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السادة  جميعفي الساعة العاشرة صباحا في بناية المركز وبحضور  السادسةجلستها للمركز عقدت الهيئة المشرفة 
االعضاء المدرج اسمائهم ادناه، وبعد ان رحب السيد رئيس الهيئة بالسادة الحضور بدء  اجتماعه وحسب الفقرات الواردة 

 وكما يلي:
 

   -اعضاء الهيئة المشرفة:
 .رئيس الهيئة المشرفة  د.عبدالحسين عبدعلي العسكري

 .عضوا  ا.د.محمد صالح القريشي
 .عضوا/معاون العميد  ا.م.د.علي كريم العمار

 .عضوا  ا.م.د. باسل احمد خلف
 .عضوا  ا.م.د.مصطفى عبدالجليل ابراهيم

 
 
 

 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  -1

البصرية  في االستدامة ( الموسومة )مريم رشيد حمودة)للطالب رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة
 وكما يلي: (الفضاءات السكنية

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 د..ا محمد صالح  تركي القريشي اقتصاد تنمية وتخطيط اقتصادي

 ا.م.د. هدى عبدالصاحب العلوان هندسة معمارية نظرية عمارة القسم المعماري –كلية الهندسة   -جامعة بغداد عضوا  

 م.د محمد حيدر عبدالهادي هندسة معمارية اسكان حضري وزارة االعمار واالسكان عضوا  

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"
 للدراسات العليا

تخطيط  -هندسة معمارية  تخطيط حضري
 ا.م.د. عامر شاكر خضير حضري واقليمي

 
 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  -2

دور القطاع الخاص ( الموسومة ))استبرق صياح عبدالرضا للطالب رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة
 وكما يلي: (في توفير خدمات البنى التحتية لقطاع االسكان

المرتبة  االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 

 الهيئة المشرفةصالحيات  -:ثالثا
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 العلمية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا"
 للدراسات العليا

تخطيط حضري  -احصاء  تخطيط حضري
 ا.د. جمال باقر مطلك واقليمي

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط  -هندسة مدنية  تخطيط بيئي

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

 القسم المعماري -كلية الهندسة  -جامعة النهرين عضوا  
استراتيجات تجديد 

 حضري
تصميم  -هندسة معمارية 
 م.د محمد قاسم عبدالغفور حضري

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"
 العلياللدراسات 

اقليميتخطيط  تخطيط حضري  - اقتصاد 
 واقليمي

 ا.م.د. علي كريم العمار

 
 

 اطروحة دكتوراهتشكيل لجنة مناقشة  -3

التوسعات الحضرية للمدن ( الموسومة ))نبيل طه اسماعيل للطالب اطروحة الدكتوراهتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة
 وكما يلي: (بدائل اعداد المخطط االساس لمدينة بغداد –الكبرى 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا"
 للدراسات العليا

 د..ا محمد صالح  تركي القريشي اقتصاد تنمية وتخطيط اقتصادي

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -بغدادجامعة 

 للدراسات العليا
تخطيط حضري  -احصاء  تخطيط اقليمي

 ا.م.د. محمد جاسم العاني واقليمي

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط حضري  -مساحة  تخطيط حضري

 واقليمي
 ا.م.د.  باسل احمد خلف

 ا.م.د ابراهيم جواد ال يوسف هندسة معمارية عمارة القسم المعماري –الجامعة التكنلوجية  عضوا  

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

 ا.م.د.  مهاشحسن باقر  واقليمي

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"
 للدراسات العليا

تخطيط المواقع 
 واقتصاديات المدن

 ا.د. كامل كاظم بشيرالكناني التخطيط وستراتيجية التنمية

 
 ار اطاريح طلبة الدكتوراه اقر  -4

اطااريحهم والمشارفين عليهاا )مادرج القرار عناوين ناقشت الهيئة المشرفة الطلبات المرفوعة من قبل طلبة الدكتوراه 
 ،وبعد المناقشة واستعراض هذه المواضيع تقرر :ادناه(
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 المشرف موضوع االطروحة الطالب 

 ا.م.د.نادية عبدالمجيد السالم التوافق بين قيم المكان ومفهوم مدينة المعرفة-مدن المعرفة رشا مالك الخفاجي 1
 ا.د.محمد صالح القريشي توجهات التحضر بين الثابت والمتغير –التحوالت الفكرية وتاثيرها في ماهية المدينة  خليل حسين بحث 2

تنمية حواضر مدينة بغداد الكبرى ذاوات المقومات االقتصادية في تحقيق التنمية  ميادة عبدالملك كتانة 3
 ا.م.د.سهى مصطفى حامد المستدامة

 
 القارار

وتعارض المواضايع بشاكلها سامنارات ، الوتقار بعاد اجاراء  االطااريحاولياة علاى عنااوين  الهيئاة المشارفةتعد موافقاة -
 ئة المشرفة القرارها.النهائي على الهي

 يبلغ الطالب بضرورة الحصول على عقود مع حقل العمل.-
 

 اعتذار عن االشراف -5

ناقشت الهيئة المشرفة الطلب المرفوع من قبل )ا.د.صباح عبود عاتي( الذي يطلب فياه اعفااءه عان االشاراف علاى 
ابن  –كونه منسب في كلية التربية   (كاظم  طالب الماجستير )عمارعبدالكريم خيطان( وطالب الدكتوراه )حامد خضير

 : ، وبعد المناقشة قررت الهيئة المشرفةالرشد ولديه اشراف في الجهة المنسب فيها
 القارار

اعفاء )ا.د.صباح عبود عاتي( عن االشراف على طالب الماجستير )عمار عبدالكريم خيطان( وتكليف )ا.م.د.سهى  -
 مصطفى حامد( باالشراف على الطالب.

( واالبقاء االشراف على المشرف كاظم  اعفاء )ا.د.صباح عبود عاتي( على االشراف على طالب الدكتوراه )حامد خضير -
 الثاني )ا.م.د.ندى خليفة محمد علي(.

 

 عبدالحسين عبدعلي مريعي العسكريد.  عامر شاكر خضيرم.د. ا.
 الهيئة المشرفةس ـرئي امين الهيئة المشرفة


