
 المنعقدة للهيئة المشرفة على المركز الثالثة عشرمحضر الجلسة 
 2015/  3/  18بتاريخ 

 

(1 - 10) 
 

 

 

 

 

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

 7789276هـ    47251ب -ص الجادرية 

 

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

 .1/3/2015املنعقدة يف ( عشر لثانيةا) 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.

حول  19/2/2015يف  549قسم البعثات والعالقات الثقافية ع/ث/  كتاب   مت اطالع اهليئة املشرفة على -2
 الية تنظيم االيفادات خارج العراق

 
 
 

 اوال: تثبيت المحضر السابق

 توجيهات السيد العميد -:ثانيا
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 اتجيل دراسة -1

 حاول طلاب طالباة الادكتوراه )فضااء  7/1/2015يف  85انقشت اهليئة املشرفة كتاب قسم الدراسات العلياا د.ع /
التقاارير الطبياه( ، وانقشات  CD دراساتها بسابب وهاعها الصامي )مرفا  ( والايت تطلاب فياه اتجيال معارو  حمماود

والااذي يبااني  3/12/2014يف  5/11125دائاارة البماال والتطااوير ب ت اهليئااة املشاارفة الطلااب علااى هااوء كتاااب 
 : وبعد املناقشة توصي اهليئة املشرفة امكانية اتجيل الطالبة وهي همن املرحلة البمثية،

 
 التوصية

 ( وملدة سنة واعتبارا من موافقة اجلامعة على الطلب.فضاء معرو  حمموداتجيل دراسة طالبة الدكتوراه )
 
 

 متديد اثين -2

، والاايت )اماارية حساان بطااني( و)االء مجعااة عبااد( الطلبااات املقدمااة ماان قباال طااالبيت املاجسااتري انقشاات اهليئااة املشاارفة 
يطلبااون فيهااا متديااد ماادة دراسااتهم لرسااالة املاجسااتري شااهرين فقاام وللاا  لااارض اكمااال متطلبااات كتابااة الرسااالة، ومااع 

ل ماع مان التواصاالساكنية عتهم الظرو  اليت متر هبا منااطقهم العرض ان الطالبتني مها من سكنة حمافظة االنبار وقد من
 : وبعد املناقشة توصي اهليئة املشرفة ،على الرسالة نياستعراض موافقة املشرفمشرفيهم وملدة طويلة، وبعد

 
 التوصية

 شهرين فقم ولل  لارض اكمال متطلبات رسالتهم. )امرية حسن بطني( و)االء مجعة عبد( متديد مدة دراسة طالبيت املاجستري 
 
 

 رفع ترقني قيد -3

هااادي املوسااوي( الااذي كااان قااد روجاات معاملااة رفااع مهاادي انقشاات اهليئااة املشاارفة موهااوع طالااب الاادكتوراه )فااال  
، وحساااب 8/2/2015بتااااري   مرحلاااة اعاااداد االطروحاااة حساااب طلباااهالرتقاااني عناااه واعادتاااه ال مقاعاااد الدراساااة يف 

قياودهم فكاان االجاراء ال جتااج موافقاة جملاس الكلياة كاون القارار كاان امارا  مات السابقة وسياقات عودة املرقناةالتعلي

  رئيس الجامعةصالحيات السيد  -: ثالثا
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انفذ املفعول، وعليه وحسب طلب قسام الدراساات العلياا ابدراج طلباة هامن قارارات اهليئاة املشارفة وهامان حصاول 
 : وبعد املناقشة توصي اهليئة املشرفة موافقتها،

 
 التوصية

بتاري   ه قد قدم طلبههادي املوسوي( واعادته ال مقاعد الدراسة كونمهدي ترويج معاملة طالب الدكتوراه )فال  
 سابقا للتعليمات اجلديدة وهي ابلتايل ال تنطب  عليه. 8/2/2015
 

 
 

 
 
 

  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -1

مطابقة معايري االسكان احلضري يف ( املوسومة )اوس قحطان عمران) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:السكن العمودي يف احللة  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
اجتماع  -تخطيط حضري 

 حضري

اجتماع/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د لمالحويشالؤي طه 

 القسم المعماري -كلية الهندسة -جامعة النهرين عضوا  
استراتيجات تجديد 

 حضري

تصميم  -هندسة معمارية 

 حضري
 محمد قاسم عبدالغفور

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا
الحضري واالقليمي مركز التخطيط -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط -تخطيط حضري

 اسكان

احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د. جمال باقر مطلك

 
 
 
 
 
 
 
 

  الهيئة المشرفةصالحيات  -:رابعا
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  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -2

االاثر النامجة عن انتشار ( املوسومة )سارة حيدر فنجان زامل) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:منطقة الدراسة حي اور –العشوائيات على املشهد احلضري للمدينة   

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
مشهد – تخطيط حضري

 حضري

/تخطيط ةمعماريهندسة 

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. عامر شاكر خضير

 القسم المعماري –كلية الهندسة  -جامعة بغداد عضوا  
تنمية – تخطيط حضري

 مستدامة

/تخطيط ةمعماريهندسة 

 حضري واقليمي 
 زينب راضي البلداوي

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات

مساحة/تخطيط هندسة ال

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. مصطفى عبدالجليل

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -3

كفاءة شبكات الشوراع ( املوسومة )حنني حممود عبد خزي) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:منطقة الزعفرانيةوالطرق يف   

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ا.د. محمد صالح القريشي علم االقتصاد تنمية اقتصادية

 الجامعة التكنلوجية عضوا  
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات

مساحة/تخطيط هندسة ال

 حضري واقليمي 
 عدي زكريا  جاسم

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. فراس ثامر حمودي

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -4

اختبار التوقيع املكاين ( املوسومة )رايم صاحل حسن سدخان) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:للصناعات النسيجية يف مدينة الكاظمية على اعادة التوزيع املكاين للسكان  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تنمية  – تخطيط اقليمي

 مكانية

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. سهى مصطفى حامد

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 محلي-تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 حسين احمد الشديدي

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي

احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. محمد جاسم العاني
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  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -5

دراسة التايري يف ( املوسومة )زينة اايد جابر ابراهيم) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
مدينة الكوفة ابستخدام ال  –استعماالت االرض احلضرية  GIS:وكما يلي ) 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
التخطيط الحضري واالقليمي مركز -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط – تخطيط حضري

 التصاميم االساسية

مساحة/تخطيط هندسة ال

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. باسل احمد خلف

 تخطيط حضري واقليمي تخطيط اقليمي كلية التخطيط العمراني –جامعة الكوفة  عضوا  
حسن جبار هميم 

  الخفاجي

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تنمية  – تخطيط اقليمي

 مكانية

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. سهى مصطفى حامد

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -6

اثر املرور العابر يف منطقة املوسومة )( سمر رعد صابر حممد) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:البياع  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات

مساحة/تخطيط هندسة ال

 حضري واقليمي 
عبدالجليل مصطفى 

 ابراهيم
 ا.م.د.

 وزارة التخطيط عضوا  
تنمية  – تخطيط اقليمي

 مكانية

/تخطيط هندسة مساحة

 حضري واقليمي
 محمد محسن السيد

الخبير 

االقدم 

 الدكتور

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. فراس ثامر حمودي

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -7

دراسة وحتليل التفاعل ( املوسومة )هبة فائز كرمي سوادي) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
 ( وكما يلي:GISالوظيفي بني استعماالت االرض احلضرية ابستخدام ال 

 االسم االختصاص العام الدقيــقاالختصاص  مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

/تخطيط حضري جغرافية

 واقليمي 
 ا.م.د. مهيب كامل الراوي

 تخطيط بيئي فسم الدراسات والتخطيط -امانة بغداد عضوا  
تخطيط -هندسة مدنية

 حضري واقليمي
 الداغستانيصالح عصام 

الخبير 

 الدكتور

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات

مساحة/تخطيط هندسة ال

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. مصطفى عبدالجليل
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  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -8

دور القيادات احمللية يف التنمية ( املوسومة )حممد عبدهللا علي) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:منطقة الدراسة مدينة كربالء -احلضرية  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
واالقليمي  مركز التخطيط الحضري-جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي

احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. محمد جاسم العاني

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط –تخطيط اقليمي 

 سكاني

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 علي حسين الجنابي

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. علي كريم العمار

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -9

دور قروض االسكان يف املوسومة )( فر  سهيل سعدي امحد) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:عملية تنمية املدينة  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط -تخطيط حضري

 اسكان

احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د. مطلكجمال باقر 

 محمد حيدر عبدالهادي هندسة معمارية اسكان حضري وزارة االعمار واالسكان عضوا  
الخبير 

 الدكتور

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
اجتماع  -تخطيط حضري 

 حضري

اجتماع/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د. لؤي طه المالحويش

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -10

دراسة وتقييم اتثريات ( املوسومة )حامد لايب عبيد خليف) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:حوض بدرة املائي االقليمية  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط – تخطيط حضري

 التصاميم االساسية

مساحة/تخطيط هندسة ال

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. باسل احمد خلف

 تخطيط حضري واقليمي كلية التربية -جامعة واسط عضوا  
خطيط حضري ت -جغرافية

 واقليمي
عبدالجليل ضاري 

 السعدون
 ا.م.د.

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. علي كريم العمار
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  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -11

اتثري التنافس املكاين ( املوسومة )داود علي صال  نور الدين) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:يف اختيار موقع املطارات  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. ففراس ثامر حمودي

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ادارة المشاريع الهندسية

/تخطيط ةمدنيهندسة 

 حضري واقليمي 
عبدالوهاب احمد 

 عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا
واالقليمي مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ا.د. محمد صالح القريشي علم االقتصاد تنمية اقتصادية

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -12

سياسة ادارة االراهي يف ( املوسومة )رمي سعد هاشم حممد) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:املدن، التوسعات املستقبلية(مناط  الظهري احلضري )مناط  حوا    

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. علي كريم العمار

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 مدن قديمة تاريخ

ادارة ومحاسبة/تخطيط 

 حضري واقليمي
 عايد وسمي سحاب

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تنمية  – تخطيط اقليمي

 مكانية

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. سهى مصطفى حامد

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -13

اثر املتجاورات االقليمية ( املوسومة )فراس زهري عبداجمليد) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:على بدائل التوسع احلضري  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تنمية  – تخطيط اقليمي

 مكانية

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. سهى مصطفى حامد

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 محلي-تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 حسين احمد الشديدي

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط –تخطيط اقليمي 

 سكاني

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 علي حسين الجنابي

المدرس 

 الدكتور
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  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -14

دراسة ابراج اهلواتف ( املوسومة )وليد حممد فريح حممود) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:النقالة واثرها على احمليم السكين  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
الحضري واالقليمي مركز التخطيط -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 بيئي -تخطيط اقليمي 

/تخطيط هندسة مدنية

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. ندى خليفة محمد علي

 بيئي -تخطيط اقليمي  كلية الهندسة –جامعة بغداد  عضوا  
/تخطيط هندسة مدنية

 حضري واقليمي 
 عذراء هاشم

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا
الحضري واالقليمي مركز التخطيط -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ادارة المشاريع الهندسية

/تخطيط ةمدنيهندسة 

 حضري واقليمي 
عبدالوهاب احمد 

 عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -15

اجياد برانجما امنيا بيئيا الدارة ( املوسومة )عامر جرب عبد علي) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:النفاايت الطبية وف  حمددات التخطيم البيئي يف املستشفيات االهلية ملدينة  باداد  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 بيئي -تخطيط اقليمي 

/تخطيط هندسة مدنية

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. ندى خليفة محمد علي

 ا.م.د. جذوى عبدالكريم االمين هندسة مدنية بيئة قسم البيئة –كلية الهندسة  -جامعة بغداد عضوا  

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 الهندسيةادارة المشاريع 

/تخطيط ةمدنيهندسة 

 حضري واقليمي 
عبدالوهاب احمد 

 عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -16

التخطيم الفعال ( املوسومة )بسمة فاهل خلف عكاب) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:للممميات الطبيعية  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق العملمكان  
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 عمارة مدن اسالمية

/تخطيط ةمعماريهندسة 

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. نادية عبدالمجيد السالم

 عضوا  
واالقليمي مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 مدن قديمة تاريخ

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 عقيل عبدهللا الحديثي

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 محلي-تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 حسين احمد الشديدي

الدكتور 

 المدرس
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  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -17

االدارة البيئية للموقع ( املوسومة )وليد عبد الزهرة حممد) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:املقرت  لطمر املخلفات البلدية الصلبة يف النهروان  

 سماال االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ا.د. محمد صالح القريشي علم االقتصاد تنمية اقتصادية

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ادارة المشاريع الهندسية

/تخطيط ةمدنيهندسة 

 حضري واقليمي 
عبدالوهاب احمد 

 عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 بيئي -تخطيط اقليمي 

/تخطيط هندسة مدنية

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. ندى خليفة محمد علي

 
  مشروع خترجتشكيل جلنة مناقشة  -18

االدارة البيئية املتكاملة ( املوسومة )رائد حسيب عبد احلميد) مشروع خترج طالب الدبلومتشكيل جلنة مناقشة ت اهليئة املشرفة اقر 
( وكما يلي:يف تطوير املناط  السياحية يف مدينة باداد  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 عمارة مدن اسالمية

/تخطيط ةمعماريهندسة 

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. نادية عبدالمجيد السالم

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

/تخطيط حضري جغرافية

 واقليمي 
 ا.م.د. مهيب كامل الراوي

 مشرفا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -بغدادجامعة 

 للدراسات العليا
 محلي-تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 حسين احمد الشديدي

الدكتور 

 المدرس

 
 
 (عبداالمري فاخر لينا) ةتعديل عنوان رسالة الطالب -19

اثار احلاوا  يف )مان  ( بتعاديل عناوان رساالتهافااخرليناا عباداالمري املاجساتري ) ملشرفة الطلب املقادم مان قبال طالباةانقشت اهليئة ا
،وبعاد استمصاال موافقاة املشار  علاى (النماو احلضاري باني حاوا  املادن ومادن احلاوا ( ال )احلفاظ علاى هوياة املديناة العراقياة

 الرسالة تقرر:
 القارار

 .املوافقة على تعديل العنوان اعاله
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 (كتانة  ميادة عبدالل ) ةالطالب اطروحةتعديل عنوان  -20

تنمياة حواهار )مان ( بتعاديل عناوان اطروحتهاا ميادة عبداملل  كتانة) لدكتوراها ملشرفة الطلب املقدم من قبل طالبةانقشت اهليئة ا
العالقااة بااني العواماال املاا ثرة علااى  ااو مدينااة ( ال )مدينااة باااداد الكااربت لاوات املقومااات االقتصااادية يف حتقياا  التنميااة املسااتدامة

 تقرر: الطروحة،وبعد استمصال موافقة املشر  على ا(والتطورات التكنلوجية احلديثةالبصرة 
 القارار

 .املوافقة على تعديل العنوان اعاله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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


