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السادة  جميعفي الساعة العاشرة صباحا في بناية المركز وبحضور  الرابعةجلستها 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

 Implementing of Free( الموسومة )ريمحسينعبدالرسولة)للطالب رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة

Parking System Outside the Center of BAGHDAD to Reduce the Congestion in the Central Area) :وكما يلي 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا"
 للدراسات العليا

تخطيط  - هندسة مساحة تخطيط حضري
 د..م.ا باسل احمد خلف حضري واقليمي

زينب احمد عبدالستار  هندسة طرق ونقل مواصالت كلية الهندسة  -الجامعة المستنصرية عضوا  
 القيسي

 ا.م.د.

 قسم الجيوماتك-الجامعة التكنلوجية عضوا  
نظم المعلومات الجغرافية 
 والتحسس النائي

 ا.م.د. مزاحم عبدالكريم علوان هندسة مدنية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"
 للدراسات العليا

تخطيط حضري  -جغرافية  تخطيط حضري
 ا.م.د. فراس ثامر حمودي واقليمي

 
 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  -2

 الهيئة المشرفةصالحيات  -:ثالثا
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نظام ادارة المخلفات ( الموسومة )غيثمجيدصاحب)للطالب  رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة
 وكما يلي: (منطقة الدراسة مدينة كربالء -الصلبة

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد رئيسا"
 للدراسات العليا

 د..ا صالح  تركي القريشيمحمد  اقتصاد تنمية وتخطيط اقتصادي

 ا.د. البغدادي رشيد ناجي عبالصاحب تخطيط حضري واقليمي تخطيط حضري  كلية التخطيط العمراني  -جامعة الكوفة عضوا  

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 ادارة مشاريع

هندسة مدني/ تخطيط 
 عبدالوهاب احمد عبدالوزهاب مدن

المدرس 
 الدكتور

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 تخطيط بيئي

تخطيط -هندسة مدنية
د..م.أ ندى خليفة محمد علي حضري واقليمي  

 
 
 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  -3

العالقات الوظيفية بين ( الموسومة )خالدحردانمهنا)للطالب  رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة
 وكما يلي: (المستقرات البشرية في اقليم الحبانية الثانوي

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية

تخطيط حضري  جامعة بغداد كلية التربية ابن الرشد رئيسا"
 ا.د. الطائي حمزة اياد عاشور تخطيط حضري واالقليمي واالقليمي

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط  -هندسة مساحة  تخطيط حضري

 حضري واقليمي
 ا.م.د. مصطفى عبدالجليل ابراهيم

 عضوا  
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
تخطيط حضري  -اقتصاد تخطيط اقليمي

 واقليمي
 ا.م.د. علي كريم عبود العمار

 مشرفا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

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

 
 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  -4

 The Urban Design and( الموسومة ))عبدالكاظم حسونللطالب  رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة

Prevention of Crime Patterns) :وكما يلي 

 االسم االختصاص العام االختصاص الدقيــق مكان العمل 
المرتبة 
 العلمية
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 رئيسا"
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد

 للدراسات العليا
 عمارة اسالمية

تخطيط - هندسة معمارية
 ا.م.د. نادية عبدالمجيد السالم حضري واقليمي

تخطيط -جتماع علم اال اجتماع حضري كلية االداب  -الجامعة المستنصرية عضوا  
 ا.م.د. شاكر حسن السعيد حضري واقليمي

المدرس  خنساء غازي النعيمي هندسة معمارية تصميم حضري القسم المعماري–الجامعة التكنلوجية  عضوا  
 الدكتور

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"
 للدراسات العليا

 ا.د. صبيح علي الجلبي* علم االجتماع اجتماع حضري

انجاز الرسالة ، ويكلف ا.م.د.علي كرريم عبرود اكتمال بعد  -توفي االستاذ الدكتور )صبيح علي الجلبي( رحمه اهلل*
 المناقشة بمكان المشرف على الرسالةالعمار )معاون العميد( بحضور 

 
 
 
 
 رسالة ماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  -5

تقييم استعماالت االرض ( الموسومة ))هادي محمد شيالللطالب  رسالة الماجستيرتشكيل لجنة مناقشة  اقرت الهيئة المشرفة
 وكما يلي: (منطقة الدراسة مدينة السماوة -الحضرية

 االسم االختصاص العام الدقيــقاالختصاص  مكان العمل 
المرتبة 
 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 حضري  -جغرافية  تخطيط اقليمي

 ا.م.د. سهى مصطفى حامد واقليمي

تخطيط  -هندسة مساحة  تخطيط حضري كلية العلوم  -جامعة بابل عضوا  
 ا.م.د. باقر حسن هاشم حضري واقليمي

مركز التخطيط الحضري واالقليمي -جامعة بغداد مشرفا"
 للدراسات العليا

تخطيط حضري  -احصاء  تخطيط اقليمي
 ا.م.د. العانيمحمد جاسم  واقليمي

 
 تغيير مشرف -6

ناقشت الهيئرة المشررفة الطلرب المقردم مرن قبرل طالبرة الماجسرتير )سريدا سرركيس مسرروب( والرتي تطلرب فيره تغيرر 
( مرن )ا.د.م.سرهى مصرطفى االنظمة التكية في تخطيط حركة المرور داخرل المردناالشراف على رسالتها الموسومة )
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وبعرررد اخرررت موافقرررة المشرررف )ا.م.د.سرررهى مصرررطفى حامرررد(قررت الهيئرررة حامررد( الرررى )ا.م.د.فرررراس ثرررامر حمررودي(، 
 : المشرفة
 القرار:
بداعي التخصص ( سيدا سركيس مسروب) ةالماجستيرا.م.د.فراس ثامر حمودي( باالشراف على طالبتكليف )
 .الدقيق

 
 عنوان رسالة ماجستير تغيير  -7

الماجستير )صوفيا رزاق التميمي( والتي تطلب فيه تغير عنوان ناقشت الهيئة المشرفة الطلب المقدم من قبل طالبة 
التغيرات المكانية وتاثيرها على استقرار السكان في منطقة  -التوزيع المكاني للموارد المائية في العراقرسالتها من )
كون الموضوع الثاني   (منطقة الدراسة هور الحمار –دور االثار في التنمية السياحية في منطقة االهوار الى ) االهوار(

وعلى هررتا االسرراس تررم مناقشررة مررع الطالبررة النجرراز البحرر ،اقرررب الررى حاجررة وزارة المرروارد المائيررة ليتسررنى التعاقررد 
، وبعرد وبسربب قررب الموضروع الثراني لتخصرص )ا.م.د.باسرل احمرد خلرف( بعنوانهرا الجديرد االشراف علرى الرسرالة

 : قررت الهيئة المشرفةالمناقشة
 القرار:

صوفيا ( باالشراف على طالبةالماجستير )باسل احمد خلفا.م.د.تكليف )،و  الموافقة على تعديل العنوان اعاله
 .بدال من )ا.د.صباح عبود عاتي( بداعي التخصص الدقيق( رزاق التميمي

 
 
 

 تعديل عنوان رسالة الطالبة )وجدان عبدالمطلب مهدي( -8

من ( بتعديل عنوان رسالتها  وجدان عبدالمطلب مهديالطلب المقدم من قبل طالبة الماجستير ) تالهيئة المشرفةناقش
اسررتراتيجية التنميررة السررياحية المسررتدامة قضرراء ( الررى )اسررتراتيجية التنميررة السررياحية المسررتدامة لمركررز قضرراء دوكرران)

،وبعرد استحصرال موافقرة المشررف  دراسرة، بسبب الظروف االمنية وعردم تمكنهرا مرن الوصرول الرى منطقرة ال(النعمانية
 :تقررعلى الرسالة 
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 القررار
 الموافقة على تعديل العنوان اعاله

 

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


