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السادة  مجيع يف الساعة العاشرة صباحا يف بناية املركز وحبضور عشر الثانيةجلستها 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

 
 
 
 

 .11/2/2015املنعقدة يف ( احلادية عشر) 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 البعثات الدراسية. 10/2/2015في  454كتاب قسم البعثات والعالقات الثقافية ع/ث/ -1

حول مهارات الطلبة في اللغة  22/2/2015في  706كتاب قسم الدراسات العليا د.ع/ -2

 االنكليزية.

في  15/2/2015في  763س/12و   764س/12كتاب الترقيات العلمية المركزية  -3

 حول الترقيات العلمية. 15/2/2015

 حول ترقية طلبة الدكتوراه. 15/2/2015في  754س/12كتاب الترقيات العلمية  -4

 اوال: تثبيت المحضر السابق

 توجيهات السيد العميد -:ثانيا
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 دكتوراهمنح شهادة خترج  -1

وجناح ه يف امتا ان املناقش ة ال دكتوراه متطلب ات ني ل ش هادة ( اب راهيم امساعي ل اب راهيمال دكتوراه )ب نظرا" إلكمال طال 
 : توصي اهليئة املشرفة

 التوصية
 الدكتوراه فلسفة التخطيط احلضري واإلقليمي.شهادة ( ابراهيم امساعيل ابراهيممنح الطالب )

 
 منح شهادة خترج ماجستري -2

يف امتا  ان املناقش  ة  اوجناحه  املاجس  تري متطلب  ات ني  ل ش  هادة املاجس  تري )اش  واس قاس  م توفي   (  ةب  نظ  را" إلكم  ال طال
 : توصي اهليئة املشرفة

 التوصية
 املاجستري علوم التخطيط احلضري واإلقليمي.شهادة منح الطالبة )اشواس قاسم توفي ( 

 
 ترقني قيد -3

توص ي  لرسوب طالبة املاجستري )رجاء حممد جبار(،  بسبب عدم حضورها االمتااانت للفصل الدراسي االول،نظرا" 
 : اهليئة املشرفة

 التوصية
 .بسبب عدم اتديتها لالمتااانت للفصل الدراسي االول ترقني قيد طالبة املاجستري )رجاء حممد جبار(

 (يوسفنوار عبدالغين ) ةالطلب املقدم من قبل الطالب -4
انقشت اهليئة املشرفة الطلب املقدم من قبل طالبة الدكتوراه )نوار عبدالغين يوسف( واليت تروم فيه رفع ترقني القيد 
عنها، اذ ان الطالبة مت ترقني قيدها بسبب رسوهبا يف االمتاان الشامل ، وقد انقشت اهليئة املشرفة الطلب على ضوء 

، وبعد 7/10/2013يف  5/13168ب ت لعلمي العادة املرقنة قيودهم ابلعدد قرار وزارة التعليم العايل والباث ا
 املناقشة اختذت اهليئة املشرفة التوصية التالية:

 التوصية
ب ت توصي اهليئة املشرفة برفع الرتقني عن الطالبة )نوار عبدالغين يوسف( استنادا لقرار الوزارة بعودة املرقنة قيودهم ابلعدد 

 7/10/2013يف  5/13168

  الجامعةصالحيات السيد رئيس  -: ثالثا
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 قرار نتائج امتااانت الفصل الدراسي االول -1

، 2015-2014ال  دور االول للفص  ل الدراس  ي االول للع  ام الدراس  ي هليئ  ة املش  رفة عل  ى نت  ائج امتا  اانت ا تاطلع  
املرك ز )كم ا مبين ه يف ادانه( واملداول ة بش   ا، وبعد االطالع على هذه النتائج املعروضة من قبل اللجن ة االمتااني ة يف 

 اختذت اهليئة املشرفة القرار االيت:

 المرحلة

عدد الطالب 

المشمولين 

 باالمتحان

عدد الطلبة 

الذين ادو 

 االمتحان

عدد الطلبة 

 الناجحين

عدد الطلبة 

 المكملين

عدد الطلبة 

 الراسبين
 نسبة النجاح

 المالحظات

 

الدبلوم العالي دورة 

9 
3 3 3 - - 100%  

 %90 - 1 9 10 11 39الماجستير دورة 
( لم تؤدي محمد جبار الطالبة )رجاء

 االمتحانات

  %16.6 - - 1 6 6 20الدكتوراه دورة 

 
 الق رار

 =اقرار النتائج كما هي.
 

  اعتذار عن االشراف -2

تطل ب في ه اعفاءه ا ع ن االش راف انقشت اهليئة املشرفة الطلب املرفوع من قب ل )ا.م.د.س هى مص طفى حام د( ال ذي 
 : على طالبة املاجستري )االء امساعيل خلف( بسبب انشغاهلا مبهام جلنة االستالل، وبعد املناقشة قررت اهليئة املشرفة

 
 

 الق رار
مهيب  ( وتكليف )ا.م.د.االء امساعيل خلفاملاجستري ) ة( عن االشراف على طالبا.م.د.سهى مصطفى حامداعفاء ) -

  .ةابالشراف على الطالب (كامل فليح
 
 

  الهيئة المشرفةصالحيات  -:رابعا
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  اطروحة الدكتوراهتشكيل جلنة مناقشة  -3

حتديد اولوايت التنمية املكانية ( املوسومة )عمار خليل ابراهيمللطالب )  اطروحة الدكتوراهتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:املثىن-)النجف –وف  املخططات اهليكلية   

 االسم االختصاص العام الدقيــق االختصاص مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط احلضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 د..ا حممد صاحل  تركي القريشي علم االقتصاد تنمية اقتصادية

 ا.د. عبدالصاحب انجي البغدادي احصاء/ختطيط حضري واقليمي ختطيط اقليمي  كلية التخطيط العمراين  –جامعة الكوفة  عضوا  

.د.ا حمسن عبد علي الفرجيي جغرافية/ ختطيط حضري واقليمي جغرافية مدن مستشار /وزارة التعليم العايل والباث العلمي عضوا    

مركز التخطيط احلضري -جامعة بغداد عضوا  
 واالقليمي للدراسات العليا

 د..ا سهى مصطفى حامد واقليمياقتصاد/ختطيط حضري  تنمية مكانية – ختطيط اقليمي

مركز التخطيط احلضري -جامعة بغداد عضوا  
 واالقليمي للدراسات العليا

 ا.م.د. علي كرمي عبود العمار اقتصاد/ختطيط حضري واقليمي حتليل كمي –ختطيط اقليمي 

مركز التخطيط احلضري -جامعة بغداد مشرفا"
 واالقليمي للدراسات العليا

معلوماتتقنية –ختطيط حضري   ا.م.د. مصطفى عبداجلليل ابراهيم ختطيط حضري واقليمي -هندسة مساحة  

 
 
 
 
 

 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


