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 وحدة ضمان الجودة
موافقة مجلس قسممممممممممممممن والفممممممممممممممة الرنلمج لالال ال على  و مممممممممممممم   ال ر  م  للن   الج منى عرض على المجلس  -1

2021/2022 . 
 وافق المجلس. القرار:

ال ر ممم م  للنممم   الجممم منى  قرير  موافقمممة مجلس قسممممممممممممممن واممملفمممممممممممممممممة الرنممملمج لالال ال علىعرض على المجلس  -2
2020/2021.  

 وافق المجلس. القرار:
 قرير المقررال للنممم   الجممم منى  موافقمممة مجلس قسممممممممممممممن واممملفمممممممممممممممممة الرنممملمج لالال ال علىعرض على المجلس  -3

2020/2021.  
 وافق المجلس. القرار:

لج منى  و مممممممممممممم   المقررال للن   ا مجلس قسممممممممممممممن والفممممممممممممممة الرنلمج لالال ال علىموافقة عرض على المجلس  -4
2021/2022.  

 وافق المجلس. القرار:
موافقة اللجاة األك ديم ة ل ر  م  والفمممممة الروممممم  ل لردارت المومممممرلع ل على الرقرير السممممماو  عرض على المجلس  -5

  .2020/2021لل ر  م  للن   الج منى 
 .على ماجاء فى التقرير وافق المجلس القرار:

موافقة اللجاة األك ديم ة ل ر  م  والفممممممممممة الرومممممممممم  ل لردارت الموممممممممممرلع ل على اعرم د  قرير عرض على المجلس  -6
  .2020/2021المقررال الاصل اللرافى الث  ى للن   الج منى 

 .على ماجاء فى التقرير وافق المجلس القرار:
ل على  قرير  ق  ن أراء موافقة اللجاة األك ديم ة ل ر  م  والفممممممة الرومممممم  ل لردارت الموممممممرلع عرض على المجلس  -7

  . 2020/2021الطالب لمقررال الاصل اللرافي الث  ى للن   الج منى 
 وافق المجلس. القرار: 

 
 شئون أعضاء هيئة التدريس

الهالفة المل  ة بماح اللكرورت/ غ دت  الح ع ل الرحمج موفى اللقب  عرض على المجلس  و  ة مجلس قسن -1
  خصص والفة الطرق لالمرلر. النلمى للرجة أفر ذ فى

 يوصى المجلس بمنح سيادتها اللقب العلمى لدرجة أستاذ فى هندسة الطرق والمرور.  القرار:
فى  -عرض على المجلس  و مممممم ة مجلس قسممممممن والفممممممة الرنلمج لالال ال عرن  ج اللكرور/ مسممممممنل على حسمممممم ج -2

 عمله لمسلكه لمحساً  أدائه. ح ث إ ه ملر   فى لظ اة ملرس ب لقسن
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:



عرض على المجلس  و  ة مجلس قسن الهالفة الم ك   ك ة عرن  ج اللكرور/ ع ل اله د  مصطاى ع ل اله د   -3
 ح ث إ ه ملر   فى عمله لمسلكه لمحساً  أدائه. فى لظ اة ملرس ب لقسن

 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:
لمجلس  و مممممم ة مجلس قسممممممن الهالفممممممة المنم رية عرن  ج المهالس/ إفممممممال  محمل فمممممم ل فى لظ اة عرض على ا -4

 ح ث إ ه ملر   فى عمله لمسلكه لمحساً  أدائه. ملرس مس عل ب لقسن
 يوصى المجلس بالتعيين. القرار:

ور/ السمممم ل عرض على المجلس موافقة مجلس قسممممن والفممممة الرنلمج لالال ال على الطلب المقل  مج السمممم ل اللكر -5
 األفر ذ المس عل ب لقسن بوأن م اللة المهاة فى ألق ل النمل غ ر الرفم ة. –ع ل الار ح ال لر  

 وافق المجلس. القرار:
 

 شئون الدراسات العليا والبحوث

 :المنـح
الم جسممر ر الخ  ممة  رفمم لة الرقرير الجم عي لالرق رير الاردية المقلمة مج لجاة الحكن علىعرض على المجلس  -1

ليو مممممممممى مجلس قسمممممممممن الهالفمممممممممة المل  ة للجاة اللرافممممممممم ل النل   بماح   -ب لمهالس / عالء محمل ح مل محمل 
 ف  د ه درجة الم جسر ر فى الهالفة )الهالفة المل  ة(.

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.    

 و ممممم ة مجلس قسمممممن الهالفمممممة المل  ة للجاة اللرافممممم ل النل   بماح المهالس/ أحمل محمل عرض على المجلس  -2
 -Aدرجة الم جسمممممر ر فى الهالفمممممة )الهالفمممممة المل  ة( عرقلمر)ج ل جلًا( لمروفممممم  الاق   ) -محمود ع لالم لك 

245( ل ق  ن البحث الرط  قى المقل  علرجة 3.51

300
مج أ مممممممممل  ال م ئة  م ئر ن لخمسمممممممممة لار نون درجة   غ ر(( 

 درجة.
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.    

رفمممممممم لة اللكرورا  الخ  ممممممممة  الرقرير الجم عي لالرق رير الاردية المقلمة مج لجاة الحكن علىعرض على المجلس  -3
ب لمهالس/ ي فممممر محمل غ لب الىرافى )يماى الجاسمممم ة( ليو ممممى مجلس قسممممن الهالفممممة المل  ة للجاة اللرافمممم ل 

 ح افن ف  د ه درجة دكرورا  الالساة فى النلو  الهالف ة )الهالفة المل  ة(.النل   بما
 القرار:يوصى المجلس بالمنح.    

 
 موضوعات أخرى

عرض على المجلس المذكرت المقلمة مج السممم ل أ.د./ لك ل الكل ة لومممدون اللرافممم ل النل   لالبحود بومممأن  حلمل  -1
   ك آل ى:2021/2022 مواع ل امرح   ل للن   الج منى

  12/6/2022الاصل اللرافى الث  ى  -2                       13/1/2022    الاصل اللرافى األلل -1
 القرار: وافق المجلس.      

عرض على المجلس المذكرت المقلمة مج السمم ل أ.د./ لك ل الكل ة لوممدون اللرافمم ل النل   لالبحود بوممأن اعرم د  -2
  النل   ر جة اللراف ل 



   2020/2021لللر ف رم ر للن   الج منى    ر جة اللكرورا  )قسن الهالفة المل  ة( -
 قسن الهالفة المنم رية(  –  ر جة الم جسر ر)قسن الهالفة المل  ة -

 القرار: وافق المجلس.

 شئون التعليم والطالب
 .موضوعات متنوعة

مقررح الخطة ال ما ة لللرافة لا مرح   ل للاصل على  لجاة شدون الرنل ن لالطالبموافقة عرض على المجلس  -1
  .2021/2022اللرافي األلل للن   الج مني 

 وافق المجلس. القرار:
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 –الهالفمممة  زم ل لالكوارد كل ةألرومممك ل لجاة اع إح طة لجاة خلمة المجرمع ل ام ة ال  دة عرض على المجلس -1
  ج منة أف و .

 وافق المجلس. القرار:
 إح طة لجاة خلمة المجرمع ل ام ة ال  دة عرقرير عج افر   ن دلرت اإلفن ف ل األلل ة. عرض على المجلس -2

 .بالتقرير ءعلى ما جا وافق المجلس القرار:
 


