- 
1440هـ 

قامــت الكليــة فــي الســنتين الماضيتيــن فضــال عــن االعــوام الســابقة بالعديــد مــن المبــادرات 
ــات  ــادرات وعقــد االتفاقي ــة مــن خــالل المب ــة والبحثي والمشــاركات فــي االنشــطة االكاديمي
ــة، والتــي يســتفيد منهــا الطــالب  ــدورات التدريبي ــة، واقامــة ال ــة والتدريبي مــع الجهــات البحثي
واعضــاء هيئــة التدريــس وافــراد المجتمــع. كمــا قــام عــدد مــن اعضــاء هيئــة التدريــس بنشــر 

عــدد مــن االبحــاث العلميــة فــي الدوريــات العلميــة والبحثيــة.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع معهــد البحــوث والدراســات 	 
االستشــارية.  

شكل 16 : توقيع  اتفاقية تعاون مع معهد البحوث والدراسات االستشارية
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ــادي الطالبــي المشــاركة فــي المنافســات 	  تدشــين الن
ــة.   الرياضي

شكل 17 : توقيع  المشاركة في المنافسات الرياضية

ورش عمل مشتركة مع كلية الحاسب اآللي.	 

تدشين الموقع االلكتروني المساند لكلية الهندسة. 	 

مشــاركة طــالب كليــة الهندســة فــي المؤتمــر العلمــي 	 
الثامــن.

النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس.	 

اقامة دورات تدريبية في برنامج الفوتوشوب.	 

عقد الندوات العلمية.	 

التعليــم 	  إدارة  مــع  المشــترك  التعــاون  ســبل  بحــث   
لقنفــذة. با

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع إدارة التعليــم بمحافظــة 	 
القنفــذة.
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توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية محافظة القنفذة.	 

لقاء بقيادات مركز الموهوبين بالقنفذة.	 

اقامة وتنظيم دورة )حدد فكرة مشروعك الريادي(.	 

خدمــة 	  فــي  القــرى  أم  جامعــة  بمبــادرة  المشــاركة 
الرحمــن.  ضيــوف 
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معامل قسم هندسة التشييد: 
معمل الخرسانة

يحتــوي المعمــل علــى األجهــزة والمعــدات الخاصــة بإجــراء التجــارب علــى مكونــات الخرســانة 
ــركام والخرســانة فــي حالتيهــا الرطبــة والجافــة. يحتــوي المعمــل كذلــك  مــن االســمنت وال
علــى االدوات واألجهــزة الخاصــة بقيــاس االجهــادات واالنفعــاالت المتولــدة بنمــاذج العناصــر 
والمجســمات الخرســانية وحديــد التســليح لتلــك العناصــر. يحتــوي المعمــل كذلــك علــى 
ــة للطــالب  ــل نمــاذج العناصــر الخرســانية. يخــدم المعمــل االغــراض التعليمي معــدات لتحمي
فــي تدريــس الجــزء العملــي الخــاص بمقــرر مــواد التشــييد وإجــراء التجــارب المعمليــة الخاصــة 
بمشــاريع التخــرج فــي مجــال خــواص مــواد التشــييد. يخــدم المعمــل االغــراض البحثيــة فــي 

مجاالت الهندسة االنشائية وهندسة التشييد.

شكل 18 : معمل الخرسانة
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معمل ميكانيكا التربة
يحتــوي المعمــل علــى األجهــزة والمعــدات الخاصــة بإجــراء التجــارب لتحديــد نــوع ومكونــات 
التربــة تحــت تأثيــر األحمــال المنقولــة. ويحتــوي المعمــل أيضــا علــى  وخــواص وســلوك 
ــة ومقســمات  ــل المطاحــن وخالطــات الروب ــارات مث ــات لالختب ــز عين المعــدات الخاصــة بتجهي
العينــات. يحتــوي المعمــل كذلــك علــى مقاييــس وأجهــزة تســجيل البيانــات الخاصــة باإلزاحــة 
واالنفعــال للتربــة ونمــاذج األساســات وتغيــر الضغــط المســامي للتربــة. يحتــوي المعمــل 
كذلــك علــى إطــارات ردة الفعــل والضواغــط الهيدروليكيــة لتحميــل نماذج القواعد الســطحية 
ــة للطــالب فــي تدريــس الجــزء  واألساســات العميقــة. ويخــدم المعمــل االغــراض التعليمي
التجــارب  وإجــراء  األساســات  والصخــور وهندســة  التربــة  بمقــرر ميكانيــكا  الخــاص  العملــي 
المعمليــة الخاصــة بمشــاريع التخــرج فــي المجــال ذاتــه. يخــدم المعمــل االغــراض البحثيــة 

فــي مجــاالت الهندســة االنشــائية وهندســة التشــييد.

شكل 19 : معمل ميكانيكا التربة

الخــواص  بتحديــد  الخاصــة  التجــارب  المســتخدمة إلجــراء  المعمــل علــى األجهــزة  يحتــوي 
المســتخدمة فــي مجــال هندســة  للمعــادن والمــواد  الفيزيائيــة والكيميائيــة والهندســية 
التشــييد. تشــكل األجهــزة الخاصــة باختبــار الخــواص والســلوك الهندســي للمعــادن جــزء هامــا 
حيــث يتوفــر جهــاز الشــد العالمــي وأجهــزة الضغــط واالنحنــاء. يشــمل المعمــل كذلــك علــى 
األجهــزة الخاصــة باختبــار عوامــل مقاومــة الحديــد للتــآكل والصــدأ ألهميــة ذلــك فــي مجــاالت 
العملــي  الجــزء  تدريــس  فــي  للطــالب  التعليميــة  االغــراض  المعمــل  يخــدم  اإلنشــاءات. 
الخــاص بمقــرر خــواص مــواد التشــييد وإجــراء التجــارب المعمليــة الخاصــة بمشــاريع التخــرج 
فــي المجــال ذاتــه. يخــدم المعمــل االغــراض البحثيــة فــي مجــاالت الهندســة االنشــائية 

وهندســة التشــييد.
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معمل االنشاءات واختبارات مواد التشييد
الخــواص  بتحديــد  الخاصــة  التجــارب  المســتخدمة إلجــراء  المعمــل علــى األجهــزة  يحتــوي 
المســتخدمة فــي مجــال هندســة  للمعــادن والمــواد  الفيزيائيــة والكيميائيــة والهندســية 
التشــييد. تشــكل األجهــزة الخاصــة باختبــار الخــواص والســلوك الهندســي للمعــادن جــزء هامــا 
حيــث يتوفــر جهــاز الشــد العالمــي وأجهــزة الضغــط واالنحنــاء. يشــمل المعمــل كذلــك علــى 
األجهــزة الخاصــة باختبــار عوامــل مقاومــة الحديــد للتــآكل والصــدأ ألهميــة ذلــك فــي مجــاالت 
العملــي  الجــزء  تدريــس  فــي  للطــالب  التعليميــة  االغــراض  المعمــل  يخــدم  اإلنشــاءات. 
الخــاص بمقــرر خــواص مــواد التشــييد وإجــراء التجــارب المعمليــة الخاصــة بمشــاريع التخــرج 
فــي المجــال ذاتــه. يخــدم المعمــل االغــراض البحثيــة فــي مجــاالت الهندســة االنشــائية 

وهندســة التشــييد.

   

شكل 20 : معمل االنشاءات واختبارات مواد التشييد
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معمل ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
ــوات المغلقــة  ــع فــي القن ــى األجهــزة الخاصــة بدراســة ســريان الموائ ــوي المعمــل عل يحت
والمفتوحــة وكذلــك دراســة القــوي الهيدروســتاتيكية الناتجــة عنهــا علــى عناصــر المنشــآت 
الفواقــد  بقيــاس  الخاصــة  األجهــزة  علــى  كذلــك  المعمــل  يحتــوي  بهــا.  الصلــة  ذات 
الهيدروليكيــة باالحتــكاك أو فــي الوصــالت ويشــمل المعمــل كذلــك علــى نمــاذج المضخــات 
وتوصيلهــا علــى الشــبكات. يخــدم المعمــل االغــراض التعليميــة للطــالب فــي تدريــس الجــزء 
ــة  ــكا الموائــع والهيدروليــك. يخــدم المعمــل االغــراض البحثي العملــي الخــاص بمقــرر ميكاني

ــة. فــي مجــاالت الهندســة المدني

شكل 21 : معمل ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
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 معمل المساحة والجيوماتكس
يحتــوي المعمــل علــى األجهــزة الخاصــة بالقياســات المســاحية منهــا األجهــزة التقليديــة 
مثــل أشــرطة القيــاس والشــواخص والبوصــالت المســاحية والموازيــن والتيودولــت. يشــتمل 
المعمــل كذلــك علــى أجهــزة متطــورة للقياســات المســاحية مثــل محطــات الرصــد المتكامــل 
باألقمــار  باالتصــال  االحداثيــات  قيــاس  وأجهــزة  المســافات  لقيــاس  االلكترونيــة  واألجهــزة 
الصناعيــة. يخــدم المعمــل االغــراض التعليميــة للطــالب فــي تدريــس الجــزء العملــي الخــاص 
بمقــرر مســاحة التشــييد وإجــراء التجــارب المعمليــة الخاصــة بمشــاريع التخــرج فــي المجــال 

ــة. ــة فــي مجــاالت الهندســة االنشــائية والمدني ــه. يخــدم المعمــل االغــراض البحثي ذات

   

شكل 22 : معمل المساحة والجيوماتكس
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معمل االنظمة الكهروميكانيكية للمنشآت
يحتــوي المعمــل علــى األجهــزة الخاصــة بدراســة الخــواص الحراريــة لمــواد البنــاء، أجهزة قياس 
انتقــال الحــرارة بالتوصيــل والحمــل( الحــر والقســري واالشــعاع، انتقــال الحــرارة مــن الســطوح 
الممتــدة الزعانــف, وأجهــزة قيــاس درجــات الحــرارة والرطوبــة، أجهــزة التكييــف والتبريــد، وأجهزة 

التهويــة، ووحــدات التمديــدات الكهربائيــة وأنظمــة الحريــق داخــل المبانــي.

  

شكل 23 : معمل االنظمة الكهروميكانيكية للمنشآت
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معامل قسم الهندسة الصناعية: 

:CAD-CAM معمل الرسم بمساعدة الحاسب اآللي
يهتــم هــذا المعمــل بالتعليــم العملــي لتطبيقــات تصميــم وتصنيــع المنتجــات، ويحتــوي علــى 
تجهيــزات حاســبات وبرامــج إلعــداد برامــج تصاميــم المنتجــات. ويســتخدم معمــل الحاســب 
اآللــي لتدعيــم وصقــل مهــارات الطــالب فــي العمــل علــى الحاســب فــي مجــاالت الهندســة 
الصناعيــة المختلفــة. والمعمــل مجهــز بكافــة االحتياجــات مــن الحواســب اآلليــة الحديثــة 
والمتصلــة بشــبكة اإلنترنــت والطابعــات الالزمــة لمســاعدة الطــالب علــى أداء مشــروعاتهم 
والمهــام المكلفيــن بهــا، والعــروض التقديميــة المطلوبــة فــي مختلــف المقــررات باســتخدام 

.Inventor برنامــج الرســم الصناعــي

:CAD-CAM شكل 24 : معمل الرسم بمساعدة الحاسب اآللي
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:CNC معمل األتمة وآالت التحكم الرقمي
وبرمجتهــا  اإلنتــاج  بــآالت  التحكــم  أنظمــة  علــى  العملــي  بالتعليــم  المعمــل  هــذا  يهتــم 
بواســطة  تحكــم  أنظمــة  علــى  ويحتــوي  آليــة،  بصــورة  لتعمــل  والحاســوبية  المنطقيــة 
الحاســوب ومحــركات ومجســات للتحكــم الصناعــي وأمتــت آالت ومعــدات وأنظمــة اإلنتــاج. 
يهتــم هــذا المعمــل بالتدريــب علــى برمجــة وتشــغيل آالت اإلنتــاج التــي تعمــل بالتحكــم 

الرقمــي. 

:CNC شكل 25 : معمل األتمة وآالت التحكم الرقمي
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معمل القياسات الهندسية
ُيســتخدم هــذا المعمــل فــي إجــراء التجــارب العمليــة المتعلقــة بمقــرر علــم القيــاس؛ والتــي 
عنــى بالقياســات الدقيقــة لألبعــاد والزوايــا، وتحديــد أخطــاء الشــكل ومواصفــات أســطح 

ُ
ت

ــى أدوات القياســات الدقيقــة ســواًء منهــا  ــوي المعمــل عل المشــغوالت الهندســية. ويحت
اليدويــة المتنقلــة أو األجهــزة الثابتــة. ويتوفــر بالمعمــل عــدد مــن األجهــزة الدقيقــة الكهربيــة 
والرقميــة، وبعضهــا متصــل بأجهــزة الحاســب اآللــي، ممــا يوفــر إمكانيــة إجــراء قياســات األبعــاد 
بدقــة تصــل إلــى 0.1 ميكــرون، وللزوايــا بدقــة دقيقة واحدة، وكذلــك إجراء االختبارات المعقدة 
المختلفــة مثــل اختبــار اســتواء األســطح، وكذلــك إجــراء قياســات القــالووظ والتــروس وقيــاس 

خشــونة األســطح واســتدارة األعمــدة.

شكل 26 : معمل القياسات الهندسية
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معمل محاكاة وتحليل األنظمة الصناعية
يهتــم هــذا المعمــل بالتعليــم العملــي لتطبيقــات التصميــم والتصنيــع والتشــغيل والصيانــة 
ألنظمــة اإلنتــاج بمحــاكاة الواقــع بصــورة افتراضيــة، ويحتــوي علــى الحاســبات وبرمجيــات 
وأجهــزة العمــل االفتراضــي. كمــا يهتــم هــذا المعمــل بالتعليــم العملــي لتطبيقــات المحــاكاة 
لألنظمــة الصناعيــة، وتصميــم وتحليــل عواملهــا المؤثــرة علــى أدائهــا، ويحــوي علــى أجهــزة 

تحليــل بيانــات وبرامــج لتحليــل ومحــاكاة األنظمــة وعملياتهــا. 

شكل 27 : معمل محاكاة وتحليل األنظمة الصناعية
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النمــاذج  وجهــاز  بالحاســب  المتكامــل  التصنيــع  معمــل 
الســريع األوليــة 

إجــراء التجــارب المتعلقــة بمقــرر التصنيــع بمســاعدة الحاســب اآللــي، وعمــل األبحــاث العلميــة 
ذات العالقــة بالروبــوت، وكذلــك االســتفادة منــه فــي مشــاريع التخــرج لطلبــة القســم، وفــي 
إجــراء االختبــارات الالزمــة للتأكــد مــن صالحيــة اســتخدام األجهــزة، والتجــاِرب المتعلقــة بالتحكــم 
اآللــي للتحكــم فــي العمليــات الصناعيــة عــن طريــق اإلنســان اآللــي، وربــط األجهــزة الصناعيــة 
ــة،  ــات المطلوب ــي باســتخدام برنامــج خــاص للعملي ــق الحاســب اآلل والتحكــم فيهــا عــن طري
ــح  ــة الســريع يتي ــة المســتمرة لعمــل األجهــزة. جهــاز النمــاذج األولي ــات المراقب ــك عملي وكذل
للطــالب بنــاء نمــاذج أوليــة مــن البالســتيك لتصاميمهــم. والطــالب قــادرون علــى إنتــاج 

 للغايــة.
ً
مخططاتهــم حتــى لــو كان التصميــم معقــدا

شكل 28 : معمل التصنيع المتكامل بالحاسب 
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معمل الورش الهندسية
يقــدم هــذا المعمــل التدريــب العملــي الســتخدام آالت اإلنتــاج، ودراســة العوامــل المؤثــرة 
المناســبة وتسلســلها  التصنيــع  أســاليب  واختيــار  بتصميــم  والقيــام  المــواد،  تصنيــع  علــى 
لتصنيــع منتــج معيــن، ويحــوي علــى آالت اإلنتــاج التقليديــة مــن آالت تشــغيل المعــادن 
)مخــارط – فرايــز – تجليــخ – نشــر – وغيرهــا(، وآالت تشــكيل المعــادن )مكابــس( وآالت 
تصنيــع غيــر تقليديــة ) إليكتروكيمائــي – الليــزر – وغيرهــا(  وآالت تصنيــع البالســتيك. وتتوفــر 
مجموعــة مــن المعــدات والماكينــات التــي تســتخدم فــي تدريــب الطــالب فــي مجــاالت 

ســباكة المعــادن، وعمليــات تشــغيل وتشــكيل المعــادن. 

شكل 29 : معمل الورش الهندسية
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لجان الكلية:

لجنة المعامل بكلية الهندسة بالقنفذة:
ومهامها اآلتي: 

الرفع باحتياجات معامل الكلية من مواد وأدوات ومستلزمات وتأمينها.	 

اعــداد طلبيــات األقســام العلميــة بالكليــة مــن احتياجــات حاليــة ومســتقبلية مــن أدوات 	 
ومســتلزمات تخــص معامــل الكليــة وذلــك بالتنســيق مــع اقســام الكليــة.

التنسيق مع عمادة الخدمات التعليمية بشأن توفير االحتياجات الالزمة للمعامل.	 

التأكد من ضوابط السالمة المتبعة عند استخدام المعامل.	 

لجنة التشغيل والصيانة بكلية الهندسة بالقنفذة:
ومهامها اآلتي: 

متابعــة األعمــال الخاصــة بالتشــغيل والصيانــة والتــي تخــص مبنــى كليــة الهندســة 	 
مكوناتــه. بجميــع  بالقنفــذة 

الرفــع وبشــكل فــوري بشــأن كل مــا يخــص احتياجــات الكليــة الخاصــة بالتشــغيل والصيانة 	 
الــى اإلدارة العامــة للمرافــق والخدمــات بالجامعــة ممثلــة فــي مكتــب اإلدارة بالفرع.

التنســيق مــع مكتــب اإلدارة العامــة للمرافــق والخدمــات بالفــرع بشــأن الطلبــات التــي تــم 	 
رفعهــا مــن قبــل الكليــة.

متابعة إتمام الطلبات التي تم رفعها من قبل الكلية حتى اتمامها.	 

لجنة األمن والسالمة بكلية الهندسة بالقنفذة:
ومهامها اآلتي: 

اإللمام بالمخطط الخاص بمبنى الكلية ومعرفة جميع مداخل ومخارج الكلية.	 



52

وضع خطة عامة عند حدوث أي ظرف طارئ ال قدر الله.	 

التنســيق مــع إدارة األمــن بالجامعــة بشــأن احتياجــات الكليــة مــن افــراد مســؤولين عــن 	 
ضبــط االمــن بالكليــة.

ــع معــدات الســالمة الالزمــة 	  ــر جمي التنســيق مــع إدارة الســالمة بالجامعــة بشــأن توفي
للكليــة.

التأكد من وضوح اللوحات االرشادية داخل مبنى الكلية لجميع مستخدمي المبنى.	 

لجنة الخدمات التعليمية بكلية الهندسة بالقنفذة:
ومهامها اآلتي: 

دراســة احتيــاج الكليــة لجميــع المســتلزمات التعليميــة والرفــع بــه الــى الجهــات المســؤولة 	 
عــن هــذه االحتياجــات كال علــى حــدة.

التأكــد مــن تحقيــق كفــاءة اســتخدام المــواد والمســتلزمات التعليميــة التــي توفرهــا 	 
الجامعــة.

مخاطبــة الجهــات ذات االختصــاص وبشــكل عاجــل عنــد وجــود أي نقــص فــي توفــر أي 	 
مــن المــواد او المســتلزمات التعليميــة للجهــات ذات العالقــة.

لجنة البحث العلمي بكلية الهندسة بالقنفذة: 
ومهامها اآلتي: 

االشراف على اعداد الخطط البحثية لالقسام العلمية 	 

اعــداد قوائــم باســماء المشــاركين بالمجموعــات البحثيــة فــى مختلــف المجــاالت علــى 	 
مســتوى الكليــة 

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة علــى اعــداد االبحــاث العلميــة بمــا يعــود بالنفــع 	 
علــى الجامعــة 

ــة واالبحــاث المنشــورة العضــاء 	  اعــداد ملخــص ســنوى يضــم قائمــة باالنشــطة العلمي
هيئــة التدريــس بالكليــة يضــاف 
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للتقرير السنوى للكلية 	 

وضع خطة النشاء مجلة الكلية 	 

النظر في الموضوعات التى يحيلها عميد الكلية للجنة 	 

لجنة المؤتمرات بكلية الهندسة بالقنفذة: 
ومهامها اآلتي: 

اعــداد قائمــة بــورش العمــل الخاصــة بالبحــث العلمــى علــى مســتوى الكليــة واالشــراف 	 
والتنســيق داخــل االقســام حتــى تتــم 

هذه الورش بصورة متميزة 	 

اعداد قائمة بورش العمل والسينمارات والندوات على مستوى الكلية 	 

 االشراف على جميع المؤتمرات وورش العمل واللقاءات التى تعقد داخل الكلية 	 

 تشــجيع الــطالب علــى حضــور المؤتمــرات وورش العمــل واللقــاءات التــى تعقــد داخــل 	 
الكليــة وخارجهــا 

 اعداد ملخص عن انشطة اللجنة يضاف للتقرير السنوى للكلية 	 

 النظر في الموضوعات التى يحيلها عميد الكلية للجنة 	 

لجنة برامج الدراسات العليا  بكلية الهندسة بالقنفذة: 
ومهامها اآلتي: 

مراجعــة وتقييــم الخطــط الخاصــة ببرامــج الماجســتير بالكليــة مــع تحديــد الجــداول الزمنيــة 	 
و عمــل الدراســات الالزمــة 

 تقديم اقتراحات واالشراف على اعداد برامج الماجستير المقترحة داخل الكلية 	 

تنسيق توزيع مقررات الدراسات العليا بين االقسام 	 

 مراجعة نسب المقررات المختلفة فى برامج الماجستير المقترحة داخل الكلية 	 

مراجعة المهارات المكتسبة من مقررات برامج الماجستير المقترحة داخل الكلية 	 
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 اعداد ملخص عن انشطة اللجنة يضاف للتقرير السنوى للكلية 	 

 النظر في الموضوعات التى يحيلها عميد الكلية للجنة 	 

لجنة المعيدين والمحاضرين  بكلية الهندسة بالقنفذة: 
ومهامها اآلتي: 

 االشــراف علــى لجــان االختبــارات التحريريــة والشــفوية للمتقدميــن لوظائــف معيــد أو 	 
ــة  محاضــر بالكلي

التاكــد مــن عــرض جميــع معــامالت ا لــطالب المبتعثيــن علــى مجالس االقســام وصدور 	 
القــرارات الخاصــة به ا 

 مراجعــة جميــع معــامالت ا لــطالب المبتعثيــن وقــررات مجالــس االقســام الخاصــة بهــا 	 
قبــل عرضهــا علــى مجلــس الكليــة 

والشــفوية 	  التحريريــة  باالختبــارات  الخاصــة  بالوثائــق  االقســام  احتفــاظ  مــن  التاكــد 
بالكليــة  محاضــر  أو  معيــد  لوظائــف  للمتقدميــن 

اعداد ملخص عن انشطة اللجنة يضاف للتقرير السنوى للكلية 	 

النظر في الموضوعات التى يحيلها عميد الكلية للجنة 	 

لجنة التقرير السنوي بكلية الهندسة بالقنفذة: 
ومهامها اآلتي: 

التنســيق مــع جميــع اللجــان العاملــة بالكليــة فــى تجميــع البيانــات الالزمــة العــداد 	 
الســنوى  التقريــر 

تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة علــى المداومــة فــى رفــع قائمــة باالنشــطة 	 
المختلفــة لهــم الــى اللجنــة لتســجيلها فــى 

التقرير السنوى 	 

اعداد التقرير السنوى للكلية مع عرضه على عميد الكلية الخذ التوصيات النهائية 	 
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النظر في الموضوعات التى يحيلها عميد الكلية للجنة 

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
انجازات اللجنة خالل العام الدراسى 1439-1440هـ

االعتماد األكاديمي الوطني والدولي:

إنجــاز متطلبــات الجامعــة الخاصــة باالعتمــاد المؤسســي مــن المركــز 	. 
)AAACN( األكاديمــي  واالعتمــاد  للتقويــم  الوطنــي 

االعتمــاد  علــى  بالحصــول  الخاصــة  الجامعــة  متطلبــات  إنجــاز  علــى  اللجنــة  عملــت 
المؤسســي مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي. حيــث عملــت علــى 
إســتكمال جميــع النواقــص الــوارده فــي تقريــر المراجعــة الداخليــة المقــدم مــن وكالــة 
الجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال بهــدف رفــع نســبة اإلنجــاز مــن 89% إلــى 98%. و تــم 
رفــع الملفــات المطلوبــه علــى نظــام المشــاركة الخــاص بعمــادة التطويــر الجامعــي 
والجــودة النوعيــة ثــم تواصلــت الوكالــة فــي اكثــر مــن مناســبه مــع العمــادة بهــدف 
تحديــث تقريــر نســبة إنجــاز الملفــات الخاصــة باإلعتمــاد المؤسســي ومــا زالــت الملفــات 
 إلنشــغال العمــادة بأعمــال 

ً
المحدثــه تحــت الدراســه وتقــدر الوكالــة هــذا األمــر نظــرا

.
ً
االعتمــاد المؤسســي مؤخــرا

إنجــاز متطلبــات التقديــم علــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي الدولــي 2. 
)TEBA( لبرامــج الكليــة

عملــت اللجنــة علــى إنجــاز متطلبــات التقديــم علــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي 
الدولــي لبرنامجــي هندســة التشــييد والهندســة الصناعيــة بالكليــة بهــدف البــدء بتقديــم 
طلــب الحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي الدولــي لبرنامــج هندســة التشــييد فــي 
ــة ســعادة  ــه حســب إفــادة منســق الجــودة بالكلي ــم بحمــد الل ــى. فقــد ت ــة األول المرحل
الدكتــور محمــد أحمــد نصــر نصــار خــالل الفصــل الثانــي مــن العــام الجامعــي الحالــي 
الماضيــة  الثالثــة  البرنامجيــن للفصــول  لــكال  المقــررات  1440/1439 هـــ تأميــن مجلــدات 
بنســبة قاربــت 90%. وهــو األمــر الــذي يعــد نقلــه نوعيــه فــي مســيرة العمــل مقارنــة بمــا 
ــة.  ــة حســب إفــادة ســعادة منســق الجــودة بالكلي ــه خــالل الســنوات الماضي كان األمــر علي
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 .	)TEBA( العمل على بوابة إلدارة ملفات االعتماد األكاديمي الدولي

عملــت اللجنــة خــالل الفتــرة الماضيــة مــع ســعادة المحاضــر عبــد الكريــم عبــد القــادر 
بكليــة الحاســب اآللــي بالقنفــذة علــى اســتحداث بوابــة تعنــى بــإدارة ملفــات االعتمــاد 
ــة الفصــل األول مــن  ــي. وســيتم العمــل بهــذه المنظومــة مــع بداي األكاديمــي الدول

ــر. العــام الجامعــي القــادم بعــد إنهــاء أعمــال التطوي

لجنة التخطيط والتطوير
انجازات اللجنة خالل العام الدراسى 1439-1440هـ

إطــاق مســابقة »اإلبتــكارات« علــى مســتوى كليتــي الهندســة . 	
والحاســب اآللــي بالقنفــذة 

أطلقــت وكالــة الكليــة للتطويــر وريــادة األعمــال مســابقة »االبتــكارات« فــي الفصــل 
الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 1440/1439 هـــ علــى مســتوى كليتــي الهندســة 
والحاســب اآللــي بالقنفــذة. صممــت هــذه المســابقة للمخترعيــن والمبتكريــن الذيــن 
ســمت هممهــم واتســعت آفاقهــم وانطلقــت بهــم قدراتهــم نحــو الجديــد والمفيــد 
ســواء ابتــكارات علميــة أو تجــارب عمليــة أو غيرهــا بشــرط وجــود اإلبــداع . وقــد فــازت 
بالمركــز األول لهــذه المســابقة الطالبــه خلــود الناشــري بكليــة الحاســب اآللــي بالقنفــذة. 

شكل 30 :  فاليزر مسابقة اإلبتكارات
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كليتــي . 2 مســتوى  علــى  المرئــي«  »اإلنتــاج  مســابقة  إطــاق 
بالقنفــذة  اآللــي  والحاســب  الهندســة 

أطلقــت وكالــة الكليــة للتطويــر وريــادة األعمــال مســابقة »اإلنتــاج المرئــي« فــي الفصــل 
الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 1440/1439 هـــ علــى مســتوى كليتــي الهندســة 
والحاســب اآللــي بالقنفــذة. صممــت هــذه المســابقة للمحترفيــن فــي التعامــل مــع 
برامــج االنتــاج المرئــي ســواء البريميــر أو اليوليــد أو غيرهــا. تشــمل هــذه المســابقة جميــع 
أعمــال الموشــن جرافيكــس، أفــالم دراميــة قصيــرة، أفــالم وثائقيــه قصيــره . وقــد كان 
المركــز األول فــي هــذه المســابقة مــن نصيــب الطالــب أحمــد الكنانــي بكليــة الحاســب 

اآللــي بالقنفــذة.

شكل 31 :  فاليزر مسابقة االنتاج المرئي
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إطــاق مســابقة »تصاميــم« علــى مســتوى كليتــي الهندســة . 	
والحاســب بالقنفــذة 

الفصــل  للتطويــر وريــادة األعمــال مســابقة »تصاميــم« فــي  الكليــة  أطلقــت وكالــة 
الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 1440/1439 هـــ علــى مســتوى كليتــي الهندســة 
والحاســب اآللــي بالقنفــذة. صممــت هــذه المســابقة للمحترفيــن فــي التعامــل مــع 
برامــج تحريــر الصــور ســواء الفوتوشــوب أو الليســتوريتور أو غيرهــا. وقــد كان المركــز 
األول فــي هــذه المســابقة مــن نصيــب الطالبــه أمنــه الفالحــي بكليــة الحاســب اآللــي 

بالقنفــذة.

شكل 32 :   فاليزر مسابقة تصاميم
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مســتوى . 4 علــى  الفوتوغرافــي«  »التصويــر  مســابقة  إطــاق 
بالقنفــذة  والحاســب  الهندســة  كليتــي 

أطلقــت وكالــة الكليــة للتطويــر وريــادة األعمــال مســابقة »التصويــر الفوتوغرافــي« فــي 
ــي  ــي مــن العــام الجامعــي 1440/1439 هـــ علــى مســتوى كليت الفصــل الدراســي الثان
الهندســة والحاســب اآللــي بالقنفــذة. صممــت هــذه المســابقة لمحترفــي التصويــر 
الفوتوغرافــي والهــواة الراغبيــن بالتقــاط أجمــل الصــور وتخليــد الذكريــات . وقــد كان 
المركــز األول فــي هــذه المســابقة مــن نصيــب الطالبــه أشــجان الكنانــي بكليــة الحاســب 

اآللــي بالقنفــذة.

شكل 33 :   فاليزر مسابقة التصوير الفوتوغرافي
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علــى . 5 األولــى  بدورتهــا  التخــرج«  »مشــاريع  مســابقة  إطــاق 
بالقنفــذة   الهندســة  كليــة  مســتوى 

التخــرج« علــى  للتطويــر وريــادة األعمــال مســابقة »مشــاريع  الكليــة  أطلقــت وكالــة 
مســتوى كليــة الهندســة بالقنفــذة فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 
1440/1439 هـــ . وهدفــت المســابقة فــي دورتهــا األولــى إلــى نشــر ثقافــة اإلبــداع 
جــودة  بما يســهم في رفــع مســتوى  الكليــة  بيــن طــالب  التحــدي  وروح  واالبتــكار، 
مخرجــات البرامــج األكاديميــة بشــكٍل عــام ومشــاريع التخــرج بشــكٍل خــاص .  كمــا ســعت 
المســابقة إلــى تهيئــة الطــالب وتشــجيعهم للمشــاركة بمشــاريعهم فــي المســابقات 
ــي: ــج المســابقة كالتال ــى مســتوى الجامعــة وخــارج أســوارها. وقــد جــاءت نتائ ــة عل المعلن

الفائــزون بالمركــز األول: »مجموعــة الدكتــور عبدالقــادر العماري«، مــع أعضــاء الفريــق 
الطالبــي، وهــم: )أحمــد مســعود أحمــد العيســي. خالــد محمــد عبداللــه المرحبــي. 
مقبــول علــي حســن عســيري. أحمــد نافــع أبوطالــب الحارثــي. ماجــد عمــر شــامي 

اليحيــاوي(.

 

شكل 34 :   فاليزر مسابقة مشاريع التخرج
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وجــاء فــي المركــز الثانــي: »مجموعــة الدكتــور راســم الملولي«، والفريــق الطالبــي 
المكــون مــن: )نــواف حســن محمــد عــوض. عبدالرحمــن حامــد عبدالرحمــن بــدوي. 
بســام ســعيد عمــر بامعبــد. فيصــل أحمــد عثمــان الكثيــري. عبدالرحمــن ضحــوي أحمــد 

العمــري(.

وحصــل علــى المركــز الثالث »مجموعــة الدكتــور عصــام القماطــي«، والفريــق الطالبــي: 
)علــي إبراهيــم علــي الســيد. محمــد حســن الربعــي. محمــد عبداللــه الناشــري. محمــد 

عبــده البركاتــي. إليــاس علــي الزيلعــي(.

َم وكيــل الكليــة فــي حينهــا الدكتــور علــوي بامهــدي، وبحضــور وكيــل الكليــة 
َّ
وقــد ســل

للتطويــر وريــادة األعمــال الدكتــور عبيد الحضريتــي الطــالَب الفائزيــَن دروع وشــهادات 
مشــرفو  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  والتقديــر  الشــكر  شــهادات   

ً
أيضــا م 

َّ
وســل التفــوق، 

المشــاريع الفائــزة علــى الجهــود المبذولــة بتوجيــه الطــالب الفائــزون.

شكل 35 : تكريم الفائزين بالمراكز الثالثة األولى في مسابقة »مشاريع التخرج«

العمل على بوابة »مشاريع التخرج«. 6
عملــت الوكالــة خــالل الفتــرة الماضيــة مــع ســعادة المحاضــر عبــد الكريــم عبــد القــادر 
بكليــة الحاســب اآللــي بالقنفــذة علــى اســتحداث بوابــة تعنــى مشــاريع التخــرج بالكليــة. 
وســيتم العمــل بهــذه المنظومــة مــع بدايــة الفصــل األول مــن العــام الجامعــي القــادم 

بعــد إنهــاء أعمــال التطويــر.
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وضع وإقرار تنظيمات مقرر التدريب الصيفي . 7
عملــت الوكالــة بالتعــاون مــع مكتــب التدريــب الصيفــي بالكليــة علــى وضــع تنظيمــات 
لمقــرر التدريــب الصيفــي بهــدف ضبــط وتجويــد األعمــال المرتبطــة بالتدريــب الصيفــي. 
وقــد تكونــت هــذه التنظيمــات مــن إثنــان وعشــرين مــادة وقــد تــم المصادقــة علــى 
محضــر مجلــس الكليــة الــذي اوصــى بالموافقــة عليهــا مــن قبــل معالــي مديــر الجامعــة 
ــة بالجامعــة. ويمكــن الوصــول لتلــك  ــة الشــؤون التعليمي ــك مــن وكال ــم اقرارهــا كذل وت

http://www.engg-uqu.com/sumtrain/org.pdf :التنظيمــات عبــر الرابــط التالــي

مبــادرة البوابــة اإللكترونيــة للتدريب الصيفــي المقدمة لمعالي . 8
مديــر الجامعة 

ــع  ــري شــامل فــي جمي تماشــيا ً مــع مــا تشــهده جامعــة أم القــرى مــن حــراك ً تطوي
الهندســة  كليــة  الجامعــة، ســعدت  مديــر  مــن معالــي  ومتابعــة  بإشــراف  المجــاالت 
بالقنفــذة ممثلــة فــي وكالــة الكليــة للتطويــر وريــادة األعمــال أن تقــدم لمعالــي مديــر 
الجامعــة مبــادرة البوابــة اإللكترونيــة للتدريــب الصيفــي والتــي تعنــى بكافــة األعمــال 
المتعلقــة بالتدريــب الصيفــي مــن تســجيل الطــالب بالتدريــب الصيفــي وتوزيعهــم علــى 
الجهــات التدريبيــة ورصــد الدرجــات وغيرهــا مــن الخدمــات الشــاملة والتــي اســتفاد منهــا 
مــا يزيــد علــى 350 طالــب وبلــغ عــدد زائــري هــذه البوابــة مــا يتجــاوز إثنــى عشــر ألــف زائــر 
حتــى نهايــة الفصــل الثانــي مــن العــام الحالــي 1440/1439 هـــ. وقــد وجهــه معاليــه وكالة 
الجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال بدراســة هــذه المبــادرة والتــي أوصــت بتعميمهــا علــى 
 مــن الفصــل الثانــي مــن العــام الجامعــي القــادم 1441/1440 

ً
مســتوى الجامعــه بــدءا

ــة  ــة وعمــادة تقني ــر الجامعــي والجــودة النوعي هـــ بعــد إشــادة كٍل مــن عمــادة التطوي
ــذي عمــل علــى  ــق ال ــذي يعــد إنجــازا ً للفري ــادره. وهــو األمــر ال المعلومــات بهــذه المب

تقديــم تطويــر هــذه البوابــة والــذي تكــون مــن كل مــن: 
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لجنة االبداع وريادة األعمال
انجازات اللجنة خالل العام الدراسى 1439-1440هـ

 تنظيم ندوة »تطوير الصناعة الوطنية« 	. 
أشــرفت وكالــة الكليــة للتطويــر ريــادة األعمــال علــى تنظيــم نــدوة بعنــوان »تطويــر 
ــاء  ــوم الثالث ــة ي ــة الجامعي ــة، وذلك علــى مســرح الكلي الصناعــة الوطنية«، لطــالب الكلي
14/ 6/ 1440هـــ.  وقــدم النــدوة عضــو هيئــة التدريــس بالكلية ســعادة الدكتــور أيمن الفالح 
األســتاذ المســاعد بقســم الهندســة الصناعيــة، تناولــت عــدة محــاور أبرزهــا رؤيــة المملكــة 
2030، وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020، وبرنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات 
اللوجســتية، كمــا تحــدث الدكتــور أيمــن الفالــح عــن دور التعليــم الجامعي والبرامــج 

األكاديميــة فــي تطويــر الصناعــة الوطنيــة.

شكل 36 : الدكتور أيمن الفالح اثناء تقديمه لندوة »تطوير الصناعة الوطنية«
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تنظيم دورة »تطبيقات الحاسب في الهندسة الصناعية«  . 2
أشــرفت وكالــة الكليــة للتطويــر ريــادة األعمــال علــى تنظيــم دورة تدريبيــة للطــالب، 
بعنوان “تطبيقــات الحاســب فــي الهندســة الصناعية”، يــوم الثالثــاء 7/ 6/ 1440هـــ، علــى 
مســرح الكليــة الجامعيــة بالقنفــذة، وقــدم الــدورة ســعادة الدكتــور أحمــد الحســني عضو 
ــر المســتخدمة فــي مجــال الهندســة  ــت برامــج الكمبيوت ــة، وتناول ــة التدريــس بالكلي هيئ
الصناعيــة، كمــا ركــزت الــدورة علــى برنامــج »مينــي تــاب«، وبرنامــج »آر«، وقدرتهمــا علــى 
تحليــل البيانــات اإلحصائيــة، وكذلــك المقارنــة بينهمــا، وحــاالت التفضيــل فــي االســتخدام 

الهندســي والصناعــي.

شكل 7	 : الدكتور أحمد الحسني اثناء تقديمه لدورة

»تطبيقات الحاسب في الهندسة الصناعية«

تنظيم محاضرة »الهندسة اإلجتماعية في األمن السيبراني«. 	
أشــرفت وكالــة الكليــة للتطويــر ريــادة األعمــال علــى تنظيــم محاضــرة بعنــوان »الهندســة 
بالقنفــذة  اآللــي  الحاســب  بالتعــاون مــع كليــة  الســيبراني«  اإلجتماعيــة فــي األمــن 
يــوم الثالثــاء 5/ 7/ 1440 هـــ ، بمســرح الكليــة الجامعيــة، ألقاهــا الدكتــور خالــد بــن علــي 
المرحبــي، عضــو هيئــة التدريــس، وكيــل كليــة الحاســب اآللــي بالقنفــذة للتطويــر وريــادة 

األعمــال، الباحــث والمتخصــص فــي األمــن الســيبراني وتطبيقاتــه.

ــة المعلومــات مــن  وتهــدف المحاضــرة إلــى تعريــف المســتخدم بأســاليب وطــرق حماي
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أحــد أخطــر أنــواع الضــرر، ســواء كان بســبب عنصــر بشــري مباشــر، أو أحــد البرامــج الضــارة 
مثــل الفيروســات، وســواء كان عــن طريــق العمــد أو الخطــأ.

وتنــاول المحاضــر عــدة محــاور مــن أبرزهــا: التعريــف بأمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني 
الهندســة االجتماعيــة، أهميــة  اإللكترونيــة، تعريــف  الهجمــات  أنــواع  بينهمــا،  والفــرق 
وأســاليب  االجتماعيــة،  الهندســة  بأســلوب  الهجمــات  جوانــب  االجتماعيــة،  الهندســة 

الهجــوم باســتخدام الهندســة االجتماعيــة.

شكل 8	 : الدكتور خالد المرحبي اثناء تقديمه لمحاضرة

»الهندسة اإلجتماعية في األمن السيبراني«
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تنظيم دورة »حدد فكرة مشروعك الريادي«. 4
أشــرفت وكالــة الكليــة للتطويــر ريــادة األعمــال على تنظيم دورة »حدد فكرة مشــروعك« 
ــاء 4/ 8/ 1439 هـــ ، بإحــدى  ــادة األعمــال بالقنفــذة  يــوم الثالث بالتعــاون مــع معهــد ري
قاعــات كليــة الحاســب اآللــي، واحتــوت الــدورة التــي قدمهــا األســتاذ مبــارك محمــد 
الراشــدي علــى عــدة مواضيــع منهــا )خطــة المشــروع – تخطيــط الجوانــب التســويقية 
للمشــروع – تخطيــط الجوانــب التمويليــة والفنيــة – تخطيــط الجوانــب المالية – الخطوات 

التنفيذيــة لبــدء المشــروع(.

شكل 9	 : المحاضر مبارك محمد الراشدي اثناء تقديمه لدورة »حدد فكرة مشروعك«

الــدورات التدريبيــة التــي اشــرفت الوكالــة علــى تنفيذهــا خــال . 5
الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي الحالــي 9	4	/440	 هـــ

جدول 19 : الدورات التدريبية التي اشرفت الوكالة على تنفيذها 

عدد المستفيدينالمستهدفينالدورة/ الندوةم

ندوة تطوير الصناعة الوطنية1
أعضاء هيئة 

تدريس وطالب
67

2
تطبيقات الحاس في الهندسة 

الصناعية
أعضاء هيئة 

تدريس وطالب
50

3
الهندسة اإلجتماعية في 

األمن السيبراني
أعضاء هيئة 

تدريس وطالب
25

8طالبحدد فكرة مشروعك الريادي4

150المجموع 
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مكتب متابعة الخريجين 
مكتــب متابعــة الخريجيــن هــو مكتــب يتبــع وكالــة التطويــر وريــادة األعمــال بكليــة الهندســة 
بالقنفــذة، ويعنــى بأمــور خريجــي الكليــة، تــم إنشــاؤه بنــاًء علــى قــرار معالــي مديــر الجامعــة 
وتاريــخ  1050/م/س  رقــم  معاليــه  ومصادقــة  1439/7/3هـــ  وتاريــخ   )3903001433( رقــم 
1440/6/14هـــ علــى محضــر المجلــس الســادس لكليــة الهندســة بالقنفــذة المنعقــد بتاريــخ 

1440/5/30 هـــ .

األهداف:
توثيق العالقة بين كلية الهندسة بالقنفذة والخريجين وأرباب العمل واستدامتها.	 

التدريــب 	  برامــج  العمــل مــن خــالل  الخريجيــن بســوق  التحــاق  زيــادة  المســاهمة فــي 
الجامعــة. تقدمهــا  التــي  المســتمر  والتعليــم 

المساهمة في تعزيز المكانة العلمية واالجتماعية للجامعة.	 

المهام:
إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن الخريجيــن وأربــاب العمــل وجميــع القطاعــات ذات الصلــة 	 

بالخريجيــن.

التواصــل مــع خريجيــن كليــة الهندســة بالقنفــذة، وتوفيــر بيانــات الموائمــة بيــن مخرجــات 	 
التعلــم ومتطلبــات ســوق العمــل.

إصــدار نشــرات دوريــة وإنشــاء بنــك المعلومــات ألنشــطة الخريجيــن العلميــة والمهنيــة 	 
والمجتمعيــة.

قياس اتجاهات أرباب العمل ومدى رضاهم عن خريجي الكلية.	 

رصد التحديات التي تواجه الخريجين عند التحاقهم بسوق العمل.	 

المساهمة في تكوين روابط للخريجين وتفعيل تواصلهم فيما بينهم.	 

العمل على إيجاد الطرق المثلى في استمرارية ارتباط الخريجين بالكلية.	 

ــم مــن إجــراءات لوحــدة 	  ــر متكامــل يوضــح مــا ت ــة كل فصــل دراســي بتقري الرفــع بنهاي
الخريجيــن بعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة النوعيــة لرفعــه بتقريــر موحــد لوكالــة 

لجامعــة للتطويــر وريــادة األعمــال.
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إنشاء قائمة بالقدوات والنماذج الناجحة من الخريجين.	 

تنظيم يوم المهنة والتنسيق واإلعداد بين أرباب العمل وعمادة شؤون الطالب.	 

نســبة إنجــاز مهــام المكتــب حســب أخــر تقريــر تــم رفعــه لعمــادة التطويــر الجامعــي والجــودة 
النوعية:

االنجازات خالل العام الدراسى 1439-1440هـ

إستحداث مكتب متابعة الخريجين بالكلية . 1

كمــا تــم ذكــره آنفــا ً، تــم اســتحداث مكتــب متابعــة الخريجيــن وهــو مكتــب يتبــع وكالــة 
التطويــر وريــادة األعمــال بكليــة الهندســة بالقنفــذة، ويعنــى بأمــور خريجــي الكليــة، بنــاًء 
علــى قــرار معالــي مديــر الجامعــة رقــم )3903001433( وتاريــخ 1439/7/3هـــ ومصادقــة 
ــه رقــم 1050/م/س وتاريــخ 1440/6/14هـــ علــى محضــر المجلــس الســادس لكليــة  معالي

الهندســة بالقنفــذة المنعقــد بتاريــخ 1440/5/30 هـــ.

إطالق برنامج »تواصل« لتعزيز التواصل بين الكلية وخريجيها2. 

يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء جســور متينــة للتواصــل الدائــم بيــن الكليــة وخريجيهــا، والتعــرف 
ــد التحاقهــم بســوق العمــل، كمــا يهــدف البرنامــج  ــات التــي تواجههــم عن علــى التحدي

إلــى االســتفادة مــن خبــرات الخريجين ونقلهــا إلــى الطــالب الحالييــن.

وتتمثــل أبــرز الخدمــات التــي يقدمهــا البرنامــج للخريجيــن فــي تكويــن روابــط الخريجيــن 
لتعزيــز التواصــل بينهــم، وتقديــم برامــج تدريبيــة لهــم لتحســين فرصهــم بســوق العمــل، 
وعــرض نشــرة دوريــة عــن إنجازاتهــم المهنيــة والمجتمعيــة )أنظــر الملحــق 6(. بلــغ عــدد 

المســجلين بالبرنامــج حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر 78 خريجــا ً. 
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شكل 40 : فاليزر برنامج تواصل  

 تدشــين الهويــة البصريـــــــــــة لرابطــة خريجــي الكليــــــــــة وحســاب الرابطــة بموقــع تويتــــــر 3. 
ــز تواصــل الخريجيــن ببعضهــم وبالكليــة. )ُ@inmulAggnE( لتعزي

إنشــاء قاعــدة بيانــات لخريجــي الكليــة وكان إجمالــي أعــداد خريجــي الكليــة للفصــل . 4
األول والثانــي مــن العــام الجامعــي الحالــي 0441/9341 هـــ كمــا هــو موضــح فــي الجدول 

أدنــاه:
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جدول 20 : أعداد خريجي الكلية للفصل األول والثاني

من العام الدراسي الحالي 1440/1439 هـ

المجموعالفصل الثانيالفصل األولالقسم

63743قسم هندسة التشييد

12526قسم الهندسة الصناعية

76269المجموع

إنشــاء قاعــدة بيانــات لجهــات العمــل وجهــات التدريــب التــي تســتهدف طــالب وخريجــي 5. 
الكليــة. وكان مجمــوع تلــك الجهــات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه: 

جدول 21 : أ أعداد جهات التوظيف والتدريب لطالب وخريجي الكلية  

المجموعالقطاع الخاصالقطاع العامالقسم

16723قسم هندسة التشييد

81725قسم الهندسة الصناعية

242448المجموع

اإلعــالن عــن قائمــة مــن القــدوات والنمــاذج الناجحــة مــن الخريجيــن بموقــع الكليــة 6. 
وحســاباتها بمواقــع التواصــل االجتماعــي لتعزيــز أرتبــاط الخريجيــن بكليتهــم و زيــادة ثقــة 
طــالب الكليــة الحالييــن فــي برامجهــم األكاديميــة وتحفيزهــم لبــذل مزيــد مــن العمــل 

لتحقيــق غاياتهــم وأهدافهــم.

جدول 22: نسبة إنجاز مهام المكتب خالل الفصل الثاني 1440/1439 هـ
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أنشطة قسم هندسة التشييد
1 .FE إقام القسم 15 محاضرة  لتهيئة الطالب الخريجين الختبار اساسيات الهندسة

FE جدول 23 : محاضرة  لتهيئة الطالب الخريجين الختبار اساسيات الهندسة

am 10-8االحد 
am 12-10الثالثاء

pm 3-1األربعاء
am 10-8االحد 
am 12-10الثالثاء

pm 3-1األربعاء
am 10-8االحد 
am 12-10الثالثاء

pm 3-1األربعاء
am 10-8االحد 
am 12-10الثالثاء

pm 3-1األربعاء
am 10-8االحد 
am 12-10الثالثاء

pm 3-1األربعاء
د.محمد نصار
م.محمد طارق

                                                 Fundamentals of Engineering (FE)                                                       
    Exam Preparation

القاعة 

102 د.احمد بغدادي
م.الكیالني

د.خالد إبراھیم
م.محمد طارق

د.منذر
د.وائل زغلول Mathematics & Ethics and P practice

Environmental Engineering
Surveying

د. وائل قاسم
د.خالد إبراھیم

د. حسین
د.منذر

د.محمد نصار
د.عبدالقادر

د.منذر  + د.وائل قاسم Structural Design 
.Engineering Economics

Fluid Mechanics &Probability and Statistics

Materials
Construction

Transportation Engineering

11

12

13

14

Mechamics of Materials
Geotechnical Engineering

Dynamics
Hydraulics and Hydrologic Systems
Structrual Analysis &Computational Tools

المحاضرKnowledge area الوقتالیوم

Statics

األسبوع

10

ورشة عمل بعنوان )دليل مشروع التخرج( قدمها رئيس القسم بتاريخ 01/21/ 1440هـ. 2

المحاضرة االسترشادية للتدريب الصيفي قدمها رئيس القسم. 3

الفوز بالمركز األول في مسابقة افضل مشروع تخرج بكلية الهندسة بالقنفذة . 4



السيــــــرة الذاتيــة
ألعضــــاء هيئـــــــة
التدريس بالكلية
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Ibrahim mohd Amin kai

Degree: MSc

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

M.Sc. Construction management Technology university in Bagdad 2000

B.Sc. Civil engineering King Abdulaziz  university 1984

Employment:

Position Employer Period

lecturer Umm al qura university 2012 -2019

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Experience:

Teaching construction courses in engineering collage in qunfutha 

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Wael Abd Ellah Kaoud Kassem

Degree: Associate professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Yar

Ph.D. Design of concrete structures University of Dundee, UK 2010

M.Sc. Design of concrete structures Minia University, Egypt 2005

B.Sc. Civil Engineering Minia University, Egypt 2000

Employment:

Position Employer Period

Associate professor Umm Al-Qura University,KSA 2/2017 to present

Assistant professor Umm Al-Qura University,KSA 2/2012 :1/2017

Assistant professor Minia University 6/2011 : 1/2012

Lecturer Minia University 5/2005 : 5/2011

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

January 2010
Determination of corneal Biomechanical Prop-
erties in vivo

£ 180,000

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. Kassem, W. )2016( ”Strut-and-tie modelling for the analysis and design of RC beam-column joints“ Ma-
terials and Structures 49 )8(, 3459-3476

2. Kassem, W. )2015(. ”Shear strength of squat walls: A strut-and-tie model and closed-form design formu-
la.“ Engineering Structures 84)0(: 430-438.

3. Kassem, W. )2015(. ”Nonlinear analysis of shear‐critical reinforced concrete beams using the softened 
membrane model.“ Structural Concrete 16 )4(, 524-536.

4. Kassem, W. )2015(. ”Shear strength of deep beams: a mathematical model and design formula.“ Struc-
tural Concrete 16 )2(, 184-194

5. Kassem, W. )2015(. ”Strength Prediction of Corbels Using Strut-And-Tie Model Analysis.“ International 
Journal of Concrete Structures and Materials 9 )2(, 255-266.
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Experience:

bursary for research in Ocular Biomechanics Group at university of Dundee and university of Liverpool un-
der the supervision of Prof. Ahmed Elsheikh, Professor of Biomaterial Mechanics, center for Materials and 
Structures, university of Liverpool. The research focused on ocular material characterisation and numerical 
simulation of ocular biomechanical performance.

Training Programs:

Generic Skills postgraduate research programme at university of Dundee including the following courses:

1. Negotiating and Influencing;

2. Business Skills and Biotechnology YES;

3. Digital Image Manipulation - Knowing Photoshop;

4. Enhancing Interview Skills - a Practical Approach;

5. Excel - Functions, Tricks and Short-cuts;

6. Getting Started with Web-pages;

7. Insights Profiling - Understanding You;

8. Interview Techniques;

9. Map Your Mind;

10. Media Friendly Web-pages - Editors and Error Checking;

11. Post-graduate Project Management for PhD Students;

12. Practical Presentation Skills;

13. Prepare for Posters;

14. Presentation Skills;

15. Project Management in the Real World;

16. Read at Speed;

17. Referencing Made easy - Endnote Essentials;

18. Research Futures;

19. Scholarly Writing;

20. Searching Research Literature;

21. Teaching and Demonstrating in the Sciences;

22. The Right Tool for the Job – MS Access;

23. Winning research funding;

24. Word for Thesis Writing - Advanced Word Functions;

25. Writing for Academic and Research Purposes; and

26. Writing Workshop - Organized Writing.
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Hussein Mahmoud Hussein Mostafa

Degree: Assistant Professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Soil & Foundations Moscow State University for Civil Engineering 2005

M.Sc. Civil Engineering Helwan University 1999

B.Sc. Civil Engineering Helwan University 1994

Employment:

Position Employer Period

Assistant Professor Faculty of Engineering at Al-Qunfudhah, Umm Al-Qura University 7 yr

Assistant Professor Faculty of Engineering, Helwan University. 7 yr

Assistant Lecturer Faculty of Engineering, Helwan University. 3 yr

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. H. M. Mostafa, F. A. Baligh, M.M. Hamed, ”Numerical Analysis for Asymmetric Side Supporting 
Systems in Sandy Soil“ The 17th African Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical En-
gineering, The South African Institution of Civil Engineering, South Africa, 2019, accepted, Submission 
ID: 198.

2. Wael Zaghloul ElSayad, Hussein Mahmoud Hussein, ”Reducing the Negative Effects of Dust Storms 
Using Solar Energy to Recycle Plastic Waste“, International Journal of Engineering and Advanced Tech-
nology )IJEAT(, ISSN: 2249 – 8958, Volume-6, Issue-1, 2016.

Experience:
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1. Formerly Head of Construction Engineering Department, Faculty of Engineering at Al-Qunfudhah, Umm 
Al-Qura University, Saudi Arabia.

2. Develop coursework and effective learning strategies for traditional classroom environments for 
undergraduate students taking classes in Soil & Rock Mechanics, Foundations Engineering, Geology, 
Introduction to Construction Engineering and Engineering Reports.

3. Provide individual student advisement on coursework progression and understanding. Encourage 
students to build student-centred committees.

Training Programs:



78

Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Mohamed Ahmed Hassan Nassar

Degree: Associate professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Water Engineering Zagazig University, Egypt 2005

M.Sc. Water Engineering Zagazig University, Egypt 2003

B.Sc. Civil Engineering Zagazig University, Egypt 1998

Employment:

Position Employer Period

Associate professor Umm Al-Qura University,KSA 2014 to present

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. Abdel-Aal, G. M., Saleh, O. K., Nassar, M. A., & Abdel-Ghany, A. A. )2017(. Examining Free Jump Param-
eters under the Effect of Two Vertical Overlapping Gates )TVOG(. The Egyptian International Journal of 
Engineering Sciences & Technology, Vol. 22 )January 2017( 1–8. 

2. Fahmy M.R., and Nassar M. A., )2017(, Contraction effect upstream abutments on velocity and scour: 
experimental and theoretical study using IRiC software, Journal of Engineering Sciences, Faculty of 
Engineering- Assiut University, Vol. 45, No. 1, PP. 17 – 27 )January 2017(. 

3. Abdel-Aziz, S., Negm, A., Abdel-Aal, G. M., Ramadan, E. M., & Nassar, M. )2016( ”Developing Statistical 
Relationships Between the Water Quality and Hydraulic Parameters of Covered Irrigation Canals: A 
Case Study: Abu Kebier City, Sharkia Governorate, Egypt. The International Conference of Engineering 
Sciences and Applications, Aswan, Egypt, January, 29 – 31, 2016, Aswan, Egypt.; 02/2016.

4. Sherien Abdel-Aziz, Abdelazeim Negm, Gamal M. Abdel-Aal, Elsayed M. Ramadan, Mohammed Nassar 
)2016(, ”evaluating the impact of irrigation canal covering on water quality parameters: ”a case study: 
Abu kebier city, sharkia governorate, Egypt“. The International Conference of Engineering Sciences and 
Applications, Aswan, Egypt, January, 29 – 31, 2016, Aswan, Egypt.; 02/2016.
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5.  Fathy, I., Negm, A. M., El-Fiky, M., Nassar, M., & Al-Sayed, E. )2015(. Runoff hydrograph modeling for 
arid regions: case study—Wadi Sudr-Sinai. Int Water Technol J IWTJ, 5)1(, 58-68. 

6. Gamal M. Abd-el aal, Mohamed H. Nassar, Eman A. El nikhely: ”Investigating Flow Characteristics 
under Effect of a Modified Vertical Gate.“ The Egyptian International Journal of Engineering Sciences & 
Technology 17.1 )2014(. 

7. Habib, Amany A., and Mohamed A. Nassar. ”Investigating Theoretically and Experimentally the Effect of 
A Movable Lateral Sill on Hydraulic Jump.“ The Egyptian International Journal of Engineering Sciences 
& Technology 17.4 )2014(.

Experience:

Dr Mohammed supervised the industrial engineering Dept.,  Faculty of Engineering, Al Qunfudha, Umm 
Al-Qura University, KSA for one year. He participated in an eLearning project by the course of water resourc-
es and hydrology. He has great experience in the field of hydrology, hydraulics, irrigation and drainage 
engineering. 

Training Programs:

1. Self-assessment measures

2. Course design

3. Registration processes for applications in Saudi Qualifications Framework 

4. Qualifying the applicants for applications in Saudi Qualifications Framework
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: WAEL ZAGHLOUL ELSAYAD

Degree: Ph.D.

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Theoretical Physics UMM ALQURA UNIVERSITY 2014

Employment:

Position Employer Period

ASSISTANT PROFESSOR UMM ALQURA UNIVERSITY 2014 T0 PRESENT

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. Wael Zaghloul ElSayad, Hussien Mahmoud Hussien. Reducing the Negative Effects of Dust Storms 
Using Solar Energy to Recycle Plastic Waste. International Journal of Engineering and Advanced Tech-
nology )IJEAT(: 2249 – 8958, Volume ISSN 6, Issue 1. October, 2016

2. Wael Zaghloul ElSayad. A New Method for Recovering Fine Gold from Sands. International Journal of 
Basic Sciences and Applied Computing )IJBSAC(: Volume 2, Issue 2, August 27, 2017.

Experience:
1. Develop coursework and effective learning strategies for traditional classroom environments for 

undergraduate students taking classes in Construction Survey, Construction Equipment and Methods, 
Engineering Drawing, Differential Equations, and Linear Algebra. 

2. Facilitate subject lectures, ensuring student understanding through student queries and comprehen-
sion techniques including student debate and discussion. Fully explain experimental and procedural 
purpose during practical sessions. 
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3. Provide opportunities for students to meet with subject matter experts in order to expand student 
interest in subject areas. 

4. Deliver additional information on future job market prospects within construction engineering. 

5. Provide individual student advisement on coursework progression and understanding. Encourage 
students to build student-centred committees.

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Mondher Mohsen Mahmoud NEIFAR

Degree: Associate Professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Civil Engineering: Soil, Materials, 
Structures, Building Physics.

Institut National des Sciences Appliquées 
de Lyon
Villeurbanne )France(

1997

M.Sc. Civil Engineering: Soil, Materials, 
Structures, Building Physics.

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Vaulx en Velin )France(

1993

B.Sc. Civil Engineering
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Vaulx en Velin )France(

1993

Employment:

Position Employer Period

Associate Professor Umm Al-Qura University, KSA 2014 to present

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. Chabchoub, S., Neifar, M., Perraton, D. ”Damage visco-plastic model to predict fatigue response of 
bituminous mixtures“. 11th International Conference on Road and Airfield Pavement Technology, Kuala 
Lumpur, Malysia, July 2019.

2. Ammeri A., Neifar M., Ibrahim K.and Bouassida M. ”Experimental and Numerical Study of the Split 
Tensile Test on a Silty Soil : Discrete Element Analysis“. International Journal of Engineering Research 
& Technology; Vol. 5 Issue 01, January-2016: pp. 929 – 936.“
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Experience:

Develop coursework for undergraduate student taking classes in Engineering Construction: Statics, Linear 
Algebra, Engineering Computational Methods, Steel Construction Design, Structure Dynamics, Engineering 
Transportation.

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Khaled Ibrahim Mohammed Ibrahim

Degree: Assistant Professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Civil Engineering suez canal university 2005

M.Sc. Material Engineering Zagazig University, Egypt 1998

B.Sc. Civil Engineering Zagazig University, Egypt 1989

Employment:

Position Employer Period

Assistant Professor Umm Al-Qura University,KSA 2014 to present

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of 
funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. H. E. M. Sallam and K. I. M. Ibrahim. THE COMPRESSIVE STRENGTH OF FIBER REINFORCED CONCRETE 
)FRC( AT HIGH ELEVATED TEMPERATURES. International Journal of Civil Engineering and Technology 
)IJCIET( Volume 6, Issue 8, Aug 2015, pp. 53-60

2.  K. I. M. Ibrahim.The Effect of Heat on the Compressive Strength of Silica Fume Concrete )SFC( IOSR 
Journal of Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE(, Volume 13, Issue 3 Ver. IV )May- Jun. 2016(, 
PP 24-28.

3. K. I. M. Ibrahim. The Influence of Polypropylene Fiber and Silica Fume on Compressive and Tensile 
Strengths of Concrete. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE( Volume 13, Issue 
3 Ver. VI )May- Jun. 2016(, PP 50-57

4. K. I. M. Ibrahim. Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Concrete )GFRC(. IOSR Journal of 
Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE(, Volume 13, Issue 4 Ver. V )Jul. - Aug. 2016(, PP 47-50

5. K. I. M. Ibrahim.The Effect of Using Waste Glass [WG] as Partial Replacement of sand on Concrete IOSR 
Journal of Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE(, Volume 14, Issue 2 Ver. II )Mar. - Apr. 2017(, 
PP 41-45
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6. K. I. M. Ibrahim.The Effect of Fibers Type and Content on Nano Silica Concrete [Nsc].IOSR Journal of 
Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE(, Volume 14, Issue 2 Ver. VIII )Mar. - Apr. 2017(, PP 27-34

7.  K. I. M. Ibrahim.The Effect of High Elevated Temperatures on Nano Silica High Strength Concrete 
[NSHSC]. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE(, Volume 14, Issue 4 Ver. II )Jul. 
– Aug. 2017(, PP 62-67

8. K. I. M. Ibrahim. The Hybrid Effect of Micro and Nano Silica on the Properties of Normal and High 
Strength Concrete.IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering )IOSR-JMCE(, Volume 14, Issue 4 
Ver. VI )Jul. - Aug. 2017(, PP 62-72 

Experience:

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Ammeri Abdelkader

Degree: Assistant professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Soil mechanics University Joseph fourier of Grenoble- France

M.Sc. Structural mechanics National engineering school of Tunis

B.Sc. Civil engineering National engineering school of Tunis

Employment:

Position Employer Period

ASSISTANT PROFESSOR UMM ALQURA UNIVERSITY 2013 to present

ASSISTANT PROFESSOR CARTHAGE UNIVERSITY 2010-2013

LECTURER CARTHAGE UNIVERSITY 2003-2010

CIVIL ENGINEER BEST ENGINEERING 2001-2002

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Ammeri A., Neifar M., Ibrahim K.and Bouassida M. ”Experimental and Numerical Study of the Split Tensile 
Test on a Silty Soil : Discrete Element Analysis“. International Journal of Engineering Research & Technology; 
Vol. 5 Issue 01, January-2016: pp. 929 – 936.“

Experience:

Develop coursework for undergraduate student taking classes in Engineering Construction: Statics, Struc-
tural analysis, Engineering Computational Methods, Modeling in construction engineering, engineering 
drawing,  CAD.

Training Programs:



87

  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: IBRAHIM ALMORAYA

Degree: Lecturer

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

M.Sc. Master of Engineering - Structural and 
Geotechnical Engineering

School of Engineering, Griffith University, 
Australia

B.Sc. Bachelor of Engineering - Civil Engineering
School of Engineering, Griffith University, 
Australia

Employment:

Position Employer Period

Lecturer College of Engineering at Al-Qunfudhah, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. Jan 2015-Now

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Experience:

1. Head of Construction Engineering Department Since Jan 2018 tiNow

2. Vice-Dean for Educational Affairs and Development Apr 2018- Oct 2018

Training Programs:

1. Scientific Publication and its Importance in the Academia

2. Developing Research Proposals that Serve University Objectives

3. Applying Quality Standards in University Environment                        

4. Problem solving and decision-making in the university environment 
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Ahmad Mohammad hasan A Baghdadi

Degree: Assistant Professor 

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Construction Management Robert Gordon University 2017

M.Sc. Emgineering Project Management Leeds University 2010

B.Sc. Islamic Architecture Umm Alqura University

Employment:

Position Employer Period

Project Engineer The two holy mosques affairs 2012-2013

Lecturer Umm Alqura Univesity

Assistant Professor Umm Alqura University 2017 - NOW

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. Assessment of Risks Associated with Saudi Aviation Construction Projects and of the Risks’ Impor-
tance.International Journal of Innovation, Management and Technology. 2017

2. Saudi Arabian Aviation Construction Projects: Identification of Risks and Their Consequences. Procedia 
Engineering                                                                                  . 2015

Experience:

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Mohammad kahder mohammad al-mathamei

Degree: Demonstrator degree

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

B.Sc. Constraction engineering Umm Alqura University 2018

Employment:

Position Employer Period

Project manager Civilized Construction Contracting Co 2018/11/1-2019/1/1

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Experience:

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Ahmad Eisa Hasan Aazeb

Degree: B.S.c. 

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

B.Sc. Civil Engineering Umm Al-Qura University 2013

Employment:

Position Employer Period

Dar Al-Handasa Engineer 2013-2014

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding
07/04/2013 Design of culvert

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Experience:

1. Supervisor of summer

2. Supervisor of summer training from 2014 to 2019 

Training Programs:

1. Epanet network

2. TSIS program for planning traffic

3. SAP program

4. AutoCAD programm
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Ayman Fawzi Saud Alfaleh 

Degree: Assistant Professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Industrial and System Engineering
North Carolina Agricultural and Technical State 
UNIV

2017

M.Sc. Industrial and System Engineering
North Carolina Agricultural and Technical State 
UNIV

2011

B.Sc. Electrical Engineering )Computer( King Abdulaziz University 2004

Employment:

Position Employer Period

Head of Industrial Engineering Department Umm Al-Qura University 2019

Assistant Professor Umm Al-Qura University 2019

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

2006/06/03 / 2007/12/03
ATMs Cash Deposit Project at ALJAZIRA 
BANK 

2006/06/03 / 2007/12/03
3rd Party Transfer Project at ALJAZIRA 
BANK 

2011/01/10 / 2011/08/01

Data Analysis for Appropriate Place-
ment of Engineering Freshmen in Math 
and Science Courses at North Carolina 
Agricultural and Technical State Univer-
sity 

2006/06/03 / 2007/12/03
Renewal of ATMs Cards Project at ALJA-
ZIRA BANK 

2006/06/03 / 2007/12/03
Renewal of ATMs Cards Project at ALJA-
ZIRA BANK 

2006/06/03 / 2007/12/03 SPAN Project at ALJAZIRA BANK 

2006/06/03 / 2007/12/03
Instance Issuance of VISA and ATM 
Cards Project at ALJAZIRA BANK 

2006/06/03 / 2007/12/03
SADAD Project for Bill Payments at 
ALJAZIRA BANK 

2004/01/03 / 2004/12/08
Advanced Solutions in E-Commerce 
Applications 



92

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

1. 1-Predicting college engineering students’ performance in math class: Lens model perspec-
tive 

2. 2-Web-Based Customized Information System for Type 2 Diabetes Mellitus 

Experience:

1. Compliance Office Assistant at North Carolina University

2. Graduate Teaching Assistant at North Carolina University

3. Graduate Research Assistant at North Carolina University

4. Assistant Manager at Al Jazeera Bank

5. Job training at Saudi Telecom Company )STC(

Training Programs:

1. Social and Behavioral Responsible Conduct of Research 

2. The Institutional Review Board )IRB( Members 

3. Social Behavioral Research Investigators and Key Personnel 

4. Transaction Management and Scripting 

5. Transaction Management and Scripting 

6. Key Security and Management 

7. Parameter Risk Management 

8. Testing and Certification Guidelines 

9. Object-Oriented and Java Programming 

10. Database and Programming Concepts 

11. Personal and Business Skills 

12. IT Foundation 

13. E-business Application Design 

14. E-Trade/Commerce 

15. Cisco Certified Network Associate 

16. Microsoft Access
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Racem Mellouli

Degree: Assistant Professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Industrial Engineering )option: Optimiza-
tion and Reliability of Systems(

University of Technology of Troyes, 
France

2007

M.Sc. Industrial Systems
University Paul Sabatier Toulouse 
III, France

2004

B.Sc. Industrial Engineering
University El-Manar, National 
College of Engineering of Tunis, 
Tunisia

2001

Employment:

Position Employer Period

Assistant Professor Umm Al-Qura University, Saudi Arabia Sept 2014 -Today

Assistant Professor 
North-American Private University, International Institute of 
Technology, Tunisia

Jan 2014 - Aug 2014

Assistant Professor University of Sfax, Higher School of Business, Tunisia Sept 2008 - Today

Research and 
Teaching Assistant 
)ATER(

University of Technology of Troyes, Industrial and Systems 
Engineering Department/Laboratory of Optimization of 
Industrial Systems,  France

Oct 2004 - Feb 2008

Research Assistant Laboratory of Production Engineering, ENI of Tarbes, France Feb 2004 - July 2004

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of fund-
ing

Oct 2004 - Sept 2007

3 Year Research Allocation from The region of Cham-
pagne-Ardenne & High Education Ministry, France: 
”Operations Scheduling on Parallel Machines Under 
Availability Constraints“ 

~ 62000 Euro

Patents and Copyright:

Title Date 
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Publications )published papers and books(:

) i (

Indexed  both ISI and SCOPUS :

[1] Mellouli, A., Mellouli, R., Masmoudi, F., 2019 , An innovative Genetic Algorithm for a multi-objec-
tive optimization of two-dimensional Cutting-Stock problem, Applied Artificial Intelligence - Journal. ) 2019( 
, SCOPUS, ISI )IF=0.587(, Publisher : TAYLOR & FRANCIS

[2] Mellouli, R., Kacem, I., Sadfi, C., Chu, C., 2013, Lagrangian relaxation and column generation-based 
lower bounds for the Pm, hj1 ∥ ∑ wiCi scheduling problem, Applied Mathematics and Computation - Journal, 
219 )22( 10783-10805, ISSN: 0096-3003, DOI: https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.05.004, SCOPUS, DBLP, ISI 
)IF=2.300(, Publisher: ELSEVIER 

[3] Mellouli, R., Sadfi, C., Chu, C., Kacem, I., 2009, Identical parallel-machine scheduling under avail-
ability constraints to minimize the sum of completion times, European Journal of Operational Research, 197 
)3( 1150-1165, ISSN: 0377-2217, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.03.043, SCOPUS, DBLP, ISI )IF=3,428(, 
Publisher: ELSEVIER 

) ii (Indexed in SCOPUS only:

[4] Naji, W., Masmoudi, M., Mellouli, R., 2017, A robust-MILP for synchronized-mTSPTW: Applica-
tion to home health care under uncertainties , IEEE  proceedings, 4th International Conference on Control, 
Decision and Information Technologies, CoDIT 2017 , 1089-1094, ISBN: 978-1-5090-6465-6, DOI: 10.1109/
CoDIT.2017.8102744, SCOPUS, DBLP, Publisher : IEEE

[5] Daoud, I., Mellouli, R., 2015, Network design and planning with resource pooling: The context of 
merging two logistics entities , IEEE proceedings, 10th IEEE Int. Conf. on Service Operations and Logistics, 
and Informatics, SOLI 2015 - In conjunction with ICT4ALL 2015, 24-30, ISBN: 978-1-4673-8480-3, DOI: 10.1109/
SOLI.2015.7367622, SCOPUS, Publisher : IEEE

[6] Bouaziz, S.G., Mellouli, R., Dammak, A., Al-Hassan, M., 2015, New variants of the covering location 
problem: Modeling and a two-stage genetic algorithm , IEEE proceedings, 2nd World Symposium on Web Ap-
plications and Networking, WSWAN 2015 , 1-6, ISBN: 978-1-4799-8172-4, DOI: 10.1109/WSWAN.2015.7210320, 
SCOPUS, Publisher : IEEE

[7] Masmoudi, M., Mellouli, R., 2014, MILP for synchronized-mTSPTW: Application to home healthcare 
scheduling, IEEE Proceedings, International Conference on Control, Decision and Information Technologies, 
CoDIT 2014, 297-302 , ISBN: 978-1-4799-6773-5, DOI: 10.1109/CoDIT.2014.6996910, SCOPUS, DBLP, Publisher : 
IEEE

[8] Taieb, N.H., Mellouli, R., Affes, H., 2014, Impact of means and resources pooling on supply-chain 
management: Case of large distribution, IEEE proceedings,  International Conference on Advanced Logistics 
and Transport, ICALT 2014 , 160-166, ISBN: 978-1-4799-4839-0, DOI: 10.1109/ICAdLT.2014.6864111, SCOPUS, DBLP, 
Publisher : IEEE

[9] Zribi, H., Mellouli, R., Kacem, I., 2013, Lower bounds and an enhanced greedy heuristic for the single 
processor scheduling with release dates, IEEE proceedings, International Conference on Control, Decision and 
Information Technologies, CoDIT 2013, 835-841, ISBN: 978-1-4673-5549-0, DOI: 10.1109/CoDIT.2013.6689651, 
SCOPUS, Publisher : IEEE

[10] Moalla, F., Mellouli, R., Chabchoub, H., 2013, A new realistic modeling approach for two-echelon 
logistics network design, IEEE proceedings, 5th International Conference on Modeling, Simulation and Ap-
plied Optimization, ICMSAO 2013, 1-6, ISBN: 978-1-4673-5812-5, DOI: 10.1109/ICMSAO.2013.6552554, SCOPUS, 
Publisher : IEEE

[11] Chaaben, N., Mellouli, R., Masmoudi, F., 2013, Evolutionary Metaheuristic Based on Genetic Algo-
rithm: Application to Hybrid Flow Shop Problem with Availability Constraints, Metaheuristics for Production 
Scheduling )Book Chapter( , 127-151, ISBN: 9781848214972, DOI: https://doi.org/10.1002/9781118731598.ch6, 
SCOPUS, Publisher: WILEY 
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[12] Chbichib, A., Mellouli, R., Chabchoub, H., 2011, Profitable vehicle routing problem with multiple 
trips: Modeling and constructive heuristics, IEEE proceedings, 4th International Conference on Logistics, 
LOGISTIQUA’2011, 500-507, ISSN: 2162-9021, DOI: 10.1109/LOGISTIQUA.2011.5939450, SCOPUS, Publisher : 
IEEE

[13] Mellouli, R., Sadfi, C., Chu, C., Kacem, I., 2007, Branch-and-bound method to solve the Pm, hj1 
∥ σ Ci problem, IEEE Proceedings,  International Conference on Service Systems and Service Management  - 
ICSSSM’06 , )2( 1257-1263, ISSN: 2161-1890, DOI: 10.1109/ICSSSM.2006.320689, SCOPUS, Publisher : IEEE

[14] Mellouli, R., Sadfi, C., Chu, C., Kacem, I., 2007, MSPT2 heuristic and dynamic programming meth-
od for the parallel machine scheduling problem with scheduled preventive maintenance, IEEE Proceedings,  
International Conference on Service Systems and Service Management  - ICSSSM’06, )2( 1264-1270, ISSN: 
2161-1890, DOI: 10.1109/ICSSSM.2006.320690, SCOPUS, Publisher : IEEE

) iii (Other indexed publications )SCHOLAR GOOGLE(:

[15] Chbichib, A., Mellouli, R., Chabchoub, H., 2012, Profitable vehicle routing problem with multiple 
trips: Modeling and variable neighborhood descent algorithm, American Journal of Operational Research, 2 
)6(, 104-119, ISSN: 2324-6537, DOI: 10.5923/j.ajor.20120206.04, Publisher: SAP 

[16] Chaabane, N., Mellouli, R., Masmoudi, F., Chu, C., 2012, MILP methods for the S-stage flexible 
flow shop scheduling problem, International Journal of Modelling in Operations Management, 2 )2(, 138-
152, ISSN: 2042-4094, DOI: https://doi.org/10.1504/IJMOM.2012.046337, Publisher: INDERSCIENCE 

[17] Mellouli, R., Sadfi, C., Chu, C., Kacem, I., 2006, A column generation method for the paral-
lel-machine scheduling problem with availability constraint, IEEE proceeding, IMACS Multiconference 
on Computational Engineering in Systems Applications - CESA’06, ISBN: 7-302-13922-9, DOI: 10.1109/
CESA.2006.4281798, Publisher : IEEE

[18] Mellouli, R., Sadfi, C., Kacem, I.,  Chu, C., 2006, Scheduling on parallel machines with availabil-
ity constraints, Sixth International Francophone Conference of Modeling and Simulation - MOSIM’06, ISBN: 
2743008938 9782743008932 )Conference publication - Book( , Worldcat OCLC: 470194864, Publisher : 
PARIS LAVOISIER CORP. 

) iv (Other publications )non-indexed journal papers and other conference proceeding papers(:

[19] E. Driss, R. Mellouli, W. Hachicha, 2018, Mixed Integer Programming for Job Shop Scheduling 
Problem with Separable Sequence-Dependant Setup Times, American Journal of Mathematical and Computa-
tional Sciences. 3 )1( 31-36. Publisher :  AASCIT

[20] N. Chaabane, R. Mellouli, F. Masmoudi, 2013, Métaheuristique évolutionnaire à base d’algorithme 
génétique: application au problème Flow-Shop Hybride en présence d’indisponibilités,. Métaheuristiques 
pour l’ordonnancement de la production. Publisher : HERMES LAVOISIER )Book Chapter(

[21] A. Louati, R. Mellouli, 2013, Mixed Integer Programming models to solve a rich and real-life Ve-
hicle Routing Problem with pickup and delivery, International Conference on Artificial Intelligence - ICAI’13, 
Sousse, Tunisia, June 22-24.

[22] N. Chaabane , R. Mellouli, F.  Masmoudi, C. Chu, 2012, Metaheuristic for S-stage Flexible Flow 
Shop scheduling problem with availability constraints, 4th International Conference on Metaheuristics and 
Nature Inspired Computing- META’2012, Sousse Tunisia, October 27-31.

[23] A. Chbichib, R. Mellouli, H. Chabchoub, 2012. A Variable Neighborhood Descent Heuristic for the 
Profitable Vehicle Routing Problem with Multiple Trips”, 4th International Conference on Metaheuristics and 
Nature Inspired Computing - META’2012, Sousse Tunisia, October 27-31.
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 A. Chbichib, R. Mellouli, H. Chabchoub, 2012, A Profitable Vehicle Routing Problem with Multiple  [24]
 Trips: Models, Solution Approaches and Case study”, 5th research days “recherche opérationnelle et aide à la
.decision” ROAD-2012, Djerba Tunisia, October 10-11

H. Zribi, R. Mellouli, I. Kacem, 2012, Scheduling with release dates on a single machine to min-  [25]
 imize total weighted completion time, 5th research days “recherche opérationnelle et aide à la decision”
.ROAD-2012, Djerba Tunisia, October 10-11

 M. Baazaoui, R. Mellouli, H. Chabchoub, 2012, A new heuristic for the integrated problem of  [26]
 cutting and sizing of 3D-bins, 9th International Conference on Computational Management Science, London
.England, April 18-20

 A. Chbichib, R. Mellouli, H. Chabchoub, “Comparing iterated local search procedures to solve the  [27]
profitable vehicle routing problem with multiple trips”, the 25th Conference of European Chapter on Combi-
.)natorial Optimization, April 26 – 28, Antalya Turkey, 8 pages )2012

R. Mellouli, 2011, Modeling the parallel-machine scheduling under availability constraints, Inter-  [28]
.national Conference on Operations Research and Financial Engineering, Paris France, June 24-26

 N. Chaabane, R. Mellouli, F. Masmoudi, C. Chu, 2011, S-stage Flexible Flow Shop scheduling with  [29]
 availability constraints, International Conference on Operations Research and Financial Engineering, Paris
.France, June 24-26

R. Mellouli, C. Sadfi, C. Chu, 2010, MILP methods for parallel-machine scheduling under availabil-  [30]
 ity constraints, 9th Multi-Objective Programming and Goal Programming - MOPGP10, Sousse Tunisia, May
.24-26

 R. Mellouli, C. Sadfi, C. Chu, I. Kacem, 2006, Tree search-based heuristic and genetic algorithm  [31]
 method for the Pm,hj1||sum Ci scheduling problem, 1st International workshop of the group META - MATA’06,
.Hammamet, Tunisia, November 2-4

Experience:

1. Industrial Engineering Department Head )May 2017 – Feb 2018(, Umm Al-Qura University, AlQunfudhah 
College of Engineering, Saudi Arabia

2. Industrial Engineering Department Head )Jan 2014 - Aug 2014(, North-American Private University, 
International Institute of Technology, Sfax Tunisia

3. Senior Consultant in Modeling and Optimization, Newton Vaureal Consulting )Feb 2008, July 2008(, 
Paris France 

4. Operations Manager / Head of information system and Management Control / Responsible of produc-
tion planning and Control )Sept 2001 - Aug 2003(, Chahia Company, Sfax Tunisia 

Training Programs:
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Jaber Saeed Alzahrani

Degree: Doctoral of Industrial Engineering

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Industrial Engineering Lamar University 2015

M.Sc. MBA University of Jordan 2009

B.Sc. Computer Engineering
Arab Academy for Science, Technology & Marine Transporta-
tion

2004

Employment:

Position Employer Period

Dean, computing college Umm Al-Qura University present

Dean, Engineering college Umm Al-Qura University Y 2

Interim dean, computing college Umm Al-Qura University Y 2

Vice Dean for training and industrial relation Umm Al-Qura University Y 1

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:
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1. Jaber S. Alzahrani, ”Multi-objective Job Shop Scheduling under Risk Using GA.“ American Journal of 
Industrial Engineering, vol. 6, no. 1 )2019(: 1-12. doi: 10.12691/ajie-6-1-1.

2. Jaber S. Alzahrani, ”Multi-objective Job Shop Scheduling Using Pre-emptive Constraint Procedure.“ 
American Journal of Modeling and Optimization, vol. 7, no. 1 )2019(: 8-13. doi: 10.12691/ajmo-7-1-2.

3. Jaber S. Alzahrani. )2019(. ”JOB-SHOP SCHEDULING OPTIMIZATION WITH STOCHASTIC PROCESSING 
TIMES.“ International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 6)1(, 73-83. DOI: 
10.5281/zenodo.2562266.

4. Jaber S. Alzahrani. )2019(. ”JOB SHOP SCHEDULING CONSIDERING MAKESPAN, PENALTIES OF MACHINE 
IDLING, AND JOB OUT OF TIME.“ International Journal of Research - Granthaalayah, 7)1(, 73-82. https://
doi.org/10.5281/zenodo.2550095.

5. Jaber S. Alzahrani“ A Multi-stage Stochastic model for a multi-product closed-loop supplychain 
network design“ International Journal of Engineering Science Invention )IJESI(, vol. 08, no. 01, 2019, pp 
33-45.

6. Jaber Saeed Alzahrani: Measuring Efficiencies and Economic Impact of Air Transportation Sector in the 
U.S Economy Using Data Envelopment Analysis and Leontief Model. Doctor of Engineering Field Study. 
Lamar University. Beaumont, TX 2015.

Experience:

Dean, computing college Umm Al-Qura University present

Dean, Engineering college Umm Al-Qura University 2 Y

Interim dean, computing college Umm Al-Qura University 2 Y

Vice Dean for training and industrial 
relation

Umm Al-Qura University 1 Y

Training Programs:

1. Total leader, Motivational Leadership, Leadership Management International )LMI( Oct 2019
2. Total leader, personal Leadership, Leadership Management International )LMI(   May 2019
3. Total leader, personal productivity Leadership Management International )LMI(    Apr 2019
4. Professional Consultant Level 2, Institute of consulting Mar 2019
5. Professional Consultant Level 1, Institute of consulting Mar 2019
6. Alignment in university education Academic Leaders program, KAU,  Dec 2017
7. Academic transformation leadership Academic Leaders program, KAU,  Dec 2017
8. Strategic planning. Umm al-Qura University, Makkah, Saudi Arabia  24 Dec 2017
9. Strategic Leadership, Academic Leaders program, KAU,  12 Dec 2017
10. Principle of academic leadership, Academic Leaders program, KAU,  11 Dec 2017
11. Conflict management in academic environment, Academic Leaders program, KAU,       10 Dec 2017
12. Leading and empowering team members, Academic Leaders program, KAU,  04 Oct 2017
13. Leadership skills, Academic Leaders program, KAU,  03 Oct 2017
14. Personal strategy and productivity, Academic Leaders program, KAU,  02 Oct 2017
15. Basing leadership skills on best practices, Academic leadership center , Jeddah,  21 Apr 2016
16. Practical training on preparing and formulating the TORs at UQU,           24 Dec 2015
17. Lean Manufacturing green belt Certificate, IIE Beaumont, Texas, U.S.A,  30 Apr 2012
18. Six Sigma green belt Certificate, IIE,  Beaumont, Texas, U.S.A  06 Nov 2011
19. Humane Recourse Management )HRM(, Rollins Collage at Winter Park, Florida U.S.A  21 Apr 2011
20. Professional Humane Resource )PHR(, University of Central Florida Orlando, Florida, U.S.A   11 Nov 2010
21. Practical training on preparing and formulating the TORs at UQU
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: ISSAM EL GMATI 

Degree: Assistant Professor 

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Electronic and MicroelectronicEngineering 
LAAS CNRS Toulouse )FRANCE(
University of MONASTIR )TUNISIA(

2010

M.Sc. Electronic and Microelectronic Engineering University of TUNIS )TUNISIA( 2005

B.Sc. Electronic and Microelectronic Engineering Monastir University )TUNISIA( 2003

Employment:

Position Employer Period

Assistant Professor Umm Alqura University 2015-Now

Assistant Professor University of SOUSSE 2010-2015

Research Engineer LAAS CNRS Toulouse )FRANCE( 2007-2010

Lecture University of SOUSSE 2006-2007

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding
2010 DGRST/CNRS 

2007 CNRS

Publications )published papers and books(:

I.EL GMATI, P.F.CALMON, A.BOUKABACHE, P.PONS, H.BOUSSETTA, M.A.KALLALA, KBESBES ”RF MEMS CON-
TINUOUS REVERSIBLE VARIABLE INDUCTOR BASED ON A MICROFLUIDIC NETWORK’’ Microsystem Technolo-
gies Journal.March 2014

I.EL GMATI, P.F.CALMON, A.BOUKABACHE, P.PONS, .FULCRAND, S.PINON, H.BOUSSETTA, M.A.KALLALA, KBES-
BES ”Fabrication and evaluation of on chip liquid micro-variable inductor’’Journal of Micromechanics and 
Microengineering, Vol.21, N°2, 025018p., February 2011.

I.EL GMATI, P.F.CALMON, A.BOUKABACHE, P.PONS, H.BOUSSETTA, M.A.KALLALA, KBESBES ‘‘Liquid RF MEMS 
variable inductor’’ Elsevier Procedia Engineering Journal, Vol.5, pp.1380-1383, December 2010.

I.EL GMATI, P.F.CALMON, R.FULCRAND, P.PONS, A.BOUKABACHE, H.BOUSSETTA, M.A.KALLALA, KBESBES ‘‘Vari-
able RF MEMS fluidic inductor incorporating lamination process’’ Micro Nano Letters, Vol.5, N°6, pp.370-
373, December 2010

I.EL GMATI, P;Calmon, S;Pinon A;Boukabach, P.pons, Adel kallala,Fluidic variable RF inductor using SU-8 
channel’’. MME’10, Enschede, The Netherlands.

I.EL GMATI, , P;Calmon, A;Boukabach, P.ponsHatem Boussetta, Adel kallala, Kamel Besbes ”liquid variable RF 
inductor’’.Eurosensors 2010, Autrich 2010.

I.EL GMATI, R; Faulcrand, P;Calmon, A;Boukabach, P.ponsHatem Boussetta, Adel kallala, Kamel Besbes ’ 
Fluidic variable RF inductor’’. DTIS’10, Hamammet (Tunisie), 2010,
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M. M.JATLAOUI, F.CHEBILA, I.EL GMATI, P.PONS,H.AUBERT “New electromagnetic transduction mi-
cro-sensor concept for passive wireless pressure monitoring application” he 15th International Conference 
on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers 2009), Denver (USA), 21-25 Juin 2009, 4p

I. EL Gmati, Hatem Boussetta, Adel kallala, Kamel Besbes Member IEEE‘’ Wide-range RF MEMS variable 
inductor using Micro Pump actuator’’. In 2008 International Conference on Signals, Circuits and Systems, 
Hamammet (Tunisie), 2008

I. EL Gmati, Hatem Boussetta, Adel kallala, Kamel Besbes ‘’Design, Modeling and simulation of Radio-Fre-
quency Micromachined Inductor using MUMPS Process‘’.In IEEE International Conference on Design & 
Technology of Integrated Systems, RABAT(Morocco), 2007, pp 196_199.

Experience:

Assistant Professor at SOUSSE University 

Training Programs:

1. Very good knowledge of software, such as:
2. Advanced Design System )Agilent(,
3. HFSS, IE3D )Zeland(, Agilent ADS
4. Ensemble / Designer )Ansoft(
5. Clewin, Klayout
6. DC/ RF/ Microwave.
7. Analog, mixed-signal and RF integrated circuits design and reliability.
8. Very good knowledge of antenna and microwave equipment, such as:
9. Analyzers )Network, Spectrum, Impedance(,
10. Oscilloscopes, synthesized sweepers,
11. On wafer probe stations, RF,
12. On wafer Pressure/RF measurement, S-parameters, RF measurements across temperature,
13. Real time and sampling Oscilloscopes.
14. Spectrum, Network and Parameter analyzers.
15. Signal/RF/Microwave sources.
16. RF/Microwave components.
17. Defined RF measurement methods to be used as reference for future products.
18. DC characterization: capacitance, conductance, current-voltage.
19. Proficient in modeling and measurements of devices, such as:
20. Antennas )incl. Reconfigurable, fractal, multiband, UWB, PIFA, LPDA/LPMA, inverted microstrip, and 

folded dipoles(
21. Transitions between RF feeds and different transmission line types
22. RF-MEMS switches, hybrids, filters, stub and slide screw tuners
23. Very good knowledge in Clean Room- Hands on experience in LAAS-CNRS clean room )Photolithogra-

phy, DRIE, LPCVD, onding(
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Ahmed Salem Alhasani

Degree: Assistant Professor

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

Ph.D. Industrial & Systems Engineering The University of Rhode Island 2017

M.Sc. Engineering & Operations Management + 
MBA

The University of New Haven 2013

B.Sc. Industrial & Systems Engineering
King Fahd University of Petro-
leum and Minerals

2008

Employment:

Position Employer Period

Assistant Professor Umm Al-Qura University 12/2018-Present

Teaching Assistant )TA( The University of Rhode Island 09/2014-05/2016

Assistant Banking Products Manager Alinma Bank 11/2008-04/2010

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Assessing Hand Hygiene Compliance in Healthcare Workers to Reduce Infectious Disease )The Veterans 
Medical Center at the U.S.( in ProQuest.

Experience:

Assistant Banking Products Manager Alinma Bank 11/2008-04/2010

Training Programs:

1. A Member of a Talented Program at King Fahd University of Petroleum and Minerals )Summer 2000(.

2. Seven Months of Coop Training Program at Saudi Aramco Mobil Refinery Company LTD. )SAMREF( End-
ing up with Three Different Undergraduate Projects )Quality Control, Optimization, Symantec Ghost 
Server( for B.S. in Industrial & Systems Engineering Program.
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  Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Hassan Ali Mohammed Al Abdullah

Degree: Teaching Assistant )TA(

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

M.Sc. Industrial Engineering King Abdulaziz University 2018

B.Sc. Industrial Engineering King Khalid University 2013

Employment:

Position Employer Period
Teaching Assistant )TA( Umm Al-Qura University 2013-Present

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

 Assessment of the Quality of Job Descriptions of Safety Jobs in the Saudi Companies.

Experience:

2013     Production engineer at Al Harbi Company

2013     TA at Umm Al Qura University in IE faculty

Training Programs:

2010  Summer training at South Cement company
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Curriculum Vitae of Faculty Members over the Past Five Years.

Name: Nasser Abdulmajeed Ali Alkinani

Degree: Teaching Assistant )TA(

Academic Career:

Degree Specialization Institution Year

B.Sc. Industrial Engineering Umm Al-Qura University 2018

Employment:

Position Employer Period

Teaching Assistant )TA( Umm Al-Qura University 2019

Supported research and development projects related to specialization:

Date Project title Amount of funding

Patents and Copyright:

Title Date 

Publications )published papers and books(:

Experience:

2019  TA at Umm Al Qura University in IE faculty

Training Programs:

2016  Summer training at Management of operations and maintenance in children Hospital

2017   Summer training at Saudi Electric Company )SEC(

2018 – 2019 Tomouh Program at King Abdullah Economic City 
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