الجلسة الخامسة لمجلس المعهد للعام الدراسً 2013-2012
المنعقده بتارٌخ 2012/11 /13
شؤون عامة:
- 1تثبٌت محضر المجلس السابق بجلسته الرابعة 2012/10/8
- 2توجٌهات السٌد العمٌد.
- 3كتاب قسم الدراسات العلٌا د.ع 5413.فً  2012/10/30حول تعلٌمات الدراسات العلٌا
- 4طلب ا.م.د .نجٌل كمال عبدالرزاق
شؤون الطلبة:
 - 1تعدٌل عنوان رسالة الماجستٌر للطالبة (تقى رعد جواد) من (المخطط االساس وتالق المشهد
الحضري) الى (المخطط االساس وسٌمٌاء المشهد الحضري)
 - 2منح شهادة تخرج لطلبة الدبلوم العالً.
 - 3منح شهادة تخرج لطلبة الماجستٌر.
 - 4اقرار عناوٌن اطارٌح طلبة الدكتوراه دورة  17واقرار المشرفٌن
 - 5طلب تأجٌل سنة دراسٌة للطالب (كارزان عثمان احمد).
 - 6طلب تغٌر اشراف (سفٌان منذر)

الولٌد خالد عبداللطٌف

المخطط االساس اداة فً تحقٌق المكان المستدام (دراسة فً تخطٌط المدن)
المدٌنة القابلة لمعٌشة االنسان بٌن التصمٌم الحضري واالستدامة البٌئٌة
اثر استخدام مادة انهاء الواجهات (االلٌكوبند) على المشهد الحضري للمدٌنة العراقٌة – دراسة
لشوارع منتخبة (مقترح من وزارة االسكان واالعمار)
المشارٌع االسكانٌة فً ظل العولمة العمرانٌة
اثر معاٌٌر ادارة الطاقة والتصمٌم البٌئً  LEEDعلى تخطٌط المجمعات السكنٌة العمودٌة المستدامة
المدن الضاحكة (المشرقة) بٌن البنٌة والشكل (دراسة تخطٌطٌة تصمٌمٌة)
االبنٌة الخضراء وامكانٌة تطبٌقها فً تخطٌط المدٌنة العراقٌة (مقترح من وزارة االسكان واالعمار)
استراتٌجٌات التنمٌة الحضرٌة المستدامة والمخطط االساس للمدٌنة – مدٌنة بغداد كحالة دراسٌة
تقٌٌم التشكٌالت العمرانٌة لمدن منتخبة
العدالة االجتماعٌة فً توزٌع خدمات البنى التحتٌة – دراسة تحلٌلٌة لمدٌنة الكوت

نوعٌة البٌئة السكنٌة الحضرٌة للمدٌنة العراقٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق -مدٌنة الكوت كحالة دراسٌة

حٌدر ماجد حسن

اهمٌة التخطٌط الحضري فً تحقٌق التكامل االجتماعً للحد من التفاوتات االجتماعٌة واالقتصادٌة فً
المدن – دراسة تحلٌلٌة لمدٌنة الكوت
المخطط الحضري ادة فً تحقٌق المكان المستدام – دراسة تحلٌلٌة للمدن – مدٌنة الكوت كحالة
دراسٌة
اثر فلسفة الدولة سٌاسٌا واقتصادٌا على التنمٌة المكانٌة – دراسة تحلٌلٌة لمحافظة واسط

نبٌل طه اسماعٌل

تحلٌل المخططات االساسٌة للمدن واثر السكن العشوائً على تنفٌذ المخططات
البنٌة المكانٌة للمدٌنة واستعماالت االرض – دراسة فً العالقة السببٌة
امكانٌة استخدام مراكز جدٌدة للمدن ودراسة طرق كفؤة وحدٌثة فً تطوٌر مراكز المدن القائمة
(مقترح من وزارة االسكان واالعمار)
الضوابط التخطٌطٌة لخط السماء واثره على المشهد الحضري لمدٌنة بغداد
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