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

 
 
 
 

 .8/6/2015املنعقدة يف ( عشر تاسعةلا) 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.

 
 
  

 

 
 

 
 

 اوال: تثبيت المحضر السابق

  صالحيات السيد رئيس الجامعة -:ثالثا 

 توجيهات السيد العميد -ثانيا:

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

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

 التوصية

 مينح الطلبة :
 التخصص اسم الطالب 

 فراس زهري عبداجمليد 1
 ختصص ختطيط اقليمي -ختطيط حضري واقليمي

 صالح نور الدين داوود 2

 ختصص ختطيط حضري -ختطيط حضري واقليمي حممد عبدهللا علي اكرب 3

 وليد حممد فريح 4
 ختصص ختطيط بيئي -ختطيط حضري واقليمي

 وليد عبدالزهرة حممد 5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  الهيئة المشرفةصالحيات  -:رابعا 
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 الثاينقرار نتائج امت اانت الفصل الدراسي  -1

الردور االول للفصررل الدراسرري الثراين ، وبعررد االةررالع علرى هررذه النتررائج هليئررة املشرررفة علرى نتررائج امت رراانت ا تاةلعر
 املعروضة من قبل اللجنة االمت انية يف املركز )كما مبينه يف ادانه( واملداولة بشأهنا، اختذت اهليئة املشرفة القرار االيت:

 المرحلة
عدد الطالب 

 الكلي

عدد الطلبة 

 حنيينالممت

عدد الطلبة 

 الناجحين

عدد الطلبة 

 الراسبين

عدد الطلبة 

 المؤجلين

عدد الطلبة 

 المكملين

عدد الطلبة 

المرقنة 

 قيودهم

 نسبة النجاح

 %100 0 0 0 0 3 3 3 9الدبلوم العالي دورة 

 %100 0 0 0 0 10 10 10 39الماجستير دورة 

 %50 0 3 0 0 3 6 6 20الدكتوراه دورة 

 
 

 القررار
 اقرار النتائج كما هي.

 
  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -2

هيكلة التوزيع املكاين للمستقرات ( املوسومة )امرية حسن بطني) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (البشرية يف اقليم الكرمة الثانوي

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 جغرافية المدن قسم الجغرافية -كلية االداب –جامعة الكوفة  رئيسا"
جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.د. الياسرييوسف  فهد وهاب

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات
المساحة/تخطيط هندسة 

 حضري واقليمي
 ا.م.د. مصطفى عبدالجليل ابراهيم

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تحليل  –تخطيط اقليمي 

 كمي
اقتصاد/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.م.د. علي كريم العمار

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 العلياواالقليمي للدراسات 
 نقل -تخطيط اقليمي 

جغرافية/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.م.د. فراس ثامر حمودي

 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -3
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التخطيط البيئي لضفاف هنر املوسومة ) (مكية شاكر علي اكرب) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (الفرات

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق العملمكان  
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

 كلية التربية -جامعة واسط عضوا  
تخطيط حضري 

 واقليمي
خطيط حضري ت -جغرافية

 واقليمي
 ا.م.د. عبدالجليل ضاري السعدون

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
ادارة المشاريع 

 الهندسية
/تخطيط ةمدنيهندسة 

 حضري واقليمي
 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب

المدرس 

 الدكتور

 ا.د. عبالصاحب البغدادي ختطيط حضري واقليمي ختطيط حضري واقليمي العمراين عميدكلية التخطيط -جامعة الكوفة مشرفا"

 
 

  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -4

التكامل يف البنية العمرانية ملراكز ( املوسومة )اثري عمران حياوي) ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (التكامل البصري ملشهد شارع الرشيد -املدن التارخيية

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
قسم  الهندسة  –كلية الهندسة  -جامعة بغداد

 المعمارية
 ا.م.د. هدى عبدالصاحب العلوان هندسة معمارية نظرية عمارة

 ا.م.د. وحدة شكر احلنكاوي هندسة معمارية تصميم حضري قسم اهلندسة املعمارية –اجلامعة التكنلوجية  عضوا  

 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
تخطيط  -فلسفة عمارة 

 المدن
تخطيط  –هندسة معمارية 

 حضري واقليمي
عبدالحسين عبدعلي 

 العسكري
المدرس 

 الدكتور
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اثر العوامل االجتماعية ( املوسومة )امحد فضالة عباس)للطالب  رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (واالقتصادية والعمرانية يف تغري منط االسكان

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تنمية  –تخطيط اقليمي 

 مكانية
 اقتصاد/تخطيط حضري

 واقليمي
 ا.م.د. سهى مصطفى حامد

 عضوا  
قسم الهندسة  –كلية الهندسة  -جامعة النهرين

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

 عضوا  
قسم الهندسة  –كلية الهندسة  -بغدادجامعة 

 المعمارية
 تخطيط اسكان

تخطيط هندسة معمارية / 

 حضري واقليمي
 ضمدكاظم فارس 

المدرس 

 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
تخطيط -تخطيط حضري

 اسكان
احصاء/تخطيط حضري 

 واقليمي
 ا.د. جمال باقر مطلك

 
  رسالة ماجستريتشكيل جلنة مناقشة  -6

التاثريات البيئية ملشكلة ملوحة ( املوسومة )محادي )عطية داخل ةللطالب رسالة املاجستريتشكيل جلنة مناقشة  اقرت اهليئة املشرفة
 وكما يلي: (مياة شط العرب على استعماالت االرض

 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 قسم الجغرافية -كلية االداب-البصرةجامعة  رئيسا"
بيئة  –جغرافية طبيعية 

 زراعية
 ا.د. جاسم الربيعيداوود  جغرافية

 ا.م.د. عبدالحميد محمد جواد علم البيئة تربة –هيدرولوجي  مركز بحوث البيئة –الجامعة التكنلوجية  عضوا  

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري -جامعة بغداد

 واالقليمي للدراسات العليا
 نقل - حضريتخطيط 

هندسة مساحة/تخطيط 

 حضري واقليمي
 اريج خيري عثمان

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

 
 
 
 
 
 

 تشكيل جلنة مناقشة اةروحة الدكتوراه  -7
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تقييم مؤشرات االستدامة ( املوسومة )هيام جميد عبداحلمي) ةاقرت اهليئة املشرفة تشكيل جلنة مناقشة اةروحة الدكتوراه  للطالب
( وكما يلي:احلضرية ملدينة احللة  

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا 

 للدراسات العليا
 ا.د. صالح القريشيمحمد  علم االقتصاد تنمية اقتصادية

قسم  –كلية الهندسة  –كلية الفارابي الجامعة  عضوا  

 الهندسة المعمارية
 ا.د. بهجت رشاد شاهين عمارة وتخطيط عمارة وبيئة

 ا.د. رايض حممد االنباري هندسة مدنية هندسة ص ية اجلامعة التكنولوجيا / بناء وانشاءات عضوا  
الحضري واالقليمي مركز التخطيط -جامعة بغداد عضوا  

 للدراسات العليا
 عمارة مدن اسالمية

هندسة معمارية/تخطيط 

 حضري واقليمي
نادية عبدالمجيد 

 السالم
 ا.م.د.

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد عضوا  

 للدراسات العليا
 بيئي -تخطيط اقليمي 

هندسة مدنية/تخطيط حضري 

 واقليمي
ندى خليفة محمد 

 علي
 ا.م.د.

 تخطيط حضري كلية الهندسةعميد  –الجامعة المستنصرية  مشرفا 
تخطيط حضري  -مساحة 

 واقليمي
 ا..د.  محمد حسن االنباري

 

 
 

 عمليالتدريب ال -8
انقشت اهليئة املشرفة للمركز التدريب الصيفي ملرحلة الدبلوم العايل املهين  انطالقا من ترصني الدراسة يف مرحلة الدبلوم 

 الطلبة يف احلقل امليداين التطبيقي لالستفادة من اخلربات العملية وعليه قررت اهليئة املشرفة:واشراك 
 

 القررار
يف ابلتردريب ملردة يروم واحرد اسربوعيا ةيلرة الفصرل الدراسري الثراين الزام ةلبة الدبلوم العايل املهين خالل الفصل الدراسي الثاين 

التخطيط، ويعترب هذا احد متطلبات التخرج، ضمن املدة االصغرية ملنح شهادة الدبلوم احد دوائر الدولة ذات العالقة ابلعملية 
 ) سنة تقوميية واحدة(

 
 
 

 حتديث املناهج الدراسية -9

انقشت اهليئة املشرفة موضروع الت رديث للمتراهج الدراسرية ملراحرل )الردبلوم، املاجسرتري، الردكتوراه( بعرد مررور عرامني 
 للمنرراهج الدراسررية والويررة مواكبررة التقرردم العلمرري ووجرروب توضررح التخصررص الرردقي  دراسرريني علررى الت ررديث االخررري

للمركز ضمن تصنيف اليونسكو الذي يصنف املركز ضمن التخصصات اهلندسية، وقد اجرت اللجنة العلمية سلسرلة 
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ملاجستري على،وبعرد من االجتماعات ملناقشة حتديث املناهج ، وقد اقرت اهليئة املشرفة الت ديث على منهاج مرحلة ا
 : مناقشة مناهج الدبوم والدكتوراه قررت اهليئة املشرفة

 القرار
االستمرار ابملناقشات بني اهليئة املشرفة واللجنة العلمية لت ديث املناهج للمراحل الثالث على ان تنجز االعمال قبل 

1/7/2015. 
 

 ختويل صالحيات -10
 اهليئرةالسريد العميرد صرالحيات  ت اهليئرة املشررفةوبدء العطلة الصيفية فقرد خولر 2015-2014نظرا النتهاء السنة الدراسية 

 .31/8/2015ولغاية  1/7/2015خالل فرتة العطلة الصيفية، من اتريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكري د.  عامر شاكر خضيرم.د. ا.

 الهيئة المشرفةس ـرئي امين الهيئة المشرفة


