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 الميكانيكية الهندسة لقسم االنجازات همأل ملخص
 

 :التالي في تتمثل هـ 1440-1439 الحالي الجامعي العام خالل الميكانيكية الهندسة قسم حققها التي االنجازات أهم

 

وبذلك يكون  ,   NCAAAالهندسة الميكانيكية على االعتماد المحلي الكامل  حصول برنامج البكالوريوس في .1

الهندسة برنامج  االعتماد الكامل بعد ىمستوي المملكة يحصل عل ىعل الهندسة الميكانيكية فيثاني برنامج 

 سعود جامعة الملك ب الميكانيكية

-1439ابتداءا من الفصل األول من العام الجامعي  تسجيل الطالب عليهاو المطورة البكالوريوس خطة اعتماد تم .2

1440 

 للبرنامج القبول فتح وتم ماجستيرالعلوم في الهندسة الميكانيكية: "الطاقة المتجددة والبيئة" خطة اعتماد تم  .3

على المرتبة الثانية  )مشروع الدكتور طالب القسم   وحصول مشروع تخرج تخرج مشروع 24 انجاز عدد .4

الثالثة )مشروع الدكتور مصطفى عبد المهيمن( في مسابقة االبتكار التي نظمها مركز المرتبة و  سفيان الملولي(

 الموهبة واالبداع وريادة االعمال بجامعة الملك خالد

  الكلية  طالبًا من مختلف أقسام 227دورة تدريبية حضرها  16 عدد تقديم .5

 .متدرب 27المجتمع والتعليم المستمر وحضرها دورات تدريبية على مستوى عمادة خدمة  2تقديم عدد  .6

محطة تنقية المياه  - محطة كهرباء أبها -محطة تحلية الشقيق  التالية: للمؤسسات علمية زيارات 6 بعدد القيام .7

 شركة المراعي بخميس مشيط - ومعالجتها بأبها

فصول  4بحوث في مؤتمرات علمية و  6ذات معامل تأثير وعدد  ((ISIبحث في مجالت علمية   51نشر عدد  .8

 في كتاب علمي .

 )د. عرفان( Best Cited Researcher at KKU : :القسم على جائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة حصول .9

أحمد سليل و  :للدكاترة علمية بحوث  3بعدد  خالد الملك بجامعة عشر الرابع العلمي البحث يوم في مشاركةال .10

 فنيت تيرت و فهمي قمعون

 2018فريق كرة القدم بالقسم على جائزة بطل كلية الهندسة  حصول .11

 )د. محمد عبد الباسط(  هـ 1440-سباق اختراق الضاحية السنوي القسم على المركز الثاني في  حصول .12


