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السادة  مجيع يف الساعة العاشرة صباحا يف بناية املركز وحبضور احلادية عشرجلستها للمركز عقدت اهليئة املشرفة 
االعضاء 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

 
 
 
 

 .18/1/2015املنعقدة يف ( العاشرة) 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.

 مت اطالع اهليئة املشرفة على الكتب التالية: -2

 حول االستاذ المتمرس. 5/2/2015في  519كتاب قسم الشؤون العلمية ش ع/ -1

 مام حول موضوع صالحية التمديد.اع 4/2/2015في  565كتاب قسم الدراسات العليا دع/ -2

 

  

 اوال: تثبيت المحضر السابق

 توجيهات السيد العميد -:ثانيا
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 منح شهادة خترج ماجستري -1

يف امتحلان املناقشلة  اوجناحهلاملاجسلتري متطلبات نيلل شلهادة  (حسني عبد الرسول رمياملاجستري ) ةبلانظرا" إلكمال ط
 : توصي اهليئة املشرفة

 التوصية
 املاجستري علوم التخطيط احلضري واإلقليمي.شهادة ( حسني عبدالرسول رمي)لبة امنح الط

 
 دكتوراهمنح شهادة خترج  -2

توصلي وجناحله يف امتحلان املناقشلة اللدكتوراه متطلبلات نيلل شلهادة الدكتوراه )نبيل طله امساعيلل( ب نظرا" إلكمال طال
 : اهليئة املشرفة

 التوصية
 الدكتوراه فلسفة التخطيط احلضري واإلقليمي.شهادة منح الطالب )نبيل طه امساعيل( 

 
 

 اثمر خلف السوداين.م.مترقية  -3
يبلني فيهلا اكتملال شلرو  على املذكرة املرفوعة من قبل السيد رئيس جلنة الرتقيلات العلميلة الليت اطلعت اهليئة املشرفة 

علللى اسللتمارات التقيلليم وراي ا لل اء  طللالع اهليئللة(، وبعللد امللدر ( علللى لقللب )حصللول )م.م.اثمللر خلللف السللوداين
 :واليت مت ارساهلا من قبل كلية الرتبية حسب عائدية ختصص صاحب الرتقية ، توصي اهليئةاملقيميني للبحوث 

 التوصية:
 (.مدر ( للرتقية واحلصول على لقب )برتويج معاملة )م.م.اثمر خلف السوداين يوصي اجمللس

  

  صالحيات السيد رئيس الجامعة -: ثالثا



 المنعقدة للهيئة المشرفة على المركز الحادية عشرمحضر الجلسة 
 5201/  2/  11بتاريخ 

 

(3 - 3) 
 

 

 

 

 

 urpi_baghdaduniv@yahoo.com________________________جامعة بغداد_________ -التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا مركز
 

 7789276هـ    47251ب -ص الجادرية 

 

 
 

 (علي حمسن جاسم) تعديل عنوان رسالة الطالب -1

)مشلللكلة ملللن  عللللي حمسلللن جاسلللم( بتعلللديل عنلللوان رسلللالتهاملاجسلللتري ) ملشلللرفة الطللللب املقلللدم ملللن قبلللل طاللللبانقشلللت اهليئلللة ا
االمنيلة واالجتماعيلة عللى العشوائيات السكنية وانعكاساهتا على التخطليط والتنميلة احلضلرية( اا )املنلاطع العشلوائية وانعكاسلاهتا 

 ،وبعد استحصال موافقة املشرف على الرسالة تقرر:حالة دراسية مدينة احللة( –دراسة حضرية اجتماعية  -املدينة
 القلرار

 .املوافقة على تعديل العنوان اعاله
 

 مذكرة اللجنة العلمية حول حتديث املناهج الدراسية  -2
علللى وللرورة حتللديث املنللاهج الدراسللية للمراحللل كافللة )الللدبلوم العللا ، املشللرفة بنلاءا علللى توجيهللات السلليد العميللد رئلليس اهليئللة 

املاجسلللتري، اللللدكتوراه( كلللا يواكلللب املنلللاهج الدراسلللية يف الكليلللات العامليلللة املنلللاترة لتخصلللص املركلللز اهلندسلللي ولللمن تصلللنيف 
حتديث املناهج الدراسية وذلك بعد مضي سنتني  من قبل اللجنة العلمية حول ذكرة املرفوعةامل انقشت اهليئة املشرفةاليونسكو، 

 دراسلليتني علللى التحللديث االخللري للمنللاهج الدراسللية وحتويللل الدراسللة يف املركللز مللن صللالث فصللول دراسللية اا فصلللني دراسلليني
 :ئة املشرفةقررت اهلي، وبعد مناقشة املوووع من كافه جوانبه )ملرحلة املاجستري( 

 القلرار
دراسة التجارب العربية والعامليلة يف وولع وحتلديث منلاهج و للسنتني املاويتني بتقييم املناهج الدراسية  تكلف اللجنة العلمية-1

للجنللة العلميللة، ات املماصلللة بةيللة االسللتفادة منهللا، ويبلللل السللادة التدريسلليني بتقللدمي مقرتحللاهتم لعروللها علللى االدراسللة يف الكليلل
 ومناقشتها يف ورشة علمية تعد لذلك.

عملية حتديث املناهج الدراسية وحتديث املواد كا  ملناقشةحلضور اجتماع اهليئة املشرفة  السيد رئيس اجلامعة احملرتم  دعوة-2
 يتماشى والتطور احلاصل يف جمال التخطيط احلضري واالقليمي.

 

 العمارم.د.علي كريم ا. مصطفى عبدالجليل ابراهيما.م.د. 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

  المشرفةالهيئة صالحيات  -:رابعا


