
 

 (9110مجلس الكلية رقم ) محضر

 م1/2202/ 18 بتاريخ  
 وحدة ضمان الجودة

موافقة مجلس قسممممممد الالكهممممممة ال ارتمادة على اع ممم رواممممممدامج المقر اج  ال رام  لل م  عرض على المجلس  -1
   ل رام  مرحلة البكملو يوس ال ملدة.2021/2022الجمم ى 

برنمم  هلكهممممة قو   -3              برنمم  هلكهممممة الامهممممبمج  الل د. -2     برنمم  هلكهممممة االر مممممالج  االل  ر ندمج. -1
  اآلالج.

 وافق المجلس.القرار: 
 ريسشئون أعضاء هيئة التدثالثاً: 

رواممممممممدة مجلس قسممممممممد الالكهممممممممة ال ارتمادة ب  ححد الكد و /  اا  مامك  حمك مامك فى عرض على المجلس  -1
 ححث إنه مل ز  فى عمله  مسل ه  ماسلًم  مااه.  ظداة مك س بملقسد

 وافق المجلس. القرار:

روامممدة مجلس قسمممد الالكهمممة ال ارتمادة ب  ححد الكد و / ماسمممد بك  حسممممنحد  ل  فى عرض على المجلس  -2
 ححث إنه مل ز  فى عمله  مسل ه  ماسلًم  مااه.  ظداة مك س بملقسد

 وافق المجلس. القرار:

 روامممممممدة مجلس قسمممممممد الالكهمممممممة ال ارتمادة ب  ححد المالكس/  حمك ع ك ال زيز همممممممحك فىعرض على المجلس  -3
 ححث إنه مل ز  فى عمله  مسل ه  ماسلًم  مااه.  ظداة مك س مسمعك بملقسد

 وافق المجلس. القرار:

روادة مجلس قسد الالكهة ال ارتمادة ب  ححد المالكس/ ماموم إبراهدد مامك مس ك فى عرض على المجلس  -4
 ححث إنه مل ز  فى عمله  مسل ه  ماسلًم  مااه.  ظداة مك س مسمعك بملقسد

 وافق المجلس. القرار:

المذدرة المقكمة مد السمممممممممممممحك  .م./ عمحك ال لدة بلما على قرا  م ملى  لير ال  لدد ال ملى  قد عرض على المجلس  -5
 (  ال ى ر ضمد إنشما  قسم  "هلكهة 2021  بمع ممم الالااة الجكيكة ل لدة الالكهة )29/9/2021(  رم يخ 5779)

د المدكمندكى  اإلن مج ،  هلكهمممممممة المدكمرر ندمج"  ححث إا  حكة الو م بملجمم ة القو  المدكمندكدة  هلكهمممممممة ال  ممممممممد
( مد الااة الو م لد بح رشكح  مجلس 3رمب ة لقسد هلكهة ال  مدد المدكمندكى  اإلن مج  يق رح ر كي  المممة  قد )

لمكة عممحد قمبلة لل جكيك على  دلدة الالكهمممة بجمم ة اهمممحور بقرا  مد السمممحك  .م./  ادس الجمم ة -إما ة  حكة الو م
 اللاو ال ملى:



 وافق المجلس. القرار:

المذدرة المقكمة مد السمممممممممممممحك  .م./ عمحك ال لدة بلما على قرا  م ملى  لير ال  لدد ال ملى  قد عرض على المجلس  -1
 (  ال ى ر ضمد إنشما  قسم  "هلكهة 2021  بمع ممم الالااة الجكيكة ل لدة الالكهة )29/9/2021(  رم يخ 5779)

 7مرر ندمج"  تمل ملى  اممبح عكم  قسممم  ال لدة القو  المدكمندكدة  هلكهممة ال  مممدد المدكمندكى  اإلن مج ،  هلكهممة المدك
( مد الااة مردز الك اهممممممج  االهممممم شمممممم اج الالكهمممممدة بقرا  مد السمممممحك  .م./  ادس 3 قسمممممم  يق رح ر كي  المممة  قد )

 الجمم ة لمكة ثالث هلواج قمبلة لل جكيك على اللاو ال ملى:
 

 

للمالكس /  لممجسممممممم حر همممممممملة ا ال قرير الجممعي  ال قم ير الارمية المقكمة مد لجلة الاكد علىعرض على المجلس 

م جة  هدممرهملح  لجلة الك اهمج ال لدم بمجلس قسد هلكهة المدكمرر ندمج  يواى  -مامك ع ك اللمار  حمك 
 ال لو  الالكهدة )الالكهة المدكمندكدة(. فى الممجس حر

 القرار:يوصى المجلس بالمنح.     

للمالكس  لممجس حر هملة ا ل قرير الجممعي  ال قم ير الارمية المقكمة مد لجلة الاكد علىاعرض على المجلس  -2
م جة  همممدممره  لجلة الك اهممممج ال لدم بملحمجلس قسمممد الالكهمممة ال ارتمادة  يوامممى  –مامك مرام  حمك همممد   /

  الممجس حر فى الالكهة )الالكهة ال ارتمادة(.
 القرار:  يوصى المجلس بالمنح.

 بعد التعديل قبل التعديل

ً   .م/عمحك ال لدة -1 ً   .م/عمحك ال لدة -1 رئيسا  رئيسا

 نائباً للرئيس  .م/  ادس قسد هلكهة ال  مدد المدكمندكى  اإلن مج -2 عضواً   .م/  ادس قسد الالكهة المدكمندكدة -2

 عضواً   .م/  دح  ال لدة لشئوا  كمة المج مع  رلمدة ال حئة -3 عضواً  المج مع  رلمدة ال حئة.م/  دح  ال لدة لشئوا  كمة  -3

  حك  عضما هحئة ال ك يس بقسد الالكهة المدكمندكدة       قسد -4
 ما   ال لدة )مشرفًم عممًم على  حكة الو م( 

 عضواً 
  اإلن مج     حك  عضما هحئة ال ك يس بقسد هلكهة ال  مدد المدكمندكى -4
    قسد ما   ال لدة )مشرفًم عممًم على  حكة الو م( 

 عضواً 

 عضوان اثلما مد  عضما هحئة ال ك يس بقسد هلكهة ال  مدد المدكمندكى  اإلن مج -5 عضواً  اثلما مد األهمرذة الم خ  حد فى هلكهة اإلن مج -5

 عضواً  عم  الجمم ةاأله مذ /  محد  -6 عضواً  األه مذ /  محد عم  الجمم ة -6

 عضواً  مكير الو م -7 عضواً  مكير الو م -7

 عضواً   حك ال مملحد فى ال لمعة مد ذ   الخ رة يرشاه مجلس اإلما ة -8 عضواً   حك ال مملحد فى ال لمعة مد ذ   الخ رة يرشاه مجلس اإلما ة -8

 بعد التعديل قبل التعديل

ً   ادس الجمم ة  .م/ -1 ً   ادس الجمم ة .م/ -1 رئيسا  رئيسا

 نائباً للرئيس عمحك دلدة الالكهة .م/  -2 نائباً للرئيس عمحك دلدة الالكهة .م/   -2

 عضواً  .م/  دح  ال لدة لشئوا  كمة المج مع  رلمدة ال حئة  -3 عضواً  .م/  دح  ال لدة لشئوا  كمة المج مع  رلمدة ال حئة  -3

 عضواً   ؤهما األقسم  السب ة بمل لدة ب ا اد الوظدفدة -4 عضواً  بمل لدة ب ا اد الوظدفدة ؤهما األقسم  الخمسة  -4

 عضواً   محد عم  الجمم ة -5 عضواً   محد عم  الجمم ة  -5

  يجول  ا يضد ل ضوية مجلس اإلما ة عضو مد ما   ال لدة     م جام -6
 مد  جمل ال لمعة ممد ر وافر لكيه الخ رة  المام اج ال ملدة ال ى رخك   غراض

 المردز. 
 عضواً 

  يجول  ا يضد ل ضوية مجلس اإلما ة عضو مد ما   ال لدة     م جام -6
 مد  جمل ال لمعة ممد ر وافر لكيه الخ رة  المام اج ال ملدة ال ى رخك   غراض

 المردز. 

 

 عضواً 

 

 عضواً  هحئة رك يس بمل لدة )مكيرًا للمردز(عضو  -7  



 هملة الكد و اه للمالكهة /  ال قرير الجممعي  ال قم ير الارمية المقكمة مد لجلة الاكد علىعرض على المجلس  -3
الك اهممج ال لدم بملح همدممرام   لجلةمجلس قسمد الالكهمة الم مم ية   يوامى -همام  ماموم حسمد حسمحد نوف  

   م جة مد و اه الالساة فى الالكهة الم مم ية.
 القرار:  يوصى المجلس بالمنح.

 موضوعات أخرى

موافقة مجلس قسمممد الالكهمممة ال ارتمادة  لجلة الك اهممممج ال لدم على ج   ام اما مممة "ال  لد عرض على المجلس 
 الما وح.لطالب الممجس حر بل م  ال  مب  اآللي"

 القرار: وافق المجلس.

موافقة مجلس قسممممممد الالكهممممممة ال ارتمادة  لجلة الك اهمممممممج ال لدم على ج   ام اما مممة عرض على المجلس  -4
 (" لطالب الممجس حر بل م  ال  مب الما وح.1"موضوعمج م قكمة في ال اكد )

 القرار: وافق المجلس.

ال ارتمادة  لجلة الك اهمممممممج ال لدم على ج   ام اما مممة  موافقة مجلس قسممممممد الالكهممممممةعرض على المجلس  -5
 مد و اه قو ( بل م  ال  مب الما وح. -ممجس حر قو   –حمهبمج  "ال اكد ال ل ؤي" لطالب ممجس حر

 القرار: وافق المجلس. 

المذدرة المقكمة مد السممممحك  .م./  دح  ال لدة لشممممئوا الك اهمممممج ال لدم  الباوث بشمممم ا اع ممم عرض على المجلس 
  2022ن دجة االم اما الشمم  لك جة الكد و اه لطالب الك اهمج ال لدم لجمدع األقسم  ال ر  األ ل )م   يلمير 

  .2021/2022لل م  الجمم ى 
 القرار: وافق المجلس.  

 فيةشئون العالقات الثقا

 موضوعات أخرى.

 عرض على المجلس بررودول ال  م ا بحد جمم ة  هحور  جمم ة بلى هوي  "مد ق   الجمنب ال و  ". -1

 القرار: وافق المجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


