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السادة االعضاء  مجيع يف الساعة العاشرة صباحا يف بناية املركز وحبضور العاشرة جلستها للمركز عقدت اهليئة املشرفة 
 املدرج امسائهم ادانه، وبعد ان رحب السيد رئيس اهليئة ابلسادة احلضور بدء  اجتماعه وحسب الفقرات الواردة وكما يلي:

 
   -اعضاء اهليئة املشرفة:

 .رئيس اهليئة املشرفة  د.عبداحلسني عبدعلي العسكري
 .عضوا  ا.د.حممد صاحل القريشي
 .عضوا/معاون العميد  ا.م.د.علي كرمي العمار

 .عضوا  ا.م.د. ابسل امحد خلف
 .عضوا  ا.م.د.مصطفى عبداجلليل ابراهيم

 
 
 
 

 .7/1/2015املنعقدة يف ( لتاسعةا) السابقة ايف جلستهاهليئة املشرفة اجتماع مت تثبيت حمضر 
 
 
 
 
 

السيد العميد ما جاء قي اجتماع جملس اجلامعة االخري واهم التوصيات والقرارات اليت اختذت يف هذا استعرض  -1
 االجتماع.

 

  

 اوال: تثبيت المحضر السابق

 توجيهات السيد العميد -:ثانيا
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 6201-5201خطة القبول للعام الدراسي  -1
الدراسات العليا املرقم د.ع.  –، بناءا على كتاب جامعة بغداد  2016-2015انقشت اهليئة املشرفة خطة القبول للعام الدراسي 

، وبعد املناقشات املستفيضة، وعلى ضوء الطاقة االستيعابية للمركز وحسب التعليمات النافذة خبصوص 30/12/2014يف   3019
عليهم، وكذلك مت االخذ ابالعتبار عدد الطلبة خارج اخلطة )النفقة اخلاصة، قناة الشهداء( والطلبة املؤجلني عدد الطلبة املمكن االشراف 

وكذلك عدد الطلبة املقبولني والذين مت قبوهلم ضمن خطة التوسع ومت اتجيلهم للعام الدراسي القادم،  2015-2014للعام الدراسي 
 وكما موضح يف اجلدول ادانه:

 

 

 خارج الخطةالطلبة الذين سيتم قبولهم 

شهداءقناة ال خاصةالنفقة قناة ال المؤجلين  
قناة السجناء 

 السياسيين

الطلبة المؤجلين 

 حسب خطة التوسعة

المجموع الكلي 

للطلبة المتوقع 

 قبولهم خارج الخطة

الدبلوم العالي 

 المهني
0 1 1 1 9 

11 

 2 جغرافية 1 الماجستير
 مساحة 1

1 1 4 11 
تخطيط عمراني 1  

 5 1 1 1 2 0 الدكتوراه

 وعلى اساس عدد الطلبة املتوقع قبوهلم خارج اخلطة اختذت اهليئة املشرفة التوصية التالية لعدد الطلبة وحسب الطاقة االستيعابية: 
 

 التوصية
 وكما يلي: 2016-2015اعتماد اخلطة املقرتح يف ادانه لقبول اعداد الطلبة للعام الدراسي املقبل 

شهادة الدبلوم  -أ  
 العايل املهين

 شهادة املاجستري-ب

 شهادة الدكتوراه -جـ 

 العدد املطلوب العدد املطلوب العدد املطلوب االختصاص 
 6 3 الهندسة المعمارية 1

2 
 1 0 هندسة المساحة 2

 2 1 تخطيط عمراني 3
 1 0 اقتصاد 4

  1 0 جغرافية 5

 2 11 4 اخلطةجمموع 
 5 11 11 جمموع خارج اخلطة

 7 22 15 اجملموع للخطة + خارج اخلطة

 منح شهادة خترج ماجستري -2

  صالحيات السيد رئيس الجامعة -: ثالثا
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، )اسـتق  صـباح عبدالرضـا( ، ) يـد جميـد  (هـادي حممـد شـيال، ) (مـرمي رشـيد محـوداملاجسـتري ) ةبـنظرا" إلكمال طل
 : توصي اهليئة املشرفةيف امتحان املناقشة  ماوجناحهاملاجستري متطلبات نيل شهادة  صاحب(
 التوصية

املاجستري شهادة ، )هادي حممد شيال( ، )استق  صباح عبدالرضا( ، ) يد جميد صاحب(  )مرمي رشيد محود(منح الطلبة 
 علوم التخطيط احلضري واإلقليمي.

 
 
 
 
 

      
 
 

 الشاملاقرار نتائج االمتحان  -1
اطلعت اهليئة املشرفة على النتائج املقدمة من قبل جلنة االمتحان الشامل ملرحلة الـدكتوراه الـدور الثـا  ، كمـا مبـني ادانه، وبعـد 

  :توصي اهليئة املشرفةاالطالع على النتائج 
 نسبة النجاح الراسبنيعدد الطلبة  عدد الطلبة الناجحني عدد الطلبة املمتحنني عدد الطلبة املشمولني ابالمتحان

3 3 3 0 100% 
 

 القرار:
 .اقرار النتائج كما هي -1

 
 
 
 
 
 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -2

  الهيئة المشرفةصالحيات  -:رابعا
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ضوابط التوقيع املكا  للنشاطات ( املوسومة ))امري كامل جوادللطالب  رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (والتقدم التقين واملعلوماتيةالصناعية بني الفهم الكالسيكي 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

مركز التخطيط احلضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا"
 للدراسات العليا

 د..ا حممد صاحل  تركي القريشي علم االقتصاد تنمية اقتصادية

 ا.د. الزهرة علي اجلنايب بدع جغرافية مواقع صناعية الرتبية للعلوم االنسانيةكلية  -جامعة اببل  عضوا  

 عضوا  
مركز التخطيط احلضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا

تخطيط –تخطيط اقليمي 

 سكاني
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي
 علي حسني اجلنايب

املدرس 
 الدكتور

 مشرفا"
احلضري واالقليمي مركز التخطيط -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 تخطيط اقليمي 

احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.د. عبدالصاحب انجي البغدادي

 
 

  اطروحة دكتوراهتشكيل جلنة مناقشة  -3

يف اوجه تطبيق نظرية القرارات ( املوسومة )جاسم ة )زهراء حممدللطالب اطروحة الدكتوراهتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (حتديد مناذج التنمية املكانية يف حمافظة كربالء

 االسم االختصاص الدقيــق االختصاص العام مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 ا.د. احسان كاظم شريف القرشي احصاء تطبيقي احصاء رئيس جامعة القادسية رئيسا"

سرتاتيجيختطيط  كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد عضوا    د..ا صالح الدين عواد كرمي ادارة واقتصاد 

مركز التخطيط احلضري واالقليمي -جامعة بغداد عضوا  
 للدراسات العليا

تنمية  – ختطيط اقليمي
 مكانية

اقتصاد/ختطيط حضري 
 واقليمي

 د..ا سهى مصطفى حامد

 عضوا  
مركز التخطيط احلضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا

حتليل   –ختطيط اقليمي 
 كمي

اقتصاد/ختطيط حضري 
 واقليمي

 ا.م.د. علي كرمي عبود العمار

 وزارة التخطيط عضوا  
تنمية  – ختطيط اقليمي
 مكانية

/ختطيط هندسة مساحة
 حضري واقليمي

 اخلبري الدكتور حممد حمسن السيد

 مشرفا"
مركز التخطيط احلضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا

حتليل   –ختطيط اقليمي 
 كمي

احصاء/ختطيط حضري 
 واقليمي

 ا.م.د.  العا شعبان حممد جاسم 

 
 
 

 نتيجة مناقشة طالب املاجستري )عبدالكاظم حسون( -4
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وقـد مت اتجيـل  5/1/2015انقشت اهليئة املشرفة على حمضـر مناقشـة طالـب املاجسـتري )عبـدالكاظم حسـون( والـيت جـرت يف 
بعد تسليم  -رمحة هللا–منحة للشهادة واعادة مناقشته ملدة ستة اشهر، ونظرا لوفاة مشرفه )ا.د.صبيح علي اجلليب( 

 فة:الطالب لرسالته، وبعد املناقشة قررت اهليئة املشر 
 القرار:

كمشرف ملتابعة سري الطالب خالل فرتة التاجيل والزام الطالب ابعادة كتابة   ( م.د.مصطفى عبداجلليل ابراهيمتكليف )ا.
 الرسالة ابللغة العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمارم.د.علي كريم ا. ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم ا.م.د.باسل احمد خلف ا.د.محمد صالح القريشي
 عضوا عضوا عضوا عضوا

  
  

 عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري د.  عامر شاكر خضيرم.د. ا.
 الهيئة المشرفةس ـرئي امين الهيئة المشرفة


