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 مشاريع خدمة المجتمع السابقة

Previous Community Service Activities 

/ College of Engineeringهندسةكلية ال 

اسم الفعالية   رقم 
 التطوعية 
Title  

 
 نبذة مخترصة عن الفعالية 

Briefing  

رابط  
الفديو  
 الخاص  
 بالفعالية 
Video 
Link 

ندوة السالمة   1
 البحرية 

 
Maritime 
Safety 
Symposium 

ات والتجارب وسط  دل اآلراء اهدفت الندوة التاحة الفرصة لتب  والخبر
ن وصناع القرار  ن والعلماء والباحثي  بغية تطوير نظم السالمة   ،المتخصصي 

ن روافدها  والمنافسة العالمية من خاللها للمنتجات ذات  ، البحرية وتأمي 
 القيمة المضافة للدولة. 

The symposium aimed to provide an opportunity to 
exchange opinions, experiences and experiences among 
specialists, scientists, researchers and decision makers, in 
order to develop maritime safety systems and secure their 
tributaries, and global competition through them for 
products with added value to the state. 
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 تروية   
 

Tarwia 
 

سواء كانت بالستيكية أو ورقة أو    ة تهدف إىل نشر الوعي حول الحد من النفاي
ي البدائل، وإقناعهم  ،أي شكل آخر عىل 

بطريقة تساعد الناس عىل التفكب  فن
ن  ي بيئة صحية أفضل. ينصب تركب 

 ها بتغيب  نمط حياتهم والمساهمة فن
ي األماكن العامة ا هواهتمام

ب الصحية فن   ، بشكل خاص عىل توفب  مياه الشر
ي شكل آمن وبأسعار  

ب المقدمة فن وبناء ثقة المجتمع الستخدام مياه الشر

 .2030بموجب رؤية المملكة  ةاممعقولة ومستد

It aims to spread awareness about reducing waste, be it 
plastic, paper or any other form, in a way that helps people 
think about alternatives, persuade them to change their 
lifestyle and contribute to a better health environment. Its 
focus and attention is particularly on providing healthy 
drinking water in public places, and building community 
confidence to use the drinking water provided in a safe, 
affordable and sustainable manner according to the 
Kingdom's Vision 2030. 
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ورشة ومعرض   
 الطاقة المتجددة  

 
Renewable 
Energy 
Workshop and 
Exhibition 

مبادرات الطاقة  و  ،تنوي    ع مصادر الطاقة بصفة مستدامة ا من خاللهقدمت 
ن عىل  ،والتقليدية المتجددة كب  خدمة السوق  ل  لها النتائج اإليجابية بالبر
، وتوفب  منها القيمة المضافة رفد و  ،المحلية ي

فرص  اللالقتصاد الوطنن
 . االستثمارية و   ،غيليةشوالتوظيفية ال
 

Through it, it provided diversification of energy sources in 
a sustainable manner, and renewable and traditional 
energy initiatives, focusing on the positive results of it to 
serve the local market, providing added value from it to 
the national economy, and providing job, operational, and 
investment opportunities. 
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وع االحسان   4 مشر
 لبيوت الرحمن 

 
Charity project 
for the homes 
of Rahman 

ن البيئة المحيطة، واالستفادة القصوى من إعادة استخدام   يهدف لتحسي 
باإلضافة  المياه للرصف الصحي والتشجب  وتجميل المنطقة المجاورة، 

 . بالتوعية المجتمعية للمحافظة عىل الماء ومنع هدره
 

It aims to improve the surrounding environment and make 
the most of water reuse for sewage, afforestation and 
beautification of the surrounding area, in addition to 
community awareness to conserve water and prevent 
waste. 

 

 يوم الهندسة  5
 

Engineering 
Day 

كة عد ي ات واألفكار الجديدة  جامع مؤتمر و منصة مشبر لتبادل الخبر
  عرض مشاري    ع شباب الهندسة لالفرصة لمما يمنح معه  ،والمبادرات الرائدة 

ها الحقا. كما  تسويقوربما  ، ها من لجان التحكيم المختصةتقييمالتخرج بغية 
كات والمنظومات الهندسية لعرض أعمالها   تها ومهن افرد مساحة للشر

  ات حدثواالطالع عىل مست لحالية والتعرف عىل احتياجات السوق ا
 كنولوجيا العرصية. الت 
 

It is a common platform and an inclusive conference to 
exchange experiences, new ideas and pioneering 
initiatives, which gives with it an opportunity for 
engineering youth to present graduation projects with a 
view to evaluating them from the competent jury, and 
possibly marketing later. I also devote space to companies 
and engineering systems to display their work and 
profession, learn about the current market needs and see 
the innovations of modern technology. 
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  معرض البيئة
 

Environmental 
exhibition 

المبتكرات الطالبية والمشاري    ع الهندسية واألبحاث  يعرض المعرض 
ي تحقيق   2030واكب متطلبات رؤية المملكة مما ي ،والمبادرات البيئية

فن
ي السالمة البيئيةالمستويات اتقرار البيئية و الستدامة اال 

والصحة   متقدمة فن
 المهنية. 

 
The exhibition showcases student innovations, 
engineering projects, research and environmental 
initiatives, which keep pace with the requirements of the 
Kingdom's Vision 2030 in achieving environmental 
sustainability and stability of advanced levels in 
environmental safety and occupational health. 
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  صحتنا تاجنا 

 
Our health is 
our crown 

تهداف فئات سعبر ا   ،لتفعيل التوعية الصحية المجتمعية  اتمسابق يتضمن  
 مختلفة من الطبقات المجتمعية. 

 
It includes competitions to activate community health 
awareness, by targeting different groups of social classes. 

 

ملتقر السالمة   8
 المرورية 

 
Traffic Safety 
Forum 

عبر الندوات   ،لتقر للتوعية المرورية وسالمة الراكب والطريقهدف الم
ات والكتيبات التعريفية   ،تصميم إشارات المرور الضوئية، و والمحاضن

اكة ذكية مع عرض المصاحب والم كات  المحلية القطاعات المقام بشر والشر
ي  
 مجال. الالعالمية المتخصصة فن

 
The objective of the forum is to raise awareness of traffic 
and passenger and road safety, through seminars, lectures 
and introductory brochures, design of traffic lights, and 
the accompanying exhibition held in smart partnership 
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with local sectors and international companies specialized 
in the field. 

تطوير معايب    9
ي هندسة  

الجودة فن
 التشييد 

 
Development 
of quality 
standards in 
construction 
engineering 

ي بناء رؤية  من المؤمل أن يساهم 
ن فن ات من قبل المختصي  إلقاء المحاضن

علمية ضمن منظومة  ،متكاملة حول طرائق العمل ضمن مشاري    ع التشييد 
والمؤثرة  لعمل  ة لبطاضال   هندسة التشييد لدقيقة  ال جودة  التستند عىل معايب   

ي جودته. 
 فن
 

It is hoped that lectures by specialists will contribute to 
building an integrated vision about working methods 
within construction projects, within a scientific system 
based on the strict quality standards of construction 
engineering that control the work and affect its quality. 

 

التوعية بالمهندس   10
ي 
 البين 
 

Awareness of 
the 
environmental 
engineer 

البيئية ة ي مبادئ الهندسه للقي ب التوعية الشاملة بدور المتخصص عبر تط
ي والماءو فضل األبيئة الوفر مما ي ،والصحية

يت الهواء النقر رض  واأل  الحنبر
ي  و   ،لرغد لعيش الالصالحة   ي   والتحكم  ،ةلوثماتج الو لن لالحد من التأثب  السلنر

فن
ي والضوضاء 

ونن ي والزراعي وااللكبر   ، النفايةتصفب  و  ،التلوث الصناعن 
واالصالح  ،البيئيةالتوعية و  ،الصحة العمومية والمجتمعيةاستدامة و 
ي و 

ن و  المساهمة فن وات  لضع النظم و القواني  لحفاظ عىل المصادر و البر
 واستدامتها. الطبيعية 

 
Comprehensive awareness of the specialist’s role by 
applying environmental and health engineering principles, 
which provides the best environment, clean air, halibur, 
and livable land, reducing the negative impact of polluted 
products, controlling industrial, agricultural, and 
electronic pollution and noise, waste beeping, public and 
community health sustainability, and environmental 
awareness, And reform and contribute to the 
development of systems and laws to preserve and sustain 
natural resources and resources. 
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ي  
حملة توعوية فن

 الكورنيش 
 

An awareness 
campaign in 
the Corniche 

الصحية  توعوية للمجتمع حول مخاطر البيئة ومضارها الحملة الانطالق 
ونشر ثقافة الراية   ، والنفسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياحية

 . الزرقاء للشواط  والموانن  
 

Launching an awareness campaign for the community on 
the dangers of the environment and its health, 
psychological, economic, social, cultural and tourism 
consequences, and spreading the culture of the blue flag 
for beaches and ports. 
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اليوم العالمي  
 لألشجار 

 
World Tree 
Day 

وترميم الغابات   ،للشجرة مواكبة احتفالية األمم المتحدة باليوم العالمي 
ار وسط المجتمع  ،الطبيعية لزيادة التشجب   ورفع ثقافة التشجب  واالخرصن

اء   . واالعتناء بها والرقعة الخرصن
 

Keeping pace with the United Nations celebration of the 
International Day of the Tree, restoring natural forests, 
and raising the culture of afforestation and greenery in the 
community to increase afforestation and greenery. 
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التوعية المجتمعية 
بنظم المعلومات  

الجغرافية  

ونظام المالحة العالمي    ،استخدام نظام المعلومات الجغرافيةتهدف لتكثيف  
ي  ، باألقمار الصناعية واالستشعار عن بعد 

والتصميم دارة اإل للمساعدة فن
 وصنع القرار. 
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والمهارات  
 األساسية 

 
Community 
awareness of 
geographic 
information 
systems and 
basic skills 

It aims to intensify the use of geographic information 
system, global satellite navigation system and remote 
sensing, to assist in management, design and decision-
making. 

التصميم   14
الهيدروليكي  

لعبارات الطرق  
ي   نامج الحاسونر بالبر

 المتخصص 
 

Hydraulic 
design of road 
ferries with 
specialized 
software 

نامج  ، ليتمكن المستخدم من االستخدام الفاعل للبر ي وتصميم الحاسونر
ي   ،كمنظومة من المنشآت الهيدروليكية  ،ور سرات الطرق والجاعب 

المؤثرة فن
 الحياة العامة. 

 
For the user to be able to effectively use the computer 
program, designing ferries and bridges, as a system of 
hydraulic installations affecting public life. 

 

أكشاك المعارف   15
 الهندسية 

 
Engineering 
knowledge 
booths 

ن تنحو ال  ،  عمال الطالبأل ومعرض  ، الهندسيةالعلوم والمعارف نشاء دهلب 
وع بكشك العادة  ونواتج بحوث أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.  بدأ المشر

عبر   ،تفعيل االستفادة من معرض النفاية واعادة االستخدام بالكليةدوران و 
اكة المستمرة مع سايتك لتحريك الخيال التفاعىلي للزائر   ،وسبكيم الشر

ه  .لإلبداع المستحدث  الدعوة إلنشاء مخازن التوفب  وساحات  وانطلقت عبر
تهيئة مناطق جلوس  باالضافة ل بيع السلع المستهلكة والنفاية المجتمعية. 

من خالل العصف   ،وتدبر الكتساب الفكر الجديد والمستحدث والمتجدد 
ي وتفكب  المجموعة 

 وخطوط التفكب  المحمولة. الذهنن
 

It tends to create a vestibule of engineering science and 
knowledge, an exhibition of student work, and faculty 
research results for the faculty. The project started with a 
booth to recycle and activate the utilization of the waste 
exhibition and reuse in the college, through the 
continuous partnership with Scitech and Sipchem, to 
stimulate the visitor's interactive imagination of the new 
creativity. Through it, the call was launched for the 
establishment of savings stores, yards for the sale of 
expendable goods and community waste. In addition to 
creating seating and planning areas to acquire new, 
updated and renewed thought, through brainstorming, 
group thinking and portable thinking lines. 

 

بوي المقىه  ال 16  بر
 

The 
educational 
cafe 

ي التعليم والتعلمقدمت خالل الفعالية 
حيث قامت   ،الممارسات األفضل فن

ين والذين لهم انجازات فاعلة وذات أثر  ثلة   ن من أعضاء هيئة التدريس المتمب 
ي العملية التعليمية والتعلمية 

اتهم )أنشطة صفية بابراز فن أعمالهم وخبر
قدمها عضو هيئة التدريس لطالبه   كتطبيق عمىلي تماما كما   ، ها عملية( وتنفذ

اتيجيات، ممارسات تربوية، مشاري    ع،   ي القاعة الصفية ) طرق تدريس، اسبر
فن

ات ونشر المعرفة ذات القيمة ي اطار تبادل الخبر
 . تجارب ناجحة ...الخ( فن

 
During the event, the best practices in teaching and 
learning were presented, where a number of 
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distinguished faculty members who have effective and 
influential achievements in the educational and learning 
process highlight their work and experience (practical 
classroom activities) and implement them, as a practical 
application exactly as presented by the faculty member to 
his students in the classroom ( Teaching methods, 
strategies, educational practices, projects, successful 
experiences ... etc) within the framework of exchanging 
experiences and disseminating valuable knowledge. 

جمعية الهندسة   17
 البيئية

 
Environmental 
Engineering 
Society 

  .لسعي إليجاد بيئة نظيفة وآمنة من أجل سالمة اإلنسان تها لرؤيتتمحور 
ي تسع لحماية  تها  رسالو 

تتطلع لقيام الجمعية البيئية التطوعية واإلنسانية النر
 البيئة والحفظ عىل استدامتها بمشاركة مجتمعية فاعلة. 

 
Its vision is to strive for a clean and safe environment for 
human safety. And its mission looks forward to the 
voluntary and humanitarian environmental association 
that seeks to protect the environment and preserve its 
sustainability with active community participation. 

 

القوافل الهندسية   18
والحمالت  
 التوعوية 

 
Engineering 
caravans and 
awareness 
campaigns 

ي اعداد القوافل الهندسية والحمالت  
اك الطالب والهيئة التدريسية فن اشر

ي المناطق المجتمعية المحيطة بالجامعة. 
 التوعوية وتنفيذها فن

 
The involvement of students and faculty in the 
preparation of engineering convoys and awareness 
campaigns and implemented in community areas 
surrounding the university. 

 

 

الدورات التدريبية   19
 الهندسية   

 
Engineering 
training 
courses 

وللهيئة التدريسية تنفيذ الدورات التدريبية الهندسية لطالب الكلية 
بالتعاون مع الهيئات الهندسية والجمعيات الهندسية المعتمدة  والتدريبية 

 وذات الصلة.   
 

Implementation of engineering training courses for 
college students and the teaching and training staff in 
cooperation with approved and relevant engineering 
bodies and engineering societies. 

 

ندوات  ال 20
ات  الو  محاضن

عمل  الوورش 
حلقات  الو 
 تدريسية ال
 

Seminars, 
lectures, 
workshops 
and seminars 

ات وورش عمل وحلقات تدريسية ومنتديات ومحالت   عقد ندوات ومحاضن
ار السلبية للممارسات التكنولوجية  اضية عن االضن ية ومراكز افبر اسفب 
ي كافة المجاالت  

والهندسية واالجتماعية واالقتصادية والهندسية الخاطئة فن
بة(.  ات لرفع الوعي العقد و   )مثل مجاالت الماء والهواء والبر العام  محاضن

حول اآلثار المختلفة للمشاري    ع الهندسية والهندسية عىل المجتمعات  
 المحيطة. 

 
Conducting seminars, lectures, workshops, seminars, 
forums, travel stores and virtual centers on the negative 
impacts of wrong technological, engineering, social, 
economic and engineering practices in all fields (such as 
water, air and soil). And holding lectures to raise public 
awareness about the different effects of engineering and 
engineering projects on the surrounding communities. 

 

اكة   21 مبادرات الشر
 المجتمعية

 

اكة المجتمعية   مع القطاعات العامة والخاصة والقطاع تنسيق مبادرات الشر
الثالث للمنظمات المجتمعية الطوعية والمستندة عىل المجتمع وغب  

ورية. الحكومية   ورفدها بالمعينات الرصن
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Community 
Partnership 
Initiatives 

 
Coordination of community partnership initiatives with 
the public and private sectors and the third sector of 
voluntary, community-based and non-governmental 
community organizations and providing them with the 
necessary aids. 

الحملة التوعوية   22
 لتصفب  النفاية 

 
Awareness 
campaign for 
waste disposal 

ي والصحي لتهدف  
شيد االستخدام واالستهالك  لرفع الوعي المجتمعي والبين  بر

لية والبلدية.  ن  واالنتاج لتحقيق تصفب  النفاية والمياه العادمة المبن
 

It aims to raise community, environmental and health 
awareness to rationalize use, consumption and 
production to achieve waste and domestic and municipal 
wastewater disposal. 

 

الرقمنة التدريسية   23
 والتدريبية 

 
Teaching and 
training 
digitization 

المقررات  ثائقية و المواد الو و  و فيديالفالم ومقاطع األإعداد من خالل 
لمفردات الهندسة والعلوم والبيئة بناء عىل   والمساقات العلمية تخصصيةال

رفع الوعي لدى صناع مع   المواد التعليمية والتدريسية المطروحة بالكلية. 
القرار ألهمية ادخال كورسات هندسة بيئية متخصصة لكل قسم من أقسام  

 الكلية المختلفة. 
 

Through preparing films, video clips, documentary 
materials, specialized courses and scientific courses for 
engineering, science and environmental vocabulary based 
on the educational and teaching materials offered at the 
college. With raising awareness among decision makers of 
the importance of introducing specialized environmental 
engineering courses for each of the different departments 
of the college. 

 

 الرسائل المجتمعية  24
 

Community 
messages 

عبر بنك المسؤولية المجتمعية والجهات   صياغة الرسائل المجتمعية
ية المجتمعية   الخاصة ذات الصلة من تلك الجاذبة لرفع الوعي والتنمية البشر

 . 2030وفق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة ورؤية المملكة 
 

Drafting social messages through the CSR Bank and the 
relevant private entities that attract awareness and social 
human development according to the United Nations 
sustainable development goals and the Kingdom's 2030 
vision. 

 

احتياجات  ندوة  25
 سوق العمل 

 
Labor Market 
Needs 
Seminar 

الهندسية حرص احتياجات سوق العمل من روافد التخصصات بغرض 
ن العام والخاص   المقدمة من قبل الكلية لخدمة المجتمع مقارنة  و    . والقطاعي 

امج الخاصة بخدمة المجتمع تقويم و  .احتياجات سوق العمل بمحتوى البر
امج المجتمعية الحالية عىل ضوء حاجة سوق العمل بغرض استحداث   البر

ي احتياجات المجتمع المحيط وهيئات المج ي برنامج جديدة تلنر   .تمع الخارجر
االستفادة من األقسام الهندسية المختلفة بالكلية كحاضنة إلنتاج المنتج و 

العلمي الصديق للبيئة وتسويق الخدمات المنتجة مع القطاعات الحكومية 
 والخاصة وقطاع األعمال. 

 
In order to limit the needs of the labor market to the 
tributaries of the engineering disciplines provided by the 
college to serve the community and the public and private 
sectors. And compare the needs of the labor market with 
the content of programs for community service. And 
evaluating the current societal programs in light of the 

 



 

7 
 

need of the labor market with a view to developing a new 
program that meets the needs of the surrounding 
community and external community bodies. And take 
advantage of the various engineering departments of the 
college as an incubator to produce the environmentally 
friendly scientific product and marketing the services 
produced with the governmental and private sectors and 
the business sector. 

امج   26 تحديث البر
 الهندسية   

 
Engineering 
Software 
Update 

امج الهندسية الموجودة بأقسام الكلية لتلبية  حاجة المجتمع تحديث البر
ي تنفيذها. 

مع تحقيق جودتها وربطها بجهات االعتمادية  وجذب مشاركته فن
ن و ن السعوديي  )هيئه  ABETالمحلية واإلقليمية والعالمية لهيئة المهندسي 

امج الهندسية والتكنولوجية(.   االعتماد االمريكية للبر
 

Updating the engineering programs in the college 
departments to meet the community’s need and attract 
its participation in its implementation. With achieving its 
quality and linking it with the local, regional and 
international accreditation bodies of the Saudi Engineers 
Authority and ABET (American Accreditation Authority for 
Engineering and Technology Programs). 

 

اتفاقيات التعاون   27
 والتوأمة 

 
Cooperation 
and twinning 
agreements 

مسح للجهات المجتمعية المناسبة لعقد اتفاقيات التعاون والتوأمة ذات  
من ثم توقيع االتفاقيات ومذكرات    الصلة بقضايا خدمة المجتمع ومشاريعه. 

كات والمؤسسات والمكتب الهندسية   التفاهم مع نخبة من الوزارات والشر
قية والجوار اإلقليمي وبعض الكيانات   ممثلة لكل القطاعات بالمنطقة الشر

 العالمية المحورية. 
 

A survey of appropriate community agencies to conclude 
cooperation and twinning agreements related to 
community service issues and projects. Then sign 
agreements and memoranda of understanding with a 
selection of ministries, companies, institutions and the 
engineering office, representing all sectors in the Eastern 
Region, the regional neighborhood and some of the 
central global entities. 

 

اكة الخري    ج  28  شر
 

Alumni 
partnership 

ن ومهاراتهم الستقطابهم لخدمة المجتمع من منظور  تحديد سمات الخريجي 
ي العمليات التدريسية  الكلية. 

وتفاعل الخري    ج مع الكلية عبر التشارك فن
 والتدريبية وللبحثية والدراسات العليا وخدمة المجتمع. 

 
Identify graduates attributes and skills to attract 
community service from the college perspective. The 
graduate interacted with the college by participating in 
the teaching and training, research, postgraduate and 
community service processes. 

 

البحوث   29
واالستشارات  

 الهندسية 
 

Engineering 
research and 
consulting 

اكات البحثية التطبيقية  ي والشر
ي والمهنن

توسيع مجاالت التعاون الفنن
واالستشارات الصناعية والعلمية لخدمة المجتمع عىل  والميدانية 

 ثقافة العمل المجتمعي وفكر  و   المستويات المحلية واالقليمية والعالمية. 
نشر

ن الطالب والهيئة التدريسية.  ي خدمة المجتمع بي 
 ريادة األعمال التطوعية فن

 
Expanding the fields of technical and professional 
cooperation, applied and field research partnerships, and 
industrial and scientific consultations to serve the 
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community at the local, regional, and global levels. And 
spread the culture of community work and the idea of 
voluntary entrepreneurship in the service of society 
among students and the teaching staff. 

اإلعالن واالعالم   30
 الهندسي 

 
Advertising 
and 
engineering 
media 

االعالن عن االنشطة المجتمعية للطالب وعضوية الهيئات بالكلية بالتواصل  
، ونقاط التواصل  عبر تفعيل المنصات المجتمعية مع وسائل االعالم

 . والمحاور المجتمعيةاالجتماعي 
 

Announcing the community activities of students and the 
membership of the faculties of the college in 
communication with the media through the activation of 
community platforms, social networking points and 
community themes. 

 

 المهارات الهندسية  31
 

Engineering 
skills    

 للعناض المجتمعية  21تنمية المهارات الهندسية والسلوكية ومهارات القرن  
ات وورش العمل وحلقات النقاش والحوار المكثف  . من خالل المحاضن

 
Developing the engineering, behavioral and 21st century 
skills of societal elements through lectures, workshops, 
debates and intense dialogue. 

 

الكوارث  منع  32
 واألزمات 

 
Preventing 
disasters and 
crises 

الهندسية نشر الوعي والتدريب عىل السلوك األمثل حال الكوارث واالزمات 
حول مكافحة الحريق   ات وحلقات التفاكر ندو الاقامة عبر  المجتمعية

عقد ورش حول نظافة  و  .والسالمة المهنية واألمن الصناعي ألفراد المجتمع 
اكة مع االعالم والجهات و  .المأوى والبيئة المجتمعية التوعوية  الشر

ي والمنظمات المستندة عىل المجتمع للتوعية 
ومنظمات المجتمع المدنن
رفع الوعي حول االسعافات الهندسية والسالمة  و  المجتمعية المستدامة. 

ي واألروقة بالكلية.   المهنية داخل المعامل وقاعات الدرس والنشاط التدرينر
 

Spreading awareness and training on optimal behavior in 
the event of societal disasters and engineering crises 
through seminars and reflection workshops on 
firefighting, occupational safety and industrial security for 
community members. Holding workshops on shelter 
hygiene and the community environment. And partnering 
with the media, outreach agencies, civil society 
organizations, and community-based organizations to 
raise sustainable community awareness. And raising 
awareness about engineering first aid and occupational 
safety in the laboratories, classrooms, training activity and 
halls of the college. 

 

الصحة العمومية   33
 الداخلية 

 
Internal public 
health 

اء داخل الكلية  ن كافة أشة الكلية لتطوير وتجميل المساحات الخرصن تحفب 
ي حمالت النظافة والصحة العمومية والسالمة المهنية و  .وحولها 

المشاركة فن
الحفاظ عىل  و   .ندوة الماء والهندسة والحياة والصحة العموميةقيام  و   بالكلية. 

ي لنشر الوعي و  .البيئة المعافاة بالكلية واستدامتها 
ونن اعداد برنامج الكبر

 . ي
 الهندسي والبين 

 
Motivating the entire family of the college to develop and 
beautify green spaces inside and around the college. And 
participate in the hygiene, public health and occupational 
safety campaigns in the college. And the seminar on 
water, engineering, life and public health. Preserving and 
sustaining the college healthy environment. Preparing an 
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electronic program to spread engineering and 
environmental awareness. 

 االعتماد الهندسي  34
 

Engineering 
accreditation 

ن للجلوس   لتهيئةإقامة الندوات والدورات التدريبية  ن والخريجي  المهندسي 
 المتحانات الزمالة الهندسية. 

 
Holding seminars and training courses to prepare 
engineers and graduates to sit for engineering fellowship 
exams. 

 

التخطيط   35
ي  اتيحر  االسبر

 
Strategic 
Planning 

اتيجية والخطة التشغيلية للقسم  ورشة التفكر حول طرق عمل الخطة االسبر
 والكلية والنشاط المتداخل فيها. 

 
A reflection workshop on the ways of working the strategic 
plan and the operational plan of the department and 
college and the interrelated activity in it. 

 

برنامج العمل   36
للطبعة الزرقاء  

 بلوبرنت 
 

The blueprint 
for the 
blueprint 
edition 

لالمتحانات والمقررات  للتدريب عىل ملء استمارات الطبعة الزرقاء 
 الدراسية. 

 
Training to fill out blue print forms for exams and courses. 

 

ي المكتبة  37
البحث فن
ونية   االلكبر

 
Search the 
electronic 
library 

ات  وا يهدف إلكساب المهارة   تفاعل  الكيفية  ب لتواصل وتبادل المعارف والخبر
ونية لة الرقمية المكتب مع  اضية وااللكبر بتكثيف استخدام  لتعلم واالفبر

ن   استدامةو التكنولوجيا بمنهجية  ن والمدربي  من قبل الطالب والمدرسي 
ن و  ن و  الباحثي  ن و  المهنيي  ين والدارسي  ن المطورين والناشر هم من المهتمي    . وغب 

امج الحاسوبية المعينة مثل اند نو   ومندىلي   توتعلم البر
 

It aims to gain skill, communication and exchange of 
knowledge and experiences of how to interact with the 
digital, virtual and electronic library to learn by 
intensifying the use of technology methodically and 
sustainably by students, teachers, trainers, researchers, 
professionals, learners, developers, publishers and others 
interested. Learn specific computer programs such as N 
and Mendeley 

 

ة التفاعلي  38  ة المحاضن
 

Interactive 
lecture 

ة التقليدية لشعلة من الحماس التعليمي من   التدريب عىل تحويل المحاضن
. قبل الطالب  ي

 والمتلقر
 

Training to transform the traditional lecture into a flame 
of educational enthusiasm by the student and the 
recipient. 

 

ن مهارات   39 تحسي 
 الطالب التعلمية

 
Improve the 
student's 
educational 
skills 

ن مهارات التعامل مع اآلخرين  ن  عبر تحست الشخصية التدريس لتحسي 
ي 

ا واإلدارة الجيدة لل جعل و التواصل غب  اللفظن   عرض التفاعل أكبر تأثب 
 . بشكل صحيح والتقديم

 
Teaching to improve interpersonal skills reflects improved 
nonverbal communication, more interactive interaction 
and good management of presentation and presentation 
correctly. 
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 التعلم الواقعي  40
 

Realistic 
learning 

ن بنفس القسم    استضافة ن طالب متخرجي  حهم ألبرز المعوقات    وموظفي  وشر
ي واجهتهم

ي مجال العمل والدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة   النر
فن

 المجتمع. 
 

Hosting graduate students in the same department and 
employees, and explaining the most important obstacles 
that they faced in the field of work, postgraduate studies, 
scientific research and community service. 

 

ونية   41 الشجرة االلكبر
 اكوتري 

electronic 
tree, 
EQUATREE 

ي و دراسات عملية عبر مختلف متحرك   ي برنامج حاسونر
لدراسة التلوث الهوان 

اح األ  طر الكفيلة بمكافحته والحد منه  للمناطق المحيطة المحيط واقبر
ي اطار خدمة المجتمع والبحث العلمي واالكاديمي وتدريس  

والمجاورة فن
 الطالب المقررات ذات الصلة. 

 
Computer program and practical studies via a mobile 
laboratory to study the surrounding air pollution and 
suggest frameworks to combat it and reduce it to the 
surrounding and neighbouring areas within the 
framework of community service, academic scientific 
research and teaching students relevant courses . 

 

 الشجرة البيئية  42
 

eco tree 
 
 
 
 
 
 
 
 

التقنيات لرصد جميع الملوثات    بأحدثمزوده    متنقلةوجود محطه رصد  -1
 . الدراسةوالعوالق ضمن اهداف  الغازية

ن ضمن فريق العمل لضمان  -2 ن بيئيي  ن واخصائيي  وجود فريق مهندسي 
 الجودة.  عاليةمخرجات 

اع لفريق العمل سيتم تطبيقها ألول مره محليا  -3  وعالميا. وجود براءة اخبر
ات عن جوده الهواء خاصة -4 وجود بيانات وقياسات سابقه تعظي مؤشر

 بفريق العمل. 
 

1- The presence of a mobile monitoring station equipped 
with the latest technologies to monitor all gas pollutants 
and plankton within the objectives of the study. 
2- The presence of a team of environmental engineers and 
specialists within the team to ensure high-quality output. 
3- The presence of a patent for the work team that will be 
applied for the first time locally and globally. 
4- The presence of previous data and measurements that 
give indications of the air quality of the team. 

 

 


