
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

انـــ َالُجم  
لنفطَالنائبَاالولَلمحافظَالبصرةَالمهندسَدمحمَالتميميَيزورَجامعةَالبصرةَل

تياجاتَالجامعةوالغازَويبحثَسبلَتلبيةَاح  

زار نائب محافظ البصرة االول المهندس دمحم طاهر التميمي ، جامعة البصرة للنفط والغاز، وكان في 

استقبال التميمي رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسن المشاط ومساعد رئيس 

باس ، ورحب الدكتور المشاط بالتميمي الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ ع

معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ، وجاءت الزيارة للتباحث بين الحكومة المحلية وجامعة البصرة للنفط 

والغاز ضمن المساعي الرامية لتذليل المعوقات واالحتياجات التي تخص الجامعة وسبل مساهمة الحكومة 

ذات االهمية التي تدعم العملية التعليمية بالمحافظة والطلبة والكادر  المحلية في البصرة بتأمين االحتياجات

التدريسي بما يعزز من المكانة العلمية للجامعة. ومن جانبه اكد التميمي اهمية جامعة البصرة للنفط والغاز 

مل وضرورة تقديم المساعدات بشتى الطرق لها لتشق طريقها العلمي ، حيث تباحث الجانبان سبل انجاح ع

الجامعة في الفترات المقبلة ومنها ضرورة االسراع بتطبيق قرار مجلس محافظة البصرة بتوفير بناية 

لرئاسة الجامعة وبناية للكليتين المزمع فتحهن مطلع العام الدراسي المقبل حيث قدم الدكتور المشاط شرحاً 

عدد الكليات ثالثة مطلع العام  مفصالً عن فتح كليتين جديدتين في جامعة البصرة للنفط والغاز ليكون

الدراسي المقبل وبدوره اكد التميمي سعيه من اجل العمل المستمر على توفير كافة متطلبات جامعة البصرة 

للنفط والغاز ومنها توفير بناية مالئمة للجامعة ووعد التميمي بمتابعة تعجيل االجراءات القانونية واالدارية 

اية للكليات المستحدثة في الجامعة واستحصال موافقة الحكومة المحلية بهذا مع مديرية االمالك لتوفير بن

الصدد. هذا واكد الجانبان على اهمية الجامعة لمحافظة البصرة كونها محافظة تنعم بالنفط مشددين على 

 . ضرورة اهتمام كافة الجهات بدعم الجامعة إلكمال مسيرتها العلمية في قادم االيام
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وفدَجامعةَالبصرةَللنفطَوالغازَيبحثَمعَالمركزَالثقافيَالبريطانيَ

 سبلَالتعاونَالعلمي
معة البصرة للنفط والغاز متمثالً برئيس الجامعة االستاذ الدكتور علي محسن بحث وفد جا 

المشاط وعميد كلية هندسة النفط والغاز الدكتور فراس البدران ورئيس قسم الهندسة 

الكيمائية في كلية هندسة النفط والغاز الدكتور دمحم عبد الوهاب بحثوا مع المركز الثفافي 

لتعاون العلمي بين الجانبين وتفعيل الجانب العلمي والثقافي ، البريطاني سبل التبادل وا

جاء ذلك خالل اجتماع المركز الثقافي البريطاني مع رؤساء جامعات محافظة البصرة ، اذ 

  Learnتناول اللقاء امكانية إمكانية فتح دورات لتعلم اللغة االنكليزية بمساعدة برنامج

English Free طاني وبالتعاون مع جامعات محافظة البصرة والمركز الثقافي البري

التي حضرت االجتماع وبما يخدم الطلبة والمنتسبين في محاولة لالستفادة من خبرات 

الجانب البريطاني في تدريب كوادر الجامعات في البصرة ، كما تناقش الطرفان حول 

االكاديمية بما يحقق الجودة البشرية العاملة في المؤسسات َامكانية تطوير قدرات الموارد

ً في مسالة  في اداء العمل في الجامعات العراقية. وقد ابدى الجانب البريطاني تعاونا

االسهام بتدريب طلبة الجامعات ومدهم بالخبرات في مجال تعلم اللغة االنكليزية.ويعد هذا 

ية والعلمية بين التعاون والتبادل العلمي والثقافي خطوة مهمة الستثمار العالقات الثقاف

 .البلدين

 

رئيسَجامعةَالبصرةَللنفطَوالغازَيتفقدَعمليةَتأهيلَبنايةَرئاسةَ

َالجامعة

 

 

نى تفقد السيد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسن المشاط مب

ً بتحويل بناية رئاسة  رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز بعد ان اصدرت المحافظة كتابا

جامعة البصرة القديمة الواقعة في منطقة الجمهورية الى جامعة البصرة للنفط والغاز ، 

حيث اشرف السيد رئيس الجامعة على عملية اعادة تأهيل البناية واصدر توجيهاته الى 

وان تجهز بكافة  بأبهى حلة اعادة تاهيل البناية من اجل ان تظهر البنايةاللجنة المختصة ب

المتطلبات ، وشدد على ضرورة ان تليق البناية بمكانة الجامعة العلمية في العراق والخليج 

  العربي كونها ستكون مقراً موقتاً لرئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز .

 

 

عامةَمساعدَرئيسَالجامعةَللشؤونَاالداريةَيشاركَبندوةَوزاريةَعنَالسياساتَال  

 

شارك مساعد رئيس الجامعة 

االدارية االستاذ المساعد للشؤون 

الدكتور عباس حافظ عباس بندوة 

عن السياسات العامة نظمت من قبل 

الدائرة اإلدارية والقانونية في وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي 

وبمشاركة عدد من المالكات المتقدمة 

في الوزارة ومساعدي رؤساء 

جامعات. وتضمنت الندوة التي اقيمت 

المانة العامة لمجلس بالتعاون مع ا

الوزراء إلقاء محاضرتين االولى 

للتدريسية في جامعة بغداد الدكتورة 

تال عاصم تناولت نشأة السياسات 

العامة وتطورها وأثرها في تحقيق 

 االنتعاش االقتصادي وشرح مفهوم

 السياسات العامة وأهميتها ودوافعها 

ن باالشتراك مع السياسية والمهنية والثانية للدكتور قحطان عدنا

السيد باسم دمحم تناوال فيها مفهوم السياسات العامة والبرنامج 

الحكومي فضال عن التخطيط االستراتيجي وذكر المدير العام 

 كلمة له واالدارية الدكتور جمال الحيدري في للدائرة القانونية

خالل الندوة بان اقامة هذه الندوة يأتي بهدف مناقشة السياسات 

ي ظل الضائقة المالية التي يمر بها العراق من اجل العامة ف

التعاون ودعم الدولة كل بحسب موقعه. وأكد الحيدري أن 

الحكومة تعمل في الوقت الراهن على إبداء التعاون بين صانع 

القرار واألكاديميين من اجل التشاور وتبادل المعلومات في شان 

بحيث يمر الوضع القرارات التي يجب اتخاذها من أصحاب القرار 

االقتصادي للعراق بأمان وال يؤثر في المواطن. وبدوره اشار 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور 

عباس حافظ عباس بان الندوة كانت ترمي الى "تبادل المعلومات 

من اجل الذين يمثلون مختلف الجامعات العراقية بين المشتركين 

لويات في الحياة السياسية العراقية عن طريق انشاء معالجة األو

برامج واستراتيجيات عامة لوضع الحلول المناسبة للمشكالت 

 التي تواجه مؤسسات البلد"

 

 

  6102أب السنه االولي العدد الثاني  شهريةَثقافيةَعامة

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الُجَمان
 

 تدريسي من جامعة البصرة للنفط والغاز يحصل على براءة اختراع 
 

 

 
 

 
 

 

 

لتدريسي في كلية هندسة النفط والغاز بجامعة البصرة ا حصل

للنفط والغاز االستاذ المساعد الدكتور عمار كاظم البعاج على 

عراقية جديدة لتدوير مخلفات  تقنيةموسومة بـ "براءة اختراع 

" وذلك  ةالبوليميريبرادة االلمنيوم في تصنيع االرضيات 

يد عبد الرزاق حمادي باالشتراك مع االستاذ المساعد الدكتور حم

من قسم علوم الحياة بكلية التربية/قرنة واالستاذ المساعد الدكتور 

ناظم عبد الجليل عبد هللا من مركز ابحاث البوليمر في جامعة 

س يمن الجهاز المركزي للتقيالبصرة، وبراءة االختراع منحت 

المادة  ألحكام وزارة التخطيط استنادا  في  السيطرة النوعيةو

( 56من قانون براءة االختراع والنماذج الصناعية رقم ) (12)

 (.5652ورقم براءة االختراع ) 2791لسنة 

 

 

 

 

مؤسسة بريطانية دولية تختار تدريسي من جامعة البصرة للنفط 
 عالما   011والغاز من افضل 

 
 

 -IBCاختار مركز السيرة الذاتية الدولي 
The International Biographical- 

Centre  والذي مقره في بريطانيا اختار

رئيس قسم هندسة النفط والغاز في جامعة 

نفط والغاز الدكتور رعد زعالن البصرة لل

ا  لعام عالم 211حمود ضمن افضل 

.وذكر الدكتور رعد زعالن " وقع 1125

االختيار علينا من قبل مركز السيرة الذاتية 

عالما   211الدولي في بريطانيا كاحد افضل 

". على مستوى العالم  في مجال تخصصه

وتابع زعالن " وبهذا االختيار يكون تم 

جامعة البصرة للنفط والغاز في تسجيل اسم 

وهو معلم عالمي اذ ان  IBCسجالت مركز 

 211مركز السيرة الدولي تعنى باختيار اول 

محترف في مجال  تأثيرعالم دولي له 

تخصصه ويتم االختيار وفق ضوابط تتبعها 

المنظمة عن طريق تقييم الكتب والبحوث 

في تقدم مسار  تأثيرهاالمنشورة للباحث ومدى 

قل العلمي" .واضاف الدكتور رعد زعالن الح

عالم  211باختيار اول  IBC" وتقوم منظمة 

من المقبولين في مجموعة ماركيز التي تقوم 

سنويا  بنشر مجلدها المعروف بهوز هو الذي 

يحوي اسماء العلماء الذين اثروا في العالم 

جدير بالذكر سنة الماضية". 61على مدى الـ 

دكتور رعد زعالن ستدرج ان السيرة الذاتية لل

 1125ضمن كتاب المنظمة العالمية لعام 

والذي سيوزع في المكتبات العالمية للجامعات 

 في مختلف دول العالم.
 

 

 

 
  في مختلف دول العالمعات للجاموالذي سيوزع في المكتبات العالمية 

 تدريسي من جامعة البصرة للنفط والغاز ينشر بحثان علميان 

از حسين عليوي جفيت بحثان علميان في نشر التدريسي في كلية هندسة النفط والغاز بجامعة البصرة للنفط والغ 

مجال النفط ، حيث نشرت مجلة العلوم العراقية في جامعة بغداد بعددها الثاني من المجلد السابع والخمسين الصادر 

بحثا  للتدريسي حسين عليوي جفيت بعنوان )الخواص المكمنية لتكوين اليمامة في حقل غرب القرنة  1125عام 

هوترفيان المبكر واحد من خزانات انتاج النفط –( وذكر جفيت بان تكوين اليمامة فالنجنيان النفطي جنوبي العراق

االكثر اهمية في منطقة جنوبي ما بين النهرين .واضاف: تكوين اليمامة في جنوب العراق يضم الرف الخارجي 

يري الضحل االوليتي الكاذب. الحجر الجيري الصلصالي والحجر الجيري االوليتي البيلويدي البيلويتي والحجر الج

وعلى صعيد متصل نشرت مجلة ابحاث البصرة/العلميات الصادرة عن جامعة البصرة بعددها االول من المجلد 

بحثا  مشتركا  للتدريسي في كلية هندسة النفط والغاز بجامعة البصرة للنفط والغاز  1125الثاني واالربعين لسنة 

نة مال هللا حنظل من كلية العلوم والمهندس الجيولوجي حسان علي صبر ، حسين عليوي جفيت باالشتراك مع ام

والبحث بعنوان )مقارنة تواريخ الدفن ،النضوج والحرارة ألبار مختارة من جنوبي العراق( وذكر جفيت عن 

ارنة البحث : تم اختيار خمسة حقول في حوض وادي الرافدين جنوبي العراق لدراسة تاريخي الدفن والحرارة المق

لبناء وتقييم تاريخي الدفن والحرارة وعمق الدفن في تكويني سلي  PetroModبينهما حيث تم استخدام برنامج 

 واليمامة مما اثر في عملية نضوج المادة العضوية.

 

  

الميةع مجلة في علميا   بحثا   ينشر االدارية للشؤون الجامعة رئيس مساعد  

 
نشرت المجلة الدولية الهندية للعلوم 

of  ational JournalIntern والبحوث

Science -and Research -IJSR    في

بحثا   1125عددها الرابع الصادر في نيسان عام 

مشتركا  لمساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية 

االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس 

واالستاذ المساعد الدكتور عبد الباقي خلف علي 

السيد من كلية الهندسة في جامعة البصرة و

مصطفى جواد كاظم من معهد التدريب النفطي ، 

والبحث بعنوان " ايجاد التصميم االمثل لنظام 

المتجددة في مدينة  هجين يعتمد على المصادر

 Estimating the Optimal"البصرة

Design of a Hybrid Renewable 

Energy System in Basrah City 

 والبحث حول موضوع الطاقة البديلة .وبين

الدكتور عباس حافظ عباس بان :المجلة ذات 

( اذ تم بهذا البحث تطوير  5.372معامل تأثير )

منهجية اليجاد التصميم االمثل لنظام مستقل 

وهجين )رياح / خاليا ضوئية( وتم عمل هذه 

المنهجية باالعتماد على الخوارزمية المباشرة 

للحصول على اقل كلفة للطاقة المنتجة وتجهيز 

لى الطاقة بأقل إحتمالية لفقدان تجهيز الطلب ع

الطاقة، البيانات المستحصلة بالساعة خالل سنة 

لإلشعاع الشمسي، سرعة الرياح ودرجة  1121

الحرارة في محافظة البصرة استخدمت بعملية 

ايجاد التصميم االمثل" .وتابع الدكتور عباس 

حافظ عباس " بينت نتائج المحاكاة ان التصميم 

لنظام المستقل يتكون من الواح االقتصادي ل

شمسية وبطاريات فقط وسوف يغذي الحمل 

وكلفة  %2باحتمالية فقدان تجهيز الطاقة تساوي 

 ."$/kWh 1.6طاقة منتجة تساوي 

 

 

منهجية اليجاد التصميم االمثل لنظام مستقل وهجين )رياح / خاليا ضوئية( وتم عمل هذه المنهجية باالعتماد 

خوارزمية المباشرة للحصول على اقل كلفة للطاقة المنتجة وتجهيز الطلب على الطاقة بأقل إحتمالية على ال

لإلشعاع الشمسي، سرعة الرياح ودرجة  1121لفقدان تجهيز الطاقة، البيانات المستحصلة بالساعة خالل سنة 

الدكتور عباس حافظ عباس " الحرارة في محافظة البصرة استخدمت بعملية ايجاد التصميم االمثل" .وتابع 

بينت نتائج المحاكاة ان التصميم االقتصادي للنظام المستقل يتكون من الواح شمسية وبطاريات فقط وسوف 

 ."$/kWh 1.6وكلفة طاقة منتجة تساوي  %2يغذي الحمل باحتمالية فقدان تجهيز الطاقة تساوي 

 

 

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم حفالً تكريم المشتركين في دورة ارشادات 

 الدفاع المدني

 
نظمت جامعة البصرة للنفط والغاز في مبنى الرئاسة 

صباح اليوم الثالثاء الرابع والعشرين من ايار الجاري 

لتكريم المشتركين في الدورة التدريبية " حفال  

والتي حاضر بها المدرب ارشادات الدفاع المدني " 

رحيم علي الحاتم ، لمدة اربعة ايام جرى في ختامها 

اختبارا  للموظفين المشتركين في الدورة ، وحضر 

الحفل مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ 

المساعد الدكتور عباس حافظ عباس والذي اشاد بكلمة 

له بجهود المدرب ومنتسبي رئاسة الجامعة الذين 

اشتركوا في الدورة التدريبية. وبعد ذلك تم توزيع 

شهادات مشاركة ومكافأة على الثالثة االوائل وهم كل 

من )سوسن فاضل جاسم بالمرتبة االولى ومنيرة حسن 

دمحم بالمرتبة الثانية ودمحم فضل عاكول بالمرتبة 

الثالثة(.كما سلم الدكتور عباس حافظ عباس شهادات 

 ين اجتازوا االمتحان النهائي.مشاركة للمشتركين الذ

 

 

 

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدريبية في مجال الحاسوب 

 لمنتسبيها 

 
نظم مركز الحاسبة االلكترونية في رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز دورة تدريبية في مجال استخدام 

ة للنفط والغاز وذلك في مبنى الرئاسة ، حيث انطلقت الدورة التدريبية يوم الحاسوب لمنتسبي جامعة البصر

االحد السابع عشر من تموز الجاري وحاضر في الدورة مهندس الحاسبات وائل حسن فرحان والذي تطرق 

،كما قدم المحاضر شرحا  مفصال  Wordو  Excelلعدة موضوعات في استخدام الحاسوب وقدم شرحا  لبرامج 

وكيفية عمله واهميته. وذكر المهندس وائل حسن فرحان : تأتي هذه الدورة ضمن خطة   Windowsام عن نظ

جامعة البصرة للنفط والغاز نظرا  لكون الحاسوب  مرسومة من الجامعة لتطوير قابليات الموظفين في رئاسة

زمع تنظيمها في قادم اصبح من ضروريات الحياة والعمل في وقتنا المعاصر وهي ضمن سلسلة دورات من الم

 االيام من قبل مركز الحاسبة االلكترونية في رئاسة الجامعة.

  

 

 

  

 علميات الثانية 

 
ALJUMMAN 

 



 

 

 الُجَمان
 

زي مشاركة جامعة البصرة للنفط والغاز بورشة عمل وزارية خاصة بضوابط القبول المرك  

 

  

شارك وفد من جامعة البصرة للنفط 

والغاز متمثالً بمساعد رئيس 

الجامعة للشؤون العلمية االستاذ 

المساعد الدكتور غزوان نوري 

سعد ومدير قسم شؤون الطلبة في 

جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ 

جاسم دمحم فرج ،في ورشة العمل 

ركزي في اقامها قسم القبول الم التي

دائرة الدراسات والتخطيط 

والمتابعة في وزارة التعليم العالي 

االستاذ  والبحث العلمي ، وذكر

المساعد الدكتور غزوان نوري 

سعد بان الهدف من الورشة هو 

لمناقش اجراءات شؤون الطلبة 

 وشروطه ، وضوابط القبول

وضع الية قبول مركزي تسهل عملية القبول وفق االليات المقترحة وقد تم االستماع حيث تم طرح عدة اراء لغرض وشروطه ، وشروطه ، وضوابط القبول

ل ومن المؤمل لوجهات النظر من قبل القائمين على قسم القبول المركزي وتم االخذ بنظر االعتبار بالعديد من المالحظات التي تم طرحها خالل ورشة العم

 وتحقيق الجودة في التعليم الجامعي. اجراء بعض التعديالت بتلك الضوابط بما يتالءم

 لبصرة للنفط والغازالبريطانية تبحث افق عقد اتفاقية تعاون مع جامعة ا (Huddersfield) جامعة هدرسفيلد 

 

 

 

  

البريطانية مع جامعة البصرة للنفط والغاز سبل  (Huddersfield) بحثت جامعة هدرسفيلد

وافاق عقد اتفاقية تعاون مشتركة بين الجانبين من شأنها تطوير الجانب العلمي واالكاديمي، 

وذلك خالل استقبال جامعة البصرة للنفط والغاز للدكتور مصطفى القاضي ممثل الجامعة 

في مبنى رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز  البريطانية في االجتماع الذي عقد بين الطرفين

وبحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية االستاذ المساعد الدكتور غزوان نوري سعد 

ومساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس، وقدم 

ً مفصالً عن فكر ة انشاء جامعة البصرة للنفط خالل اللقاء الدكتور غزوان نوري سعد شرحا

والغاز متطرقاً ألهمية البصرة النفطية مبينا بان "الجامعة هي الوحيدة في العراق متخصصة 

الجامعة بعدة مميزات  ". ونوه سعد " تتمتعاالستراجية و التحويلة  بالصناعات النفطية بشقيها

المجموعة الطبية فجامعتنا  جداً عالية وتقارن بمعدالت الطلبة المقبولين ومنها ان معدالت

ومطلع  تدريس المناهج الدراسية لدينا في اللغة االنكليزية تبحث عن النوعية في القبول كما ان

 استحداث كليتين مطلع العام االولى من طلبتها فضالً عن الدفعة العام المقبل ستخرج الجامعة

الدراسي المقبل". وبدوره رحب مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية الدكتور عباس 

حافظ عباس بزيارة الدكتور مصطفى القاضي واعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعزز 

سبل التعاون بين الجامعتين، ومن جانبه اكد الدكتور مصطفى القاضي بان الجامعة 

اون مع جامعة البصرة للنفط والغاز وتوقيع اتفاقية ومذكرة البريطانية مستعدة لفتح افاق تع

"يهمنا التعاون مع جامعتكم في مجال  تفاهم بين الجانبين لغرض التبادل العلمي مشيراً 

الدراسات العليا او نشر البحوث او تفعيل قضية االستاذ الزائر من كال الطرفين كما يمكن ان 

القاضي" مستعدون للتعاون معكم ونرغب بزيارتكم  نمنح جامعتكم زماالت دراسية ". وتابع

لنا لالطالع على واقع جامعتنا في بريطانيا من مختبرات ومراكز بحثية وقاعات 

دراسية".وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على عقد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين 

انية كهدية لجامعة البصرة للنفط الجامعتين. كما سلم الدكتور القاضي شعار الجامعة البريط

 والغاز استلمه الدكتور عباس حافظ عباس.

 

 

 

 جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدريبية حول السالمة اللغوية في المخاطبات االدارية

 

وحاضر في الدورة قسام والشعب االدارية في رئاسة الجامعة، نظمت شعبة االعالم في جامعة البصرة للنفط والغاز دورة تدريبية حول السالمة اللغوية في المخاطبات االدارية للمالكات العاملة في اال

في رئاسة جامعة  الموظفين مهارات تطوير الى ورة ترمياالعالمي والكاتب حيدر االسدي ، وتطرق المحاضر ألبرز االخطاء اللغوية الشائعة في المخاطبات االدارية والكتب الرسمية .وبين بان الد

وكيفية تالفي  الرسمية المخاطبات في الشائعة واألخطاء االمالء قواعد على التدريب لمدة يومين استمرت التي الدورة وتناولت البصرة للنفط والغاز وبخاصة الذين يعملون على تحرير الكتب الرسمية ،

ً بالصور ألب ً تفصيالً مدعما ئعة في المخاطبات الرسمية وفي الالفتات رز االخطاء الشاتلك االخطاء االمالئية ، كما تطرقت الدورة ألهمية عالمات الترقيم وكيفية استخدامها .وقدم المحاضر شرحا

ها جامعة البصرة للنفط والغاز لتطوير كوادرها االدارية واالعالنات التي توجد في االماكن العامة او التي توضع في واجهات المؤسسات الرسمية .وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية تنظم

 والفنية.

 

   

ALJUMMAN 

 أخبار الجامعة الثالثة

  



 

 

 الُجَمان
 

قواتنا  ي وجامعة البصرة للنفط والغاز تسير قافلة مساعدات للحشد الشعب

 االمنية في قاطع عمليات صالح الدين
 

 

سيرت جامعة البصرة للنفط والغاز قافلة للتبرعات والمساعدات الغذائية والطبية إلى قطعات الحشد الشعبي وقواتنا 

األمنية في قاطع عمليات صالح الدين وصوالً الى بيجى ومكحول وذلك من اجل تقديم الدعم واإلسناد لقواتنا االمنية 

غذائية متنوعة لدعم طبية ود الشعبي في معاركهم ضد االرهاب حيث تضمنت قافلة المساعدات توزيع مواد والحش

المجهود الحربي وضمت القافلة عدد من منتسبي جامعة البصرة للنفط والغاز وعلى رأسهم مساعد رئيس الجامعة 

رحبت الكوادر االمنية بمبادرة جامعة  من جهتهاوللشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس .

البصرة للنفط والغاز وشكروا مبادرتهم وتجشمهم عناء الطريق، وذكر مساعد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز 

للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس بان هذه المبادرة" جاءت لدعم القوات االمنية وقوات 

مبادرة من جامعتنا لدعم قواتنا في جبهات القتال ضد االرهاب وعناصر داعش ونشكر كل الحشد الشعبي وهي 

االخوة واالبناء الموظفين في جامعتنا الذين رافقونا في هذه القاعلة لتقديم االسناد والدعم اللوجستي لقطعاتنا االمنية 

معاناة مقاتلينا في جبهات القتال". وتابع  الرابضة في جبهات القتال من خالل تقديم المواد الغذائية لرفع جزء من

الدكتور عباس حافظ عباس " وكان هناك ارتياح كبير لهذه المشاركة من قبل المقاتلين حيث تساهم هذه الزيارة برفع 

الروح المعنوية لهم وتشعرهم بان المؤسسات الرسمية تقف ورائهم وقد اوضحنا لهم بانهم اصحاب الفضل 

 ضحياتهم وصمودهم البطولي لما كنا ما عليه االن "والمبادرون ولوال ت

 

 وتوظيف طلبة كلية هندسة النفط والغاز االمريكية تبدي رغبتها بتدريب شركة وذرفورد

 

 

  

جمعية االمام الحسن المجتبى تكرم مساعد رئيس الجامعة للشؤون 

شعبة االحصاء والمعلوماتيةاالدارية ومسؤول   

)عليه السالم( مساعد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز للشؤون  جمعية االمام الحسن المجتبى كرمت

ديرية وذلك تقديراً لجهود جامعة البصرة االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس بشهادة تق

للنفط والغاز بتقديم الدعم اللوجستي لقواتنا االمنية والحشد الشعبي في قاطع كرمة الفلوجة ، وعلى صعيد 

متصل قدمت الجمعية كذلك شهادة شكر وتقدير الى مسؤول شعبة االحصاء والمعلوماتية في جامعة 

ذلك لجهوده في تنسيق عملية تقديم الدعم اللوجستي من جامعة البصرة للنفط والغاز بسام فوزي عبد و

البصرة للنفط والغاز،واشار مسؤول الجمعية ابراهيم الصبيحاوي بان هذه الشهادات تأتي لجهود الجامعة 

في تقديم المساعدات العينية لقواتنا االمنية والحشد الشعبي في جبهات القتال من اجل دحر االرهاب 

الجامعة  ن عدد من منتسبي جامعة البصرة للنفط والغاز وعلى رأسهم مساعد رئيسالجبان. يذكر ا

للشؤون االدارية كانوا قد قاموا خالل الشهر الجاري بزيارة قاطع عمليات كرمة الفلوجة وتقديم 

 المساعدات العينية لقواتنا االمنية والحشد الشعبي.

 

 

 

االمريكية المتخصصة بتقديم الخدمات النفطية والعاملة في البصرة رغبتها Weatherford  ابدت شركة وذرفورد

طلبة كلية هندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز وكذلك التعاقد مع الخريجين الجدد، جاء ذلك بتدريب 

خالل استقبال عميد كلية هندسة النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرسول هاشم لمدير عمليات شركة وذرفورد المهندس 

ية وهندسة ئبية لطلبة المرحلة الثالثة لقسم الهندسة الكيمياعماد سعد ،حيث تم خالل االجتماع مناقشة توفير فرص تدري

النفط والغاز كما اتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة بين الكلية و الشركة لغرض رسم الخطوط العامة آلفاق 

ول اللقاء مبيناً " التعاون بين الطرفين في قادم االيام،واشار عميد كلية هندسة النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرسول ح

ان مدير العمليات أشار الى ان الشركة تبحث عن  اذتم التباحث بشأن رغبة شركة وذرفورد بالتعاقد مع الخريجين الجدد 

هذا وقد حضر .خريجين يمتازون بمستوى عال في اللغة االنكليزية و خبرة ممتازة في استخدام تقنيات الحاسوب"

النفط والغاز الدكتور رعد زعالن حمود ورئيس قسم الهندسة الكيمائية الدكتور دمحم االجتماع كل من رئيس قسم هندسة 

 عبد الوهاب. وقد تضمن اللقاء مناقشة عدة قضايا تخص تطوير واقع القطاع النفطي في البصرة.

 

 

جامعة البصرة للنفط والغاز يشاركون بدورة تدريبية  عدد من تدريسي
 طرائق التدريس والتدريب الجامعيفي مركز 

 

 

  

لبصرة للنفط والغاز في الدورة التأهيلية الـ شارك اربعة من تدريسي كلية هندسة النفط والغاز في جامعة ا

( والتي نظمت من قبل مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة البصرة وهم كل 24)

منالمدرس المساعد علي صالح لعيبي وادي والمدرس المساعد بان جابر ابراهيم والمدرس المساعد 

ن واقيمت الدورة التدريبية على قاعة السياب في حيدر حسن دمحم والمدرس المساعد مناف عدنان عيدا

كلية التربية للعلوم االنسانية في مجمع كليات كرمة علي، حيث تم خالل الدورة القاء محاضرات متنوعة 

وشاملة في اهم التطورات العلمية العالمية في مجال االرشاد التربوي والعلوم النفسية وانواع استخدام 

العالمية ، حيث قدمت خمسة محاضرات في  الحديثة المستخدمة في الجامعات واستعمال طرائق التدريس

هذا المجال وكانت المحاضرة االولى لمديرة مركز طرائق التدريس في جامعة البصرة االستاذ المساعد 

الدكتورة صفاء عبدالزهرة الجمعان بعنوان )صفات وسمات االستاذ الناجح( اما المحاضرة الثانية فكانت 

ان ) اللغة ودورها في انجاح العملية التعليمية ( للدكتور ضمير لفتة حسين البدراني والمحاضرة بعنو

الثالثة للدكتور رياض عبدالرحيم فكانت بعنوان )الخرائط الذهنية( ، اما المحاضرة الرابعة بعنوان 

دة مردان محيي وختمت )التعليم الجامعي في العالم االلكتروني ( فقدمها االستاذ المساعد الدكتورة مائ

المساعد الدكتورة امل عبدالرزاق المنصوري عميد كلية التربية للبنات في  لألستاذالدورة بمحاضرة 

جامعة البصرة بعنوان ) ادارة الوقت ( كما تم اجراء اختبار لجميع المشاركين في الدورة ومنح 

 المشاركين الذين اجتازوا الدورة بنجاح شهادة مشاركة.
 

 

 جامعة البصرة للنفط والغاز تجري مقابلة التعيينات لحملة الشهادات العليا
 )الماجستير والدكتوراه(

 
 

عيين على جرى على مدى يومي االحد واالثنين الثاني عشر والثالث عشر من حزيران الجاري مقابلة المتقدمين للت

مالك جامعة البصرة للنفط والغاز كتدريسيين من حملة الشهادات العليا )الماجستير والدكتوراه( في تخصصات 

هندسة النفط والجيولوجي وادارة واقتصاد نفط. حيث جرت مقابلة المتقدمين في مبنى رئاسة جامعة البصرة للنفط 

ختبار كما اطلعت على سير المتقدمين وخبراتهم في والغاز واخضعت اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين الجميع لال

مجال تخصصهم.وذكر مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس بان 

لدى المتقدمين وسيتم اختيار الكفؤ والمعدالت  الخبرة والكفاءة معايير اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين ستعتمد على

، وتابع : سيتنافس المتقدمون على خمسة عشر درجة وظيفية ستكون دعامة مهمة واضافة نوعية للكادر منهم 

 التدريسي لجامعة البصرة للنفط والغاز وبخاصة انه سيتم فتح كليتين جديدتين مطلع العام الدراسي المقبل في جامعتنا.
 

   

 مساهمات الرابعة 

 
ALJUMMAN 
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وفد وزاري يبحث مع جامعة البصرة للنفط والغاز سبل االرتقاء باداء 

 المختبرات العلمية

 

 
زار وفد لجنة المتابعة واالشراف على تطبيق 

من قسم اعتماد  GlPمعايير المختبر الجيد 

المختبرات في جهاز االشراف والتقويم العلمي 

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة 

اعتماد  الدكتور عرفات عبدالرزاق مطر مدير قسم

المختبرات في جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوفد 

المرافق له والذي ضم كل من المدرس المساعد 

فضيلة حسين عليوي والمدرس المساعد امجد دمحم 

صاحب والمدرس المساعد علي جعفر صادق، 

زاروا جامعة البصرة للنفط والغاز وكان في 

قبال الوفد مساعد رئيس الجامعة للشؤون است

 العلمية االستاذ المساعد الدكتور
 

 

العلمية االستاذ المساعد الدكتور غزوان نوري سعد،حيث جاءت الزيارة لالشراف على واقع المختبرات التعليمية 

،  GlPتمادية في جامعة البصرة النفط والغاز، وتباحث الجانبان اليات تطبيق جودة المختبرات وفق نظام اع

وتضمن النقاش الية عمل قسم ضمان الجودة وشعبة ضمان الجودة في كلية هندسة النفط والغاز التي يديرها 

ً مع مدير شعبة ضمان الجودة في كلية هندسة النفط  الدكتور عمار البعاج ، حيث سيعقد الوفد الوزاري اجتماعا

بالمختبرات الموجودة بكلية هندسة النفط والغاز وسيتم مناقشة  اليضاح اليات االرتقاء والغاز الدكتور عمار البعاج

سبل االرتقاء بواقع المختبرات العلمية والعمليات التي ستطبق بالمختبرات الجديدة التي ستفتح مع الكليات الجديدة 

الستفادة من المزمع فتحها مطلع العام الدراسي المقبل بعد ان تتلقى الجامعة الدعم لتلك المختبرات عن طريق ا

مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النفط. وجرى خالل اللقاء استعراض اوجه التعاون 

والعمل المشترك وفق األطر والتعليمات التي من شأنها تعزيز النشاطات التي تعتمد معايير الجودة العالمية في 

 اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مجال تهيئة المختبرات وفق الضوابط التي

 
 

 
 
 

 

ً من كلية هندسة النفط والغاز يما 61 رسون تدريبهم الصيفي طالبا

 في شركة شلمبرجر النفطية العالمية

 

 

طالباً من كال قسمي الهندسة الكيميائية وقسم هندسة النفط والغاز في كلية هندسة النفط والغاز  61مارس 

ميلة، اذ في جامعة البصرة للنفط والغاز تدريبهم الصيفي في مقر شركة شلمبرجر النفطية الواقع في الر

رحبت الشركة بالطلبة المتدربين في موقعها بالرميلة ووفرت لهم كافة احتياجات ومستلزمات اقامتهم في 

الشركة ففي بادئ االمر تم توجيه الطلبة الى تعليمات السالمة وتفادي المخاطر المحتملة وبعدها تم تقسيم 

كة منها العمل المباشر على االبار والتدريب الطلبة الى مجموعات مختلفة لتعمل في اقسام مختلفة من الشر

على كيفية فحص المعدات المختلفة مع كيفية تفكيكها وتركيبها وبعضهم تدرب على العمل في منصة 

الحفر وبعضهم تدرب على فحص شتى صفات النفط المستخرج وأنواع المعدات وفي نهاية التدريب 

لطلبة مدى استفادتهم الكبيرة والمثمرة من التدريب من منحت الشركة كل متدرب شهادة تقديرية كما بين ا

خالل عملهم لساعات طويلة والحصول على التدريب العملي حول العديد من مواضيع السالمة والصيانة 

 .والعمل الميداني الذي يمنح الطلبة خبرة كبيرة تضاف لمجال دراستهم النظرية

اللغة االنكليزية جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم كورس في 

 لموظفيها
 

عليم مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية يستقبل وفداً من وزارة الت

 العالي والبحث العلمي

 
استقبل مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس في مكتبه اليوم 

الخميس التاسع من حزيران الحالي وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثالً بمسؤول وحدة 

ومدير العالقات العامة في الوزارة الدكتور مصطفى حامد االتصال الحكومي االستاذ علي حسن هادي 

مصطفى، وتباحث الجانبان اهمية االعالم والتقدم به لألمام في جامعة البصرة للنفط والغاز إلظهار كافة 

نشاطات واخبار الجامعة. وعلى صعيد متصل قدم مدير وحدة االتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي 

شة تدريبية حول )االتصال الحكومي( للعاملين في شعبة االعالم بجامعة البصرة للنفط والبحث العلمي ور

ً لمفهوم االتصال الحكومي واهميته في التنسيق بين مؤسسات الدولة العراقية بما يضمن  والغاز متطرقا

 شفافية وصول المعلومات وتناقلها بين المؤسسات.

 

 

جامعة البصرة للنفط والغاز وبالتعاون مع المدرب المتخصص في تعليم اللغة االنكليزية  نظمت

ً وذلك في مبنى رئاسة جامعة  الدكتورمصطفى العيداني كورس في اللغة االنكليزية لموظفي الجامعة مجانا

وافتتح الكورس اليوم االحد التاسع والعشرين من ايار الجاري وبين الدكتور مصطفى  فط والغاز،البصرة للن

والغاز  العيداني بان الهدف من الكورس هو لتطوير قابليات الموظفين العاملين في رئاسة جامعة البصرة للنفط

ا الحاضر في جميع التعامالت وتم في مجال اللغة االنكليزية اذ ان اللغة االنكليزية اصبحت ضرورية في وقتن

اعتماد المحاضرات النظرية اضافة الى تطبيقات عملية مباشرة لترسيخ أساسيات اللغة لدى المتدرب.وتابع 

العيداني: الكورس سيشمل اليات واستراتيجيات تعلم اللغة االنجليزية حيث سيوزع كتاب للمشتركين عن 

اضافة لقرص ليزري يحتوي على البرنامج كامالً لغرض استفادة  المحادثة اليومية صادر من جامعة اكسفورد

 موظفي رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز  اكبر من المشتركين في الكورس من

 

 

 ز تنظم ورشة عمل حول تطبيقات تقنية النانوتكنولوجي في القطاع النفطيكلية هندسة النفط والغا

نظمت كلية هندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز ورشة عمل حول تطبيقات تقنية النانوتكنولوجي في 

القطاع النفطي وذلك في كلية هندسة النفط والغاز وحاضر في الورشة ابراهيم موسى جبار، حيث تم الوقوف على اهم 

كانية عالجها مستقبالً باالعتماد على تقنية النانوتكنولوجي.واوضح مشاكل الصناعة النفطية العراقية في وقتنا الحالي وام

المحاضر ابراهيم موسى جبار بان " الغاية من الورشة هو لتقديم نبذة شاملة ومختصرة عن تقنيات النانوتكنولوجي في 

ية الحديثة وتم القطاع النفطي حيث تم خالل الورشة عرض اهم سبل تطوير قطاعات هذه الصناعة من خالل هذه التقن

مناقشة كيفية االستفادة من هذه التقنية لتطوير العمليات االتية في الصناعة النفطية وهي االستكشاف والتنقيب في النفط 

والحفر واالنتاج وهندسة المكامن وقطاع تكرير النفط والصناعات الكيمائية". هذا وحضر الورشة عميد كلية هندسة النفط 

عبد الرسول البدران ومعاون العميد للشؤون االدارية الدكتور رعد صالح ورئيس قسم هندسة النفط والغاز الدكتور فراس 

والغاز الدكتور رعد زعالن ورئيس قسم الهندسة الكيمائية الدكتور دمحم عبد الوهاب وعدد من الموظفين والطلبة، وقد 

  .شهدت الورشة عدة مداخالت من الحضور

 نشاطات الخامسة 

 

 
ALJUMMAN 

 



 

 

 الُجَمان
 

مشاركة مهندس من جامعة البصرة للنفط والغاز بدورة تدريبية تنظمها 

 الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
 الدورة في حسين مالك عدي المهندس شارك

 والمطالبات العقود"  في المتقدمة العربية

 الهندسية العقود في النزاعات فض ووسائل

 العربية الهيئة اقامتها والتي"  واالنشائية

 المهندسين اتحاد مع بالتعاون الهندسي للتحكيم

 دورة كاول العراقية المهندسين ونقابة العرب

 052 من اكثر بمشاركة بغداد في عربية

 عربية دول عدة من مدربين وباشراف مهندسا  

 هذه" حسين مالك عدي المهندس وذكر.

 مرتبة الى الخبرات تطوير على تعمل الدورة

 الهندسي االختصاص في دولي محكم

 جلسات وتطرقت مستشار رتبة واكتساب

 العقود انواع ومنها موضوعات لعدة الدورة

 التحكيم وأنواع االثبات وقواعد الهندسية

 اتالنزاع فض وطرق وإجراءاته الهندسي

 التعاقد أطراف إلتزامات إلى اضافة

 الدورة من الهدف ان"  وتابع".الهندسي

 الدورة في للمشاركة العراقي المهندس لتأهيل

 على ويحصل عربيا   محكما   ليكون الختامية

 في تحكيم هيئة النشاء العربي المحكم هوية

 نال وقد".العراقية الدولة مؤسسات محتلف

 ختام في اركةمش شهادة مالك عدي المهندس

 .التدريبية الدورة فعاليات

 

 الدولة مؤسسات محتلف في تحكيم هيئة النشاء العربي المحكم هوية على ويحصل عربيا   محكما   ليكون الختامية

 .التدريبية الدورة فعاليات ختام في مشاركة شهادة مالك عدي المهندس نال وقد".العراقية

جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك باجتماع لعقد اتفاقية تعاون بين جامعات  

 لجامعات االيرانيةالبصرة وا
 

علمية بين الجامعات االيرانية وجامعات البصرة بمجال تبادل االساتذة 

دارية وتدريب الللبة واالستفادة من الزائرين وتدريب الكوادر الفنية واال

مكتبات كال اللرفين واالشراف المشترك على الللبة في الدراسات العليا 

والنشر بالمجالت العلمية لكال البلدين حيث وقع جميع االلراف في نهاية 

اللقاء بيان ختامي تضمن الفقرات التي تم تداولها خالل االجتماع بين الجانب 

العراقي". وفي ختام االجتماع اعرب الجانبان عن  االيراني والجانب

حرصهم على تفعيل مذكرات التعاون والتفاهم العلمي بما يخدم البلدين في 

جميع المجاالت كما اتفقا على اقامة اجتماع ثاني في البصرة بغضون 

االسابيع المقبلة. وعلى صعيد متصل زار ممثل جامعة البصرة للنفل والغاز 

حافظ عباس كلية الصناعات النفلية في عبادان واللع على الدكتور عباس 

مختبراتها وقاعاتها الدراسية وجميع مرافقها الحيوية وبحث مع المسؤولين 

عليها امكانية االستفادة من امكانات الجامعة االيرانية في االمور التي تخص 

 جامعة البصرة للنفل والغاز. 
 
 وفد جامعة البصرة للنفط والغاز يقدم التهنئة لمدير عام تربية البصرة

اعد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز للشؤون االدارية االستاذ المساعد قام وفد رفيع المستوى متمثال  بمس

الدكتور عباس حافظ عباس ومدير الشعبة القانونية في الجامعة االستاذ دمحم علي راضي ومدير شعبة 

 االعالم في الجامعة االستاذ حيدر علي قاموا بزيارة الى مدير عام تربية البصرة الجديد الدكتور عبدالحسين

سلمان عبدالحسن لتقديم التهنئة والتبريك له بمناسبة تسنمه المنصب الجديد كمدير عام لتربية 

البصرة.ورحب الدكتور عبدالحسين سلمان بالوفد الزائر اشد الترحيب معربا  عن سعادته بهذه الزيارة ، 

رتقاء به وتقديم سبل وتباحث الجانبان اهمية الواقع التربوي والتعليمي في محافظة البصرة وضرورة اال

النجاح له بكافة الوسائل والسبل لتطوير الحراك العلمي والتربوي في المدينة ، وفي ختام اللقاء منح الوفد 

الزائر درع الجامعة لمدير التربية الجديد تزامنا  مع تسنمه منصب مدير التربية سلمه له مساعد رئيس 

دكتور عباس حافظ عباس وبدوره شكر الدكتور عبد الحسين الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد ال

   

النجاح له بكافة  وتباحث الجانبان اهمية الواقع التربوي والتعليمي في محافظة البصرة وضرورة االرتقاء به وتقديم سبل

والتربوي في المدينة ، وفي ختام اللقاء منح الوفد الزائر درع الجامعة لمدير  الوسائل والسبل لتطوير الحراك العلمي

التربية الجديد تزامنا  مع تسنمه منصب مدير التربية سلمه له مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية االستاذ المساعد 

لمبادرة والخطوة التي قامت بها الدكتور عباس حافظ عباس وبدوره شكر الدكتور عبد الحسين سلمان عبدالحسن هذه ا

 .الجامعة
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ع مذكرة جامعة البصرة للنفط والغاز تبحث مع شركة نفط الجنوب توقي

 تفاهم بين الجانبين

 
عقدت جامعة البصرة للنفل والغاز اجتماعها الثاني خالل الشهر الجاري مع شركة نفل الجنوب 

في مبنى كلية هندسة النفل والغاز وذلك من اجل اعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين من اجل 

الفاق المستقبلية التي تخدم الصناعة النفلية النهوض بصناعة النفل والغاز في العراق ولرسم ا

في العراق.وذكر مساعد رئيس جامعة البصرة للنفل والغاز للشؤون العلمية االستاذ المساعد 

الدكتور غزوان نوري سعد بانه قد "اتفق الجانبان على عدة محاور ستتضمنها مذكرة التفاهم 

رة للنفل والغاز لحقول ومواقع شركة نفل ومنها تسهيل الزيارات الميدانية لللبة جامعة البص

الجنوب واالستفادة من خبرات كوادر شركة نفل الجنوب في اغناء مفردات المناهج العلمية في 

الجامعة بما وينسجم مع متللبات حقل العمل ومستجدات الصناعة النفلية واسهام شركة نفل 

لصيفية".وتابع"وفي المجال العلمي تم الجنوب في تدريب الللبة بالمواقع النفلية خالل العللة ا

وضع عدة محاور ومنها التعاون العلمي في مجال النشر والتأليف المشترك ودعم االصدارات 

والمجالت العلمية وتسهيل حصول شركة نفل الجنوب على االلاريح المميزة داخل الجامعة اما 

والنفلية والمقالع والخرائل  المفصل الثالث فكانت محاوره تدور حول توفير النماذج الصخرية

الملبوعة لالستفادة منها كوسائل توضيحية للللبة وفي مجال المحور الرابع الخاص بالندوات 

وورش العمل والمؤتمرات فركزنا على العمل على عقد حلقات دراسية وندوات مشتركة سنوياً 

ل حل مشاكل حقلية تسلل الضوء على كل ما هو جديد في مجاالت صناعة النفل والغاز من اج

 تلبيقية كما اتفقنا على تسمية عضو ارتبال من كل لرف للتنسيق بين الجانبين".

 

 

 

شارك مساعد رئيس جامعة 

والغاز للشؤون  البصرة للنفل

االدارية االستاذ المساعد الدكتور 

عباس حافظ عباس باالجتماع 

الثنائي التشاوري لجامعات 

المنلقة الحرة في ايران مع 

جامعات البصرة والذي جرت 

فعالياته في جمهورية ايران 

االسالمية، وبحضور ممثل 

وزارة التعليم العالي والبحث 

ة العلمي االيرانية بالمنالقة الحر

في عموم ايران اضافة الى مدير 

المنلقة الحرة ومعاون مدير 

المنلقة الحرة للشؤون الثقافية 

وبحضور الجانب العراقي متمثالً 

بجامعات البصرة وهي جامعة 

البصرة للنفل والغاز وجامعة 

البصرة والجامعة التقنية الجنوبية 

ومعهد التدريب النفلي وكلية 

البصرة الجامعة للعلوم 

نولوجية وكلية العراق والتك

الجامعة. وأشار مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون االدارية االستاذ 

المساعد الدكتور عباس حافظ 

عباس بانه "تم االتفاق خالل 

االجتماع على عقد اتفاقية تعاون 

 علمية بين

عملية تهيئة  وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز يتابع مع قائمقامية القرنة

 ارض بناية الجامعة

ة للنفط والغاز زار وفد يمثل جامعة البصر 

قائمقامية قضاء القرنة والتقى الوفد بالقائمام 

االستاذ دمحم ناصح الحسن والذي استقبل الوفد 

بحفاوة وترحيب، وتباحث الجانبان حول سير 

عملية رفع االنقاض والنفايات عن ارض 

بناية جامعة البصرة للنفط والغاز في قضاء 

عملية القرنة ، حيث تابع وفد الجامعة ميدانيا  

رفع االنقاض والنفايات وتنظيف وتهيئة 

الجامعة في قضاء  االرض التي ستبنى عليها

 القرنة،

 

حجر األساس في قضاء  0266اكتوبر  61القرنة، يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت في 

وكانت قد اكتملت المرحلة االولى من اعداد القرنة لمشروع إنشاء مقر كبير لجامعة البصرة للنفط والغاز 

االمريكية وسيقع مقر الجامعة الدائمي في القرنة شمال البصرة حيث يضم  ICON التصاميم من قبل شركة

المجمع الجامعي كمرحلة اولى ثمان كليات اضافة الى دور سكن للتدريسيين والموظفين واقسام داخلية للطلبة 

وقاعات الرياضة ومسجد ومسبح وقضايا خدمية اخرى اذ ستكون مدينة  والطالبات فضال  عن المالعب

جامعية متكاملة تشكل معلما  مهما  ألهالي البصرة.وما تجدر االشارة اليه انه تم استحداث جامعة البصرة للنفط 

 والغاز لتكون اول جامعة تخصصية في مجال الطاقة على مستوى العراق.

 

 االخيرة السادسة 

 
ALJUMMAN 

 




