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السادة  مجيع يف الساعة العاشرة صباحا يف بناية املركز وحبضور عشر التاسعةجلستها للمركز عقدت اهليئة املشرفة 44
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

 
 
 
 

 .27/5/2015املنعقدة يف ( عشر ثامنةلا) السابقة ايف جلستهاهليئة املشرفة اجتماع مت تثبيت حمضر 
 
 
 

 
 

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

 الكتب التالية:اطلعت اهليئة املشرفة على  -2

 1/6/2015في  3062س/8كتاب مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية  -1

 .4/6/2015في  3183أ/1الجامعة امانة مجلس كتاب  -2
 

 

 
 

 

 اوال: تثبيت المحضر السابق

 توجيهات السيد العميد -ثانيا:
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 منح شهادة خترج / دبلوم عايل مهين -1

نظررا  ككمررال طلبرة الرردبلوم العررايل املهرين املدرجررة امسررائهم ادانه متطلبرات نيررل الشررهادة واراحهم يف امت رران املناقشررة 
 يوصي اجمللس: 

 التوصية

 مينح الطلبة :
 التخصص اسم الطالب 

 ختصص ختطيط اقليمي -ختطيط حضري واقليمي رمي سعد هاشم 1

 اوس ق طان عمران 2

 ختصص ختطيط حضري -ختطيط حضري واقليمي
 رايم صاحل حسن 3

 س ر رعد صابر 4

 هبة فائز كرمي 5
 عامر جرب عبد علي 6

 رائد حسيب عبداحلميد 7 ختصص ختطيط بيئي -ختطيط حضري واقليمي
 بسمة فاضل خلف 8

 
 

 
 

  ترقية د.ضياء رفيق مرجان -2

رئرريس جلنررة التقيررات العلميررة يف املركررز الرريت يبررني فيهررا اطلعررت اهليئررة املشرررفة  علررى املررذكرة املرفوعررة مررن قبررل السرريد 
اكتمررال شررروو حصررول )د. ضررياء رفيررق مرجرران( علررى لقررب )اسررتاع مسرراعد(، وبعررد اطرر ع اجمللررس علررى اسررتمارات 

 التقييم وراي اخلرباء املقيميني للب وث يوصي اجمللس:
 

 القررار
 ية واحلصول على لقب )استاع مساعد(.يوصي اجمللس بتويج معاملة )د. ضياء رفيق مرجان( للتق

 

  صالحيات السيد رئيس الجامعة -:ثالثا 
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 تشكيل جلنة مناقشة مشروع خترج  -1

االثر املكاين ملراقد ( املوسومة )صادق عبدالزهرة غضاناقرت اهليئة املشرفة تشكيل جلنة مناقشة مشروع خترج طالب الدبلوم )
 يلي:( وكما املقدسة يف ابراز املشهد احلضري

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 عمارة مدن اسالمية

هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. نادية عبدالمجيد السالم

 عضوا  
الحضري واالقليمي مركز التخطيط -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط  -فلسفة عمارة 

 المدن
تخطيط  –هندسة معمارية 

 حضري واقليمي
عبدالحسين عبدعلي 

 العسكري
المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
قسم الهندسة  –كلية الهندسة -جامعة بغداد

 المعمارية
 تخطيط حضري

هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 عبدالجواد حسن عزيز

المدرس 

 الدكتور

 
 
 
 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -2

الزراعة احلضرية لت قيق االستدامة ( املوسومة )زينب عباس امحد) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (يف املدينة

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
 المرتبة
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات
هندسة المساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. ابراهيم مصطفى عبدالجليل

 عضوا  
قسم  –كلية الهندسة  –جامعة النهرين 

 الهندسة المعمارية
 ا.م.د. عبد حسن سوزان هندسة معمارية عمارة وبيئة

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
ادارة المشاريع 

 الهندسية
هندسة مدنية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 بيئي -تخطيط اقليمي 

هندسة مدنية/تخطيط 

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

 

 
 

  الهيئة المشرفةصالحيات  -:رابعا
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  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -3

استاتيجية تنمية سياحية املوسومة ) (مهدي وجدان عبداملطلب) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (السياحة والتنمية احلضريةدراسة يف الع قة بني  –مستدامة

 

 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

 .دا املشهداين ابراهيم خليل ادارة واقتصاد تنمية سياحية االدارة واالقتصاد اجلامعة املستنصريةكلية  عضوا  

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. علي كريم العمار

 مشرفا"
التخطيط الحضري مركز -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. فراس ثامر حمودي

 
 
 
 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -4

واتثريها على التقانة الرقمية ( املوسومة )زينة حبيب انصر) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (االسكان احلضري  اجتماعيا

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
مشهد –تخطيط حضري 

 حضري
هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي 
 ا.م.د. عامر شاكر خضير

 ا.م.د. علي محسن الخفاجي هندسة معمارية تكنلوجيا وعمارة قسم  الهندسة المعمارية –الجامعة التكنلوجية  عضوا  

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تخطيط  -فلسفة عمارة 

 المدن
تخطيط  –هندسة معمارية 

 حضري واقليمي
عبدالحسين عبدعلي 

 العسكري
المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
قسم  الهندسة  –كلية الهندسة  -جامعة بغداد

 المعمارية
 ا.م.د. هدى عبدالصاحب العلوان هندسة معمارية نظرية عمارة
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  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -5

املعاجلات التخطيطية لتطوير الواجهة املوسومة )( رسل محيد رزاق) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (منطقة الكرخ -منطقة الدراسة الضفة الغربية لنهر دجلة–النهرية لنهر دجلة واستثمارها يف التنمية السياحية 

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
قسم  – كلية التربية –الجامعة المستنصرية 

 الجغرافية
 ا.د. سعد عبيد جودة جغرافية جغرافية مدن

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 عمارة مدن اسالمية

هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. نادية عبدالمجيد السالم

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات
هندسة المساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. ابراهيم مصطفى عبدالجليل

 جغرافية مدن مستشار /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشرفا"
جغرافية/ تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.د. محسن عبد علي الفريجي

 
 
 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -6

اثر التوقيع املكاين للمجمعات ( املوسومة )االء مجعة عبد) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (التجارية على استعماالت االرض اجملاوره

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. علي كريم العمار

 تخطيط حضري قسم الجغرافية -كلية االداب – جامعة بغداد عضوا  
جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.م.د. صاحب حسون حسام

 تخطيط بيئي فسم الدراسات والتخطيط -بغدادامانة  عضوا  
تخطيط -هندسة مدنية

 حضري واقليمي
 عصام صالح الداغستاني

الخبير 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تخطيط –تخطيط اقليمي 

 سكاني
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 علي حسين الجنابي

المدرس 

 الدكتور

 
 
 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -7
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االساليب االقليمية يف التنمية ( املوسومة )حممد علوان نوري)للطالب  رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (االقتصادية ملدينة تكريت

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 تخطيط حضري الفيزياءقسم  -كلية العلوم -جامة بابل رئيسا"
تخطيط حضري  -مساحة 

 واقليمي
 ا.م.د.  باقر حسن هاشم

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. فراس ثامر حمودي

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 محلي-تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 حسين احمد الشديدي

الدكتور 

 المدرس

 مشرفا"
قسم  -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة تكريت

 االقتصاد
 تخطيط اقليمي

اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.د. محمودصباح فيحان 

 

 
 تشكيل جلنة مناقشة اطروحة الدكتوراه  -8

التخطيط االستاتيجي ( املوسومة )النصراويمنجي  اركان علياقرت اهليئة املشرفة تشكيل جلنة مناقشة اطروحة الدكتوراه  للطالب )
( وكما يلي:احلضري وظاهرة السكن احلضارية  

 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

 ا.د. سناء ساطع الحيدري هندسة معمارية اسكان قسم الهندسة المعمارية –الجامعة التكنلوجية  عضوا  

التخطيط الحضري واالقليمي مركز -جامعة بغداد عضوا  

 للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي
احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ا.م.د. محمد جاسم العاني

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد عضوا  

 للدراسات العليا
تخطيط –تخطيط حضري 

 التصاميم االساسية
هندسة المساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. احمد خلفباسل 

قسم الهندسة  –كلية الهندسة  -جامعة النهرين عضوا  

 المعمارية
 ا.م.د. شيماء حميد حسين  هندسة معمارية تصميم حضري

 تخطيط حضري الفيزياء قسم – كلية العلوم -جامة بابل مشرفا 
تخطيط حضري  -مساحة 

 واقليمي
 ا.م.د.  باقر حسن هاشم

التخطيط الحضري واالقليمي مركز -جامعة بغداد مشرفا 

 للدراسات العليا
 علم االجتماع اجتماع حضري

 صبيح علي الجلبي

 )رحمة هللا(
 ا.د.

 

 

 
 

 ختصصات اعضاء اهليئة التدريسية -9
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التخصرص الردقيق( علرى ضروء مقرررات  –انقشت اهليئة املشرفة ختصصات اعضراء اهليئرة التدريسرية يف املركرز )التخصرص العرام 
، الررذي يررنص علررى اعتمرراد االوامررر اجلامعيررة للتخرررج والتقيررة 27/5/2015سررابعة عشررر بترراري  جلسررته ال جملررس اجلامعررة يف

 العلمية، اساسا لت ديد التخصص العام والدقيق، وبعد املناقشة قررت اهليئة املشرفة:
 القرار

واخلطرررة العلميرررة املسرررتقبلية تكليرررف اللجنرررة العلميرررة ابعرررداد دراسرررة للتخصصرررات يف املركرررز اسرررتنادا ا  واقرررع احلرررال 
 .على ان تقدم مقتحاهتم يف اجللسة القادمة جمللس اهليئة املشرفة للتخصصات املطلوبة
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