محضر الجلسة الحادي والعشرون للهيئة المشرفة على المركز المنعقدة
بتاريخ 2015 / 6 / 29
عقدت اهليئة املشرفة للمركز جلستها احلادي والعشرون 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 (العشرون) املنعقدة يف .2015/6/21
ثانيا -:توجيهات السيد العميد

 -1استعرض السيد العميد ما جاء قي اجتماع جملس اجلامعة االخري واهم التوصيات والقرارات اليت اختذت يف هذا
االجتماع.
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ثالثا  -:صالحيات السيد رئيس الجامعة
 -1املؤمتر العلمي السابع

انقشت اهليئة املشرفة فكرة اقامة املؤمتر العلمي السابع للمركز حتتت عنتوان (التيطتيحل احلضتري واالقليمتي يف العترا

ملا بعد احلداثة) ،وان يكون مؤمترا دوليا ،علتى ان يعقتد يف منتصتف شتهر تشتريل االوم لعتام  ،2016وبعتد املناقشتة

توصي اهليئة املشرفة:
التوصية:

اقرار عنوان املؤمتر (التيطيحل احلضتري واالقليمتي يف العترا ملتا بعتد احلداثتة) للستنة  2016وان يكتون دوليتا ،ومتن
عمادة املعركز صالحية تشكيل اللجان ذات العالقة.

 -2حتديث املناهج الدراسية

انقشتتت اهليئتتة املشتترفة نتتتائج اللجنتتة ا اصتتة مووتتوع التثتتديث للمتتتاهج الدراستتية ملراحتتل (التتدبلوم و املاجستتتري و

التدكتوراه) بعتتد متترور عتتامني دراستتيني علتى التثتتديث االختتري والقيتتة مواكبتتة التقتدم العلمتتي وحماكتتاة اجلامعتتات العامليتتة

وتوافقا مع التيصص الدقيق للمركز ومل تصنيف اليونسكو الذي يصنف املركتز وتمل التيصصتات اهلندستية ،ومتا

قامتت بته اللجنتة العلميتتة متل سلستلة متتل االجتماعتات ملناقشتة حتتتديث املنتاهج  ،وبعتد مناقشتتة منتاهج التدبلوم العتتا
املهين ،املاجستري والدكتوراه قررت اهليئة املشرفة:

التوصية:

اقرار التثديثات على املناهج الدراسية للمراحل الثالث (الدبلوم العا املهين و املاجستري و الدكتوراه) –مرفق طيا-

وابتداءا مل العام الدراسي القادم .2016-2015
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 -3من شهادة خترج ماجستري
نظ تراإل مكمتتام طال تب املاجستتتري (استتعد حيتتام جهتتاد ) متطلبتتات نيتتل شتتهادة املاجستتتري وجناحتته يف امتثتتان املناقشتتة
توصي اهليئة املشرفة:
التوصية

من الطالب (اسعد حيام جهاد) شهادة املاجستري علوم يف التيطيحل احلضري وامقليمي.
 -4ترقني قيد
نظرا لعدم حصوم موافقة رائسة اجلامعة علتى طلتب يجيتل طالتب املاجستتري (صتفاء نتوري عبتاد) الستويدي اجلنستية والتذي مت

قبوله ومل قناة الطلبة االجانب ،وبعد املناقشة توصي اهليئة املشرفة:
التوصية

ترقني قيد الطالب (صفاء نوري عباد) لعدم حصوم املوافقة على طلبه.
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رابعا -:صالحيات الهيئة المشرفة
 -1اقرار االشراف على رسائل طلبة املاجستري دورة 39

انقشت اهليئة املشرفة حتديد مواويع و االشراف على رسائل طلبة املاجستري دورة  39اخذيل ابالعتبار التيصص

الدقيق للمشرف املقرتح والتعليمات االخرية حوم االشراف ،وبعد املناقشة واستعراض هذه املواويع (كما يف ادانه)
تقرر :

الطالب

الموضوع

االشراف

1

حيدر جاسم عرنوص جالي

2
3
4
5
6
7
8

سالم حردان حسن عيسى
نور علي رشك منخي
سجى سعد حسين خفيف
مروة موفق كاظم عبدالرضا
عال محمد فاضل حمد
ياسمين حسن جبار حسن
سماء جمعة ياسين حسين

تاثير التوقيع المكاني للمدن الرياضية في التنمية االقليمية –المدينة الرياضية
في محافظة البصرة
التخطيط االستراتيجي والقابليات الذاتية للمكان
الفجوة التنموية بين التجمعات الريفية والمستقرات الحضرية
تخطيط شبكة النقل باستخدام اسلوب المحاكاة
البعد الثالث للنسيج الحضري واثره على البيئة العمرانية للمدينة المعاصرة
اعادة هيكلة استعماالت االرض واثره في ديمومة المدينة
فرص االستثمار في تحقيق التنمية المكانية لمدينة بغداد
تجديد النسيج الحضري في استدامة مراكز المدن

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم

9
10

شموس عبدالستار جبار حميد
رياض دحام طوكان دخيل

التوطن الصناعي والسعة البيئية لمواقع مختارة
فعالية القوانين البيئية في عملية السيطرة على المخلفات الصلبة ومديات تاثيرها
على البيئة المكانية

ا.م.د.علي كريم العمار
ا.م.د.مهيب كامل فليح
ا.م.د.محمد جاسم العاني
ا.م.د.ساهر محمد قاسم القيسي
ا.م.د.نادية عبدالمجيد السالم
ا.م.د.سهى مصطفى حامد
د.عبدالحسين عبدعلي مريعي
العسكري
ا.م.د.ندى خليفة محمد علي
د.اريج خيري عثمان

 -2اقرار االشراف على مشاريع خترج طلبة الدبلوم العا املهين دورة 9

انقشت اهليئة املشرفة حتديد مواويع واالشراف على مشاريع خترج طلبة الدبلوم العا املهين دورة  9اخني ابالعتبار التيصص
للمشرف املقرتح والتعليمات االخرية حوم االشراف ،وبعد املناقشة واستعراض هذه املواويع (كما يف ادانه) تقرر
الطالب
1
2
3

هدى غالب كامل
زينب بهاء سوادي
نور عامر ناجي

الموضوع
التكامل بين التخطيط الصحي والتخطيط الحضري
اهمية االنهار في تشكيل مورفولوجية المدن
اثر النشاط االساس على النمو السكاني في منطقة النهروان

االشراف
د.حسين احمد الشديدي
د.عبدالوهاب احمد عبدالوهاب
د.علي حسين الجنابي

 -3التيصصات العلمية يف املركز

انقشت اهليئة املشرفة التيصصات العلمية يف املركز (التيصص العام – التيصص التدقيق) علتى وتوء مقتررات جملتس اجلامعتة

يف جلستتته الستتابعة عشتتر بتتتاري  ،2015/5/27التتذي يتتنص علتتى اعتمتتاد االوامتتر اجلامعيتتة للتيتترج والرتقيتتة العلميتتة ،اساستتا

لتثديد التيصص العام والدقيق ،وكذلك كتاب جلنة الرتقيات املركزية الذي يشري اىل اعتماد شهادة البكلوريود كتيصص عام

وشهادة الدكتوراه كتيصص دقيق وبعد املناقشة واعتمادا على ا طة العلمية الحتياجات املركز متل ختصصتات العلميتة القتررت

اهليئة املشرفة:
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القرار

اعتماد التيصصات االتية كاساد للتيصصات العلمية يف املركز:
التيصص الدقيق

التيصص العام

ختطيحل حضري واقليمي – ختطيحل اجتماعي
ختطيحل حضري واقليمي -ختطيحل اسكان
ختطيحل حضري واقليمي – منذجة
ختطيحل حضري واقليمي –خمططات

شهادة البكلوريود -ختطيحل حضري واقليمي

ختطيحل حضري واقليمي  -نقل
ختطيحل حضري واقليمي – نظرية ختطيحل
ختطيحل حضري واقليمي – تنمية مكانية
ختطيحل حضري واقليمي  -بيئي

 -4تشكيل جلنة مناقشة رسالة ماجستري

اقرت اهليئة املشرفة تشكيل جلنة مناقشة رسالة املاجستري للطالبة (مآرب يوسف محدان) املوسومة (ابعاد التيطيحل البيئي املستدام

يف التعامل مع النفاايت املنزلية الصلبة) وكما يلي:
المرتبة

االسم

االختصاص العام

االختصاص الدقيــق

ا.د.

محمد صالح تركي القريشي

علم االقتصاد

تنمية اقتصادية

ا.م.د.

ندى خليفة محمد علي

هندسة مدنية/تخطيط
حضري واقليمي

تخطيط اقليمي  -بيئي

فتثي فاول عبداالمري

ختطيحل حضري واقليمي

العلمية

خبري اقدم
دكتور
ا.د.

كريم حسن علوان

ا.د.محمد صالح القريشي
عضوا

هندسة مدنية/تخطيط
حضري واقليمي

ا.م.د.باسل احمد خلف
عضوا

مكان العمل
جامعة بغداد-مركز التخطيط الحضري
واالقليمي للدراسات العليا
جامعة بغداد-مركز التخطيط الحضري
واالقليمي للدراسات العليا

رئيسا"
عضوا

ختطيحل بيئي

امانة بغداد – دائرة امليلفات والبيئة

عضوا

تخطيط حضري  -بيئي

الجامعة التقنية الوسطى – عميد معهد
التكنلوجيا بغداد

مشرفا"

ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم
عضوا

ا.م.د.علي كريم العمار
عضوا

د .عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري

ا.م.د .عامر شاكر خضير

رئيـس الهيئة المشرفة

امين الهيئة المشرفة
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