الجلسة السادسة للهيئة المشرفة للعام الدراسي 1024-1023
المنعقدة بتاريخ 1024/2/12
شؤون عامة:
 -1تثبيت محضر الجلسة السابقة (الخامسة).
 -2توجيهات السيد العميد.

-1
-2
-3
-4

شؤون الطلبة:
تاجيل طلبة الدكتواره (علي حسون)
ترقين قيد طالبالدبلوم العالي المهني (اسامة خليل ابراهيم) بسبب عدم تسليمه لحبث تخرجة
ضمن المدة القانونية.
منح شهادة تخرج لطالب الدبلوم العالي (جهاد كاظم)
تشكيل لجان مناقشة لطلبة الدبلوم العالي المهني:
اللجنة المقترحة

المخططات االساسية للمدن

1

مرتضى محمود حسن جواد

التطوير الحضري لمنطقة السنك

2

حميد احمد حميد محمد

االدارك الذهني للمشهد الحضري لمنطقة الكرادة

3

انفال علي حسين حسن

تقييم كفاءة البنى التحتية في قطاع الكرادة

ا.م.د.باسل احمد خلف

4

اكرم كامل عبد علي جاسم

تقييم توقيع مراكز الخدمات لقطاع الكرادة

د.مهيب كامل فليح

5

سامر نوري ناصر محمد

دراسة المخطط والمنفذ لتصميم االساسي لمدينة

6

حيدر محمد حيدر شناوة

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التوزيع السكاني -منطقة الدراسة
مدينتي الدجيل

ا.م.د.عامر شاكر خضير

ا.م.د.نادية عبدالمجيد
السالم

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل
ابراهيم

د.ضياء رفيق مرجان

7

حيدر سعد محمد صالح

Evaluating the efficiency of the transportation net in al
KIFFIL city-Hilla province

ا.م.د.فراس ثامر حمودي

9

خطاب عادل كريم فياض

تقيم كفاءة النقل في قطاع الكرادة -حالة دراسية لتقاطع الجادرية

د.مهيب كامل فليح

د.نادية عبدالمجيد السالم
د.محمد قاسم عبدالغفور
د.هدى عبدالصاحب
د.عامر شاكر
د.مصطفى عبدالجليل
د.عبدالوهاب احمد
د.نادية عبدالمجيد
د.ضياء رفيق
د.عامر شاكر
د.مهيب الراوي
د.مصطفى عبدالجليل
د.فراس ثامر
د.مصطفى عبدالجليل
د.عبدالوهاب احمد
د.فراس ثامر
د.ضياء رفيق

اللجنة المقترحة

التخطيط البيئي

1

علي حسين عبد اللطيف

مجاالت استخدام الطاقة المتجددة لتقليل من التلوث البيئي في العراق

ا.م.د.ندى خليفة محمد

2

شموس عبد الستار جبار

تقييم االثر البيئي للصناعات الغذائية

د.اريج خيري عثمان

3

حسيب نايل عبد اهلل

العوامل البيئية في تشكيل المستقرات البشرية الجديدة

ا.م.د.نادية عبدالمجيد السالم

4

ثامر ديوان كاظم

تقييم االثر البيئي لمحطة كهرباء الناصرية الحرارية

ا.م.د.ندى خليفة محمد علي

5

باسم شمخي رهل شجر

دراسة االثار البيئية للمناطق الصناعية للمدن العراقية

د.عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

6

نورة صبحي رحيم

المتطلبات التخطيطية البيئية للمدن

ا.م.د.نادية عبدالمجيد السالم

7

محمد مهدي محمود

دور المناطق الخضراء في تحقيق راحة حرارية في المدينة العراقية

د.عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

8

مقداد هادي خضير فياض

االستدامة في عملية التخلص من المخلفات الصلبة

د.اريج خيري عثمان

9

نور الهدى حامد عبد

البعد البيئي لالزدحامات المرورية

د.عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

11

عالء قاسم عطية

تقييم االثر البيئي لمعمل الزيوت في محافظة ميسان

د.اريج خيري عثمان

11

نور جبار محمد

اهمية القطاع السياحي في التنمية المستدامة

د.ضياء رقيق مرجان

د.محمد القريشي
د.ضياء رفيق
د.كامل الكناني
د.ندى خليفة
د.ندى خليفة
د.علي الجنابي
د.عبدالصاحب البغدادي
د.علي العمار
د.عبدالوهاب احمد
د.كامل الكنلني
د.ندى خليفة
د.باسل احمد
د.ندى خليفة
د.جمال باقر
د.هدى عبدالصاحب
د.محمد القريشي
د.ندى خليفة
د.فراس ثامر
د.مهيب كامل
د.كامل الكنلني
د.محمد العاني
د.محمد القريشي
د.علي الجنابي

اللجنة المقترحة

التخطيط المحلي

1

عالء عبد الواحد جواد كاظم

االدارة المحلية واثرها في التنمية السياحية

د.حسين سعد الشديدي

3

مصطفى علي صالح مهدي

الكفاءة المكانية لتوزيع تخصيصات تنمية االقاليم

د.علي حسين الجنابي

د.علي العمار
د.سهى مصطفى
د.محمد العاني
د.حسين الشديدي

 -5تشكيل لجنة مناقشة لطلبة الماجستير
المقيم العلمي

المشرف

د.عصام الداغستاني

د.علي كريم العمار

اللجنة المقترحة
د.لؤي طه المالحويش

بشار جبر علي

معوقات تنفيذ المخططات االساسية بابعادها التشريعية والقانونية-
حالة دراسية مدينة الكوت

د.باسل احمد خلف

