محضر الجلسة الخامسة عشر للهيئة المشرفة على المركز المنعقدة
بتاريخ 2015 / 4 / 8
عقدت اهليئة املشرفة للمركز جلستها اخلامسة عشر يف الساعة العاشرة صباحا يف بناية املركز وحبضور مجيع السادة

االعضاء املدرج امسائهم ادانه ،وبعد ان رحب السيد رئيس اهليئة ابلسادة احلضور بدء اجتماعه وحسب الفقرات الواردة وكما

يلي:

اعضاء اهليئة املشرفة-:

د.عبداحلسني عبدعلي العسكري

رئيس اهليئة املشرفة.

ا.م.د.علي كرمي العمار

عضوا/معاون العميد.

ا.د.حممد صاحل القريشي

ا.م.د .ابسل امحد خلف

ا.م.د.مصطفى عبداجلليل ابراهيم

عضوا.
عضوا.
عضوا.

اوال :تثبيت المحضر السابق
مت تثبيت حمضر اجتماع اهليئة املشرفة يف جلستها السابقة (الرابعة عشر) املنعقدة يف .2015/3/25

ثانيا -:توجيهات السيد العميد
 -1استعرض السيد العميد ما جاء قي اجتماع جملس اجلامعة االخري واهم التوصيات والقرارات اليت اختذت يف هذا
االجتماع.
 -2اطلعت اهليئة املشرفة على كتاب مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية /7/6د 363/في
 –2015/3/26حول توصيات محضر االجتماع الثاني لمعاوني عمداء الكليات للشؤون االدارية
 -3اطلعت اهليئة املشرفة على مذكرة السيد املعاون حول الربانمج احلكومي وتطوير القدرات
 -4اطلعت اهليئة املشرفة على توصيات حمضر اجتماع اللجنة العلمية يف املركز
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ثالثا  -:صالحيات السيد رئيس الجامعة
 -1منح شهادة خترج ماجستري
نظرا" إلكمال طالب املاجستري (امري كامل جواد ) متطلبات نيل شهادة املاجستري وجناحهه يف امتاهان املناقشهة توصهي

اهليئة املشرفة:
التوصية

منح الطالب (امري كامل جواد) شهادة املاجستري علوم التخطيط احلضري واإلقليمي.
ثالثا -:صالحيات الهيئة المشرفة

 -1اقرار اطاريح طلبة الدكتوراه

انقشههت اهليئههة املشههرفة الطلبههات املرفوعههة مههل قبههل طلبههة الههدكتوراه الق هرار عنههاويل اطههارمهم واملشههرفني عليههها (مههدرج

ادانه)،وبعد املناقشة واستعراض هذه املواضيع تقرر :
الطالب

املشرف

موضوع االطروحة

1

حيدر عبدالهادي

النقل الحضري من مدخل النظم الى التعقيد

ا.م.د.ابسل امحد خلف

2

محمد هادي حسين

تخطيط مركز المدينة العراقية من عمق مفهوم الجمال

ا.م.د.اندية عبداجمليد السالم

3

سارة محمود حبيتر

فلسفة المكان المستدام – سياسات واليات التطبيق

ا.د.حممد صاحل القريشي

القهرار

-تعد موافقة اهليئة املشرفة اولية على عناويل االطاريح وتقر بعد اجراء السهمنارات  ،وتعهرض املواضهيع بشهكلها النههائي علهى

اهليئة املشرفة القرارها.

-يبلغ الطالب بضرورة احلصول على عقود مع حقل العمل.

ا.د.محمد صالح القريشي
عضوا

ا.م.د.باسل احمد خلف
عضوا

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم
عضوا

ا.م.د.علي كريم العمار
عضوا

ا.م.د .عامر شاكر خضير

د .عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري

امين الهيئة المشرفة

رئيـس الهيئة المشرفة
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