الجلسة السابعة لمجلس المعهد للعام الدراسي 2013-2012
المنعقده بتاريخ 2013/1/8
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تثبٌت محضر المجلس السابق بجلسته السادسة 2012/12/4توجٌهات السٌد العمٌدكتاب قسم الدراسات العلٌا د.ع  6160فً  2012/12/2بخصوص اقرار بحوث طلبة الدراسات العلٌاالطلب المقدم من قبل ا.م.د .محمد جاسم العانً-خطة القبول

شؤون الطلبة:
 تمدٌد اول لطالبة الماجستٌر (غادة شاكر حمٌد) طلب تمدٌد ثانً من قبل طالب الدبلوم العالً المهنً (عبدالستار ناصر) الطلب المقدم من قبل طالب الماجستٌر المعاد الى مقاعد الدراسة (ثائر حسن سبتً) الذي ٌروم فٌهتحدٌد موضوع رسالته (دراسة هٌكلٌة الفضاءات الحضرٌة المفتوحة فً مركز مدٌنة بغداد)
 الطلب المقدم من قبل طالبة الماجستٌر المعادة الى مقاعد الدراسة (ضحى قاسم علً) الذي تروم فٌهتحدٌد موضوع رسالتها (سٌاسات التجدٌد الحضري لمركز مدٌنة كربالء المقدسة)
 تحدٌد موضوع اطروحة الدكتوراه للطلبة:الموضوع المقترح

1

2

فاعلٌة العالقة بٌن كفاءة االستخدام ومالءمة االرض الحضرٌة للمخططات
االساسٌة للمدن – حالة دراسٌة مدٌنة بغداد
مالءمة االرض الحضرٌة السكنٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة حالة دراسٌة
ابراهٌم اسماعٌل
مدٌنة بغداد
Land suitability analysis using attribute decision making
approach
دور المجمعات السكنٌة العمودٌة المتكاملة وظٌفٌا فً خلق بٌئة سكنٌة
متفاعلة اجتماعٌا
الفجوة التنموٌة فً القطاعات الخدمٌة بٌن الحضر والرٌف من خالل
المعاٌٌر التخطٌطٌة
مظهر عباس احمد
المجمعات السكنٌة العمودٌة المتكاملة وحالة التعبٌر عن مضاعف االستدامة
الحضرٌة
البٌئة التمكٌنٌة المالئمة لتفعٌل مشاركة القطاع الخاص فً حل مشكلة السكن
نموذج هٌكلً للتنمٌة المكانٌة فً محافظة صالح الدٌن

المشرف المقترح
ا.د.لؤي طه المالحوٌش
ا.م.د .جمال باقر مطلك
ا.م.د.باسم احمد
ا.د.صبٌح الجلبً
ا.د.لؤي طه المالحوٌش
ا.د.محمد القرٌشً
ا.م.د .جمال باقر مطلك
ا.م.د .محمد العانً
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 - 6تشكٌل لجنة مناقشة لطلبة الدبلوم العالً المهنً
الطالب

الموضوع

المشرف

1

علً تحسٌن اسماعٌل

تقٌٌم التوقٌع المكانً للمجسرات الحدٌثة فً مدٌنة بغداد

ا.م.د.فراس ثامر

2

نادٌة كاظم حسن

نماذج لمشارٌع سكن بدٌلة ناجحة

ا.م.د.جمال باقر

3

جنان مرزوك فلٌح

تاثٌر الزحف العمرانً على استعمال السكنً منطقة الدراسة شارع
فلسطٌن

ا.م.د.باسل احمد

4

سعاد جاسم محمد

دراسة الخدمات الصحٌة فً مركز محافظة صالح الدٌن باستخدام
نظم المعلومات الجغرافٌة

ا.م.د.مصطفى عبدالجلٌل

5

احمد جاسم محمد

االرتقاء بواقع النقل والخدمات الترفٌهٌة فً المنطقة التقلٌدٌة –
مركز الحلة

ا.م.د.فراس ثامر

6

عادل كرٌم هامل

التوزٌع المكانً للمدارس فً المناطق المكتضة سكانٌا – منطقةالدراسة مدٌنة الصدر

ا.م.د.مصطفى عبدالجلٌل

7

محمد جاسم

التوقٌع المكانً للخدمات المجتمعٌة فً مدٌنة الشعلة

ا.م.د.مصطفى عبدالجلٌل

8

فراس فاضل شبرم

دراسة مقارنة لمعاٌٌر توقٌع الجامعات الحكومٌة واالهلٌة

ا.م.د.مصطفى عبدالجلٌل

9

عادل جاسم محمد

استفاد التصامٌم االساسٌة للمدن– مدٌنة الدجٌل حالة دراسٌة

ا.م.د.جمال باقر

10

ٌعقوب هادي عبدالرضا

الخصائص التخطٌطٌة لمدٌنة العلم الحوزوٌة الثقافٌة –منطقة
الدراسة النجف االشرف

ا.د.عبدالصاحب البغدادي

11

شهد عصام عثمان

العمارة المستدامة والحفاظ على البٌئة

ا.م.د .نادٌة السالم

12

نجوى صادق عبد عون

المدٌنة الخضراء كاسلوب المحافظة على الموارد وحماٌة البٌئة -
منطقة الدراسة بغداد -الجادرٌة

د.ندى خلٌفة

13

رٌاض دحام طوكان

قٌاس الوعً البٌئً لدى االسر العراقٌة فً عملٌة التخلص من
النفاٌات الصلبة

د.ندى خلٌفة

14

عباس عودة عبد الخضر

دراسة مدى صالحٌة مٌاة نهر الغراف (شط الشطرة) لالستعماالت
المختلفة واٌجاد الحلول التخطٌطٌة المناسبة

د.ارٌج خٌري

اللجنة المقترحة من قبل المشرف
ا.م.د.عبدالغفور االطرقجً
د.مهٌب كامل الراوي
ا.م.د.مصطفى عبدالجلٌل ابراهٌم
ا.د.لؤي طه المالحوٌش
ا.د.محمد القرٌشً
د.مهٌب كامل الراوي

ا.د.لؤي طه المالحوٌش
د.مهٌب كامل الراوي

ا.د.لؤي طه المالحوٌش
ا.م.د.عامر شاكر خضٌر
ا.م.د.فراس ثامر
د.مصطفى جلٌل
ا.م.د.جمال باقر مطلك
د.ارٌج خٌري عثمان
ا.م.د.مصطفى عبدالجلٌل ابراهٌم
ا.م.د.عامر شاكر خضٌر
ا.م.د.عامر شاكر خضٌر
د.ضٌاء رفٌق مرجان

ا.د.محمد القرٌشً
د.ارٌج خٌري عثمان
ا.د.محمد القرٌشً
د.ارٌج خٌري عثمان
ا.م.د.ندى خلٌفة محمد علً

الجلسة السابعة لمجلس المعهد للعام الدراسي 2013-2012
المنعقده بتاريخ 2013/1/8
د.مهٌب كامل الراوي
ا.م.د .عامر شاكر خضٌر
15

سهاد رشك ثكب

االبعاد البٌئٌة للمتنزهات العامة – منطقة الدراسة مدٌنة الكاظمٌة

د.ارٌج خٌري

16

زهٌر سعدي حسون

دور التنسٌق فً تحسٌن مستوى الخدمات المحلٌة– منطقة الدراسٌة
مدٌنة الكاظمٌة

ا.م.د.سهى مصطفى

17

اسراء عامر عاشور

الصالحٌات التشرٌعٌة لمجالس المحافظات بٌن النظرٌة والتطبٌق

ا.د.لؤي طه

18

محمد موسى رسن

كفاءة الخدمات التعلٌمٌة فً مدن الضواحً – منطقة الدراسة قضاء
الزهور (حسٌنٌة الراشدٌة)

ا.م.د.سهى مصطفى

19

دعاء حمٌد خلف

دور االدارة المحلٌة فً تطوٌر النشاط الزراعً فً محافظة بابل

د.علً كرٌم العمار

20

انور صبحً خلف

تطوٌر كفاءة اداء موظفً بلدٌة الرشٌد فً تقدٌم الخدمات للمواطنٌن

د.علً كرٌم العمار

د.ضٌاء رفٌق مرجان

 - 7منح شهادة تخرج لطلبة الدبلوم العالً
 - 8منح شهادة تخرج لطلبة الماجستٌر

