الجلسة الخامسة للهيئة المشرفة للعام الدراسي 1024-1023
المنعقدة بتاريخ 1023/21/30
شؤون عامة:
 -1تثبيت محضر الجلسة السابقة (الرابعة).
 -2توجيهات السيد العميد.
 -3مذكرة رئيس اللجنة االمتحانية حول موعد امتحانات الفصل الدراسي االول
 -4كتاب قسم الدراسات العليا د.ع 7575/في 2113/12/11
شؤون الطلبة:
 -1تاجيل طلبة الماجستير (معن هادي ،رياض دحام)
 -2ترقين قيد طلبة الماجستير (قادر سعدون ،اثمار نجم عبدهللا بسبب انقطاعهم عن الدراسة
 -3ترقين قيد طالب الماجستير (ثائر سبتي) بسبب انقطاعة وعدم تسيلمة لرسالته.
 -4منح شهادة تخرج لطلبة الماجستير (بشرى ياسين ،حسام عبدالمطلب ،نوال محمد سلمان ،سنان
فخري ،امال عبدعسل).
 -7منح شهادة تخرج لطالب الدبلوم العالي (فيصل عبداالله محمد)
 -6اقرار مواضيع اطاريح طلبة الدكتوراه الدورة  11وتحديد االشراف
الطالب
بشرى عبد الرحيم ياس
نصير عبد الرزاق حسج
هشام جرجيس صالح
فضاء معروف محمود

الموضوع

المشرف المقترح

توسع المدن واالمتداد الحضري -دراسة لميدنة السليمانية

ا.م.د .هوشيار قادر

العناصر المؤثرة للتغيير في البنية الحضرية المكانية -دراسة تحليلية لمدينة النجف
االشرف

ا.م.د.باسل احمد خلف

المدن الصحراوية واعادة هيكلة المستقرات في الصحراء الغربية

ا.د.م.علي العمار

تقييم وتطوير المجمعات السكنية من منظور التكامل التخطيطي و التصميمي

ا.د.جمال باقر مطلك

 -5تشكيل لجان مناقشة للطلبة:
الطالب

سعاد جابر

غفران ذياب
عبدالحسين

ابي شوكت حميد

عنوان الرسالة

المقيم العلمي

التقييم البيئي االستراتيجي للتخطيط ا.م.د.جذوى
المكاني والبرامج والسياسات التنموية عبدالكريم

توظيف الطاقة المتجددة في تحقيق
التنمية المستدامة

تقييم كفاء الخدمات التعليمية -منطقة
الدراسة مدينة هيت

المشرف

ا.م.د.باسل احمد خلف

ا.م.د.عبدالجليل
ضاري

ا.د.حيدر كمونة
ا.م.د.ندى خليفة

د.محمد محسن السيد

ا.د.لؤي طه
المالحويش

اللجنة المقترحة
ا.د.محمد القريشي
ا.د.عبدالصاحب البغدادي
ا.م.د.ندى خليفة
ا.م.د.عبدالجليل ضاري
ا.م.د.سهى مصطفى
ا.د.رافع السهيلي
ا.د.ضياء واجد
ا.د.كريم علوان
ا.م.د.علي العمار
ا.م.د.مصطفى عبدالجليل
د.محسن عبد علي
ا.م.د.هدى العلوان

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل
ا.م.د.ندى خليفة
هالة علي مير

ادارة المياة الصالحة للشرب لمعالجة ا.د.كريم حسن
الشحة – منطقة الدراسة مدينة الديوانية علوان

د.اريج خيري

ندى قاسم زايد

مشاكل البنى التحتية وسبل معالجتها
ا.د.صباح عبود
GISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية
عاتي

د.ضياء رفيق مرجان
ا.د.عبدالرزاق طارش
ا.م.د.مزاحم عبدالكريم

كريم الجميلي
د.عبدالوهاب احمد
ا.م.د.مصطفى عبدالجليل
ا.م.د.اياد علي فارس
د.عبدالوهاب احمد

