
جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بندوة حول مستقبل الطاقة تنظمھا وزارة النفط وجمعیة مھندسي البترول العالمیة

شارك وفد رفیع المســتوى من جامعة البصـــرة للنفط والغاز بفعالیات الندوة العلمیة التي اقامتھا وزارة 
النفط بالتعاون مع جمعیة مھندســــــي البترول العالمیة (SPE( والتي اقیمت على مدى یومین في قاعة 

الفراھیدي بفندق البصرة الدولي(شیراتون سابقا) تحت شعار(العراق إمكانیات نفطیة ومسـتقبل الطاقة) ً
برعایة وزیر النفط االستاذ جبار علي حســــین اللعیبي وبمشـــــاركة شركات عالمیة وعربیة وباحثون 
مختصــون في مجال الطاقة. ومثل جامعة البصــرة للنفط والغاز الســید رئیس الجامعة االستاذ الدكتور 
علي محسن المشاط والمسـاعد االداري االستاذ المسـاعد الدكتور عباس حافظ عباس وعمید كلیة ھندسة 
النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرسول البدران والدكتور محمد ادریس الموسوي. وقد ادار الجلســـــة 
االفتتاحیة في الندوة رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط، كما ساھم 
المشاط بتكریم الباحثین المشاركین في الجلسة االفتتاحیة. وقد تناولت جلسات الندوة قضایا تتعلق بقطاع 
النفط والخطط الخاصة باستثمار الغاز وزیادة معدالت اإلنتاج من النفط لتصل إلى ٥ ملیون برمیل نھایة 
عام ٢٠١٧ وتم بحث خطط الستثمار الغاز المحروق بنســــــــبة تفوق ٦٠٪ وطرح خالل المؤتمر عدة 

 بحوث تطبیقیة تتعلق بالصـناعة النفطیة من اجل تطویر الصـناعة النفطیة في العراق كما تم خالل الجلسـة االفتتاحیة تناول قضـایا مھمة للمشــاریع االستراتیجیة التي 
تخدم واقع قطاع النفط والغاز في البصــــرة وقد ركزت الندوة على رؤیة العراق للتطورات المســــتقبلیة واألھداف المســــتقبلیة للتنقیب عن النفط والغاز وإنتاج النفط 
وتصـدیره و فرص تطویر الحقول ومشـاریع الصـناعات التكریریة وصناعة التصـفیة وإنتاج المشــتقات وتوزیع المنتجات النفطیة. والتقى وفد جامعة البصــرة للنفط 
والغاز على ھامش الندوة بالســـید وزیر النفط االستاذ جبار اللعیبي وتباحث معھ سبل التعاون ما بین الجانبین وبدوره رحب اللعیبي بوفد جامعة البصـــرة للنفط والغاز 
وابدى استعداده للتعاون ما بین وزارة النفط وجامعة البصـرة للنفط والغاز من اجل خدمة الجامعة بوصف مخرجاتھا تمثل دعامة مھمة للشــركات النفطیة في البصــرة 

والعراق بصورة عامة.

رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یشـارك بتكریم عوائل 
شھداء الحشــــــــــــــد الشـــــــــــــــعبي وقواتنا االمنیة

شارك السـید رئیس جامعة البصــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محســن 
المشـــاط بتكریم عوائل شھداء الحشـــد الشــــعبي وقواتنا االمنیة ، وذلك خالل 
حضوره لحفل تكریم عوائل الشھداء الذي نظمتھ مدیریة تربیة البصرة ، والذي 
شھد حضـور مدیر عام تربیة البصـرة الدكتور عبد الحسـین سلمان عبد الحسـن 

وعددا من اعضــاء الحكومة المحلیة والشــخصـــیات الســـیاسیة واالجتماعیة ً
واالكادیمیة في البصرة ، حیث اقیم الحفل في بنایة قسم االشراف االختصـاصي 
، وابتدأت فعالیات الحفل باي من الذكر الحكیم ثم الوقوف لقراءة ســورة الفاتحة 
على ارواح شھداء العراق كافة واالستماع للنشــید الوطني،.بدوره ثمن الســـید 
رئیس جامعة البصــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محســن المشــاط ھذه 
الجھود في سبیل رد الدین لعوائل الشـــــھداء الذین قدموا ارواحھم فداء من اجل 
الوطن.وشھد ختام الحفل توزیع الھدایا العینیة وسلة رمضـان ومبالغ مالیة على 
عوائل شھداء الحشد الشـعبي وقواتنا االمنیة حیث شارك رئیس جامعة البصـرة 
للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسن المشاط بتوزیع بعض ھذه الھدایا على 
ذوي شھداء الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي.

جامعة البصرة للنفط والغاز تكرم مدیر عام الشـركة العامة 
لموانئ العراق االســــــتاذ ریاض ســــــوادي شـــــــمخي

زار وفد من جامعة البصــــــــرة للنفط 
والغاز مدیر عام الشــــــــــركة العامة 
لموانئ العراق رئیس مھندســــین اقدم 
ریاض سـوادي شـمخي والذي اسـتقبل 
وفد الجامعة في مكتبھ الخاص ، وضـم 
وفد جامعة البصــــرة للنفط والغاز كل 
من السـید رئیس جامعة البصــرة للنفط 
والغاز االستاذ الدكتور علي محســـــن 
المشـــاط والســـید المســـاعد االداري 

زار وفد من جامعة البصـــرة للنفط والغاز مدیر عام الشـــركة العامة لموانئ العراق 
رئیس مھندسـین اقدم ریاض ســوادي شــمخي والذي اســتقبل وفد الجامعة في مكتبھ 
الخاص ، وضم وفد جامعة البصرة للنفط والغاز كل من السـید رئیس جامعة البصـرة 
للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط والسـید المســاعد االداري االستاذ 
المساعد الدكتور عباس حافظ عباس ومدیر قسم المشاریع االعمار المدرس المسـاعد 
عبد المحســن عبد حطاب ومدیر قســـم االعالم والعالقات العامة حیدر علي االسدي 
ومدیر الشــعبة القانونیة الحقوقي محمد علي راضي، وتباحث الجانبان سبل االرتقاء 
بواقع التعلیم االكادیمي في البصــــرة واھمیة ذلك على محافظة البصـــــرة ، ورحب 
شمخي بوفد الجامعة وابدى اشادتھ بأھمیة الجامعة على محافظة البصـــــرة بوصفھا 
الجامعة التخصـــصـــیة الوحیدة في العراق بمجال الطاقة ، وقدم خالل اللقاء الســـید 
رئیس جامعة البصـــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محســـن المشــــاط شرحاً 

موجزا عن خطوات انشاء الجامعة واستراتیجیة عملھا على المستویات كافة، وبعدھا ً
قدم رئیس الجامعة كتاب شكر وتقدیر الى الســــید مدیر عام الشــــركة العامة لموانئ 

العراق كتكریم لھ تقدیرا لجھوده في التعاون المستمر مع جامعة البصرة للنفط والغاز ً
في سبیل النھوض بالمســــیرة التعلیمیة لجامعة البصـــــرة للنفط والغاز وخدمة بلدنا 
العراق كما قدم رئیس الجامعة درع الجامعة كتكریم خاص الى االســــــــــتاذ ریاض 

سـوادي شـمخي والذي بدوره اعرب عن شــكره لھذا التكریم معربا عن ســعادتھ بان ً
یكرم من مؤسســــــــــــــــــــــة اكادیمیة مھمة في محافظة البصــــــــــــــــــــــرة .

رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بفعالیات منتدى العراق للطاقة المنعقد بحضور حكومي ودولي
شارك السید رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط بفعالیات منتدى الطاقة العراقي المنعقد 
في فندق الرشید في العاصمة بغداد بمشـــــــاركة كل من رؤساء الجمھوریة ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزیر التعلیم 
العالي والبحث العلمي ووزیر النفط وعدة وزراء اخرین ، باإلضافة إلى األمین العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "األوبك" 
فضـــال عن حضـــور العدید من أعضـــاء مجلس النواب والمســـؤولین والمحافظین والســـفراء والخبراء ورجال األعمال 
واألكادیمیین العرب واالجانب، وانطلقت اعمال المنتدى تحت شعار (نحو قطاع طاقة ناجع واقتصاد متعدد الواردات) حیث 
ناقشت الجلسات عدة مواضیع تتعلق بسیاسات النفط وموضوع الطاقة واالقتصـاد وتطویر الغاز والطاقة ومسـتقبل األسواق 
النفطیة ومناقشـــــــــــة دور شركات النفط العالمیة في العراق.وعقد منتدى العراق للطاقة تحت إشراف معھد العراق للطاقة 
وبرعایة إعالمیة من مجموعة قنوات NRT.واتبع المنتدى ورشة عمل تخصــصــیة وتكریم للشــخصــیات المشــاركة في 
جلسـات المنتدى ، كما شھدت فعالیات المنتدى القاء عدة كلمات حول مسـتقبل الطاقة في العراق من قبل شخصــیات حكومیة 

واكادیمیین من مختلف بلدان العالم.





جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تشــــــــارك بلجنة تفعیل التوأمة بین محافظة البصــــــــرة ومدینة ھیوستن االمریكیة
شاركت جامعة البصـــرة للنفط والغاز باجتماع لجنة تفعیل اتفاقیة التوأمة ما بین محافظة البصـــرة ومدینة ھیوستن االمریكیة 
وذلك في مجلس محافظة البصـــرة ، وترأس االجتماع رئیس لجنة التطویر واالعمار في مجلس محافظة البصــــرة المھندسة 

زھرة البجاري وشارك فیھ عددا من ممثلي الدوائر والجامعات في البصــرة ، ومثل جامعة البصـــرة للنفط والغاز مدیر قســـم ً
المشاریع واالعمار في جامعة البصرة للنفط والغاز المدرس المساعد عبد المحسن عبد حطاب باعتبار الجامعة عضو في لجنة 
تفعیل اتفاقیة التوأمة مع مدینة ھیوستن االمریكیة. وشھد االجتماع مداخلة لممثل جامعة البصـــــــــــرة للنفط والغاز  المدرس 
المســاعد عبد المحســن عبد حطاب بین من خاللھا الحاجة الى تطویر الكفاءات في تخصـــصـــات الطاقة ومجاالت التدریب 
والبحث العلمي لمعالجة التلوث وقضـایا البیئة في البصـرة وایجاد سبل والیات لتطویر الكوادر المتخصـصــة في الصــناعات 
النفطیة ، حیث اكدت البجاري على ان مجال التعلیم والزیارات العلمیة ســــــــتكون احد محاور تفعیل االتفاقیة ما بین جامعات 
البصرة وجامعات مدینة ھیوستن االمریكیة  كون مدینة ھیوستن ینشط فیھا القطاع النفطي والعدید من القضایا التي تتشـابھ مع 

مدینة البصرة كما ان البصـرة بحاجة لالستفادة من تجربة مدینة ھیوستن في مجال تطویر الصـناعة النفطیة ، مؤكدة على ان االتفاقیة تنص على ارسال وفود من البصـرة 
للتدریب في مدینة ھیوستن. جدیر بالذكر أن محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي وعمدة ھیوستن السابقة أنیس باركر وقعا في مقر بلدیة ھیوستن في (٥ آیار ٢٠١٥) 
اتفاقیة توأمة بین المدینتین ذات محاور متعددة تشمل تبادل الخبرات ومد جسور التعاون في مجاالت االستثمار والصـحة والتعلیم والثقافة والزراعة والصـناعة واالتفاقیة 

ھي امتداد لمذكرة تفاھم سابقة بین المدینتین.

جامعة البصرة للنفط والغاز تبحث مع دائرة العمل والشؤون االجتماعیة سبل التعاون المشترك
قام وفد یمثل جامعة البصـــــرة للنفط والغاز بزیارة الى دائرة العمل والشــــــؤون االجتماعیة  في 
البصـرة، وضم وفد الجامعة كل من السـید المسـاعد االداري في الجامعة االستاذ المسـاعد الدكتور 
عباس حافظ عباس ومدیر قسم المشاریع واالعمار التدریسي عبد المحسن عبد حطاب ومدیر قسـم 
االعالم والعالقات العامة حیدر علي االسدي ومدیر الشــــعبة القانونیة محمد علي راضي واستقبل 
الوفد مدیر دائرة العمل والشؤون االجتماعیة في البصرة االستاذ محسن عبد الصمد المظفر مشـیداً 
بدور الجامعة المھم على مستوى البصرة ، وتباحث الجانبان اھمیة التعاون المشترك وسبل االتفاق 
على الیات عمل مشـــتركة ما بین الجانبین ، واكد المظفر على ان الدائرة تثمن كل الجھود المبذولة 
من قبل جامعة البصـرة للنفط والغاز ، وتحدث المســاعد االداري في جامعة البصــرة للنفط والغاز 
االستاذ المســــــاعد الدكتور عباس حافظ عباس عن نیة الجامعة استحداث ثالثة كلیات مطلع العام 
الدراســي المقبل وھي كل من (كلیة ھندســة العملیات االســـتخراجیة للنفط والغاز وكلیة ھندســـة 
العملیات الصـــناعیة للنفط والغاز وكلیة ھندسة االدارة الصـــناعیة للنفط والغاز)  واتفق الجانبان 
على تخصـیص جزء من قاعات ومختبرات بنایة مركز التدریب المھني في قضـاء ابي الخصــیب 

لتكون مقرا للكلیات المستحدثة في جامعة البصرة للنفط والغاز .ً

جامعة البصـرة للنفط والغاز تشـارك بورشة وزاریة لمناقشــة وضع جامعة البصـرة للنفط والغاز تشـارك بورشة وزاریة لمناقشــة وضع 
دلیل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الطلبة ٢٠١٧-٢٠١٨دلیل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الطلبة ٢٠١٧-٢٠١٨
جامعة البصـرة للنفط والغاز تشـارك بورشة وزاریة لمناقشــة وضع 
دلیل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الطلبة ٢٠١٧-٢٠١٨

شارك مدیر قســم شؤون الطلبة في جامعة البصــرة 
للنفط والغاز المدرس المســـاعد عدنان ھادي جعاز 
شـــطب بفعالیات ورشــــة العمل التي نظمتھا دائرة 
الدراســـــات والتخطیط والمتابعة في وزارة التعلیم 
العالي والبحث العلمي لوضــع دلیل شـــؤون الطلبة 
للعام الدراســــــــــي ٢٠١٧-٢٠١٧ وتعدیل بعض 
الضوابط والتعلیمات الخاصة بھذا الجانب. واقیمت 
الورشة بحضـــــــــــور وكیل وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي للشــــــؤون االداریة الدكتور محمد 

د السـراج ومدیر دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة الدكتور سھیل نجم عبد هللا ومدراء اقســام 
شؤون الطلبة في الجامعات العراقیة كافة ، حیث تم تداول المقترحات واآلراء بشــــــــــــأن دلیل  
واجراءات وضـوابط شـؤون الطلبة وضــوابط القبول وشــروطھ وامكانیة التعدیل علیھ، وابرز 

االفكار التي طرحت والتي ستنفذ بدءا من العام الدراسي المقبل ھو تحدید االقســـام العلمیة ضمن ً
القبول المركزي.

رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یھنئ طلبة رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یھنئ طلبة 
الجامعة بإقرار قانون تشغیل الخریجین األوائلالجامعة بإقرار قانون تشغیل الخریجین األوائل
رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یھنئ طلبة 
الجامعة بإقرار قانون تشغیل الخریجین األوائل

قدم رئیس جامعة البصـرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن 
المشــاط تھنئتھ الى طلبة جامعة البصــرة للنفط والغاز وذلك بمناسبة 
اقرار مجلس النواب في جلســــــتھ االعتیادیة الثانیة والثالثین قانون 
تشــــغیل الخریجین االوائل وجاء في نص تھنئتھ للطلبة ( نھنئ طلبة 
جامعة البصرة للنفط والغاز بإقرار قانون تشـغیل الخریجین األوائل، 
ونؤكد على أن الخریجین االوائل مخرجات فاعلة في صـــــــــــناعة 
مســـــتقبل بلدنا وال سیما في مجاالت الصــــــناعة النفطیة والغازیة 
باإلضــــافة الى محاور الطاقة كافة وھي خطوة مھمة لتكریم الجھود 
المبذولة من الطلبة االوائل ودعم الحـركة العلمیة).جدیـر بالذكــر ان 
مجلس النواب صوت على مقترح تشـــــغیل الخریجین االوائل (وھم 
الطلبة الثالثة االوائل على االقســام العلمیة في الكلیات والمعاھد التي 

تمنح شھادتي الدبلوم والبكالوریوس).

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم دورة تدریبیة حول قانون انضباط 

نظمت كلیة ھندســـــــــة النفط 
والغاز في جامعة البصـــــــرة 
للــنفط والغاز دورة تدریــبــیة 
حول شرح قانون انضــــــباط 
موظفـــي الدولة والقطاع العام 
رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل 
بمشـاركة عدد من التدریسـیین 
والموظفین، وحاضــــــــر في 
الدورة المشاور القانوني ایمان 
فیصــــــــل عبد الكریم ، حیث 

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم دورة تدریبیة حول قانون انضباط 
 موظفـــــــــــي الدولة

  تطرقت في بدایة الدورة لمفھوم القانون بصورة عامة ومدى ارتباطھ بالعمل االداري ، ثم قدمت 
المحاضرة شرحا لمواد قانون انضــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لســــنة ١٩٩١ ً

المعدل من حیث الحقوق والواجبات والمحاذیر والعقوبات وانواعھا وتأثیرھا على مســـــــــــیرة 
الموظف، واشارت المحاضرة بان الدورة تضــــــــــمنت : التعریف بواجبات وحقوق الموظفین 
بوصف الوظیفة العامة تكلیف وطني وخدمة اجتماعیة ھدفھا المصـلحة العامة وخدمة المواطنین 
على ضــــوء القواعد القانونیة .وتابعت : تناولنا كذلك المحظورات التي وضـــــعھا القانون على 
الموظف وكذلك العقوبات واثارھا واجراءات فرضــــــھا كما بینا الحقوق المادیة والمعنویة التي 

یتمتع بھا كل موظف.

تھنئة بمناسبة رفع الحظر عن مالعبنا العراقیةتھنئة بمناسبة رفع الحظر عن مالعبنا العراقیةتھنئة بمناسبة رفع الحظر عن مالعبنا العراقیة
تتقدم جامعة البصــرة للنفط والغاز متمثلة برئیســھا ومجلس الجامعة 
والكوادر التدریسـیة والوظیفیة والطلبة باحر التھاني والتبریكات الى 
الشـعب العراقي كافة وذلك بمناسبة صدور قرار االتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفیفا) بــرفع الحظــر الجــزئــي عن مالعبنا العـــراقیة إلقامة 
المباریات الدولیة الودیة ، متمنین في الوقت ذاتھ تكاتف جمیع الجھود 
في سبیل المســــاھمة برفع الحظر  الكلي عن مالعبنا في قادم االیام. 
والحمد � كانت لجامعتنا المشـــــــــاركة الفاعلة في ھذه االنجاز عن 
طریق الوقفات التضــــــامنیة والندوات التي تطالب برفع الحظر عن 
مالعبنا .الف الف مبروك للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب العراقي.







نظم مركز الحاسبة االلكترونیة في جامعة البصرة 
للنفط والغاز ورشـــــة عمل تدریبیة حول برنامج 
االدارة االلكترونیة لشـؤون الموظفین، بحضــور 
المسـاعد االدري االستاذ المسـاعد الدكتور عباس 
حافظ عباس والمســاعد العلمي االستاذ المســـاعد 
الدكتور غزوان نوري ســــــــعد وعدد من مدراء 
االقسـام والشـعب في رئاسة جامعة البصـرة للنفط 
والغاز ،وحاضر في الورشة مدیر مركز الحاسـبة 
االلكترونیة المھندس وائل حســــن فرحان، وذكر 
المحاضر بان: البرنامج من تصـــــــــــمیم مركز 

الحاسبة االلكترونیة في جامعة البصـــــــرة للنفط 
والغاز وھو یختص بإدارة كل شــــؤون الموظفین 
من حیث معلومات الموظفین وارشـــــفتھا وادارة 
االجازات وشـــؤون التقاعد وكل ما یتعلق ببیانات 
الموظفین. وتابع: صممنا ھذا البرنامج من اجل ان 
نتحول من النظام الورقي الـى النظام االلكتـرونـي 

ألتمتة العملیات االداریة حفاظا علـــى المعلومات ً
من الضـــــــیاع والتلف وسرعة االنجاز وسرعة 
الوصــول الى المعلومات مع الحفاظ على ســـریة 
البیانات باســــــــــتخدام تقنیات البرمجة الحدیثة.




نظم مركز التعلیم المســـــــتمر في جامعة 
البصــرة للنفط والغاز دورة تدریبیة حول 
موضوع (التخطیط االستراتیجي) لمدراء 
االقسـام ومســؤولي الشــعب االداریة في 
رئاسة جامعة البصــــــــرة للنفط والغاز ، 
وحاضر في الدورة التدریســـــــــي وسام 
ابراھیم موســـى ، وذكر المحاضــــر بان 
الدورة تضـــــــــــــمنت التعریف بمفھوم 
االسـتراتیجیة وممن تتكون االسـتراتیجیة 
المنظمة والتخطیط االسـتراتیجي والخطة 
االســــــــــــــــتراتیجیة واھمیة التخطیط 

 االستراتیجي وخطوات التخطیط االستراتیجي واسباب دراسـة التخطیط االسـتراتیجي 
وكیفیة البدء بالتخطیط االســــــــــــــــــتراتیجي بالمنظمة ومراحل اعداد وتنفیذ الخطة 
االستراتیجیة المتكاملة وعوامل نجاح التخطیط االسـتراتیجي. وأضـاف موسـى: تھدف 
الدورة لرفع مســتوى االداء الوظیفي لمدراء االقســام ومســؤولي الشــعب االداریة في 
مجال التخطیط االستراتیجي على مســـــــــــــــــــتوى االقســـــــــــــــــــام والجامعة.

جامعة البصــــــــــــــــــــــــــــرة للنفط و الغاز  تنظم دورة صحفیة 
 لتدریب كوادر الوحدات االعالمیة والموقع االلكتـــــــــرونــــــــــي

نظم قســـم االعالم والعالقات العامة في جامعة البصـــرة للنفط والغاز 
دورة صـــــــــحفیة لتدریب الكوادر العاملة في وحدات االعالم وادارة 
الموقع االلكتروني في كلیة ھندســــــة النفط والغاز ، وذلك یوم الثالثاء 
الثامن والعشـــرین من اذار الجاري واقیمت الدورة على قاعة المجلس 
في رئاسة الجامعة وحاضر فیھا مدیر قســــم االعالم والعالقات العامة 
في جامعة البصرة للنفط والغاز حیدر علي االسدي ، وتضـمنت الدورة 
التعریف بالیات كتابة الخبر الصــــحفي واسالیب تحریر الخبر وتناول 
المعلومات المھمة في كتابة الخبر ، واكد المحاضــر على اھمیة اعتناء 
محرري االخبار بالمعلومات العلمیة الواردة في الندوات والمؤتمـرات 

وورش العمل .مبینا بان : ھدف الدورة ھو لتطویر قابلیات المشـتركین ً
في مجال تحریر االخبار الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفیة.

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة سالمةجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة سالمة
 اللغة العربیة في المخاطبات الرســــــــــــمیة اللغة العربیة في المخاطبات الرســــــــــــمیة
جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة سالمة
 اللغة العربیة في المخاطبات الرســــــــــــمیة

نظم مركز التعلیم المســتمر في جامعة 
البصـرة للنفط والغاز دورة تدریبیة في 
موضـــوع (ســـالمة اللغة العربیة في 
المخاطبات الرســمیة) وحاضـــر فیھا 
المتخصـــص في اللغة العربیة االستاذ 
المسـاعد الدكتور ناصر شاكر االسدي 
بمشــــــــاركة عدد من موظفي رئاسة 
جامعة البصـــــرة للنفط والغاز، وذكر 
المحاضر االستاذ المســـــاعد الدكتور 
ناصـر االسـدي بان الدورة : تتألف من 
 ســتة محاضـــرات اذ ســـتكون االفتتاحیة عن اللغة العربیة واھمیتھا في الخطابات 
الیومیة والرسمیة كما سنتناول موضوع عالمات الترقیم وكیفیة كتابة الضاد والظاء 
وكیفیة كتابة التاء والتاء المربوطة القصــــــیرة والطویلة وأسس كتابة الھمزة ھمزة 
القطع وھمزة الوصــل وكیفیة كتابة الھمزة المتوســـطة على الواو وعلى الكرســـي 
ومفردة على السطر والھمزة المتطرفة كما تتضـمن الدورة تناول موضوع االخطاء 
الشـائعة وتختتم فعالیات الدورة بامتحان اختبار كفاءة المشـتركین حیث سینال شھادة 
مشـــاركة من جامعة البصـــرة للنفط والغاز كل من یجتاز الدورة بنجاح. وتأتي ھذه 
الدورات لتطویر قابلیات الموظفین في جامعة البصـــــــــــرة للنفط والغاز وبخاصة 
العاملین على تحریر الكتب الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیة.

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم ندوة عن تحریر
 الموصل وانتصــــــــــــــــــــــارات قواتنا االمنیة
تحت شعار( الموصل تتحرر بسـواعد قواتنا االمنیة ) نظم قسـم االعالم 
والعالقات العامة في جامعة البصــــــرة للنفط والغاز ندوة حول تحریر 
مدینة الموصل وانتصـــارات قواتنا االمنیة المســــلحة ، وذلك استجابة 
لتوجیھات االمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعلیم العالـــــــــــي 
والبحث العلمي، حیث تضمنت الندوة ثالثة اوراق بحثیة ، كانت االولى 
لفاطمة ھادي احمد بعنوان (مواقف انســـــــــــــانیة في عملیات تحریر 
الموصل) تناولت فیھا ابرز المواقف االنســانیة التي یقدمھا افراد قواتنا 

 المسلحة بالتعامل مع النازحین واالھالي في المناطق المحررة والورقة الثانیة كانت لحیدر علي كریم بعنوان (دور االعالم في عملیات تحریر الموصل) تناول 
فیھا اھمیة االعالم في الحرب العسـكریة بوصفھ جزء مھم من االنتصــارات واشاعة روح النصــر بین المقاتلین ویســاھم بھزیمة الزمر االرھابي، اما الورقة 

الثالثة فكانت بعنوان ( الخلفات التاریخیة والفكریة لتنظیم داعش االرھابي) للمتخصـــــصــــــة في التاریخ 
االسالمي یاسمین سالم مطرود والتي تمفصــلت حول ثالثة محاور كان المحور االول حول معنى اإلرھاب 
والثاني كان بعنوان جذور فكر داعش التكفیري والجھادي ( المدارس والتیارات الفكریة التي اســــتند علیھا 
التنظیم ومخالفتھ لھا ) اما الثالث فكان عن تأســـیس تنظیم داعش االرھابي. وختمت الندوة بعدة توصــــیات 
ومنھا ضرورة التعامل الحذر مع ما یبث في وسائل التواصل االجتماعي وعدم نشـــــر اي صور تســـــيء 
وتساھم بالحاق االذى بقواتنا االمنیة  من الناحیة النفسیة والعسكریة واھمیة محاربة الشـائعات التي تزعزع 
الوضع االمني في البالد. كما اكد المشــاركون من خالل مداخالتھم على ضرورة المســاندة المعنویة لقواتنا 
االمنیة عبر ما ینشــر في مواقع التواصل االجتماعي .ومن جانبھ اكد المســـاعد االداري االستاذ المســـاعد 
الدكتور عباس حافظ عباس بان الندوة تھدف الى محاربة الفكر التكفیري لتنظیم داعش االرھابي وتأتـي ھذه 
الندوة كاحدى فعالیات جامعتنا في االحتفال باسبوع انتصار قواتنا االمنیة وتحریر مدینة الموصل من براثن 
االرھاب التكفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الجبان.

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دوریة تدریبیة حول السالمة المھنیة في المؤسسات الحكومیةجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دوریة تدریبیة حول السالمة المھنیة في المؤسسات الحكومیةجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دوریة تدریبیة حول السالمة المھنیة في المؤسسات الحكومیة
نظم مركز التعلیم المســتمر في جامعة البصــرة للنفط والغاز دورة تدریبیة حول موضوع (الســـالمة المھنیة في المؤسســـات 
الحكومیة) لموظفي رئاسة جامعة البصــرة للنفط والغاز، وابتدأت فعالیات الدورة الیوم االثنین الرابع والعشـــرین من نیســـان 
الجاري على قاعة المجلس في رئاسة جامعة البصــرة للنفط والغاز ، وحاضر فیھا مســـؤول شعبة التعلیم المســـتمر في جامعة 
البصـــــرة للنفط والغاز منتظر عریبي جاسم الالمي .وذكر الالمي بان الدورة تتضــــــمن عدة محاور منھا : التعریف بمفاھیم 
الســـــــالمة العامة وحوادث ومخاطر الكھرباء وطرق الوقایة منھا وخطط الطوارئ وانواع الحرائق وطرق مكافحة الحرائق 
وانواع مطافئ الحرائق وكیفیة استخدامھا ونقاط التجمع في حال حدوث خطر ما ومفاھیم االسعافات االولیة وكیفیة استخدامھا. 
وتابع المحاضر :سیتم اجراء اختبار نھائي لجمیع المشــــتركین یمنح بعدھا الذین یجتازون االمتحان بنجاح شھادة مشـــــاركة.





جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة في مجال الحاسوبجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة في مجال الحاسوبجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة في مجال الحاسوب

نطم مركز الحاسبة االلكترونیة في جامعة البصــرة للنفط والغاز دورة تدریبیة في مجال الحاسبات 
وذلك من اجل تطویر قابلیات الموظفین المتعینین حدیثا في جامعة البصرة للنفط والغاز وھي تمثل ً

انطالق باكورة اعمال مركز الحاســـــبة االلكترونیة للعام الجدید. وذكر المحاضـــــر مدیر مركز 
الحاسبة االلكترونیة المھندس وائل حســـن فرحان بان: الدورة تخصـــصـــیة في مجال الحاسبات 
اساسیة وتضــــــمنت طرح مواضیع مھمة وذا فائدة للعاملین في الجامعة ومنھا التعرف على عمل 
برنامج التشغیل ویندور والیة العمل على برامج االكسل وبرنامج وورد وبرنامج باوربوینت حیث 
ســـــــــتكون ھذه الدورة بدایة النطالق دورات اخرى في مجال البرامج االلكترونیة المتقدمة التي 
ستشمل التدریسـیین والموظفین والفنیین في تشـكیالت الجامعة كافة.وتابع :المتدربون اعربوا عن 
ثنائھم للجامعة لتنظیمھا ھكذا دورات تطور من مھاراتھم فـــي المجاالت االلكتـــرونیة التــــي تعد 

مفصـــال مھما في عمل المؤسســـة االكادیمیة مؤكدین على اھمیة استمرار ھذه الدورات التدریبیة ًً
وتنوعھا فــي الفتـــرات القادمة لما لھا من انعكاس ایجابـــي علـــى تنمیة قدرات الموظف لمواكبة 
التطورات العصریة بكافة مستویاتھا. واضاف حسن : فعالیات الختام ستشـھد اجراء اختبار لجمیع 

 المتدربین یمنح بعدھا المشــارك شھادة اجتیاز الدورة والتي ستكون جواز مرور لجمیع الموظفین في كیفیة اتقان العمل على الحاسوب ومعرفة حیثیاتھ. جدیر بالذكر ان 
مركز التعلیم المستمر في جامعة البصرة للنفط والغاز كان قد اطلق جدول اعمالھ خالل االسبوع المنصـرم والذي سیشـھد اقامة دورات وورش عمل متنوعة في مختلف 

التخصصات التي تطور من عمل الموظفین في الجامعة.

جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك في بطولة الجامعات العراقیة بكرة القدمجامعة البصرة للنفط والغاز تشارك في بطولة الجامعات العراقیة بكرة القدمجامعة البصرة للنفط والغاز تشارك في بطولة الجامعات العراقیة بكرة القدم
شارك منتخب جامعة البصـــرة للنفط والغاز في بطولة الجامعات العراقیة بكرة القدم الخاصة بالطلبة والتي تنظم 
من قبل قســــم النشــــاطات الطالبیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، والتي تقام في محافظة البصــــرة 
بمشــــاركة منتخبات الجامعات العراقیة حیث تضــــم البطولة اربع مجموعات وتخوض الفرق المباریات بنظام 
الدوري ، واوقعت القرعة منتخب جامعة البصــــــــرة للنفط والغاز في المجموعة الثانیة الى جانب جامعة دیالى 
وجامعة الفرات االوســط ، حیث خاض فریق جامعتنا اولى مباریاتھ امام منتخب جامعة دیالى صـــباح ھذا الیوم 
الثالثاء الســــابع من اذار الجاري وذلك على ارضیة ملعب نادي نفط الجنوب وانتھت المباراة لصــــالح منتخب 

جامعة دیالى ، ویخوض منتخب جامعة البصرة للنفط والغاز مباراتھ المقبلة مع منتخب جامعة الفرات االوسط.

رئیس التحالف الوطني العراقي السید عمار الحكیم یجتمع بجامعة البصرة للنفط والغاز وجمع من رؤساء 
الجامعات وعمداء الكلیات

شارك وفد جامعة البصــرة للنفط والغاز في االجتماع 
الذي عقده رئیس التحالف الوطني العراقي الســــــــید 
عمار الحكیم مع جمع من رؤســـاء الجامعات وعمداء 
الكلیات في جامعات البصـــرة ، والذي عقد في دیوان 
محافظة البصـرة بحضــور محافظ البصــرة الدكتور 

ماجد النصراوي وعددا من اعضـاء التحالف الوطني ً
العراقي واعضــــــاء مجلس النواب ومجلس محافظة 
البصـرة ، حیث مثل وفد جامعة البصـرة للنفط والغاز 
كل من المساعد االداري في الجامعة االستاذ المسـاعد 
الدكتور عباس حافظ عباس وعمید كلیة ھندســة النفط 
والغاز الدكتور فراس عبد الرسـول البدران والمعاون 
االداري في كلیة ھندســـــة النفط والغاز الدكتور رعد 
صالح مھدي ومدیر قسم المشاریع واالعمار المدرس 
المســـاعد عبد المحســـن عبد حطاب ومدیر الشـــعبة 
القانونیة محمد علي راضـــــي، حیث تم في االجتماع 
تناول عدة مواضــــــــــــــیع تخص الواقع االكادیمي 

والتعلیمي في محافظة البصــــــرة، واشار الحكیم الى 
قضیة االھتمام بالكادر التدریسـي للجامعات وتشـریع 
القوانین التي تحفظ الھیبة والكرامة لألســــــــــــــــرة 
التدریســـیة. وتحدث نیابة عن جامعة البصـــرة للنفط 
والغاز المساعد االداري في الجامعة االستاذ المسـاعد 

الدكتور عباس حافظ عباس مســـــتعرضا في كلمة لھ ً
فكرة انشـــــاء الجامعة وخطواتھا واستراتیجیة عملھا 
وابرز احتیاجاتھا ومتطلباتھا في عملیة اســـــــتحداث 
الكلیات الجدیدة وتوفیــــــــــر البنایات الالزمة لذلك، 
وتطـــــرق حافظ الـــــى اعداد الطلبة فـــــي الجامعة 
والخطوات التي تســــــــــعى الجامعة لتحقیقھا للطلبة 
بوصــف الجامعة مقبلة على تخریج الدفعة االولى لھا 
ھذا العام. وبدوره استمع الســــید الحكیم الى متطلبات 
واحتیاجات جامعة البصــــــــــــرة للنفط والغاز والى 
المالحظات كافة التي طـرحت من قبل بقیة الجامعات 

في البصرة.

وفد من االخوة المسیح في زیارة الى جامعة البصرة للنفط والغازوفد من االخوة المسیح في زیارة الى جامعة البصرة للنفط والغازوفد من االخوة المسیح في زیارة الى جامعة البصرة للنفط والغاز
قام وفد یمثل كنیسـة مار فرام المســیحیة متمثال بمطران أبرشیة الجنوب المطران حبیب النوفلي ورئیس ابرشیة ً

البصرة القس عماد البنا بزیارة الى رئاسة جامعة البصـرة للنفط والغاز ،وكان في استقبال الوفد الزائر المسـاعد ّ
االداري االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس ومدیر قسـم االعالم والعالقات العامة حیدر علي االسدي ، 
حیث تباحث الجانبان اھمیة العلم والجانب االكادیمي  واھمیتھ في بناء االنسـان واعرب الوفد الزائر عن سعادتھ 
بھذا اللقاء وشكروا مبادرة الجامعة في زیارتھم لكنیسة مار فرام خالل اعیاد رأس السـنة المیالدیة ومیالد السـید 
المســـیح (علیھ الســــالم) كما اثنوا على مبادرة احیاء المكتبة المركزیة في جامعة الموصل التي اطلقتھا جامعة 
البصـــرة للنفط والغاز، وقدموا خالل زیارتھم مجموعة من االصدارات والمؤلفات كھدیة الى جامعة البصـــرة 
للنفط والغاز ،وبدوره شكر المســاعد االداري االستاذ المســاعد الدكتور عباس حافظ عباس ھذه الزیارة وعدھا 

ا بالخطوة المباركة في سبیل فتح افاق التعاون مع جمیع شرائح المجتمع البصـري، وفي ختام اللقاء قدم الدكتور عباس حافظ عباس درع الجامعة كتذكار الى 
مطران أبرشیة الجنوب المطران حبیب النوفلي والذي شكر جھود الجامعة المبذولة في سبیل خدمة الجانب العلمي في محافظة البصـــــــــــــــــــــــــــــرة.

جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك باجتماع وزاري یناقش التوصیف الوظیفي في الجامعاتجامعة البصرة للنفط والغاز تشارك باجتماع وزاري یناقش التوصیف الوظیفي في الجامعاتجامعة البصرة للنفط والغاز تشارك باجتماع وزاري یناقش التوصیف الوظیفي في الجامعات
شارك مسـؤول الشـعبة االداریة في قسـم الشـؤون القانونیة واالداریة بجامعة البصـرة للنفط والغاز المدرس المسـاعد 
وســــام ابراھیم موســــى في االجتماع الوزاري الذي عقدتھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع ممثلي الجامعات 
العراقیة كافة ، حیث ناقش المجتمعون تطبیق التوصیف الوظیفي للجامعات.وقال وكیل وزارة التعلیم العالي للشــؤون 
اإلداریة الدكتور محمد عبد عطیة الســراج خالل االجتماع إن الوزارة “تعمل على ترصین عمل مؤسســاتھا التعلیمیة 
عبر إصــــــــــــدار وتعدیل قوانینھا النافذة بما یتالءم مع توجھاتھا الحالیة لالرتقاء بواقع الجامعات”.وتابع الوكیل ان 
اإلســــــــــتراتیجیة الجدیدة التي تعمل علیھا الوزارة تتجھ نحو تطویر وتحدیث المنظومة القانونیة من اجل إیجاد بیئة 
جامعیة مالئمة.وتناول االجتماع تطبیق التوصــــیف الوظیفي العلمي للكلیات والمراكز البحثیة وتطبیق التوصــــیف 
الوظیفي االدراي لمدیري األقسام والشعب والوحدات ومعاییر اختیار القیادات الجامعیة من المساعدین وعمداء كلیات





تدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بمؤتمر علمي حول التعلیم االھليتدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بمؤتمر علمي حول التعلیم االھليتدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بمؤتمر علمي حول التعلیم االھلي
شارك مدیر قســـم شؤون الطلبة التدریســــي في كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة 
عدنان ھادي جعاز شطبالبصـرة للنفط والغاز المدرس المســاعد  بفعالیات المؤتمر 
العلمي االول (اثر التعلیم االھلي في االرتقاء بالمســـــــــتوى العلمي الجامعي) الذي 
عقدتھ كلیة المصـــطفى الجامعة على قاعة تموز في فندق عشـــتار وبرعایة من لدن 
معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور عبد الرزاق العیســــــــى 
وتحت شــــعار (التعلیم الجامعي األھلي صــــرح علمي لبناء المجتمع)، و شــــارك 
المدرس المســــاعد عدنان ھادي جعاز ببحثھ الموسوم (الخلل في ھیكل االقتصــــاد 
واثره على اداء الجامعات العراقیة).وذكر شطب بان البحث : یحاول اكتشــــــــــاف 

ً مصـــــادر واسالیب جدیدة لتمویل عمل الجامعات العراقیة بوصفھا ركنا اساسیا من ً
اركان التنمیة المســـتدامة بعیدا عن الموازنة العامة التي تتأثر بأسعار النفط الذي ھو ً

عصــب الموازنة الســنویة حیث اقترح البحث وجوب االھتمام بالكلیات والجامعات 
االھلیة ووضـــع ضــــوابط ومعاییر تنظم عملھا مع متابعة ومراقبة اداءھا بعد توفر 

ً العوامل المســـــــاعدة لنجاحھا وعدھا شریكا اساسیا في عملیة تنمیة وتطویر التعلیم ً
العالي في العراق.وتابع : تكمن اھمیة البحث بكونھ یرصد واحدة من مشــاكل التعلیم 

 العالي اال وھي قلة الموارد المالیة وكیفیة توفیرھا لدیمومة االستمراریة والتطور بشكل یتماشى مع متطلبات العصر.

تدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بالمؤتمر الدولي تدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بالمؤتمر الدولي 
حول تطبیقات النانو تكنولوجي في صـــــــــــــناعة النفط والغازحول تطبیقات النانو تكنولوجي في صـــــــــــــناعة النفط والغاز
تدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك بالمؤتمر الدولي 
حول تطبیقات النانو تكنولوجي في صـــــــــــــناعة النفط والغاز

شارك التدریســــي في قســـــم الھندسة الكیمیائیة 
وتكریر النفط في كلیة ھندســـــة النفط والغاز في 
جامعة البصــرة للنفط والغاز المدرس المســـاعد 
Studying  علي داود ســـلمان ببحثھ الموســـوم
E ff e c t  o f  N a n o - M e t a k a o l i n 
Admixture Material On Mechanical 

  Proper�es of Oil Well Cement (OWC
في المؤتمر العلمي الدولـي األول لتطبیقات النانو 
تكنولوجي والمواد المتقدمـة في صنـاعـة النفـــط 
والغـــاز والذي اقیم فــــــي الجامعة التكنولوجیة 
بالتعاون مع شـــركة توزیع المنتجات النفطیة في 

 وزارة النفط وبرعایة من قبل معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االســــــــــتاذ الدكتور 
عبدالرزاق العیسى ومعالي وزیر النفط االستاذ جبار اللعیبي. وذكر المدرس المساعد علي داود 
سلمان بان المؤتمر یھدف الى مواكبة المســــــــتجدات العلمیة الحدیثة في مجال تطبیقات النانو 
تكنولوجي في قطاع النفط والغاز والعمل على اســـــــــــــتثمارھا في عملیات خزن النفط الخام 
والمشتقات النفطیة ونقل النفط والغاز .وتابع : ان ادخال ھذه التقنیة في المشـاریع النفطیة عملیة 
مھمة في تحسین االنتاج النفطي. وفي ختام المؤتمر تم تكریم المدرس المساعد علي داود سلمان 
بدرع وشھادة تقدیریة لمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركتھ الفاعلة في فعالیات المؤتمر.

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم مســابقة
 مشاریع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة

نظم قســـــــــم ھندسة النفط و الغاز في كلیة ھندسة النفط والغاز 
بجامعة البصــرة للنفط والغاز مســابقة مشــاریع التخرج لطلبة 
المرحلة الرابعة وذلك بمشـاركة ست مجموعات من  الطلبة , و 
تألفت لجنة تقییم المشــاریع من الدكتور محمد ادریس الموسوي 
و الدكتور وھام اســـــھیر لفتة و الدكتور علي رضـــــا كاظمي 
باإلضافة الى االستاذ نجاح سعید عبدالرضا , و بعد احتســـــاب 
معدل درجات التقییم لجمیع المشــــاریع اسفرت النتیجة النھائیة 
عن فوز مشــروع المجموعة الرابعة المتكونة من الطالب عادل 
محمد ناصر و الطالب عبدهللا عبدالرزاق والطالبة رسـل ضـیاء 
حســین كأفضـــل مشـــروع  في المســـابقة, باإلضافة الى فوز 
الطالب عادل محمد ناصر كأفضــل طالب لعرض المشـــروع. 
وذكر رئیس لجنة مســـــابقة مشـــــاریع التخرج الدكتور محمد 
ادریس الموسوي بان ھذه المســــابقة جاءت لتحفیز الطلبة على 
البحوث العلمیة والتنافس العلمي فیما بینھم والتسلح بسالح العلم 
والفكر وبخاصــة طلبة المرحلة الرابعة الذین ســـیتخرجون في 
االسابیع القلیلة القادمة وسـتفتح لھم ابواب العمل المیداني والذي 
یجب ان یتســـــــلحوا لھ بقوة في مجاالت تخصـــــــصـــــــھم.

تحت شعار(شھر رمضـــــــــــــــان شھر الخیر والبركة) وضمن مبادرات الجامعة التطوعیة 
واالنسانیة المستمرة ، قامت جامعة البصـرة للنفط والغاز بتوزیع (سلة رمضـان) على العوائل 

المتعففة في البصـرة ، حیث جاءت ھذه المبادرة تزامنا مع ایام الشـھر الفضـیل شھر رمضــان ً
المبارك، وذكر مدیر قسم االعالم والعالقات العامة في جامعة البصرة للنفط والغاز حیدر علي 
االسدي بان المبادرة التطوعیة جاءت بمشــاركة من منتســبي جامعة البصـــرة للنفط والغاز ، 
حیث تضمنت السلة العدید من المواد الغذائیة التي توفر للعوائل المتعففة وجبات االفطار خالل 
شھر رمضـــــــــان المبارك. ومن جانبھم اشاد العوائل بھذه المبادرة واثنوا على جھود جامعة 
البصــــــــــــرة للنفط والغاز في تنظیم واقامة المبادرات االنســــــــــــانیة في شتى المجاالت.

جامعة البصرة للنفط والغاز توزع (سلة رمضان)جامعة البصرة للنفط والغاز توزع (سلة رمضان)
 للعوائل المتعففة للعوائل المتعففة

جامعة البصرة للنفط والغاز توزع (سلة رمضان)
 للعوائل المتعففة

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم حفل التخرجكلیة ھندسة النفط والغاز تنظم حفل التخرج
 العائلي المســـــــــــــــــــائي للدفعة االولى  العائلي المســـــــــــــــــــائي للدفعة االولى 
كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم حفل التخرج
 العائلي المســـــــــــــــــــائي للدفعة االولى 
نظم طلبة كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصـــــــرة للنفط 
والغاز حفل التخرج العائلي المســـائي للدفعة االولى من جامعة 
البصــــــرة للنفط والغاز وذلك على قاعة ماس للمناسبات وسط 

محافظة البصرة وبحضور عددا من التدریسیین وعوائل الطلبة ً
من مختلف المحافظات العراقیة ،وشــــــھد الحفل قراءة اي من 



نظم طلبة كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصــرة للنفط والغاز حفل التخرج العائلي المســائي للدفعة االولى من جامعة البصــرة للنفط والغاز وذلك على قاعة 
ماس للمناسبات وسط محافظة البصــرة وبحضــور عددا من التدریســیین وعوائل الطلبة من مختلف المحافظات العراقیة ،وشھد الحفل قراءة اي من الذكر الحكیم ً

ووقفة لقراءة سورة الفاتحة واداء النشــید الوطني ، وكذلك دخول كرادیس الطلبة ، وافتتحت الفعالیات بكلمة لرئیس قســم ھندسة النفط والغاز في كلیة ھندسة النفط 
والغاز الدكتور رعد زعالن حمود ھنأ من خاللھا الطلبة وبارك لھم االحتفال بینما اشاد رئیس قســـم الھندسة الكیمائیة وتكریر النفط الدكتور محمد عبد الوھاب في 

كلمتھ بھذه الدفعة معربا عن سعادتھ بتخرج الدفعة االولى للكلیة. والقى الطالب علي عبد هللا عبد الحســــین كلمة طلبة قســــم ھندسة النفط والغاز بینما القى الطالب ً
حســن عبد الكاظم دینار كلمة طلبة قســم الھندسة الكیمائیة وتكریر النفط. كما شھد الحفل العائلي فقرات شعریة للطلبة ومســرحیة كومیدیة وفقرات فنیة وموسیقیة 

وفقرة االسئلة واالجوبة وتسلیم شھادات تقدیریة للطلبة والختام بوجبة عشاء للحضور وسط اجواء من الفرح عمت المشاركین من اساتذة وذوي الطلبة.




شارك باحثان من كلیة ھندسة النفط والغاز بجامعة البصـرة للنفط والغاز بفعالیات المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
الذي نظمتھ الجامعة التقنیة الجنوبیة تحت شعار (البحث التقني طریقنا الى المســتقبل) والذي اقیم برعایة معالي 
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العیسـى، حیث اشترك التدریســي في كلیة ھندسة النفط 
والغاز میثم عبد الحمید ببحث علمي مشــــــــترك مع الدكتور یوسف االسدي بعنوان (الدور االستراتیجي للنفط 
العراقي في رسم المالمح المســـــتقبلیة لخارطة النفط الدولیة لغایة ٢٠٣٥) وذكر عبد الحمید بان البحث یتناول 
"مسـتقبل العرض والطلب العالمي على النفط الخام في أسواق النفط الدولیة وموقع النفط العراقي في الصــناعة 
النفطیة وتحلیل االستراتیجیات المتبعة لتطویر القطاع النفطي العراقي ویخلص البحث الى رؤیة مســــــــتقبلیة 

لمساھمة النفط العراقي في خارطة النفط الدولیة فضـال عن طرحھ لخارطة طریق تفصـیلیة یمكن لوزارة النفط ً
ان تتبعھا كاستراتیجیة للتفاوض مع منظمة أوبك لتحدید حصـة العراق النفطیة في الوقت الحاضر والمســتقبل" 
وعلى صعید متصـــل شارك في المؤتمر ذاتھ التدریســـي في كلیة ھندسة النفط والغاز عدنان ھادي الشــــمري 
بالبحث العلمي الموسوم (الفرص االستثماریة في محافظة البصـرة والیات النھوض بھا) باالشتراك مع الدكتور 
مالك عبد الحسـین احمد ، حیث سلط البحث الضـوء على اھم المشـاكل االقتصـادیة في محافظة البصــرة ومنھا 
مشكلة البطالة والسكن واثرھما االقتصادي واالجتماعي والسـیاسي في البصـرة ومحافظات العراق كافة .واكد 
الشــــــــمري بانھما درسا واقع االستثمار االجنبي في العراق ومدى جاذبیة المدن لالستثمار من خالل المعاییر 
الدولیة والتي اظھرت موقع العراق المتأخرعلى خارطة االستثمار في العالم .وتابع :اقترح الباحثان انشاء مدینة 
صناعیة متكاملة توفر البیئة الالزمة لجذب االستثمارات االجنبیة كما تم تضــمین توصیات البحث في توصیات 

المؤتمر النھائیة.كما تم تكریم الباحثان في ختام فعالیات المؤتمر بشــــــــھادات تقدیریة تثمینا لجھودھم العلمیة.ً






ضمن نشــاطھا الثقافي 
والعلمي االســـــبوعي 
نظمت كلیة ھندســــــة 
النفط والغاز في جامعة 
البصــرة للنفط والغاز، 
ورشــــــــة عمل حول 

 طرائق استخالص النفط ، بمشـــاركة باحثین ومختصــــین 
وطلبة الكلیة. وتضـمنت الورشة محاضرة ألقاھا التدریسـي 
محمد ادریس علي الموســــــوي، تناول فیھا  أھمیة طرائق 
استخالص النفط وكیفیة حســـــــــاب االحتیاطي النفطي في 
الصــــــخور ومن ثم القوى الطبیعیة المؤثرة في انتاج النفط  
وكیفیة دعم ھذه القوى لضـــــــــــــمان استمرار انتاج النفط 
واستخالص اكبر كمیة منھ. وشھدت الورشـة عدة مداخالت 
من المشاركین حول موضوع الورشة .جدیر بالذكر ان كلیة 
ھندسة النفط والغاز في جامعة البصــــرة للنفط والغاز تنظم 
نشــــــــــاطات ثقافیة وعلمیة متنوعة في مختلف المواضیع 
الثقافیة والعلمیة والفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریة.

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة حول ادارة المخازنجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة حول ادارة المخازنجامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة حول ادارة المخازن
نظم قسم الشؤون المالیة في جامعة البصرة للنفط والغاز 
دورة تدریبیة حول ادارة المخازن بمشـــــاركة عدد من 
موظفي اقسام الشؤون المالیة والرقابة والتدقیق المالي ، 
وحاضـر في الدورة االسـتاذ علي راضــي علي ، وذكر 
المحاضر بان الدورة تضــمنت مفاھیم عامة حول ادارة 
المخازن وتعلیمات مخـزنیة عامة والتعــریف بواجبات 
امین المخزن ودوره في التســــــــــلیم واالستالم. وتابع 

نظم قســـم الشـــؤون المالیة في جامعة البصـــرة للنفط والغاز دورة تدریبیة حول ادارة المخازن 
بمشـاركة عدد من موظفي اقسـام الشــؤون المالیة والرقابة والتدقیق المالي ، وحاضر في الدورة 
االستاذ علي راضي علي ، وذكر المحاضر بان الدورة تضــــــــــــمنت مفاھیم عامة حول ادارة 
المخازن وتعلیمات مخزنیة عامة والتعریف بواجبات امین المخزن ودوره في التسلیم واالستالم. 
وتابع راضي: تم التطرق كذلك الى انواع الجرد والضـــوابط الرادعة لالعمال المخالفة لالعمال 
المخزنیة وبعض معوقات العمل المخزني وكیفیة الحفاظ على الســـــــــجالت المخزنیة واسباب 
ظھور الفروقات بین االرصدة الفعلیة واالرصـدة الدفتریة واجراءات شـطب وبیع اموال الدولة.

كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم 
كرنفالھا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي االول

البصرة/خاص

نظمت كلیة ھندســـــــــــة النفط والغاز في جامعة 
البصـــرة للنفط والغاز كرنفالھا الثقافي الســــنوي 
االول وذلك بالتــزامن مع تخــریج الدفعة االولــى 
للجامعة خالل العام الدراسي الحالي، وشھد الحفل 
عدة فعالـیات مـتـنوعة ومعارض فــنــیة وعلمــیة 
وسوق خیري یعود ریعھ لألطفال المصــــــــابین 
بمرض السرطان في مستشفى الطفل التخصصـي 
في البصـــــــرة، وافتتحت فعالیات الحفل باي من 
الذكر الحكیم ثم وقف الجمیع لالستماع للنشـــــــید 
الوطني وقراءة سـورة الفاتحة على ارواح شـھداء 
العراق ، وبعدھا القى معاون عمید كلیة ھندســـــة 
النفط والغاز للشؤون االداریة الدكتور رعد صالح 

مھدي كلمة الكرنفال مســــتعرضا فیھا مســـــیرة ً
الجامعة منذ انشـــــــــاءھا وحتى ھذا العام مباركاً 
للجامعة وطلبتھا تخـریج اول دفعة ھذا العام مؤكداً 
على ان الجامعة ماضــــیة في اســــتحداث كلیات 

اخرى مطلع العام الدراسي المقبل ، وبعدھا جاءت 
كلمة الطالب حســـــن عبد الكاظم دینار ممثال عن ً

طلبة الكلیة اشــــــاد خالل كلمتھ بدور الجامعة في 
صــقل قدرات ومواھب الطلبة معربا عن املھ بان ً

تكون مخرجات الجامعة على قدر المســـؤولیة في 
المرحلة المقبلة للمساھمة في بناء العراق، وبعدھا 
جاء دور الشــــعراء حیث اعتلى المنصـــــبة عدة 
شـعراء من طلبة كلیة ھندســة النفط والغاز ومنھم 
محمد حمید سلمان وحسـن احمد وعلي محمد حبل 
وعبد هللا كاظم ویوسـف شــبر ومحمد غانم، تغنوا 
جمیعھم فــــي حب الوطن وقواتنا االمنیة وقـــــرأ 
بعضـھم قصـائد وجدانیة ، وختمت فعالیات الحفل 
بمقطوعات موســـیقیة.وذكر عمید كلیة ھندســــة 
النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرســول البدران 

بان الكرنفال تضــــــــمن :معرضا للصـــــــــور ً
ً ً الفوتوغرافیة ومعرضـــا للكتاب ومعرضــــا فنیا ً

مشــتركا للطالب محمد قاسم والطالبة زھراء علي ً
الغضـــبان ضم لوحات تشــــكیلیة ولوحات الخط 

العربي ومعرضــــــــا لالعمال الیدویة من اعمال ً
طالبات كلیتنا ومعرضا لإلكسـسـوارات باإلضافة ً

الى سوق خیري یعود ریعھ لألطفال المصـــــابین 
بمرض السـرطان والراقدین في مسـتشــفى الطفل 
التخصصي في البصـرة. وبدوره اشار مدیر قسـم 
االعالم والعالقات العامة في جامعة البصرة للنفط 
والغاز حیدر علي االســـــدي بان مبادرة الكرنفال 
الثقافي جاءت من طلبة كلیة ھندســـة النفط والغاز 
وبــــرعایة من عمید الكلیة الدكتور فـــــراس عبد 
الرسول البدران ودعم متوصل من السـادة رؤساء 
االقســــــــــام حیث ضم الكرنفال فعالیات متنوعة 
تـــــركـــــزت حول توطید العالقة ما بین الجامعة 
والطلبة وابـــــراز مواھب وطاقات الطلبة فـــــي 
مختلف االھتمامات والتخصــــــــــصــــــــــات.





تأھیل قاعات مركز التعلیم المستمر في جامعة البصرة للنفط والغازتأھیل قاعات مركز التعلیم المستمر في جامعة البصرة للنفط والغازتأھیل قاعات مركز التعلیم المستمر في جامعة البصرة للنفط والغاز
باشرت كوادر قســم االعمار والمشـــاریع في رئاسة جامعة 
البصــرة للنفط والغاز بتأھیل قاعات مركز التعلیم المســتمر 
في رئاسة الجامعة وذلك من اجل انطالق نشـاطات ودورات 
وورش العمل التي یضطلع بھا المركز في قادم االیام . وذكر 
مدیر قســـم االعمار والمشـــاریع في جامعة البصـــرة للنفط 
والغاز المدرس المساعد عبد المحسـن عبد حطاب بان عملیة 
تأھیل المركز شـــــــملت: تأھیل اربعة قاعات احداھما قاعة 

ً  خاصة بالحاسوب وبســعة ٤٠ شخصــا وقاعة ثانیة لالجتماعات والندوات تتســـع لـ٥٠ شخصـــا ً
وھناك قاعتین أخریتین للمحاضرات النظریة والدورات التدریبیة وتتسـع كل واحدة لـ٥٠ شخصـا. ً
. وتابع حطاب: سـیتم تأثیث القاعات بالتجھیزات كافة وســیتم افتتاح القاعات مطلع شــھر حزیران

جامعة البصرة للنفط والغاز تبحث معجامعة البصرة للنفط والغاز تبحث مع
 ھیئة نزاھة البصرة التعاون المشترك  ھیئة نزاھة البصرة التعاون المشترك 
جامعة البصرة للنفط والغاز تبحث مع
 ھیئة نزاھة البصرة التعاون المشترك 

بحثت جامعة البصرة للنفط والغاز سبل التعاون المشترك مع 
ھیئة نزاھة البصــرة ، وذلك خالل زیارة مدیر قســم االعالم 
والعالقات العامة في جامعة البصـرة للنفط والغاز حیدر علي 
االسدي الى مقر ھیئة النزاھة واللقاء بالمســــــؤولین ھناك ، 
حیث تباحث الجانبان امكانیة تفعیل مشـــروع منتدى النزاھة 
الطالبي بعد حصـــــــــول موافقة معالي وزیر التعلیم العالي 
والبحث العلمـي علـى اعمام مقتـرح ھیئة النـزاھة فــي تنظیم 
منتدى للطلبة تحت عنوان ( منتدى النزاھة الطالبي) لغرض 
تفعیل التعاون بین وزارة التعلیم العالــــي وھیئة النـــــزاھة . 
واتفقت جامعة البصـرة للنفط والغاز مع ھیئة نزاھة البصـرة 
علــى اقامة ورش عمل وندوات فــي مقبل االیام فـــي جامعة 
البصرة للنفط والغاز للتوعیة بمفاھیم النزاھة والشـفافیة. كما 
اكد الســادة المســـؤولون في ھیئة النزاھة بان الھیئة على اتم 
االستعداد للتعاون مع الجامعة في مجال التوعیة ونشـــــــــر 
البوسترات والمطبوعات والملصـــــــقات واالتفاق على الیة 
عمل مشــتركة لتفعیل نشـــاطات منتدى النزاھة الطالبي في 
قادم االیام بما یخدم مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة البلد.

وفد من مكتب السید مقتدى الصدر یزور جامعة البصرة للنفط والغازوفد من مكتب السید مقتدى الصدر یزور جامعة البصرة للنفط والغازوفد من مكتب السید مقتدى الصدر یزور جامعة البصرة للنفط والغاز
استقبلت جامعة البصــرة للنفط والغاز وفدا من ً

اللجنة التحضــــــیریة لمؤتمر الزھراء العلمي 
الرابع الذي یقام برعایة السید مقتدى الصـدر ، 
حیث كان في استقبال الوفد الزائر السید رئیس 
جامعة البصـــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور 
علي محسـن المشــاط وعمید كلیة ھندسة النفط 
والغاز الدكتور فراس عبد الرســـول البدران ، 
وقدم الوفد الزائر دعوة رسمیة لجامعة البصرة 
للنفط والغاز لحضور فعالیات مؤتمر الزھراء 

العلمي الرابع الذي سیقام في رحاب رئاسة جامعة الكوفة وتحت شعار(الســــــــیدة فاطمة الزھراء"ع" 
عنوان الوحدة االسالمیة) ، وتباحث الجانبان خالل اللقاء اھمیة العلم والعملیة التربویة في بناء االنســان 
، وعبر الوفد الزائر عن تقدیره وثناءه على ما تقدمھ جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز من عطاء مثمر ، 
مؤكدین على اھمیة الجامعات في بناء البلد ، ومن جانبھ شكر رئیس جامعة البصــــــــــرة للنفط والغاز 

االستاذ الدكتور علي محســـــن المشـــــاط ھذه الزیارة مؤكدا على ان الجامعة ماضیة في االنفتاح على ً
المجتمع ومؤسســـــــــــــــــــاتھ المتنوعة بغیة التواصل المثمر والمســـــــــــــــــــاھمة في بناء البلد.

صدور روایة (الكومبارس) لمسؤول شعبة االعالم في جامعة البصرة للنفط والغازصدور روایة (الكومبارس) لمسؤول شعبة االعالم في جامعة البصرة للنفط والغازصدور روایة (الكومبارس) لمسؤول شعبة االعالم في جامعة البصرة للنفط والغاز
صدر عن اتحاد الصحفیین الشـباب في العراق الطبعة 
االولى من روایة (الكومبارس) لمؤلفھا مســــــــؤول 
شعبة االعالم في جامعة البصــرة للنفط والغاز الكاتب 
واالعالمي حیدر علي االسدي، وجاءت الروایة بواقع 
(١١٩) صـفحة من القطع المتوســط واشــتملت على 
ثمانیة فصول ، وزینت الغالف لوحة للفنانة التشكیلیة 
الكویتیة نوال العجمي ، وذكر االســـــــــــدي بان ھذه 
الـروایة :فازت بجائـزة المـركــز الثالث للــروایة فــي 
مصـر في المسـابقة التي نظمت من قبل مجلة ھمســة 
المصـــــــریة لالداب والفنون وھي روایة تتحدث عن 
المھمشــــــین والقاع وتكشــــــف عبر سردیاتھا عن 
الظروف التي یقاسیھا ھذا القاع الذي یمثل في معظمھ 

كومبارسـا في ھذا العالم المتخم بالفوضـى والھیمنات ً
التي تسحق العدید ممن لم تتسن لھم الظروف مقارعة 
الحیاة الیومیة بتطورھا وتعقیداتھا فالروایة تتكلم عن 
عوالم مختلفة یختلط فیھا الواقعــي بالــرمـــزي ولكن 
بالمجمل فھي تحاكي ھم اإلنسـان الذي أصبح مھمشـاً 
فـي بلداننا وما یعتـریھ من مواقف إزاء محاولة إثبات 
وجوده وعیشـــھ الكریم. جدیر بالذكر ان االسدي كان 

قد صـــــدر لھ ســــــابقا كتاب(اریج) روایة اجتماعیة ً
،وكذلك (بكائیات المطر) مجموعة قصـــص قصـــیرة 

جدا،وھو عضـو نقابة الصــحفیین ونقابة الفنانین في ً
البصــــرة ویكتب في مجال النقد والســــرد ویعمل في 
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحافة الثقافیة منذ سنوات.

شارك السـید المسـاعد االداري في جامعة البصــرة للنفط 
والغاز االستاذ المســـــــــاعد الدكتور عباس حافظ عباس 
بمناقشة طالب الماجستیر في قسـم الكھرباء بكلیة الھندسة 
في جامعة البصـــــــرة (محمد سعدون كاظم) عن رسالتھ 
الموســـومة ( اعتماد المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في 
الســـــــــــیطرة على القدرة الفعالة) حیث اشرف االستاذ 
المســـــاعد الدكتور عباس حافظ عباس على ھذه الرسالة 
باالشتراك مع االستاذ المســـــــاعد الدكتور جواد راضي 
محمود ، وبعد دفاع الطالب عن محتوى رســالتھ وما جاء 

المساعد االداري یشارك بمناقشة طالب ماجستیر في جامعة البصرةالمساعد االداري یشارك بمناقشة طالب ماجستیر في جامعة البصرةالمساعد االداري یشارك بمناقشة طالب ماجستیر في جامعة البصرة

 فیھا من افكار ، قررت اللجنة منحھ شھادة الماجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیر وبتقدیر (جید).

كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز تنظمكلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم
 ورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن عدادات النفط الخام  ورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن عدادات النفط الخام 
كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم
 ورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن عدادات النفط الخام 

نظمت كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصــرة للنفط والغاز، ورشة 
عمل عن عدادات النفط الخام، بمشاركة باحثین ومختصین وطلبة الكلیة. 
وتضمنت الورشة، محاضرة ألقاھا مسـؤول موقع عزل القرینات ووكیل 
مسـؤول شعبة االنتاج في شركة نفط الجنوب االستاذ عالء حسـن عابدان 
السـامر، تناول فیھا أھمیة التعرف على عدادات النفط الخام وطرق قیاس 
النفط المنتج والمصدر ومعرفة الطرق الحدیثة في استخدام عدادات النفط 
 الخام. وتناولت الورشــة، مقدمة حول انظمة قیاس النفط ونظرة عامة على منظومات العدادات وشـــرح 
انواع العدادات ومكونات العدادات ونظام الســــــــــــیطرة على عدادات النفط الخام ووحدة قیاس الجودة 
ومعایرة عدادات النفط الخام وجھاز المعایـرة الثابت وجھاز المعایـرة المتنقل والتقاریـر الیومیة للعدادات 
وفیدیو حول عدادات النفط الخام. وفي ختام الورشــة قدم المحاضـــر عرض فیدیو یوضـــح نظریة عمل 
العدادات. كما كانت ھناك عدة مداخالت من قبل رؤساء االقســــام العلمیة والطلبة اجاب علیھا المحاضر 

جمیعھا.

ورشة عمل في جامعة البصرة للنفط ورشة عمل في جامعة البصرة للنفط 
والغاز عن نمذجة المكمن النفطــــيوالغاز عن نمذجة المكمن النفطــــي
ورشة عمل في جامعة البصرة للنفط 
والغاز عن نمذجة المكمن النفطــــي

نظمت كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصـــرة 
للنفط والغاز، ورشـــــــــــة عمل عن نمذجة المكمن 
النفطي، بمشــــــاركة باحثین ومختصــــــین وطلبة 
الكلیة.وحاضـر فیھا مدیر مبیعات شـركة شـلمبرجر 
النفطیة العالمیة االسـتاذ احمد زند وتھدف الورشــة، 
الى التعرف االسباب التي تؤدي الى الحصــول على 
ابار جافة غیـــــــــــــر منتجة للنفط (عدیمة الجدوى 
االقتصـــادیة) على الرغم من كون الحقل منتج للنفط 
لكون الحقل المســتمر ال یحتوي على نموذج مكمني 
یصــــــــــف تجمعات الھیدروكاربون ما بین طیات 
المكمن التي تعمل على شــــــــــــــــــــــحن المكمن 
بالھیدروكاربون (الموائع الھایدروكاربونیة) الـــــى 
صــــخور الغطاء التي تعمل على تجمعھا ضـــــمن 
المصــــــــــائد البترولیة وبالتالي عدم وجود نموذج 
مكمنــي للحقل یؤدي الــى الحفــر فـــي مناطق جافة 
.ضـمن الحقل على الرغم من كون الحقل منتج للنفط





برعایة السید معالي وزیر النفط االستاذ جبار علي حسین اللعیبي وبأشراف السید وكیل الوزارة االقدم االستاذ فیاض حسن نعمة.وبعد نجاح مؤتمرات 
العراق األول والثاني والثالث للنفط والغاز المقامة في البصرة ٢٠١١ وبغداد ٢٠١٣ ومیسان ٢٠١٥ على التوالي.یسر وزارة النفط دعوتكم للمشاركة 
في مؤتمر العراق الرابع للنفط والغاز الذي سیقام في محافظة البصرة تشرین الثاني-٢٠١٧ من خالل تقدیم البحوث والدراسات العلمیة خدمة لتطویر 

الصناعة النفطیة في العراق.

مؤتمر العراق الرابع للنفط والغازمؤتمر العراق الرابع للنفط والغازمؤتمر العراق الرابع للنفط والغاز

حقول النفط في العراق
حقول النفط في العراق
حقول النفط في العراق

بقلم :د. منذر ظاھر نصیف 
قسم جیولوجیا النفط والمعادن

جامعة دیالى/ كلیة العلوم   

النفط في العراق مكتشـف منذ فترات سحیقة قد سبقت التاریخ فقد كان أھل بابل یسـتخدمون بعض أنواع النفط 
االسود واستخدموا القیر في أبنیتھم وشوارعھم ایضــــــــــا و كانت بعض اآلبار ترمي بالنفط خارجا وھذا ما 
معروف عن اغلب اآلبار العراقیة قربھا من سطح التربة لكن اكتشــــــاف النفط واستخراجھ على ما متعارف 
علیھ االن لم یكن اال في بدایات القرن العشـــــــرین المیالدي وأول شركھ استغلت حقوق النفط العراقي كانت 
شركات تركیة عام ١٩١٢  یحتوي العراق - حســـــــــب الدراسات الجیولوجیة - على حوالي ٥٣٠   تركیبا 
جیولوجیا تعطي مؤشـرات قویة بوجود كم نفطي ھائل. ولم یحفر من ھذه التراكیب ســوى ١١٥ من بینھا ٧١ 

ً  ثبت احتواؤھا على احتیاطات نفطیة ھائلة تتوزع على العدید من الحقول, وتبلغ الحقول العراقیة المكتشفة ٧١ حقال ولم یستغل منھا سوى٢٧ حقال من بینھا عشـرة ً
عمالقة, وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حالیا في محافظتي البصــرة وكركوك وتأتي بعدھا في األھمیة حقول محافظات میســـان وبغداد وصالح الدین ودیالى 
ونینوى. یتركز الجزء األعظم من االحتیاطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصــرة حیث یوجد ١٥ حقال منھا عشــرة حقول منتجة وخمســـة ما زالت 
تنتظر التطویر واإلنتاج وتحتوي ھذه الحقول احتیاطیا نفطیا یقدر بأكثر من ٦٥ ملیار برمیل، أي نسبة ٥٩٪ تقریبا من إجمالي االحتیاطي النفطي العراقي. ویشـكل 
االحتیاطي النفطي لمحافظات البصــرة ومیســان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانین ملیار برمیل، أي نســـبة ٧١٪ من مجموع االحتیاطي العراقي. ومن أبرز حقول 

النفط العراقیة / الحقول الجنوبیة  وتشمل:

    حقل الرمیلة الشـــــــــــمالي: عمالق الحقول 
العراقیة ویمتد من غرب مدینة البصــــرة متجھا 
جنوبا حتــى یدخل جــزؤه الجنوبـــي فـــي دولة 
الكویت. وأكثر آباره في العراق. وھو تاســـــــع 
أعظم حقل نفطــي عالمــي وبطبقاتھ أجود أنواع 
النفط. ویعود تاریخ اســــــــتغاللھ ١٩٧٠. وفي 
ســـبعینیات القرن الماضـــي كانت آباره أقل من 

عشـــــــــرین وقد بلغت اآلن أزید من ٦٦٣ بئرا ً
منتجة. یتم اســــــتخراج النفط من حقول الرمیلة 
تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصــــرة. 
وقد تعطل إنتاج حقل الـــــرمیلة أثناء الحـــــرب 
العــراقیة اإلیــرانیة واتھم العـــراق جارتھ دولة 
الكویت باســــــــــــــــــــــــتخراج نفط الرمیلة.

    حقل مجـــــــنون: وھو حقل عمالق بمحافظة 
البصــــــــرة وینتج مؤقتا حوالي مئة ألف برمیل 
یومـیا مع أن طاقـتھ اإلنـتاجــیة لو طور قد تــبلغ 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــتمائة ألف برمیل یومیا.

   حقل نھر عمر: وھو بمحافظة البصــرة أیضــا 
ولھ مكامن عدیدة غیــــر مطورة وما زال إنتاجھ 
متواضــــعا حیث یبلغ حوالي ألف برمیل یومیا. 
وقد تصل طاقتھ بعد التطویر إلى حدود خمسمائة 
ألف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمیل یومیا.

   حقل غـــرب القـــرنة: من أكبــــر حقول النفط 
العراقیة، یقع في محافظة البصــــــرة، یمثل ھذا 
الحقل االمتداد الشـمالي لحقل الرمیلة الشــمالي، 
وبدأ اإلنتاج فیھ ســــــنة ١٩٧٣ یعتقد أنھ یحتوي 
علــى مخــزون یقدر بـ ٢٤ ملیار بــرمیل علــى 
األقل، وینتج ثالثمائة ألف بـــرمیل یومیا ویمكن 
لو طور أن یصـل إلى حدود سبعمائة ألف برمیل 
یومیا. ومن الحقول الجنوبیة في البصـرة أیضـا: 

حقل الــرمیلة الجنوبــي وحقل الــزبیـــر وقد بدأ 
إنــتاجھ مــنذ ١٩٤٩ ویــنـــتج بحدود ٢٢٠ ألف 
بــــــرمیل یومیا. وحقل الحیس غــــــرب مدینة 
البصــــــرة. وتم العمل فیھ على مراحل من سنة 
١٩٧٢ ویتم التصـدیر منھ إلى میناء الفاو. وحقل 
الطوبة.  ویقع حقل الحفایة العمالق الواقع قـرب 
مدینة العمارة بمحافظة میســـــان جنوبي غربي 
العــراق وفیھ أكثـــر من ٣٫٨ ملیار بـــرمیل من 
االحتیاطي النفطـي. ویوجد بنفس المحافظة حقل 
أبو غـرب وحقل البـركان وقد بدأ اإلنتاج فیھ منذ 
١٩٧٣ ویطلق على نفطھ نفط البصــــرة الثقیل.

   حقول النفط الوسطى والشـــــــــــــمالیة: یقدر 
االحتیاطي النفطي الموجود في كركوك بحوالـي 
١٣ ملیار برمیل، أي أنھ یشـكل حوالي ١٢٪ من 
إجمالي االحتیاطي العـراقـي من النفط، ومن اھم 
ھذه الحقول حقل كركوك: وھو خامس أكبر حقل 
في العالم من حیث السعة وھو عبارة عن ھضـبة 
یقطعھا نھر الزاب الصــغیر ویبلغ طولھا حوالي 
٩٦٫٥ كم فــي عـــرض یبلغ حوالـــي أربعة كم. 
ویتراوح عمق آبار حقل كركوك بین  ٤٥٠ مترا 
إلى تسعمائة متر. ومعدل إنتاج البئر الواحدة ٣٥ 
ألف برمیل یومیا. وعند بدایة اســـــــتغالل حقل 
كركوك في العھد الملكي العراقـي كان عدد آباره 
٤٤ وبعد تأمیم النفط العراقي وفي ســـنة ١٩٧٣ 
كان الحقل یضــــم ٤٧ بئرا منتجة و٨٨ للمراقبة 
واالستكشـاف وبئرا واحدة لحقن الماء و٥٥ بئرا 
مغلقة. ویحتوي حقل كركوك اآلن على أكثـر من 
٣٣٠ بئــــــــرا منتجة وعددھا فـــــــــي ازدیاد.

    حقل باي حسـن: یقع غرب حقل كركوك على 
شكل مواز لھ في االتجاه. وآبار حقل باي حســـن 

أعمق من آبار حقل كــــــركوك وعمقھا یبلغ بین 
ألف وخمســــمائة متر إلى ثالثة آالف متر. وبدأ 
اإلنــــــــــــتاج فــــــــــــیھ مــــــــــــنذ ١٩٥٩.

   حقل جمبور: شـمال شـرق مدینة كركوك وھو 
موازي لحقلي كركوك وباي حســــــــن. وقد بدأ 
اإلنــــــــــــتاج فــــــــــــیھ مــــــــــــنذ ١٩٥٩.

    حقل شــــــرق بغداد: لقد  كان ھناك اعتقاد أن 
كمیات النفط فیھ متواضـــعة، غیر أن الحفر بین 
أن حجمھ یـــــزید عن التقدیـــــرات األولیة. ولھ 
امتدادات شــــمالیة في محافظة صـــــالح الدین 
وجنوبیة في محافظة واســط. ویبلغ إنتاجھ حدود 
عشرین ألف برمیل یومیا بینما یقدر إنتاجھ الكلي 
لو طور بحدود ١٢٠ ألف بــــــرمیل یومیا. ومن 
حقول النفط الشــــــــــمالیة: حقل خباز بمحافظة 
كركوك وحقل عین زالة الناضــــــــب بمحافظة 
نینوى وقـریب منھ حقل بطمة الواقع فــي منطقة 
جبلیة, وحقل صفیة المتاخم للحدود الســــــوریة 
وحقل القــیارة بمحافظة نـــیـــنوى.  ومن حقول 
الشــــــــمال حقل تكریت وحقل عجیل وحقل بلد 
وكلھا بمحافظة صـــالح الدین. كما یقع حقل نفط 
خانة بمحافظة دیالى في وســط البالد والى اللقاء 
في مقال أخر أن شـــــــــــــــــــــــــــــاء هللا....
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