الجلسة الحادية عشر للهيئة المشرفة للعام الدراسي 1024-1023
المنعقدة بتاريخ 1024/4/5
شؤون عامة:
 -1تثبيت محضر الجلسة السابقة (العاشرة).
 -2توجيهات السيد العميد.
 -3اقرار موعد االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني
 -4مذكرة الوحدة العلمية بخصوص الندوة العلمية (تكنلوجيا المعلومات ومستقبل المدن)
شؤون الطلبة:
 -1منح شهاد الدبلوم العالي المهني
 -2اقرار عنوان رسالة الماجستير للطالب عبدالوهاب احمد جميل ،سنا مجذاب
الطالب
2

سنا مجذاب بدر

 1عبدالوهاب احمد
جميل

الموضوع
تطوير وتحسين العناصر البصرية والجمالية في المنطقة المركزية لمدينة
بغداد

المشرف
د.محمد قاسم عبدالغفور
د.عبدالوهاب احمد
عبدالوهاب

التجاوز وتجريف المناطق الخضراء واثرها على المدينة

 -3الطلب المقدم من قبل طالبة الماجستير (عطية داخل)
 -4تشكيل لجان مناقشة للطلبة المدرجه اسمائهم ادناه:
العنوان

المشرف

المقييم العلمي

الللجنة المقترحة

ماجستير
ا.د.صباح عبود عاتي
سعاد فؤاد خماس

تقييم التأثيرات البيئية على المشهد
الحضري للشوارع التجارية

ا.م.د.عامر شاكر

د.محمد قاسم

ليلى حسن عبيد

التوقيع المكاني للمطارات المدنية
في العراق

ا.م.د.عبدالغفور
االطرقجي

ا.م.د.مصطفى
عبدالجليل ابراهيم

علي عادل حسين

تأثير الموارد واالمكانات االقليمية
في القدرة التنافسية لالنشطة
الصناعية

ا.م.د.سهى مصطفى

ا.م.د.علي كريم
العمار

ا.م.د.مصطفى
عبدالجليل ابراهيم

د.عبدالجليل ضاري

ا.م.د.ندى خليفة
د.عصام الداغستاتي
ا.م.د.فراس ثامر حمودي
ا.م.د.محمد علي مرزا
ا.م.د.سهى مصطفى حامد
ا.د.محمد القريشي
ا.م.د.وفاء المهداوي
د.حسين الشديدي

محمد عبدهللا مخلف

تقييم حصة الفرد من استعماالت االرض
الحضرية في المخططات االساسية-
دراسة مقارنة

ا.م.د.عبدالغفور االطرقجي
ا.م.د.مزاحم عبدالكريم
ا.م.د.عامر شاكر خضير

ا.م.د.محمد العاني
خضير عباس حسين

التقييم المكاني للخدمات االجتماعية في ا.م.د.مهيب كامل
الراوي
مدينة الدجيل

حيدر جاسم عبد

(تنمية الموارد البشرية للمدينة وتحقيق
التنمية الحضرية المستدامة

حيدر ماجد حسن

العدالة االجتماعية في تحقيق التنمية
الحضرية المنسجمة -دراسة تحليلية
لمدينة الكوت

اوس محمود محمد

تخطيط الموارد البشرية عالية
ا.د.لؤي طه
المستوى في المدينة -مدينة بغداد حالة
المالحويش
دراسية

د.كاظم فارس

ا.م.د.صباح فيحان
ا.د.لؤي طه المالحويش
ا.د.محمد االنباري

ا.د.محمد القريشي

ا.م.د.عبدالغفور
االطرقجي

ا.م.د.باسل احمد خلف
د.عبدحسين العسكري

دكتوراه
ا.د.صبيح علي الجلبي
ا.د.جمال باقر مطلك
ا.م.د.عبدالغفور
االطرقجي

ا.د .اياد عاشور
الطائي

ا.م.د.محسن عبد علي
ا.م.د.علي كريم العمار
ا.م.د.عبدالجليل ضاري
ا.د.كامل الكناني
ا.د.عبدالصاحب البغدادي

ا.م.د .سعد عبد
جودة

ا.د.اديب قاسم شندي
د.عبدالغفور االطرقجي
ا.م.د.مصطفى عبدالجليل

