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 وحدة ضمان الجودة
مدير وحدة ضييييييييم   الج  ة  –عرض على المجلس الطلب المقدم من السييييييييود الديل يس عبو  لس عبد ال يييييييي  ى  -1

 اللج   الفنية لل حدة.                   مقلرح ت كو  ب أ  اعلم  
 القرار: وافق المجلس.

مدير وحدة ضييييييييم   الج  ة  –الطلب المقدم من السييييييييود الديل يس عبو  لس عبد ال يييييييي  ى عرض على المجلس  -2
 م.2022س2021الخطة اللدييبية للجه ز اإل ايى للع م الج معى ب أ  اعلم  

 القرار: وافق المجلس.

الهندسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المدعية ولجنة      اللعليم والط   علم    ل  ي   مجلس قسم إح طةعرض على المجلس  -3
 م.2021المقريات الدياسية لبرع مج الهندسة المدعية و عبة االع  ءات الئحة 

 وافق المجلس.القرار: 

 
 شئون أعضاء هيئة التدريس

" نك األ ت ي المذيرة المقدمة من السيييييييييييييود ك. .س عمود التلية بخاييييييييييييي   مقلرح إع ييييييييييييي ء عرض على المجلس  -1
 ج معة كسو ط ويهدف إلى:  -" بكلية الهندسةالهندسية اإل داعية

 يع لة األ ت ي المقدمة من منس بى التلية.  -1
 % من  خ  الان  يق وال حدات الخ  ة ب لتلية لهذا الغرض.1تخايص عسبة  -2
 البحث عن ما  ي تم ي  كخرى. -3
 الل ا   مع الان عة وال ري ت للدعم واللنفوذ. -4

 وافق المجلس.لقرار: ا     

قراي  المذيرة المقدمة من السييييييييود س ويو  التلية ل يييييييي    الدياسيييييييي ت العلي  والبح   ب ييييييييأ عرض على المجلس  -2
بج معة كسييييييو ط  لجنة كخ قي ت البحث العلمىم ب ييييييأ  اع يييييي ء 2021 س10 س27 ل ييخ  (769مجلس الج معة )

 -مك عة من الس  ة: من ي  يلية وتت   مدة العض ية للجنة ث   سن ات ق  لة لللجديد مرة واحدة
 األسل ذ الملفرغ بقسم هندسة اللعدين والفلزات           )مقريا (   ك. س محمد ك  الق سم محمد -1
 التهرب ئية                         )كمون  (األسل ذ بقسم الهندسة   ك. س محمد عبد العظيم ع ي    -2
 األسل ذ الملفرغ بقسم الهندسة المدعية                   )عض ا (  ك. س لحوى عبد العظيم حس عون -3
 األسل ذ المس عد بقسم الهندسة المعم يية               )عض ا (   س سل ى عبد الرحمن مج هد  -4

 س من يلية الحق ق ويج   ين اس مى ويج   ين مسيحى.ب إلض  ة إلى عض  هو ة تديي
 وافق المجلس.القرار:     

 
 
 

 



 شئون الدراسات العليا والبحوث

 :المنـح
يس لة الم جسلور الخ  ة  الفر لة المقدمة من لجنة الحكم على اللقرير الجم عي واللق ييرعرض على المجلس  -1

بمن  ولجنة الدياسييييي ت العلي  مجلس قسيييييم الهندسييييية المعم يية  وي  يييييى  ييييي ل  عبد الجلو  سييييي يةب لمهندسيييييةس 
  يجة الم جسلور  ي العل م الهندسية ) الهندسة المعم يية(. سي  ته 

 القرار: يوصى المجلس بالمنح.
 

 شئون العالقات الثقافية

 المؤتمرات

الطلب المقدم من  علىولجنة الع ق ت الثق فية ة تهرب ئيمجلس قسم الهندسة العرض على المجلس م ا قة  -1
 IEEE World Congressالمعود ب لقسم ب أ  حض ي سي  ته مؤتمر  –مهندسس كحمد ممدوح محمد ال

Computational Intelligence (WICCI 2022)   ي عفق ت  والذي كبإلط لي  على كال تلحم  الج معة
 م.2022س7س23وحلى  2022س7س18سيعقد  ي 

 القرار: وافق المجلس 
ولجنة الع ق ت الثق فية على الطلب المقدم من السود ة مدعيقسم الهندسة الم ا قة مجلس عرض على المجلس  -2

األسل ذ المس عد ب لقسم ب أ  حض ي المؤتمر الدولي الرابع لتلية الهندسة –الديل يس محم   عنوب عثم   
م علم   بأ  2022س5س12-11الفلرة من  بج معة الت  ة ب لعراق بعن ا  تقني ت الهندسة المدعية والبو ية  ي
 ي ما يي . كلسي  ته بحثون مقب لون والحض ي كو  الين على كال تلحم  الج معة 

 القرار: وافق المجلس 
 موضوعات أخرى

عرض على المجلس المذيرة المقدمة من السود ك. س ويو  التلية ل     الدياس ت العلي  والبح   ولجنة الع ق ت  -1
 م.2022بخا   عليجة ج ئزة كحسن بحث لع م الثق فية 

القرار: وافق المجلس على   منح   جائزة أحسنننن بحل للسنننيت التكتور/ محموت حشنننمت أحمت لحصنننول  على  

 جتاً" ت% بتقتير "جي86.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


