
 المنعقدة للهيئة المشرفة على المركز عشر بعةالسامحضر الجلسة 
 2015/  5/  20بتاريخ 

 

(1 - 7) 
 

 

 

 

 

 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 السابعةجلستها 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

 
 
 
 

 .3/5/2015املنعقدة يف ( عشر لسادسةا) 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.

 الكتب التالية:على اطلعت اهليئة املشرفة  -2

حول التنسيق مع الشركة العامة للمعارض   4/5/2015في  11682كتاب قسم شؤون الديوان  -1

 والخدمات التجارية.

 العلمية حول الحاضنات والجامعة المنتجة.كتاب قسم الشؤون  -2
 

 

 

 
 

 اوال: تثبيت المحضر السابق

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

(  متطلبات نيل شهادة الدكتوراه وجناحها يف امتحان املناقشة توصي حممد جاسم نظرا" إلكمال طالبة الدكتوراه )زهراء
 اهليئة املشرفة: 

 التوصية
 ( شهادة الدكتوراه فلسفة يف التخطيط احلضري واإلقليمي.حممد جاسم زهراءمنح الطالبة )

 
 منح شهادة خترج ماجستري -2

يف امتحرران املناقشررة وجناحرره ( ، متطلبررات نيررل شررهادة املاجسررتري فررداد فلرريح حسرر املاجسررتري ) نظرررا" إلكمررال طالررب
 توصي اهليئة املشرفة: 

 التوصية
 املاجستري علوم التخطيط احلضري واإلقليمي.( شهادة فداد فليح حس ) منح الطالب

 
 منح شهادة خترج / دبلوم عايل مهين -3

يف امتحرران املناقشررة نيررل الشررهادة وجنراحهم لبرة الرردبلوم العررايل املهرين املدرجررة امسررائهم ادانه متطلبرات نظررا" إلكمررال ط
 يوصي اجمللس: 

 التوصية
 بة :مينح الطل

 التخصص اسم الطالب 
 حامد ذايب عبد 1

 ختصص ختطيط اقليمي -ختطيط حضري واقليمي
 فرح سهيل سعدي 2
 زينة اايد جابر 3

 سارة حيدر فنجان 4 ختصص ختطيط حضري -ختطيط حضري واقليمي
 حنني حممود عبد 5

 

 
 

  صالحيات السيد رئيس الجامعة -:ثالثا 
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  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -1

سياسات االنتشار احلضري حلل ( املوسومة )مىن حممد انفع) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (مشكلة السك 

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تخطيط -تخطيط حضري

 اسكان
احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.د. جمال باقر مطلك

 عضوا  
الهندسة القسم  –كلية الهندسة  -جامعة بابل

 المعمارية

عمارة -تصميم حضري 
 د.م.ا. حمزة سلمان المعموري هندسة معمارية اسالمية

 عضوا  
القسم الهندسة  –كلية الهندسة -جامعة بغداد

 المعمارية
عمارة -عمارة  نظرية

 عراقية
 شذى عباس العامري هندسة معمارية

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 عمارة مدن اسالمية

هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. نادية عبدالمجيد السالم

 

 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -2

استدامة خطة النقل يف مدينة  ( املوسومة )اريج حمي عبدالوهاب) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اهليئة املشرفةاقرت 
 وكما يلي: (كربالء املقدسة

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

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

 ا.م.د. زينب امحد عبدالستار القيسي هندسة طرق ونقل مواصالت كلية اهلندسة  -اجلامعة املستنصرية عضوا  

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. مهيب كامل الراوي

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا

–تخطيط حضري 

تخطيط التصاميم 

 االساسية

هندسة المساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. باسل احمد خلف

 
 

  الهيئة المشرفةصالحيات  -:رابعا
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  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -3

السلوك االجتماعي واثره على البنية ( املوسومة )سارة كرمي فرحان) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اهليئة املشرفةاقرت 
 وكما يلي: (العمراين

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 ا.م.د ابراهيم جواد ال يوسف هندسة معمارية عمارة القسم املعماري –اجلامعة التكنلوجية  رئيسا"

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. علي كريم العمار

 عضوا  
قسم الهندسة  –كلية الهندسة -جامعة بغداد

 المعمارية
 تخطيط حضري

هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 عبدالجواد حسن عزيز

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 -تخطيط حضري 

 اجتماع حضري
اجتماع/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د. لؤي طه المالحويش

 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -4

تقييم االستعماالت التجارية ( املوسومة )ايمسني حممد حممد رضا) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  املشرفةاقرت اهليئة 
 وكما يلي: (ضم  تصميم مركز مدينة بغداد

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 واالقتصادالجامعة المستنصرية كلية االدارة  رئيسا"
التنمية والتخطيط 

 االقتصادي
 ا.م.د. وفاء جعفر المهداوي اقتصاد

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تنمية  –تخطيط اقليمي 

 مكانية
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. سهى مصطفى حامد

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
مشهد –تخطيط حضري 

 حضري
هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. عامر شاكر خضير

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 ا.د. محمد صالح القريشي علم االقتصاد تنمية اقتصادية
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  ماجستريرسالة تشكيل جلنة مناقشة  -5

االدارة احلضرية املتكاملة للمياه يف ( املوسومة )ديجميد جاسم مح)للطالب  رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (مدينة النعمانية

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 ا.د. عبالصاحب البغدادي ختطيط حضري واقليمي ختطيط حضري واقليمي كلية التخطيط العمراينعميد  -جامعة الكوفة رئيسا"

 عضوا  
معهد عميد  –الجامعة التقنية الوسطى 

 التكنلوجيا بغداد
 بيئي -تخطيط حضري 

هندسة مدنية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 ا.د. كريم حسن علوان

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 بيئي -تخطيط اقليمي 

هندسة مدنية/تخطيط 

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

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
ادارة المشاريع 

 الهندسية
هندسة مدنية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 

 

 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -6

البنية العمرانية السكنية يف املقدادية ( املوسومة )محيد رعد حمس )للطالب  رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (بني واقع احلال واملعايري االسكانية

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 ا.د. سناء ساطع احليدري هندسة معمارية اسكان قسم اهلندسة املعمارية –اجلامعة التكنلوجية  رئيسا"

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 -تخطيط حضري 

 اجتماع حضري
اجتماع/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د. المالحويشلؤي طه 

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات
هندسة مساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 ضياء رفيق مرجان

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 محلي-تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 حسين احمد الشديدي

الدكتور 

 المدرس
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 تشكيل جلنة مناقشة اطروحة الدكتوراه  -7

النقل اجلماعي وفق ( املوسومة )موفق عبداحلمزة مرزااقرت اهليئة املشرفة تشكيل جلنة مناقشة اطروحة الدكتوراه  للطالب )
( وكما يلي:اسرتاتيجية التخطيط املكاين  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا"

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

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد عضوا  

 للدراسات العليا
تخطيط –حضري تخطيط 

 التصاميم االساسية
هندسة المساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. باسل احمد خلف

 تخطيط حضري كلية العلوم -جامة بابل عضوا  
تخطيط حضري  -مساحة 

 واقليمي
 ا.م.د.  باقر حسن هاشم

 أ.م.د. جونيحسن حمودي  هندسة طرق هندسة طرق قسم البناء واالنشاءات –الجامعة التكنلوجية  عضوا  

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد عضوا  

 للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.م.د. مهيب كامل الراوي

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"

 للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات
المساحة/تخطيط هندسة 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. مصطفى عبدالجليل

 
 اقرار اطاريح طلبة الدكتوراه  -8

انقشررت اهليئررة املشرررفة الطلررب املرفوعررة مرر  قبررل طالررب الرردكتوراه )فررالح مهرردي املوسرروي( القرررار عنرروان اطروحترره 
 واملشرف عليها )مدرج ادانه(،وبعد املناقشة واستعراض املوضوع تقرر :

 القررار
 

 املشرف موضوع االطروحة الطالب 

 ا.م.د.مصطفى عبداجلليل ابراهيم مدينة بغداد حالة دراسية – اداة في التخطيط الحضريااليكولوجية كالموازنة  فالح مهدي الموسوي  1

 
 

 جلنة امتحان الشامل -9

اليت مت اعادهتا اىل مقاعد ( يوسفنوار عبدالغين انقشت اهليئة املشرفة تشكيل جلنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه )
 ،وبعداملناقشة قررت اهليئة املشرفة:الدراسة

 

 القررار
 تشكيل جلنة االمتحان الشامل م  االساتذة املدرجة امسائهم على ان يكون موعد االمتحان الشامل يف          
 الشامل وحسب التعليمات، وتقوم اللجنة االمتحانية ابالعداد وتنفيذ امر االمتحان 8-10/9/2015 
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   اعضاء جلنة االمتحان الشامل

 رئيسا  ا.د. حممد صاحل القريشي -1

 عضوا  صالح الدي  عواد كرمي ا.د.  -2

 عضوا  مجال ابقر مطلكا.د. -3

 عضوا  ابسل امحد خلفا.م.د. -4

 عضوا  علي كرمي العمارا.م.د. -5

 
 

 الرتقيات العلمية -10

السيد رئيس جلنة الرتقيات العلمية يف املركز، وقد استعرض السيد رئيس اللجنة االعمال اليت تقوم هبا استضافت اهليئة املشرفة 
وقد اكد رئيس اهليئة املشرفة على االلتزام ابلتعليمات  اللجنة ونسب االجناز لكل معاملة ترقية )وكما موضح يف اجلدول(،

وكذلك اعتماد التخصص  الصادرة م  رائسة اجلامعة واملستجدات فيما خيص االستالل ضم  الربامج املعتمدة م  اجلامعة
ئيس جلنة الرتقيات الدقيق عند اختيار املقيمني والبحوث املقبولة للرتقية، وقد وجه السيد رئيس اهليئة املشرفة ابستضافة ر 

 .  املركزية لالطالع اخر املستجدات ومناقشة بعض معوقات عمل اللجنة
 

 املالحظات صاحب الرتقية نوع الرتقية 
 قيد االجناز ا.م.د.حممد جاسم العاين الرتقيات م  مرتبة استاذ مساعد اىل مرتبة استاذ 1

 استاذ مساعدالرتقيات م  مرتبة مدرس اىل مرتبة  2

 د.ضياء رفيق مرجان
 د.اريج خريي عثمان
 د.ندى حممد عبد

 د.امنة صربي حسني

 قيد االجناز

 الرتقيات م  مرتبة مدرس مساعد اىل مرتبة مدرس 3
 م.م.اثمر خلف عتيوي

 م.م.هاشم جعفر عبداحلسني
 محيد جمدي م.م.مديد

 قيد االجناز )معاملتني لتدريسيني ضم  اجلامعة(

 

    
  
 

 عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري د.  شاكر خضيرعامر م.د. ا.

 الهيئة المشرفةس ـرئي امين الهيئة المشرفة


