
 

 (هـ 1436) واللجان التابعة له  والبيئية المدنية الهندسة قسممجلس   قرار تشكيل
 

  قرر: القسم، رئيس وفق صالحيات 
خالل العام الجامعي  -ة جامعة المجمعة دسبكلية الهنوالبيئية يشكل مجلس قسم الهندسة المدنية  ( ؛1قرار رقم )

 هـ على النحو التالي: 35/1436

 الصفة االسم م

 رئيس المجلس  . عبد هللا الشهري د 1

 عضوا عباس محمد سيد د. أ. 2

 عضوا د. حسن إبراهيم محمدأ. 3

 1عضو د. سامح سعد الدين أحمد 4

 1عضو محمود ثروت عزميد.  5

 1عضو أمجد خبازد.  6

 وأمينا للمجلس 1عضو عكورحسين د. يوسف  7

 عضوا فر  بايق اد. ظ 8

 ضواع د. ياسر العركي  9

 عضوا د. رضا  مرزا  10

 عضوا د. أسامة العليوي  11

 

االستاذ عاونه في ذلك يعلى أن   ،بالقسم الجودة  رئاسة وحدة سامح سعد الدين أحمد الدكتور/ يتولى   :( 2قرار رقم )
لمهندس/ وا / يحيى الجهماني الدكتور / رضاء مرزا والمهندسو  يوسف عكور / الدكتورالدكتور/ حسن ابراهيم و

 .ضياء الرحمن
  .معامل القسماالشراف على لجنة ام مه  أسامة العليوييتولى الدكتور/   ( :3قرار رقم )
   .االشراف على وحدة متابعة الخرجين بالقسم يتولى الدكتور/ يوسف عكور   ( :4قرار رقم )

بالقسم، على أن تضم اللجنة: الدكتور/  األنشطة الطالبيةأمجد خباز  مهام لجنة يتولى الدكتور/   ( :4رقم )  قرار
الذي ، والمحاضر بالقسميحيى الجهماني / مهندسالو ياسر العركي والدكتور/ يوسف عكور والدكتور/ ظفر بايق  

 .النواحي االعالمية ومتابعة متطلبات لجنة التعامالت االلكترونية بالكليةعلى االشراف منفردا يتولى 
نادي "االشراف على وكذلك  لجنة الندوات والمحاضرات العلمية مهام كتور/ رضا مرزا  الديتولى   : (5قرار رقم )

 المحاضر بالقسم. –المهندس/ ضياء الرحمن الرحمن في ذلك  عاونهعلى أن  ي "اصدقاء البيئة
 فر بايق   االشراف على "برنامج التطبيق الهندسي" لطالب القسم.ايتولى الدكتور/ ظ  ( :6رقم ) قرار 

 بالقسم "الخطط الدراسية "مهام االشراف على ملف  حسن ابراهيم محمد / الدكتور األستاذ يتولى  :(7قرار رقم )
سامح سعد الدين / لدكتورفي ذلك ا على أن  بعاونه  ،خدمة المجتمع  بالكليةيستجد بشان تطوير الخطة و كذلك لجنة و

 .أحمد  والدكتور/ يوسف عكور
بالقسم ، وتضم اللجنة:   "جنة العلميةلال"األستاذ الدكتور/ سيد عباس   مهام االشراف على يتولى   (:8قرار رقم )

 .الدكتور/ سامح سعد الدين أحمد  –الدكتور/ محمود ثروت عزمي  -االستاذ الدكتور/ حسن ابراهيم محمد 
ل الدراسية"  بالقسم ، وتضم يتولى  الدكتور/ عبد هللا الشهري  مهام االشراف على "لجنة الجداو  (:9قرار رقم )

 المحاضر بالقسم. –اللجنة المهندس/ ضياء الرحمن الرحمن 
يتولى  الدكتور/ ياسر العركي  مهام االشراف على "لجنة اإلرشاد األكاديمي للطالب "  بالقسم ،   (:10قرار رقم )

 المحاضر بالقسم. –وتضم اللجنة المهندس/يحيى الجهماني 



ت ارعبد هللا الشهري رئيس القسم وقر ع جميع اللجان السابقة لالشراف المباشر للدكتور/تخض  :(11قرار رقم )
 مجلس قسم الهندسة المدنية والبيئية.

 
 هـ. 1436/ 2/1يعمل بهذا القرار إعتبارا من 

 رئيس مجلس القسم........
 

عبد د.                   هـ 2/1/1436
 هللا الشهري

 
 للتوثيق:

 موافقة مجلس الكلية لقسمموافقة مجلس ا 
  29/12/2014اجللسة السابعة وتاريخ   رقم اجللسة والتاريخ

 عميد الكلية: د. محمد فهد السالمة  رئيس مجلس القسم: د. عبد اهلل الشهري  جهة االعتماد
   التوقيع والتوثيق

 

 

  (هـ6143 )تعديل  الهندسة المدنية  وغايات برنامج رسالة اعتماد رار ق

Civil Engineering Programf and Goals o Mission 

، تقرر اعادة النظر في والبيئية  في اطار  عمليات المراجعة والتعديل التي تقوم بها وحدة الجودة بقسم الهندسة المدنية
صياغة رسالة برنامج الهندسة المدنية وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات االعتماد وما يحقق االتساق بين رسالة 

 البرنامج  ورسالة الكلية والتي تم تحديثها وإعتمادها مؤخرا. 

على أن  تحديد غاياته، لة البرنامج،وبعد عرض الموضوع على مجلس القسم تقرر تشكيل لجنة العادة صياغة رسا
 تقوم بعرض ما تتوصل اليه على مجلس القسم للمراجعة واالعتماد. وتشكل اللجنة من :

 االستاذ الدكتور/ سيد محمد عباس .1
 االستاذ الدكتور/ حسن ابراهيم محمد .2
 ور/ محمود ثروت عزميــــــــــــــــــــــــــــالدكت .3
 ور/ سامح سعد الدين أحمدـــــــــــــــــــــــــــــالدكت .4
 ور/ يوسف حسين عكورــــــــــــــــــــــــــــــالدكت .5
 ور/ رضا مرزاــــــــــــــــــــــــــــــــالدكت .6

 التوثيق.وقد توصلت اللجنة للصياغة التالية التي تم عرضها على مجلس القسم في الجلسة والتاريج الموضح بجدول 

The current mission of Civil Engineering Program 
To provide excellent engineering education that produces: talented and creative engineers; 
research that advances the state of knowledge in the CEE profession; and expertise that 

serves the community. 

The Modified mission of Civil Engineering Program (if needed): modified and 

approved on 25/11/2014 



To provide excellent engineering education that produces talented and creative 
research and expertise to engineers with a high quality of knowledge, state of the art 

serve the community at professional and ethical responsibilities. 

The Modified mission of Civil Engineering Program: modified 11/12/2014 

To provide excellent engineering education conducive to talent and creativity based on 

scientific knowledge, state of the art research and expertise to serve the community in a 

professional and ethical manner.  

CEE Goals 
 Critical thinking and problem solving based on a fundamental knowledge of civil and 

environmental engineering areas.  

 Serving the engineering profession, industry, and University, the Kingdom, and society with 

valuable leadership, participation, and knowledge. 

 To provide a solid foundation for the students who wish to pursue higher studies. 

 Preparing graduates to become leaders with effective communication in the civil and 

environmental engineering profession. 

 والبيئية الهندسة المدنية رئيس قسم

 
 د. عبد هللا الشهري

 م. 29-12-2014

 للتوثيق:
 موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس القسم 

  29/12/2014اجللسة السابعة وتاريخ   رقم اجللسة والتاريخ
 عميد الكلية: د. محمد فهد السالمة  رئيس مجلس القسم: د. عبد اهلل الشهري  جهة االعتماد
   التوقيع والتوثيق

 
 

  (هـ6143 )تعديل  برنامج  الهندسة المدنية  أهداف قرار اعتماد 

Objectives of Civil Engineering Program 
، تقرر اعادة النظر في والبيئية  في اطار  عمليات المراجعة والتعديل التي تقوم بها وحدة الجودة بقسم الهندسة المدنية

الهندسة المدنية وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات االعتماد وما يحقق االتساق بين رسالة البرنامج  تحديد أهداف برنامج 
 . والمخرجات التعليمية للبرنامج

ليه على مجلس تتوصل الذلك، على أن تقوم بعرض ما وبعد عرض الموضوع على مجلس القسم تقرر تشكيل لجنة 
 القسم للمراجعة واالعتماد. وتشكل اللجنة من :

 االستاذ الدكتور/ سيد محمد عباس .1
 االستاذ الدكتور/ حسن ابراهيم محمد .2
 ور/ محمود ثروت عزميــــــــــــــــــــــــــــالدكت .3
 ور/ سامح سعد الدين أحمدـــــــــــــــــــــــــــــالدكت .4
 ور/ يوسف حسين عكورــــــــــــــــــــــــــــــالدكت .5
 ور/ رضا مرزاــــــــــــــــــــــــــــــــالدكت .6
 الدكتــــــــــــــــــــــــــــــــــور/  ياسر العركي .7
 فر بايقاالدكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــور/  ظ .8



 على مجلس القسم في الجلسة والتاريج الموضح بجدول التوثيق. وقد توصلت اللجنة للصياغة التالية التي تم عرضها
 
 
 
 

The objectives of the Civil Engineering program at the Majmaah University, KSA, are: 

1 Provide adapted fundamental engineering educations and design as well 
as highly ranked work-place facilities. 

2 Demonstrate graduates commitment to life-long learning and 

professional development through seeking professional licensure, 
pursuing graduate studies, or participating in other professional 

continuing education activities. 
3 Produce high quality graduates who are able to apply engineering skills 

to develop safe, efficient and environmentally-friendly engineering 
projects and designs. Graduates gain the principles and inspire of high 

ethical and professional standards. 

4 Demonstrate Engineering leadership skills through career advancement 
and active participation in the civil engineering profession and in the 

community.  
5 Encourage graduates in private and public activities to improve 

professionally in their careers by participating in skilled continuing 
education activities.  

 والبيئية الهندسة المدنية رئيس قسم

 د. عبد هللا الشهري
 م. 29-12-2014

 للتوثيق:
 موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس القسم 

  29/12/2014اجللسة السابعة وتاريخ   رقم اجللسة والتاريخ
 عميد الكلية: د. محمد فهد السالمة  رئيس مجلس القسم: د. عبد اهلل الشهري  جهة االعتماد
   التوقيع والتوثيق

 
 

  (هـ6143 )تعديل  برنامج  الهندسة المدنية  إعتماد توصيف مقررات 

“Course Specification” Civil Engineering Program 

 

كافة  ةمراجع ، تقرر والبيئية  المدنية في اطار  عمليات المراجعة والتعديل التي تقوم بها وحدة الجودة بقسم الهندسة
وذلك إلقرارها واعتمادها من  وحدة دراسية( 136)الخطة برنامج الهندسة المدنية نماذج توصيف المقررات الخاصة ب

 . قبل مجلس القسم

اللجان التالية، على تعرض كافة المالحظات والتعديالت على وبعد عرض الموضوع على مجلس القسم تقرر تشكيل 
 :النهائية واالعتماد. وتشكل اللجان على النحو التاليمجلس القسم للمراجعة 



 أ.د. حسن ابراهيم حممد مقررات االنشاءات والخرسانة 

 أ.د. سيد حممد عباس

 د. عبد اهلل الشهري

GE103- CE241- CE217 – CE215 – 
CE212 – CE313 – CE316 – CE318 – 
CE320 – CE 425 – CE419- CE421 – 

CE42X – CE 422 – CE 423- CE424 – 
CE43X 

وبعض مقررات هنسة المياه والبيئة 
 المقررات العامة

 د. سامح سعد الدين أمحد

 د. أجمد خباز

CE101 – CE102 – CE210 - CE240 – 
CE241- CE360 – CE 363 – GE306 – 

GE 408 

مقررات هندسة المساحة 
وبعض المقررات  والمواصالت

 العامة

 حممود ثروت عزميد. 

 د. يوسف حسني عكور

CE370- CE371 – CEN209 – CE210 – 
CE311- CE380 – CE 498 – CE499 

 
عرضت اللجان المختلفة نتائج المراجعة على مجلس القسم وتفضل اعضاء هيئة التدريس باجراء ما تم اإلتفاق   وقد

 عليه من تعديالت قبل اقرار المجلس بإعتماد الشكل النهائي لتوصيف المقررات. 
 

 والبيئية الهندسة المدنية رئيس قسم
 

 د. عبد هللا الشهري
 م. 29-12-2014

 مجلس القسم ومجلس الكلية على اعتماد توصيف مقررات برنامج الهندسة المدنية:للتوثيق: موافقة 
 موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس القسم 

   رقم اجللسة والتاريخ
 عميد الكلية: د. محمد فهد السالمة  رئيس مجلس القسم: د. عبد اهلل الشهري  جهة االعتماد
   التوقيع والتوثيق

 
 

  (هـ6143 )تعديل  برنامج  الهندسة المدنية إعتماد توصيف 

Specification”Program “ Civil Engineering Program 

توصيف  ةمراجع، تقرر والبيئية في اطار  عمليات المراجعة والتعديل التي تقوم بها وحدة الجودة بقسم الهندسة المدنية
 . من قبل مجلس القسم اعتماده و وذلك إلقراره  وحدة دراسية( 136)الخطة برنامج الهندسة المدنية 

 :لجنة منوبعد عرض الموضوع على مجلس القسم تقرر تشكيل 

 الدكتـــــــــــــــــــــــــور/ عبد هللا الشهري .1
 االستاذ الدكتور/ سيد محمد عباس .2
 االستاذ الدكتور/ حسن ابراهيم محمد .3
 الدكتــــــــــــــــــــــــــــور/ محمود ثروت عزمي .4



 الدكتـــــــــــــــــــــــــــــور/ سامح سعد الدين أحمد .5
 الدكتــــــــــــــــــــــــــــــور/ يوسف حسين عكور .6

 والبيئية الهندسة المدنية رئيس قسم
 د. عبد هللا الشهري

 م. 29-12-2014

 للتوثيق: موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على اعتماد توصيف برنامج الهندسة المدنية:
 موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس القسم 

  29/12/2014اجللسة السابعة وتاريخ   رقم اجللسة والتاريخ
 عميد الكلية: د. محمد فهد السالمة  رئيس مجلس القسم: د. عبد اهلل الشهري  جهة االعتماد
   التوقيع والتوثيق

 
 


