محضر الجلسة الخامسةللهيئة المشرفة على المركز المنعقدة
بتاريخ 2102 / 01 / 27
عقدت الهيئة المشرفة للمركز جلستها الخامسة في الساعة العاشرة صباحا في بناية المركز وبحضورجميع 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 (الرابعة) المنعقدة في .1124/21/12
ثالثا -:صالحيات الهيئة المشرفة
 -2تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير

اقرت الهيئة المشرفة تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير للطالبة(معز محمد جاسم) الموسومة (االدارة االستراتيجية لتنفيذ
المخططات االساسية للمدن -الحالة الدراسية ميدنة كربالء المقدس) وكما يلي:

المرتبة

العلمية

االسم

ا.د.

صالح الدين عواد كريم

ا.م.د.

عامر شاكر خضير

المدرس
الدكتور
ا.م.د.

مفيد احسان الشوك
علي كريم عبود العمار

االختصاص العام

االختصاص الدقيــق

مكان العمل

ادارة واقتصاد

تخطيط ستراتيجي

جامعة بغداد-كلية االدارة واالقتصاد

هندسة معمارية  -تخطيط
حضري واقليمي

هندسة معمارية  -تخطيط
حضري واقليمي

اقتصاد -تخطيط حضري

تخطيط حضري

جامعة بغداد-مركز التخطيط الحضري واالقليمي
للدراسات العليا

رئيسا"
عضوا

تخطيط حضري

الجامعة التكنلوجية-قسم العمارة

عضوا

تخطيط اقليمي

جامعة بغداد-مركز التخطيط الحضري واالقليمي

مشرفا"
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للدراسات العليا

واقليمي

 -1اقرار نتائج االمتحان الشامل

اطلعت الهيئة المشرفة على النتائج المقدمة من قبل لجنة االمتحان الشامل لمرحلة الدكتوراه  ،كما مبين ادناه ،وبعد االطالع
على النتائج توصي الهيئة المشرفة:

عدد الطلبة المشمولين باالمتحان

عدد الطلبة الممتحنين

عدد الطلبة الناجحين

عدد الطلبة الراسبين

نسبة النجاح

5

5

1

3

%41

القرار:

 -2اقرار النتائج كما هي.

 -1تحديد موعد  1124/21/13-12موعدا لالمتحان الشامل للطلبة الراسبين في المحاولة االولى>

ا.م.د .عامر شاكر خضير

د .عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري

امين الهيئة المشرفة

رئيـس الهيئة المشرفة
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