محضر الجلسة التاسعة للهيئة المشرفة على المركز المنعقدة
بتاريخ 2015 / 1 / 7
عقدت الهيئة المشرفة للمركز جلستها التاسعة في الساعة العاشرة صباحا في بناية المركز وبحضور جميع السادة

االعضاء المدرج اسمائهم ادناه ،وبعد ان رحب السيد رئيس الهيئة بالسادة الحضور بدء اجتماعه وحسب الفقرات الواردة

وكما يلي:

اعضاء الهيئة المشرفة-:

د.عبدالحسين عبدعلي العسكري

رئيس الهيئة المشرفة.

ا.م.د.علي كريم العمار

عضوا/معاون العميد.

ا.د.محمد صالح القريشي
ا.م.د .باسل احمد خلف

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم

عضوا.
عضوا.
عضوا.

اوال :تثبيت المحضر السابق
تم تثبيت محضر اجتماع الهيئة المشرفة في جلستها السابقة (الثامنة) المنعقدة في .2014/12/17

ثانيا -:توجيهات السيد العميد
 -1استعرض السيد العميد ما جاء قي اجتماع مجلس الجامعة االخير واهم التوصيات والقرارات التي اتخذت في
هذا االجتماع.
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ثالثا  -:صالحيات السيد رئيس الجامعة

 -1تاجيل دراسة
ناقشتتت الهيئتتة المشتترفة كتتتاق قستتم الدراستتات العليتتا د.ع  85/فتتي  2015/1/7حتتوط بلتتب بالبتتة التتدكتوراه
(جتاكلين قوستن مومايتا العمتادي) والتتي تطلتب فيته تاجيتل دراستتها بستبب و تعها الصتحي (مرفتط التقتارير الطبيتته) ،

وناقشتتت الهيئتتة المشتترفة الطلتتب علتتى تتوء كتتتاق دائتترة البحت والتطتتوير ق ت  11125/5فتتي 2014/12/3
والذي يبين امكانية تاجيل الطالبة وهي من المرحلة البحثية ،وبعد المناقشة توصي الهيئة المشرفة:

التوصية

تاجيل دراسة بالبة الدكتوراه (جاكلين قوسين مومايا العمادي) ولمدة سنة واعتبارا من موافقة الجامعة على الطلب.
 -2منح شهادة تخرج ماجستير

نظرا" إلكماط بالب الماجستير (خالد حردان مهنا) متطلبات نيل شهادة الماجستير ونجاحته فتي امتحتان المناقشتة

توصي الهيئة المشرفة:

التوصية

منح الطالب (خالد حردان مهنا) شهادة الماجستير ( علوم في التخطيط الحضري واإلقليمي).

 -3التمديد الثاني لطالب الدبلوم العالي المهني (صادق عبد الزهرة غضبان)

ناقشت الهيئة المشرفة الطلب المقدم من قبل بالب الدبلوم العالي المهني (صادق عبد الزهرة غضبان) (المرفط بيا) والذي
يطلب فيه تمديد مدة مشروع تخرجه تمديد ثانيا بسبب الو ع العائلي الخاص والذي رافط وفاه والدة واستشهاد اخوه اثناء

مده التمديد االوط ،وبعد المناقشة توصي الهيئة المشرفة:

التوصية

الموافقة على بلب بالب الدبلوم العالي المهني (صادق عبدالزهرة غضتبان) تمديتدا ثانيتا واعتبتارا متن  2015/1/20ولغايتة
2015/4/20
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 -4الطلب المقدم من قبل (ا.د.محمد صالح تركي القريشي)

ناقشت الهيئة المشرفة الطلب المقدم من قبل (ا.د .محمد صالح تركي القريشي) (المرفط بيا) والذي يطلب فيه االستمرار
في الخدمة وعدم احالته على التقاعد علما انه سيبلغ عمر الخامسة والستون في  ،2015/7/1وبعد االبالع على السيرة

العلمية لالستاذ المذكور وانجاماته العلمية في االشراف والتدريسي والبح

العلمي وتخصصه من التخصصات الموجودة

في المركز و على وء قانون الخدمة الجامعية توصي الهيئة المشرفة التوصية التالية:

التوصية

الموافقة على بلب االستاذ (ا.د.محمد صالح تركي القريسي) وتمديد مدة خدمته لمدة سنة واحدة واعتبارا من 2015/7/1
ولغاية  2016/7/1نظرا لحاجة المركز لتخصصه.

 -5استحداث درجة وظيفة بعنوان مخطط
ناقشت الهيئة المشرفة مو وع استحداث درجة وظيفيتة بعنتوان (مخطتط) لخريجتي بلبتة مركتز التخطتيط الحضتري واالقليمتي

للدراستتات العليتتا ،مستتتذكرة المحتتاوالت الستتابقة التتتي تتتم خاللهتتا عتترض المو تتوع علتتى مجلتتس الجامعتتة فتتي جلستتة الهيئتتة

المشتترفة الخامستتة فتتي  ، 2010/11/24متتع العتترض ان هنتتات بلبتتات مشتتابهة متتن قبتتل كليتتة التخطتتيط العمرانتتي فتتي جامعتتة
الكوفة الستحداث هذه الدرجة لطلبتها ،اذا يتم النظر فيها حاليا،وبعد المناقشة توصي الهيئة المشرفة:
التوصية

رفع بلب استحداث درجة وظيفية بعنوان (مخطط) الى ومارة التعليم العالي والبح العلمي اسوه بطلبة كلية التخطيط

العمراني -جامعة الكوفة ،اخذين باالعتبار ان بلبتنا هم من حمله الشهادات العليا (دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه).
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رابعا -:صالحيات الهيئة المشرفة

 -1اقرار مو وع رسالة بالبة الماجستير :

ناقشت الهيئة المشرفة الطلب المقدم من قبل بالبة الماجستير (االء اسماعيل خلف) القرار عنوان رسالتها  ،و تعد موافقة
الهيئة المشرفة اولية على عنوان الرسالة وتقر بعد اجراء سمنار وبحضور اساتذة المركز ،وتعرض بعد ذلك على الهيئة المشرفة

القرارها بالشكل النهائي:

القترار
الطالبة
االء اسماعيل خلف

العنوان المقترح لرسالة الماجستير
العالقة بين الهيكل االقتصادي وتطور البنية المكانية لالقليم

المشرف
ا.م.د .سهى مصطفى حامد

ا.م.د .عامر شاكر خضير

د .عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري

امين الهيئة المشرفة

رئيـس الهيئة المشرفة
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