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عضو لجنة خاصة بالتعيينات في كلية العلوم  /جامعة البصرة
رئيس وعضو لجان أستالل البحوث واألطاريح العلمية في قسم علم األرض  /كلية العلوم  /جامعة البصرة ألكثر
من مرة
عضو لجنة صيانة مباني كلية العلوم  /جامعة البصرة

9

عضو لجنة في الهيكلية األدارية للمكتب األستشاري العلمي لكلية العلوم  /جامعة البصرة
رئيس لجان مناقشات سمنارات طلبة الدراسات العليا في قسم علم األرض  /كلية العلوم  /جامعة البصرة ألكثر من
مرة
عضو لجنة لوضع خطة سنوية لحاجة كلية العلوم  /جامعة البصرة من الكوادر العلمية ذوي الشهادات العليا من
الكفاءات والكوادر الوسطى المتقدمين للتعيين في الكلية
عضو لجنة وزارية تدقيقية للتصنيف الوطني لجامعات ذي قار وميسان والجامعة التقنية الجنوبية وجامعة البصرة
للنفط والغاز
عضو لجنة مراجعة وأعداد مناهج الكتب المقررة لطلبة لقسم هندسة النفط والغاز  /جامعة البصرة وجامعة البصرة
للنفط والغاز
رئيس لجنة خاصة بمؤتمر القيادة الرشيدة واألصالح األجتماعي في جامعة البصرة للنفط والغاز
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 15رئيس لجنة تقييم المخاطر المحتملة على مؤسسات الدولة  /جامعة البصرة للنفط والغاز
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 16رئيس لجنة تدقيق معامالت المتقدمين للترشيح على الدراسات العليا للموظفين في جامعة البصرة للنفط والغاز
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2018

 18رئيس لجنة خاصة بتقييم وأستالم موقع بناية مركز التدريب المهني  /أبو الخصيب الى جامعة البصرة للنفط والغاز

2018

 19رئيس لجنة العمل على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للعام  / 2030جامعة البصرة للنفط والغاز

2018

 20رئيس لجنة البرنامج الحكومي لجامعة البصرة للنفط والغاز وعضوا في اللجنة الوزارية لنفس الموضوع

2018

 21رئيس لجنة نظام األرشفة األلكترونية األدارية وتحديث قاعدة بيانات منتسبي جامعة البصرة للنفط والغاز

2018

 22عضو لجنة وزارية أستشارية تتولى االعمال الخاصة ببرنامج التأهيل والتوظيف للطلبة الخريجين

2018

 23عضو لجنة وزارية للعمل على التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية

2018

 24عضو لجنة خلية األزمة في جامعة البصرة للنفط والغاز
عضو لجنة لوضع الخطة األستراتيجية لـجامعة البصرة للنفط والغاز للفترة من  2023/2019لألرتقاء بالواقع
25
العلمي واألكاديمي واألداري للجامعة
 26رئيس لجنة خاصة بمرشحي الدراسات العليا داخل العراق وخارجه  /جامعة البصرة للنفط والغاز

2018

2020/2019

 27نائب رئيس غرفة عمليات األمتحانات األلكترونية التكميلية والنهائية للعام الدراسي  2020/2019في الجامعة

2020

 28عضو لجنة أعداد الخطة األستراتيجية للجامعة للفترة ()2026 – 2021

2020

 29رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الجامعة المعنون (أهمية األستراتيجية الوطنية لمعالجة ظاهرة أنتشار العنف األسري)

2020

 30رئيس لجنة تقييم جودة مشروع التعليم األلكتروني

2020

 31عضو هيئة لألشراف على الدراسات المسائية في الجامعة

2020

 32عضو لجنة مجلس ضمان الجودة واألعتماد األكاديمي في الجامعة

2020

2018

 33رئيس لجنة لوضع ضوابط قبول طلبات الموظفين المتقدمين للدراسات المسائية في األختصاصات المختلفة

2020

 34رئيس لجنة فريق األمل الطوعي لغرض غرس قيم المحبة والتسامح

2020

 35رئيس لجنة تقييم جودة التعليم األلكتروني

2020

 36رئيس لجنة أستحداث مركز طرائق التدريس والتدريب

2020

 37عضو اللجنة األستراتيجية لألعتماد المؤسسي للسنوات 2022-2018

2020

 38رئيس لجنة أستحداث كلية العلوم في جامعة البصرة للنفط والغاز

2020

 39رئيس لجنة تطبيق البحث العلمي

2020

 40رئيس لجنة الزماالت البحثية في الجامعة

2020

 41رئيس لجنة متابعة تعيينات الدراسات العليا في الجامعات  /الكليات األهلية

2020

 41رئيس لجنة غرفة عمليات األشراف على تدقيق الوثائق للمفوضية العليا لألنتخابات

2021

رئيس غرفة المتابعة المركزية لألمتحانات النهائية في الجامعة الفصل األول 2021 /

2021

 43رئيس لجنة علمية خاصة بالمؤتمر السنوي الثاني لمشاريع تخرج طلبة قسم هندسة النفط والغاز

2021

 44عضو لجنة مجلس ضمان الجودة (أعادة تشكيل لجنة)

2021

 45عضو لجنة كتابة تقرير التقييم الذاتي للجامعات لألعتماد المؤسسي 2018/2017

2021

 46عضو لجنة تدقيق بيانات تقييم األداء المؤسسي لتصنيف الجامعات العراقية

2021

 47عضو لجنة مركزية لتقييم األداء المؤسسي وفق معايير نموذج تميز األوربي

2021

 48رئيس لجنة وضع استراتيجيات التحول الرقمي من خالل برنامج SIS

2021

 49رئيس اللجنة التنظيمية لحفل تخرج طلبة الجامعة 2021/2020

2021

 50عضو لجنة وضع معايير وضوابط الدراسة على النفقة الخاصة داخل وخارج العراق

2021

 51رئيس لجنة آيزو طاقة لتطبيق المواصفات الدولية

2022

 52عضو لجنة كتابة تقرير المطابقة لألعتماد المؤسسي

2022

 53رئيس لجنة أدخال البيانات في أستمارة التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية
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النشاطات العلمية:
 .1التطوير األضافي والتغيرات الحاصلة في مواقع حفر اآلبار في تكوين المشرف  /حقل الرميلة الشمالي 1991 /
 .2تهيئة برنامج يستخدم في حساب التقرير النهائي ألنتاج النفط الشهري وكميات مياه الحقن من خالل أستخدام برنامج على الحاسبة
األلكترونية ). 1991 / (HP-9868
 .3تحديث نتائج حفر آبار تكوين المشرف  /حقل غرب القرنة من الفترة  1990/1/1ولغاية . 1993/1/1
 . 4أعادة أحتساب معدل الضغط المكمني بأستخدام الطريقة الحجمية لتكوين المشرف  /حقل شمال الرميلة . 1993 /
 .5تهيئة وتقييم عمليات حقن الماء التجاري في مكمن العطاء الثالث  /حقل الزبير . 1994 /
 .6تطوير مكمن اليمامة  /حقل غرب القرنة . 1995 /
 .7تحضير البيانات والجداول المطلوبة ألنجاز خطة حفر وأستصالح اآلبار للوصول الى أنتاج  3.5مليون برميل  /يوم (. )1992
 .8تهيئة البيانات األساسية بهدف أكمال خطة مثالية ألنتاج النفط بواقع  3مليون برميل  /يوم (. )1992
 .9رئيس عدد كبير من فرق عمل المكاتب األستشارية في جامعة البصرة  /كلية العلوم لها عالقة بالمشاريع الهندسية والجيولوجيا النفطية
واآلثارية وخزانات المياه الجوفية تحت سطح األرض  ،فضال عن الدراسات الخاصة باألستكشافات النفطية .
 .10عضو وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبواقع  28جامعة عراقية قامت بزيارة المملكة العربية السعودية ضمن مذكرة
التفاهم العلمي المبرمة بين العراق والسعودية وذلك لزيارة الجامعات السعودية وتبادل الخبرات معهم .
 .11عضو وفد وزارة الى أيطاليا  /منظمة  INsPIREوبواقع  11جامعة عراقية تهدف الى تطوير الكوادر الجامعية وبناء القدرات وبرامج
الدراسات العليا والحوكمة األلكترونية وغيرها .

