
رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز والمساعد االداري والعلمي يستقبالن وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

استقبل الســـید رئیس جامعة البصـــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محســــن المشــــاط بمعیة
 المســـــاعد االداري للجامعة االستاذ المســــــاعد الدكتور عباس حافظ عباس والمســــــاعد العلمي 
للجامعة االستاذ المســـــــــــاعد الدكتور غزوان نوري سعد استقبلوا صباح امس االربعاء في مطار 
البصرة الدولي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العیسى ، وكان في  استقبالھ
 كذلك محافظ البصــــرة الدكتور ماجد النصــــراوي والســــادة رؤساء جامعتا البصـــــرة والجامعة 
التقنیة الجنوبیة وعمداء الكلیات ، حیث رحب الســــید رئیس جامعة البصـــــرة للنفط والغاز االستا ذ
 الدكتور علي محســــن المشــــاط بزیارة معالي الوزیر الى محافظة البصـــــرة ، وقد شارك وزیر

 التعلیم العالـــي والبحث العلمـــي بحفل التخــــرج المــــركــــزي للجامعة التقنیة الجنوبیة یوم امس 
االربعاء وسیشـــــــارك في حفل التخرج المركزي لجامعة البصـــــــرة عصــــــــر الیوم الخمیس . 

قام وفد یمثل شركة رادمان صنعت االیرانیة
  التي تعنى بتصـــــــــــنیع االجھزة المختبریة بزیارة الى رئاسة جامعة ُ

البصـــرة للنفط والغاز ، حیث عقد مجلس جامعة البصـــرة للنفط والغاز 
متمثال برئیس جامعة البصـرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن ً

المشاط ومساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة االستاذ المساعد الدكتور 
غزوان نوري سعد ومســـاعد رئیس الجامعة للشـــؤون االداریة االستاذ 
المســــــاعد الدكتور عباس حافظ عباس وعمید كلیة ھندسة النفط والغاز 

الدكتور فراس عبد الرسول البدران اجتماعا مع وفد الشــركة االیرانیة ، ً
وتباحث الطرفان امكانیة تجھیز مختبرات الجامعة باألجھـزة المختبـریة 
التي تصـنعھا الشــركة والتي یمكن االفادة منھا في مختبرات كلیة ھندسة 
النفط والغاز ، حیث ابدت الشـركة رغبتھا بالتعاون مع الجامعة وامكانیة 
تجھیز الجامعة بشــروط میســرة وبضـــمان سنة او عشـــرة سنوات مع 
تدریب كادر متخصص للعمل على االجھزة ، وبھذا الصدد اقترح السـید 
رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط 
على ممثل الشـــــركة االیرانیة بتقدیم عروض فنیة ومواصفات االجھزة 
التي تصــنعھا الشــركة لدراساتھا وامكانیة تجھیز مختبرات كلیة ھندسة 
النفط والغاز بھذه االجھزة وبمواصفات جیدة ، وقد استمع وفد الشــــركة 
االیرانیة الى المالحظات التي قدمت بخصـوص االجھزة من قبل السـادة 
اعضـــــاء مجلس جامعة البصـــــرة للنفط والغاز ، جدیر بالذكر ان ھذه 
االجھزة غیر متوفرة في العراق وســــتكون اضـــــافة نوعیة لمختبرات 
جامعة البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة للنفط والغاز.
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جامعة البصـــــــــرة للنفط والغاز تنظم وقفة لمســــــــــاندة القوات
 
االمنیة والحشـــــــــــــد الشـــــــــــــعبي في معركة تحریر الموصل

نظمت رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز وقفة تضـامنیة 
لمساندة قواتنا االمنیة والحشد الشـعبي وابناء العشـائر في 
حربھم ضد تنظیم عصـــابات داعش االرھابي الجبان في 
معركة تحریر الموصــل واقیمت الوقفة امام مقر رئاســة 
الجامعة وسط مركز محافظة البصـرة  ، وكان على رأس 
المشــاركین في الوقفة التضـــامنیة الســـید رئیس جامعة 
البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسن المشاط 
وكذلك المساعد االداري االستاذ المسـاعد الدكتور عباس 
حافظ عباس والمسـاعد العلمي االستاذ المســاعد الدكتور 
غزوان نوري سعد وعدد من موظفي االقسام االداریة في 

رئاسة الجامعة. ورفع المشـــــاركون في الوقفة شعارات 
تضمنت دعمھم الكامل للقوات االمنیة في حربھم من اجل 
تحریر الموصل من دنس االرھاب الداعشـــــــي الجبان. 
واكد المشاركون في الوقفة بان ھذه الوقفة تأتي كجزء من 
الدعم المعنوي للقوات المشـــــــــــاركة في عملیة تحریر 
الموصل وھي وقفة اجالل واحترام لكل المشاركین بطرد 
االرھاب التكفیري من بلدنا العزیز.وتوسط المشــاركون 
في الوقفة العلم العراقي وشعار جامعة البصـــــــرة للنفط 
والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز.





شارك رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط بورشة العمل 
التي نظمت من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دبي ، بمشــــــــــاركة الحكومة المحلیة 
والتنفیذیة في البصــــرة وممثلي من جامعة البصـــــرة للنفط والغاز والجامعة التقنیة الجنوبیة 
وشركتي غاز البصـــــرة ونفط الجنوب، وناقش المجتمعون في الورشة التدریبیة تحلیل نقاط 
القوة ونقاط الضــعف والفرص والتحدیات في لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصــرة 
كما تم مناقشة تطویر وتنظیم التعامل ما بین الشـركات المختصـة في ھذا المجال والمؤسسـات 
االكادیمیة والحكومیة في البصــــرة، وخرج المجتمعون بعدة توصیات من شانھا تنظیم الیات 
العمل وتطویر اسلوب التعامل مع شركات القطاع العام والخاص ووضع الیة عمل موحدة بین 
شركات النفط والغاز ، واوصى المشـــاركون في الورشة بضــــرورة استغالل الطاقة (النفط 
والغاز) في سبیل عمل تنوع اقتصـادي في البلد بحیث یكون ھذا التنوع طریقا إلسعاد ورفاھیة 
االنســــــــان العراقي ودعوا الى ان تكون لجنة النفط والغاز صاحبة القرار في التغییر ورسم 
السیاسات الجدیدة وان تضع الیات للتنسیق بین الشـركات النفطیة والمراكز التدریبیة والمھنیة 
والجامعات والمعاھد لتطویر القدرات وتشریع القرارات للحد من ظاھرة التلوث البیئي والزام 
الشـــركات باتباع المحددات البیئیة بالتنســــیق مع الجھات ذات العالقة وتفعیل قرار التعایش 
الزراعي النفطي لغرض تحدید المحرمات النفطیة واستغالل اكبر مســـــــــــــاحة ممكنة من 
االراضي الزراعیة من القطاع النفطي والزام الشـــــركات النفطیة لمعالجة االضرار الناجمة 
عن عمل الشـــركات النفطیة من خالل زیادة التنســـیق بین لجنة النفط والغاز واللجان المعنیة 

بالقطاعات المتضررة االخرى. 

وزير التعليم العالي يقدم الشكر الى رئيس جامعة البصرة
ً للنفط والغاز تثمينا لمبادرة احياء مكتبة جامعة الموصل

شــــكر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االســــتاذ الدكتور عبد 
الرزاق العیسـى جھود جامعة البصـرة للنفط والغاز في حملة اعادة 
الحیاة الى مكتبة جامعة الموصــــــــل التي احرقت على یدي تنظیم 
داعش االرھابي في وقت ســابق، وجاء ذلك بكتاب شــكر وجھ من 
قبل معالي الوزیر الى الســـید رئیس جامعة البصـــرة للنفط والغاز 
االستاذ الدكتور علي محسن المشاط ، وجاء في كتاب الشكر (نشكر 
لكم مبادرتكم لكونكم الســــباقین في دعم مكتبة جامعة الموصل من 
خالل تقدیم الكتب لھا.واذ نثمن لكم ھذه المبادرة اللطیفة نتمنـــى لكم 
دوام الموفقیة والنجاح لما فیھ خدمة بلدنا العــزیـــز) وكانت جامعة 

البصـــرة للنفط والغاز قد اطلقت في وقت سابق حملة (معا من اجل ً
أحیاء المكتبة المركزیة في جامعة الموصــــــــل) وذلك بعد تحریر 
جامعة الموصـــــــــــــل بالكامل على یدي القوات االمنیة العراقیة 
وتطھیرھا من دنس تنظیم داعش الجبان ، وشـــــھدت الحملة توافد 
عدد من االكادیمیین والمثقفین لرئاســــــــة الجامعة لتقدیم مؤلفاتھم 

وجــــــزء من مكتباتھم دعما للمبادرة ومن اجل اعادة الحیاة لمكتبة ً
جامعة الموصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل. 

السنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧

شركة رادمان صنعت االیرانیة تبدي رغبتھا بتجھیز مختبرات
 جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز باألجھزة المختبریة الحدیثة 



ضمن برامج االنفتاح على الشــركات والمؤسســات العالمیة بحثت جامعة البصــرة للنفط 
والغاز مع المجلس الثقافي البریطاني سبل التعاون المشــــــترك في مجال تطویر مھارات 
كوادر وطلبة الجامعة، جاء ذلك خالل زیارة وفد المجلس الثقافي البریطاني الى رئاســـــة 
جامعة البصــــــــــرة للنفط والغاز حیث ضم وفد المجلس الثقافي البریطاني كل من مدیرة 
مشــروع اللغة االنكلیزیة الســـیدة فیونا روبیرتســـون ومعاون مدیر المجلس في العراق، 
وكان في استقبال الوفد الزائر الســـید مســـاعد رئیس الجامعة للشــــؤون االداریة االستاذ 
المساعد الدكتور عباس حافظ عباس ورئیس قسـم الھندسة الكیمائیة وتكریر النفط في كلیة 
ھندسة النفط والغاز الدكتور محمد عبد الوھاب ، وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل التعاون 
Learn English ) المشـــــــترك وبخاصة تفعیل برنامج خاص لتعلیم اللغة االنكلیزیة
Connect) للطلبة والموظفین في الجامعة بدعم واشـــــراف مباشـــــر من قبل المجلس 
الثقافي البریطاني والذي ســیعتمد المزج بین التعلیم اونالین والمحاضــرات في الجامعة، 
وذكر السید مساعد رئیس الجامعة للشؤون االداریة االستاذ المسـاعد الدكتور عباس حافظ 
عباس بان اللقاء اسفر عن : مناقشـــــة تفاصیل وخطوات تنفیذ ھذا البرنامج كما تم االتفاق 
على عقد لقاءات اخرى قریبة للشــروع بتنفیذ البرنامج واستقبال المتقدمین للتســجیل على 
البرنامج الذي ھو عبارة عن كورس ٣٠٠ سـاعة تمتد لمدة سـنة لتعلیم اللغة االنكلیزیة عن 
بعد online وبإشراف المجلس الثقافي البریطاني یبدأ بامتحان تمھیدي لتقییم مســــــتوى 
المتقدمین وینتھي بامتحان نھائي مع منح شھادة توضح المســتوى الذي وصل الیھ الطالب 

جامعة البصـــــــــــــرة للنفط والغاز والمجلس الثقافي البریطاني یتفقان على التعاون 

جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بافتتاح جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بافتتاح 
اطول برج في محافظة البصـــــــــــــــــرةاطول برج في محافظة البصـــــــــــــــــرة
جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بافتتاح 
اطول برج في محافظة البصـــــــــــــــــرة

جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تبحث مع مدیر عام
 شركة نفط الجنوب دعم الجامعة والتعاون المشترك 

بحثت جامعة البصـــــرة للنفط 
والغاز مع شــركة نفط الجنوب 
سبل التعاون المشـــــــترك بین 
الجانــــبــــین ، جاء ذلك خالل 
زیارة وفد جامعة البصرة للنفط 

والغاز متمثال بمســـاعد رئیس ً
الجامعة للشــــــــؤون االداریة 
االستاذ المساعد الدكتور عباس 
حافظ عـــباس وعمـــید كلــــیة 
ھندســــة النفط والغاز الدكتور 
فراس عبد الرسول البدران الى 
مقر شركة نفط الجنوب واللقاء 

بحثت جامعة البصـــرة للنفط والغاز مع شركة نفط الجنوب سبل التعاون المشـــترك بین 
الجانبین ، جاء ذلك خالل زیارة وفد جامعة البصـرة للنفط والغاز متمثال بمســاعد رئیس ً

الجامعة للشــــؤون االداریة االستاذ المســـــاعد الدكتور عباس حافظ عباس وعمید كلیة 
ھندســة النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرســول البدران الى مقر شـــركة نفط الجنوب 
واللقاء بالمدیر العام لشـــــــركة نفط الجنوب االستاذ حیان عبد الغني والذي رحب بالوفد 

الزائر اشد الترحیب معربا عن سعادتھ بھذه الزیارة ، وتباحث الجانبان سـبل امكانیة دعم ً
شركة نفط الجنوب لجامعة البصـرة للنفط والغاز من حیث توفیر المختبرات العلمیة التي 
تسـاعد الطلبة على اكمال الجانب النظري الذي یتلقونھ في قاعات الدرس ، وابدى الســید 

مدیر شركة نفط الجنوب االستاذ حیان عبد الغني خالل اللقاء تعاونھ مشــــــــــیرا الى ان ً
الشـركة مســتعدة للتعاون مع جامعة البصــرة للنفط والغاز في مجاالت مختلفة ، وبدوره 
اوضح المســــاعد االداري للجامعة بان تعاون الجانبین سیثمر لصــــالح قطاع النفط في 
البصـرة ، فیما بین عمید كلیة ھندسة النفط والغاز بان الزیارة بحثت امكانیة تفعیل مذكرة 
التفاھم بین الطرفین وبخاصة في مجاالت البحث العلمي ونشــر البحوث المشـــتركة في 
المجالت العالمیة ذات معامل التأثیر العالیة ، واتفق الجانبان في نھایة اللقاء على التعاون 
المشترك في مجال دعم الجامعة وتوفیر المسـتلزمات المطلوبة لدعم المسـیرة العلمیة في 
الجامعة وھو ما سیعود بالنفع واالیجاب على قطاع النفط في البصـــــــــــــــــــــــــــرة . 

وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة 
ً قام وفدا علمیا یمثل جامعة البصرة للنفط والغاز بزیارة الى مركز تراث البصرة ً

التابع لقســم شؤون المعارف اإلسالمیة واإلنســـانیة في العتبة العباسیة المقدسة  
وترأس الوفد مسـاعد رئیس الجامعة للشـؤون االداریة االستاذ المسـاعد الدكتور 
عباس حافظ عباس الدیراوي، وتباحث الجانبان بمواضــــــــــیع تخص الحركة 

العلمیة في محافظة البصـرة ، بعدھا تجّول وفد الجامعة في أروقة المركز واطلع ّ
على عمل الوحدات والنتاجات الصـادرة عن المركز والعتبة العباسیة المقدسة ، 

وعد الدیراوي وجود ھذا المركز مھم وضروري ازاء تراث مدینة البصـــــــرة َّ
العریقة في حضـارتھا وتراثھا العلمي والثقافي الممتد لسـنوات طویلة.وفي ختام 
الزیارة أھدى مركز تراث البصـــــــرة مجموعة من إصداراتھ إلى الوفد الزائر 

ً. شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرا لھم ھذه الزیارة

وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة وفد من جامعة البصرة للنفط والغاز یزور مركز تراث البصرة 

جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تبحث مع مدیر عام
 شركة نفط الجنوب دعم الجامعة والتعاون المشترك 
جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تبحث مع مدیر عام
 شركة نفط الجنوب دعم الجامعة والتعاون المشترك 

رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یشترك بمؤتمر التعلیم العالي في العراق رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یشترك بمؤتمر التعلیم العالي في العراق رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز یشترك بمؤتمر التعلیم العالي في العراق 

شارك الســید رئیس جامعة البصــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محســن 
المشـــاط بفعالیات مؤتمر ( التعلیم العالي في العراق) الذي اقیم في فندق الرشید 
فــي بغداد بـــرعایة وزارة التعلیم العالـــي والبحث العلمـــي ومنظمة ایـــركس 

االمریكیة والتي تعنى بتحدیث التعلیم العالي ، وبحضـور سفیر االمم المتحدة في ُ
بغداد وعدد من رؤسـاء الجامعات العراقیة ، وقد ابتدأ معالي وزیر التعلیم العالي 
والبحث العلمي المؤتمر بكلمة افتتاحیة اكد خاللھا على ضرورة ترصین العملیة 
التعلیمیة بجوانبھا المختلفة والسعي المتواصل للحصول على االعتمادیة الدولیة 
وضــمان الجودة باالضــافة الى التفاعل المنتج بین الجامعة والمجتمع والتعاون 
في مجال البرامج التدریبیة والتعلیم االلكتروني وانشـاء مراكز بیانات محصــنة 
وتضـــــــمنت فعالیات المؤتمر عدة فقرات ومنھا القاء المحاضرات العلمیة من 
تدریســــــیین من مختلف الجامعات العراقیة، حیث تطرقوا فیھا لمحاور متعددة 
تتعلق بطرق تحدیث المناھج العلمیة ووســــــــائل التعلیم والتعلم وتعزیز فرص 
العمل. وما تجدر االشـــــــــارة الیھ ان برنامج IREX " المنظمة الدولیة للتعلیم 
والبحث األكادیمي" ھو برنامج بناء الجسور بین الجامعات العراقیة واألمریكیة 
لتعزیز واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح نظام التعلیم العالي.

 والوثیقة الممنوحة معترف بھا عالمیا. واضاف: وھذه الخطوة تأتي نظرا لفائدة ھذا البرنامج في تطویر مھارات المتدربین في اللغة االنكلیزیة وحصــــول المتدرب على ً
شھادة رصینة وارتفاع الطلب على تعلم اللغة االنكلیزیة التي تدعم الخریجین بالتحدید واھتمامنا بھذا البرنامج من باب حرصـنا على رفع الوعي في الوسـط االكادیمي في 
مجال اللغة االنكلیزیة بوصفھا لغة حیة عالمیة وكذلك سعینا المســتمر إلیجاد كل الســـبل التي تعزز فرص الطلبة الخریجین في ایجاد فرص عمل مســـتقبلیة في شركات 
 LEC عالمیة مھمة. وتابع حافظ : سیكون ھناك لجنة متابعة لتعلیم اللغة االنكلیزیة في جامعة البصــــــــرة للنفط والغاز بأشراف المجلس الثقافي البریطاني تعتمد برنامج
لتأھیل وتدریب اساتذة إلدارة البرنامج ومتابعة المسـجلین على البرنامج واجراء اختبارات اللغة االنكلیزیة في جامعة البصــرة للنفط والغاز اختبار اولي لتحدید مســتوى 

المســـــــــــــجلین في البرنامج واختبار في نھایة البرنامج یمنح الطالب بعد اجتیازه بنجاح شھادة في اللغة االنكلیزیة معتمدة عالمیا ستكون جواز مرور لھ في مجال اللغة ً
االنكلیزیة حین التقدیم للعمل في الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات النفطیة االجنبیة المختلفة.

تلبیة للدعوة التــــــي قدمت من قبل ادارة فندق 
البصـرة الســیاحي االستثماري شارك وفد من 

جامعة البصـــرة للنفط والغاز متمثال بالســــید ً
رئیس الجامعة االستاذ الدكتور علي محســـــن 
المشـاط والمســاعد االداري االستاذ المســاعد 
الدكـتور عـباس حافظ عـباس بحفل االفــتــتاح 
الرسمي لفندق البصـرة الســیاحي االستثماري 
،والذي شھد حضــــور شخصـــــیات عدة من 

 محافظة البصــــرة ومنھم رئیس ھیئة استثمار البصـــــرة المھندس علي جاسب محمد 
ورئیس اللجنة القانونیة في مجلس محافظة البصــرة أحمد عبد الحســین ومجموعة من 
رجال األعمال و مدراء الدوائر ووجھاء محافظة البصرة. ویعد فندق البصرة السیاحي 

ً ٍأطول برج في محافظة البصــرة حیث یرتفع لمســتوى ٧٥ مترا و ١٧ طابقا وقال علي ً
جاسب محمد في كلمة ألقاھا خالل الحفل : "یأتي افتتاح فندق البصــرة الســیاحي ضمن 
َانجازات ھیئة استثمار البصــــــــــرة كما أنھ یعكس االھتمام واإلیمان الكبیرین بأھمیة 
محافظة البصــــرة كواجھة سیاحیة وثقافیة وتاریخیة". ویقول مالك الفندق اثمار عزیز 
ان " المشــــــــــروع صمم على انھ یتحمل الھزات االرضیة في حالة حدوثھا بدرجة ٧ 
ونصـــف على مقیاس رختر". وعلى ھامش افتتاح الفندق تباحث وفد جامعة البصـــرة 
للنفط والغاز مع مدیر ھیئة استثمار البصـــــــــــرة المھندس علي جاسب محمد في عدة 
مواضیع تخص واقع االستثمار في البصــــــــــرة وامكانیة التعاون ما بین الجانبین في 
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل.

السنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧



برعایة من معالي وزیـر 
التعلیم العالــــي والبحث 
العلمي االســتاذ الدكتور 
عبد الرزاق العیســــــى 
ووسط حضــور رسمي 
كبیـــــر تمثل بـــــرئیس 
مجلس محافظة البصـرة 
الحقوقي صباح البزوني 
واعضـــــــــــاء مجلس 
محافظة البصـــــــــــرة 
واعضـــــــــاء البرلمان 
العراقـي ورئیس جامعة 
البصرة االستاذ الدكتور 
ثامـر احمد حمدان وعدد 

من الشـخصـیات السـیاسیة واالكادیمیة تم افتتاح البنایة الجدیدة لرئاسة جامعة البصـرة للنفط والغاز 
وذلك صباح الیوم الخمیس الخامس عشـــــــر من كانون االول الجاري ، حیث قص شریط االفتتاح 
رئیس مجلس محافظ البصـــرة الحقوقي صباح البزوني بمعیة رئیس جامعة البصـــرة للنفط والغاز 
االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط ، وابتدأت بعد ذلك فعالیات حفل االفتتاح باي من الذكر الحكیم 
من تالوة االستاذ المســـــاعد الدكتور عمار كاظم البعاج، ثم وقف الجمیع لقراءة سورة الفاتحة على 
ارواح شھداء العراق وكذلك االستماع للنشـید الوطني ، وبعدھا ارتقى المنصـة السـید رئیس جامعة 
البصــرة للنفط والغاز البروفســور علي محســـن المشـــاط وقدم في كلمة لھ شكره لمجلس محافظة 
البصـــرة على دعمھم المســـتمر للجامعة وبین خالل كلمتھ مراحل انشـــاء الجامعة واالستراتیجیة 
المسـتقبلیة التي تتبناھا الجامعة ، وبعدھا كان الدور لرئیس مجلس محافظة البصـرة الحقوقي صباح 
البزوني الذي بین في كلمة لھ اھمیة جامعة البصرة للنفط والغاز على الواقع االقتصادي في البصـرة 
واكد على ان مجلس المحافظة مســـتمر بدعم الجامعة بوصفھا الجامعة التخصـــصـــیة الوحیدة في 
العراق .وفي ختام حفل االفتتاح قدم السـید رئیس جامعة البصـرة للنفط والغاز درع الجامعة لألستاذ 

صباح البزوني وللبروفســـور ثامر احمد حمدان تقدیرا لجھودھم في تقدیم الدعم المســـتمر لجامعة ً
ً البصــرة للنفط والغاز. كما عقب الحفل مؤتمرا صحفیا للســید رئیس جامعة البصـــرة للنفط والغاز ً

االستاذ الدكتور علي المشـــــــــــــاط واالستاذ صباح البزوني ورئیس لجنة النفط والغاز في مجلس 
المحافظة االسـتاذ علي شـداد الفارس والذین اجابوا عن اســئلة االعالمیین فیما یخص اھمیة جامعة 
البصــــرة للنفط والغاز على محافظة البصــــرة.جدیر بالذكر انھ قد اقیم على ھامش الحفل معرض 
للصــــــــــــــــــــور الفوتوغرافیة التي تتحدث عن حقب مختلفة من تاریخ البصـــــــــــــــــــــرة.

بحضور رسمي كبیر جامعة البصرة للنفط والغاز تنظمبحضور رسمي كبیر جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم
حفل افتتاح البنایة الجدیدة لرئاســــــــــــــــــة الجامعة حفل افتتاح البنایة الجدیدة لرئاســــــــــــــــــة الجامعة 
بحضور رسمي كبیر جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم
حفل افتتاح البنایة الجدیدة لرئاســــــــــــــــــة الجامعة 

جامعة البصرة للنفط والغاز تبحث مع شركات نفطیة 
عالمیة سبل التعاون المشــترك لخدمة طلبة الجامعة 

قام وفد من جامعة البصـرة للنفط والغاز برئاسة المسـاعد العلمي االستاذ المسـاعد الدكتور غزوان نوري سعد وعدد 
من تدریسي كلیة ھندسة النفط والغاز بزیارة الى موقع غرب القرنة ١ شمال محافظة البصـرة وكذلك الى البرجسـیة 
واللقاء بممثلي شركة شلمبرجیر للخدمات النفطیة وشركة إكسـون موبیل النفطیة االمریكیة في اطار التعاون والدعم 
الفني واللوجســـتي الذي یخدم ویســـاھم بتطویر التعلیم العالي والبحث العلمي في العراق ، وذكر المســـاعد العلمي 
الدكتور غزوان نوري سعد بان الجانبین بحثا امكانیة ادخال احدث البرامجیات والتقنیات الفنیة المســـــــتخدمة على 
نطاق عمل الشـــركات النفطیة العالمیة الى جامعتنا حیث تســــاھم مثل ھذه البرامجیات في جعل خریج الجامعة من 
النوعیة والمواصفة الذي یجعلھ یعادل الطالب في الجامعات العالمیة كما وتخولھ الدخول والمنافســــــــة على نطاق 
العمل في مثل تلك الشركات العالمیة المتخصصة في مجال النفط والغاز. وتابع: تمخضـت زیارتنا لھاتین الشـركتین 

عن تكرارھا من خالل زیارة ممثلیھم لجامعتنا مؤخرا حیث تبلورت فكرة التعاون المشــترك مع الشـــركات النفطیة ً
ً وبالتأكید ھذا ما سینعكس ایجابیا على طلبتنا االعزاء كما بحثنا معھم في مقر رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز افاق ً

التعاون بھذا المجال وخرجنا بعدة نتائج ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى حیز التطبیق في قادم االیام.

رئیس الجامعة التقنیة الجنوبیة یقدم التھنئة
 لرئیس جامعة البصــــــــــــرة للنفط والغاز 

قام وفد رفیع المستوى یمثل الجامعة التقنیة الجنوبیة بزیارة الى رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز ، 
وترأس وفد الجامعة التقنیة الجنوبیة رئیس الجامعة االسـتاذ الدكتور مظفر صــادق الزھیري ،وكان 
في استقبال الوفد الزائر الســـید رئیس جامعة البصـــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محســــن 
المشـاط ومســاعد رئیس الجامعة للشــؤون االداریة االستاذ المســاعد الدكتور عباس حافظ عباس ، 
وقدم رئیس الجامعة التقنیة الجنوبیة بوكیھ ورد الى رئیس جامعة البصـــــــــــرة للنفط والغاز وذلك 

بمناسبة افتتاح البنایة الجدیدة لرئاسة جامعة البصـــــــــرة للنفط والغاز وكذلك تزامنا مع حلول العام ً
المیالدي الجدید ، حیث اشاد الدكتور المشاط بھذه المبادرة وعدھا بالمھمة والضـروریة للتواصل ما 
بین جامعات محافظة البصرة، وبدوره بارك الزھیري الى جامعة البصرة للنفط والغاز افتتاح البنایة 
الجدیدة، كما تباحث الجانبان سبل التعاون على المســـــــــــــــــــــــــتویات المختلفة في قادم االیام.

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم حفال الفتتاح مختبر الكھرباءًكلیة ھندسة النفط والغاز تنظم حفال الفتتاح مختبر الكھرباءً
 وتكریم الفریق الفائز ببطولة الجامعة لخماســــــــــي الكرة وتكریم الفریق الفائز ببطولة الجامعة لخماســــــــــي الكرة

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم حفال الفتتاح مختبر الكھرباءً
 وتكریم الفریق الفائز ببطولة الجامعة لخماســــــــــي الكرة
من الشـخصـیات السـیاسیة 
واالكادیمیة تم افتتاح البنایة 
الجدیدة لرئاســـــــة جامعة 
البصـــــــرة للنفط والغاز ، 
حیث قص شــریط االفتتاح 
رئـــــــــیس مجلس محافظ 
البصـــــرة الحقوقي صباح 
البــــزونــــي بمعیة رئیس 
جامعة البصـــــــــرة للنفط 
والغاز االســــــتاذ الدكتور 
علي محســــن المشــــاط ، 
وابـتدأت بعد ذلك فعالــیات 
حفل االفتتاح باي من الذكر 
الحكیم من تالوة االســـــتاذ 
المســــــاعد الدكتور عمار 

 البعاج، ثم وقف الجمیع لقراءة سورة الفاتحة على ارواح شھداء العراق وكذلك االستماع للنشـید الوطني ، وبعدھا 
ارتقى المنصة السید رئیس جامعة البصـرة للنفط والغاز البروفسـور علي محسـن المشـاط وقدم في كلمة لھ شكره 
لمجلس محافظة البصـرة على دعمھم المســتمر للجامعة وبین خالل كلمتھ مراحل انشــاء الجامعة واالستراتیجیة 
المسـتقبلیة التي تتبناھا الجامعة ، وبعدھا كان الدور لرئیس مجلس محافظة البصـرة الحقوقي صباح البزوني الذي 
بین في كلمة لھ اھمیة جامعة البصـــرة للنفط والغاز على الواقع االقتصــــادي في البصــــرة واكد على ان مجلس 
المحافظة مســتمر بدعم الجامعة بوصفھا الجامعة التخصــصـــیة الوحیدة في العراق .وفي ختام حفل االفتتاح قدم 
الســید رئیس جامعة البصــرة للنفط والغاز درع الجامعة لألستاذ صباح البزوني وللبروفســور ثامر احمد حمدان 

ً ً تقدیرا لجھودھم في تقدیم الدعم المســـتمر لجامعة البصـــرة للنفط والغاز. كما عقب الحفل مؤتمرا صحفیا للســـید ً
رئیس جامعة البصــــرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي المشــــاط واالستاذ صباح البزوني ورئیس لجنة النفط 
والغاز في مجلس المحافظة االســـتاذ علي شـــداد الفارس والذین اجابوا عن اســـئلة االعالمیین فیما یخص اھمیة 
جامعة البصــرة للنفط والغاز على محافظة البصــرة.جدیر بالذكر انھ قد اقیم على ھامش الحفل معرض للصـــور 
الفوتوغرافیة التي تتحدث عن حقب مختلفة من تاریخ البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.

وفد جامعة البصرة للنفط والغاز یشارك
 في معرض الطاقة العراقي لالختراعات 

ضمن استراتیجیة جامعة البصـــرة للنفط والغاز باالنفتاح 
على جمیع المؤسســـات والتواصل مع االنشـــطة العلمیة 
والثقافیة واالجتماعیة فـي عموم العـراق وبدعوة كــریمة 
من لدن السـید وكیل وزیر النفط األقدم الســید فیاض نعمة 
الموسوي قام وفد رفیع المستوى من جامعة البصرة للنفط 
والغاز برئاسة السـید رئیس جامعة البصــرة للنفط والغاز 
االستاذ الدكتور علي محسـن المشــاط وعمید كلیة ھندسة 
النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرســــــــــــول البدران 
والمعاون االداري لكلیة ھندســــة النفط والغاز االســــتاذ 
المســـــــاعد الدكتور رعد صالح والدكتور محمد ادریس 
الموسوي بالمشـــــــــــاركة في فعالیات "معرض الطاقة 
العراقي لالختراعات" المنعقد للفتـرة من ١٨ - ١٩ كانون 
االول، وذكر رئیس جامعة البصــرة للنفط والغاز االستاذ 
الدكتور علي محســن المشــاط بان المعرض نظم من قبل 

ً وزارة النفط بالتنســــیق مع منتدى المخترعین العراقیین حیث شھد المؤتمر معرضا تخصـــــصـــــیا لالختراعات ً
واالبتكارات للمشـاركین من الشـركات النفطیة والمراكز البحثیة والجامعات العراقیة والھدف من ھذا المعرض ھو 
استثمار االختراعات في مجال تطور صناعة النفط والغاز في العراق. وتابع المشاط : قام وفد جامعة البصـرة للنفط 
والغاز ببحث التعاون المشترك مع المسـؤولین في وزارة النفط من اجل تفعیل سبل التعاون ما بین الجانبین وإمكانیة 
دعم الجامعة بالمختبرات والبرامجیات التخصـــصــــیة من قبل وزارة النفط حیث تم خالل المعرض تم عقد لقاءات 
مھمة بین وفد الجامعة والسـید وكیل الوزارة األقدم فیاض الموسوي وكذلك مع عضـو لجنة النفط والطاقة البرلمانیة 
الدكتور محمد بحر العلوم وعدد من الســادة المدراء العامین في وزارة النفط حیث تم التباحث حول االلیات والســبل 
المتاحة لدعم الجامعة على جمیع المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتویات.

افتتاح مصلى للرجال واخر للنساء 
في جامعة البصـــــرة للنفط والغاز
افتتح مصـــلى للرجال واخر للنســــاء في رئاسة جامعة البصــــرة للنفط والغاز ، حیث قص شریط 
االفتتاح المســاعد االداري في الجامعة االستاذ المســاعد الدكتور عباس حافظ عباس بمعیة الشـــیخ 

محمد ابراھیم محمد المنصوري الذي تبرع بأنشـاء مصـلى الرجال والنسـاء معا ، وذكر مدیر شعبة ً
الصـیانة في رئاسة جامعة البصـرة للنفط والغاز محمد طابور عبد الحسـن بان ھذان المصـالن اقیما 
بتبرع من احد المواطنین في البصرة (الشیخ محمد ابراھیم محمد المنصـوري) حیث انجزت كوادر 
شعبة الصــیانة وبجھود ذاتیة وتوجیھ واشراف مباشر من قبل المســاعد االداري االستاذ المســـاعد 
الدكتور عباس حافظ عباس تأھیل المصلى الخاص بالرجال وكذلك المصلى االخر الخاص بالنسـاء 
في الطابق االرضــــي من مبنى رئاســــة الجامعة حیث تم تجھیزھما بكافة االحتیاجات الخاصـــــة 
بالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى.

السنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧



رئیس جامعة البصرة للنفط والغاز االستاذ الدكتور علي محسن
 المشــــــــاط رئیســــــــا للجنة مناقشـــــــــة اطروحة دكتوراهً

شارك رئیس جامعة البصـرة للنفط والغاز 
االستاذ الدكتور علي محســن المشــاط في 
مناقشـة اطروحة دكتوراه في قســم ھندسة 
النفط بكلیة الھندســــــــــة في جامعة بغداد 
كرئیس لجنة المناقشـــــــــــــة لألطروحة 
Modeling of plugging  الموسـومة
by solids carrier fluids in 
 fractures and pore  throats 
لطالب الدراســـات العلیا محمد عبد االمیر 

جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بورشة وزاریة حول ربط منظومة التعلیم العالي بسوق العملجامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بورشة وزاریة حول ربط منظومة التعلیم العالي بسوق العملجامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بورشة وزاریة حول ربط منظومة التعلیم العالي بسوق العمل
شاركت جامعة البصـرة للنفط والغاز متمثلة بالســید المســاعد العلمي االستاذ المســاعد الدكتور 
غزوان نوري سعد ومسـؤول شعبة التأھیل والتوظیف والمتابعة المدرس المسـاعد مناف عدنان 
بالورشة التي نظمت من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع منظمة الیونسكو 
وھیئة المستشـارین في مجلس الوزراء والتي حملت عنوان ( ربط منظومة التعلیم العالي بسـوق 
العمل / اإلدماج المھني) حیث اكد معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االســـــتاذ الدكتور 
عبد الرزاق العیسى خالل الورشة على أن الوزارة ماضیة في إستراتیجیة تلبیة مخرجات التعلیم 

المھنیة والتقنیة الحتیاجات ســــــــوق العمل في القطاعین العام والخاص مبینا بان ربط منظومة ً
التعلیم العالي بقطاعات ســـوق العمل (اإلدماج المھني) ســــیجعل مخرجات التعلیم العالي ملبیة 
الحتیاجات سوق العمل ضمن القطاعین الخاص والعام والذي سیســـــــــــــھم في تحقیق التنمیة 

عمید كلیة ھندسة النفط والغاز یشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك
  باجتماع عمداء كلیات الھندســـــــــــــــــــــــــــــة في العراق

شارك عمید كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصـرة 
للنفط والغاز الدكتور فراس عبد الرســـــــــــول البدران 
باجتماع لجنة عمداء كلیات الھندســـة الحكومیة واالھلیة 
في العراق والذي ضـیفتھ الجامعة التكنولوجیة اذ انعقدت 
الجلسـة االولى للعام الدراسي ٢٠١٦ -٢٠١٧ في مركز 
بحوث البیئة في الجامعة التكنولوجیة وبحضـــور عمداء 
الكلیات الھندسیة في الجامعات العراقیة كافة وناقشـــــت 
الجلســـــة التي ترأسھا االستاذ الدكتور ریاض االنباري 
رئیس لجنة العمداء ورئیس قســـــــــــــــــم ھندسة البناء 
واالنشـــــــــاءات في الجامعة التكنولوجیة كافة الطلبات  

والكتب الواردة من دوائر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كما ونوقش في االجتماع مفـردات المناھج 
الدراسیة لبعض االقســام والفروع في الكلیات الھندسیة في الجامعات الحكومیة والكلیات االھلیة الجامعة 
وتعدیل بعض المفردات واستحداث بعض االقسام الھندسیة،ودراسة استحداث الدبلوم العالي والماجستیر 

والدكتوراه في بعض االقســـام في الكلیات الھندسیة. فضــــال عن عدد من المواضیع التي تخص الكلیات ً
الھندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة في الجامعات.

مجلس جامعة البصــــــــــــــــرة للنفط والغاز یعقدمجلس جامعة البصــــــــــــــــرة للنفط والغاز یعقد
 جلستھ المفتوحة ویناقش استحداث الكلیات الجدیدة جلستھ المفتوحة ویناقش استحداث الكلیات الجدیدة
مجلس جامعة البصــــــــــــــــرة للنفط والغاز یعقد
 جلستھ المفتوحة ویناقش استحداث الكلیات الجدیدة

نظمت كلیة ھندســــة النفط والغاز في جامعة 
البصـــــرة للنفط والغاز ورشة عمل تدریبیة 
خاصــــــــة باللجان االمتحانیة في الجامعة ، 
وذلك حول موضــــــــــــــوع بطاقة الطالب 
اإللكترونیة وحاضر في الورشة رئیس قسـم 
ھندســـــة النفط والغاز الدكتور رعد زعالن 
حمود.وذكر زعالن حول الورشــة بانھ : من 
األمور المھمة في اللجان االمتحانیة وأقســام 

عقد مجلس جامعة البصرة للنفط والغاز جلستھ المفتوحة 
االولى للعام الحالي وذلك یوم االثنین السـابع والعشـرین 
من شـھر شـباط الجاري وعلى قاعة المجلس في رئاسـة 
الجامعة وسط مركز محافظة البصـرة ، وترأس الجلسـة 
الســـــید رئیس الجامعة االستاذ الدكتور علي محســـــن 
المشــاط ، وافتتحت الجلســة باي من الذكر الحكیم تالھا 
المسـاعد االداري االستاذ المسـاعد الدكتور عباس حافظ 
عباس، وبعدھا ابتدأت فعالیات الجلســـــــة بمناقشـــــــة 
التوجیھات الوزاریة واالطالع على محاضــــــــر ھیئة 
الرأي ، وبعدھا تم مناقشــــــة موضوع استحداث كلیات 

جدیدة لتكون ثالثة كلیات بدءا من العام الدراسي المقبل ، ً
كما بحث المجلس موضوع قطعة االرض المخصـصــة 
لبنایة الجامعة في قضـاء القرنة شمالي البصـرة.وتطرق 
المجلس كذلك الى ســـــــــــــبل التعاون مع وزارة النفط 
باإلضافة الى قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایا اخرى.

جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تنظم جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تنظم 
وقفة تضـــــامنیة من اجل رفع الحظر وقفة تضـــــامنیة من اجل رفع الحظر 

عن مالعب العراقعن مالعب العراق

جامعة البصـــــــرة للنفط والغاز تنظم 
وقفة تضـــــامنیة من اجل رفع الحظر 

عن مالعب العراق
نظمت جامعة البصـــرة للنفط والغاز وقفة تضـــامنیة من اجل 
مســـــاندة وزارة الشـــــباب والریاضة العراقیة في حملة رفع 
الحظر عن مالعب العراق ، وشارك في الوقفة التي اقیمت في 
رئاسة جامعة البصــــــرة للنفط والغاز رئیس الجامعة االستاذ 
الدكتور علي محســـن المشـــاط والمســــاعد االداري االستاذ 
المســاعد الدكتور عباس حافظ عباس ، حیث اكد المشــاط بان 

ھذه الوقفة تاتي بناء على توجیھات معالي وزیر التعلیم العالـي ً
والبحث العلمي في مسـاندة وزارة الشـباب والریاضة من اجل 

شاركت جامعة البصرة للنفط والغاز متمثلة بالسـید المسـاعد العلمي االستاذ المسـاعد الدكتور غزوان نوري سعد ومسـؤول شعبة التأھیل والتوظیف والمتابعة 
المدرس المساعد مناف عدنان بالورشة التي نظمت من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع منظمة الیونسكو وھیئة المسـتشـارین في مجلس 
الوزراء والتي حملت عنوان ( ربط منظومة التعلیم العالي بسـوق العمل / اإلدماج المھني) حیث اكد معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور 
عبد الرزاق العیســــــى خالل الورشة على أن الوزارة ماضیة في إستراتیجیة تلبیة مخرجات التعلیم المھنیة والتقنیة الحتیاجات سوق العمل في القطاعین العام 

والخاص مبینا بان ربط منظومة التعلیم العالي بقطاعات سـوق العمل (اإلدماج المھني) سـیجعل مخرجات التعلیم العالي ملبیة الحتیاجات ســوق العمل ضــمن ً
. القطاعین الخاص والعام والذي سیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھم في تحقیق التنمیة

في كلیة الھندسة  بجامعة بغداد ، وتشكلت لجنة المناقشة من االستاذ الدكتور علي محسـن المشـاط 
رئیســـا ًوعضــــویة كل من االستاذ الدكتور بســــمة عباس عبد المجید في جامعة بغداد واالستاذ 
المساعد الدكتور خالد خزعل حمادي من جامعة بغداد واالستاذ المساعد الدكتور فالح حسن محمد 
من جامعة بغداد واالستاذ المســـاعد الدكتور عبد الكریم عباس الربیعي من الكلیة التقنیة الوسطى 

في المسـیب واالستاذ المسـاعد الدكتور سمیرة محمد حمد هللا من جامعة بغداد مشـرفا، وبعد دفاع ً
الطالب عن اطروحتھ وما جاء فیھا قررت اللجنة المشــكلة للمناقشــة منحھ شھادة الدكتوراه وسط 

فرحة زمالئھ وذویھ.

 المطالبة برفع الحظر عن مالعبنا العراقیة ورفع الحیف عن الریاضة العراقیة التي عانت الحرمان لسـنوات طویلة .وتابع المشـاط : شارك في الوقفة مدراء االقسـام في 
رئاسة الجامعة اضافة الى السیدات والسادة موظفي رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز، ونوه السید رئیس الجامعة : كما علقت فیلكسات في مداخل بنایة الرئاسة من اجل 
التعبیر عن المطالب المشــــــروعة من الفیفا برفع الحظر عن مالعب العراق التاحة الفرصة للجمھور العراقي بمتابعة نجوم الریاضة في مالعبنا ومدننا التي اصبحت 

مھیئة الحتضان البطوالت والسیما المدینة الریاضیة في البصرة.

السنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧



تدریسي من جامعة البصرة للنفط والغاز یفوز بجائزة یوم العلم العراقي

فاز رئیس قســــــم ھندسة النفط في كلیة ھندسة النفط والغاز 
بجامعة البصـــــرة للنفط والغاز الدكتور رعد زعالن حمود 

بجائزة یوم العلم العراقي التي تـرعـى من قبل وزارة التعلیم ُ
العالي والبحث العلمي فـي العـراق ، اذ أعلنت دائـرة البحث 
والتطویر في الوزارة صــباح الیوم اســماء العلماء الفائزین 
بجائزة یوم العلم العراقي وحسـب التخصـصـات، حیث جاء 
الدكتور رعد زعالن حمود بالمركز الثاني على مســـــتوى 
العراق في تخصـــــص (الھندسة والتكنولوجیة) وفي مجال 
جائزة التدریســـیین المتمیزین بنشـــر بحث علمي في مجلة 
علمیة عالمیة متخصــــصــــة رصینة. وذكر الدكتور رعد 

عالن بان الجائزة تضمنت عدة ابواب ومنھا جائزة افضل كتاب مؤلف وجائزة االبتكار العلمي وبراءة االختراع وجائزة افضل مجلة علمیة محكمة 

وجائزة وسام التمیز العلمي وجائزة افضـل مشـروع لطلبة الصـفوف المنتھیة وجائزة طالب الدراسات العلیا الناشر لبحث 

ضمن مشـروعھ البحثي في مجالت عالمیة رصینة اضافة لجائزة افضـل مركز بحثي وافضــل جامعة متمیزة في 
 (IF) االنجازات.وتابع زعالن :تم اعتماد معاییر دولیة رصینة لتصنیف المرشحین ولعل من اھمھا العامل المؤثر
الذي یعد مقیاس ألھمیة المجالت العلمیة المحكمة ضمن مجال تخصـصـھا البحثي فضــال عن الفائدة االقتصــادیة 
للبحث المنشــور.ونوه الدكتور رعد زعالن: فوزي جاء بعد نشـــري لبحث علمي في مجلة بریطانیة رصینة ذات 
معامل تأثیر مقداره (Impact Factor: 4.8) وھذا الرقم یعد عالي في مجال التخصـــــص الھندسي كما سیقام 
حفل لتكـریم جمیع الفائــزین یوم ٢٢ ایلول من ھذا العام.جدیــر بالذكــر ان الدكتور رعد زعالن حمود كان قد فاز 

ً مرتین ســابقا احداھما كانت جائزة یوم العلم العراقي وھي تقام ســنویا واالخرى جائزة التعلیم العالي للعلوم والتي ً
تقام كل اربع سنوات ولدیھ العدید من البحوث العلمیة المنشـــورة اضافة الى كتب مؤلفة في مجال تخصـــصــــھ .

كلیة ھندسـة النفط والغاز تنظم ورشـة
 عمل حول محطات عزل الغاز الطبیعي         

نظمت كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصـــرة 
للنفط والغاز ورشـــة عمل تدریبیة حول موضــــوع 
Degassing  محطات عــــزل الغاز الطبیعـــــي
Station وبمشاركة عدد من التدریسـیین والطلبة ، 
وحاضر في الورشة مســــؤول موقع عزل القرینات 
في ھیأة تشـغیل الرمیلة بشــركة نفط الجنوب االستاذ 
عالء حســـن عبادان الســـامر، وذكر المحاضر بان 
الورشــــــة افتتحت بمقدمة تمھیدیة عن حقل الرمیلة 
بوصـفھ اكبر حقول النفط العمالقة في العالم ، وتابع: 
كما تم التعرف على عملیات عزل الغاز ومناقشـــــة 
موضـوع محطات عزل الغاز الطبیعي وابار االنتاج 
ومجامع االبار وصمامات الســـحق وانواع عازالت 
الغاز ومكونات عازالت الغاز واالجھــزة والمعدات 
الملحقة لعازالت الغاز ومراحل العزل ومســتحلبات 
النفط. كما اشار الســــــامر بخصــــــوص موضوع 
محطات عـزل الغاز فـي حقل الـرمیلة الـى انھ توجد 
في الرمیلة ١٤ محطة عزل غاز في شــــقیھا الرمیلة 
الجنوبیة والشــــمالیة وعن ازالة المیاه واالمالح من 
النفط تحدث المحاضر مشـــــیرا الى انھ : قبل ان یتم 
ارسال النفط الخام المنتج الى مصــــفاة یجب ان یلبي 
مواصفات خاصة بالمیاه واالمالح والمواد الصـــلبة 
وتتطلب كافة مبیعات النفط ازالة كافة المـیاه والمواد 
الصـــلبة وقد یتســـبب محتوى ضئیل جدا من ملوث 
الرواسب االساسیة والمیاه في النفط الخام في ترسب 
كمیات كبیــرة من المیاه والملوثات االخــرى عدیمة 
الفائدة في خطوط انابیب التصـــــــــــدیر وصھاریج 
التخزین لمدة تصــل الى عام كما قد یتســبب ذلك في 
تآكل الجدران الداخلیة وتراكم الترســـــــبات التي قد 
تســــبب التعریة وتعد ازالة المیاه عن طریق معالجة 
المســتحلبات وتقلیل المحتوى الملحي في النفط الخام 
اجزاء مھمة للغایة من عملیات االنتاج. وشـــــــھدت 
الورشة مداخالت من قبل التدریسـیین والطلبة اغنوا 
خاللھا ورشـة العمل التدریبیة باآلراء والمالحظات.

وفد من وزارة التعلیم العالــــــي والبحث 
العلمي یزور جامعة البصرة للنفط والغاز 

قام وفد من وزارة التعلیم العالــي والبحث العلمـــي یمثل الدائـــرة 
القانونیة واالداریة بزیارة الى رئاسة جامعة البصـرة للنفط والغاز 
، وكان في استقبال الوفد السید مساعد رئیس جامعة البصـرة للنفط 
والغاز للشـــؤون االداریة االستاذ المســـاعد الدكتور عباس حافظ 
عباس ، وتم التباحث حول بعض االمور التــي تخص العمل فـــي 
مجال الدائرة القانونیة واالداریة وتطرق الجانبان الى ضــــرورة 
مواصلة العمل المستمر من اجل خدمة العملیة التعلیمیة في التعلیم 
العالي لمواكبة التطورات الحاصـــــــــــلة على االصــــــــــــعدة 
المتنوعة.واستمع الوفد الوزاري الى طروحات وافكار الســـــــید 
المســـــــاعد االداري والتي تنصـــــــب في خدمة الجانب العلمي 
والتنظیمــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــي الجامعة.

كلیة ھندسة النفط والغاز تنظم ورشة عن البرنامج التدریبي لتوصیف
 البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنامج األكادیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

نظمت كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصــــرة للنفط والغاز ورشة عمل تدریبیة بعنوان (البرنامج التدریبي 
 (The training program Academic program specification) (لتوصــیف البرنامج األكادیمي
وذكر المحاضر في الورشـة الدكتور عمار البعاج بان ورشـة العمل كانت حول البرنامج األكادیمي المقدم من قبل 
الوزارة الى الجامعات من اجل اعتماده حیث تم التطرق الى المصــــــــــــــطلحات األساسیة في البرنامج واھمیة 
مواصفات البرنامج وأغراض مواصفات البرنامج وأقسـام وثیقة مواصفات البرنامج وتطویر البرنامج األكادیمي 
وخطوات توصیف البرنامج وتصــمیم البرنامج وتســكین مخرجات التعلم ، وتابع البعاج : یمكن تعریف البرنامج 
األكادیمي في ھذا الســـــیاق بأنھ مجموعة ممیزة ومنظمة من المقررات الدراسیة التي تؤدي بعد االنتھاء منھا إلى 
منح الدرجة األكادیمیة المرتبطة بھذا البرنامج(لیسانس/بكالوریوس، ماجستیر، دكتوراه)ویعرف أیضا بأنھ تنظیم 

لخبرات التعلم في مجال ما ویطور من أجل تحقیق أھداف معینة محددة سلفا، في سیاق النظام التعلیمي للمؤسســـة ً

رئیس قســم الھندسة الكیمائیة وتكریر النفط یشـــارك باجتماع اللجنة 
التخصــــــــــــصــــــــــــیة لرؤساء اقســـــــــــــام الھندسة الكیمائیة

شارك رئیس قســــــــــم الھندسة 
الكیمائیة وتكریـر النفط فـي كلیة 
ھندســـة النفط والغاز في جامعة 
البصـــــرة للنفط والغاز الدكتور 
محمد عبد الوھاب طاھـــــــــــر 
المیاحـــــــــــــي باجتماع اللجنة 
التخصـــصـــیة لرؤساء اقســـام 
الھندســــــــة الكیمائیة وفروعھا 
والمنعقد في قســـــــــــم الھندسة 
الكیمائیة فـــــــــــــــــي الجامعة 
التكنولوجیة ، وذكــــــر الدكتور 
محمد عبد الوھاب المیاحــــي:تم 

السنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧

 خالل االجتماع مناقشة وانتخاب لجنة خبراء في اختصاص الھندسة الكیمیائیة من حملة لقب استاذ واستاذ 
مســـاعد كما تم اعداد قاعدة بیانات لألساتذة في اختصـــاصات الھندسة الكیمیائیة وفروعھا وتم مناقشـــة 
مواضیع عدة مثل التنســــیق بین الجامعات في مواضیع االشراف المشــــترك على طلبة الدراسات العلیا 
ولجان المناقشــات العلمیة في الدراسات العلیا والندوات العلمیة والمؤتمرات التخصــصــیة والتوأمة بین 
اقســـــــام الھندسة الكیمیائیة المختلفة ".وتابع المیاحي: " وتم خالل االجتماع كذلك التأكید على مؤتمرات 
مشـاریع تخرج طلبة المرحلة الرابعة وتكریم االساتذة المتمیزین والمتقاعدین في اقسـام الھندسة الكیمائیة 

تثمینا لعطاءھم العلمي".ً



اعالم جامعة النفط والغاز یشـــــــــــــــــــــارك باجتماعاعالم جامعة النفط والغاز یشـــــــــــــــــــــارك باجتماع
 وزیر التعلیم العالي مع مدراء اعالم الجامعات العراقیة وزیر التعلیم العالي مع مدراء اعالم الجامعات العراقیة
اعالم جامعة النفط والغاز یشـــــــــــــــــــــارك باجتماع
 وزیر التعلیم العالي مع مدراء اعالم الجامعات العراقیة

شارك مدیر قســـم االعالم والعالقات العامة في جامعة 
البصـــــرة للنفط والغاز االستاذ حیدر علي في اجتماع 
مســؤولي اعالم الجامعات العراقیة والذي عقد في مقر 
وزارة التعلیم العالــــي والبحث العلمــــي فـــــي بغداد 
وبحضـور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي االستاذ 
الدكتور عبد الرزاق العیســـــــى وكذلك وكیل الوزارة 
للشـؤون االداریة الدكتور محمد الســراج ومدیر دائرة 
العالقات العامة واالعالم الدكــتور حـــیدر العـــبودي 
ومدیر القناة الجامعیة الفضــــــائیة الدكتور حســــــین 
االنصـــــاري، وتحت شعار (االعالم الجامعي والیات 
تطویره) حیث اكد معالي وزیـر التعلیم العالـي والبحث 
العلمي االستاذ الدكتور عبد الرزاق العیســـــــى خالل 
االجتماع على اھمیة دعم االعالم الجامعي فـي مواكبة 

مھمة الجامعات في المجال العلمـي والثقافـي، مبینا بان ً
االعالم ھو واجھة الجامعات ومن خاللھ یبـــــرز دور 
الجامعات وتقییمھا ورصانتھا من خالل نشــاط الموقع 
االلكتروني لكل جامعة، كما اكد على ضــرورة اظھار 
الحاالت االیجابیة التــــــي تقوم بھا الجامعات الـــــــى 
المجتمعات كافة الطالعھم علـــــــــــــــى الدور المھم 

للجامعات ودعا الى ضرورة العمل على امكانیة صـنع 
رأي عام في ھذه المؤسســــــــة الطالبیة عبر التعاطي 
االیجابي مع المؤسســـــة االكادیمیة، واضاف الدكتور 
العیســـــــــى بان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
تحرص على توفیر كل المســـــتلزمات الضـــــروریة 
إلنجاح مھام المكاتب االعالمیة فـــي الجامعات ، ومن 
جھتھ اكد وكیل الوزارة للشــــــــؤون االداریة الدكتور 
محمد الســـــــــــراج على ان االعالم الجامعي ھو احد 
الركائز االســاســیة في االســتراتیجیة الجدیدة لوزارة 

التعلیم العالي والبحث العلمي، مشــــــیدا بالجھود التي ً
یبذلھا العاملون فـــي المكاتب االعالمیة فـــي ابــــراز 
االنجازات التي تحققھا الجامعات كما اكد الســــــــراج 

تعقیبا على مداخلة مدیر اعالم جامعة البصـــــرة للنفط ً
والغاز بان الوزارة ممكن تساعد الجامعات المسـتحدثة 

مالیا في عملیة دعم االعالم لتطویر العمل المســتقبلي. ً
وبعدھا تحدث مدیــر دائـــرة العالقات العامة واالعالم 
الدكتور حیدر العبودي الذي اكد على جھود اقســـــــام 
االعالم والعالقات العامة فــــــــــي الجامعات وطالب 
بضــــــــــــــرورة ایجاد عقل مركزي یســــــــــــــھم

 في خلق مســـــــارات موحدة لتوحید جھود كافة ادوات االعالم لخدمة الجامعات 
واظھار مضامین االجتماعات واللقاءات والنشاطات التي تعقدھا الجامعات، واكد 
مدیر القناة الجامعیة الفضـائیة الدكتور حسـین االنصـاري على اھمیة تأھیل فریق 
مھني في كل جامعة یمثل قناة الجامعیة الفضــائیة لنقل نشـــاطات الجامعات وبثھا 
على القناة الجامعیة الفضــائیة، وفي ختام اللقاء فتح باب المداخالت والمناقشــات 
وكان لمدیر اعالم جامعة البصـرة للنفط والغاز االستاذ حیدر علي مداخلة اكد فیھا 

على ضرورة دعم الوزارة اعالمیا للجامعات المســـتحدثة وتســـویق نشــــاطات ً
الجامعات المسـتحدثة لوسائل االعالم كافة وان یكون تقییم الجامعات المســتحدثة 
بمعـــزل عن الجامعات ذات التاریخ االقدم ، كما اكد علــــى اھمیة ان یكون ھناك 
اجتماع دوري سنوي او نصــف سنوي القســـام االعالم والعالقات العامة في كل 
الجامعات ویتم اخـتـیار جامعة معـیـنة یعقد فـیھا كل اجـتماع دوري من اجل تقدیم 
الدعم المعنوي القســـــــــــام االعالم والعالقات العامة في كل الجامعات العراقیة

جامعة البصرة للنفط والغاز تشارك بورشة عمل وزاریة
 حول سبل تطویر االرشاد النفســـــي والتوجیھ التربوي

شاركت مســؤولة شعبة االرشاد النفســي والتوجیھ التربوي في جامعة البصـــرة للنفط والغاز الســـت فاطمة ھادي احمد 
بورشة عمل حول سبل تطویر االرشاد النفســـي والتوجیھ والتربوي والتي اقیمت برعایة رئیس جھاز االشراف والتقویم 
العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتحت عنوان (ورشة عمل حول سبل تطویر االرشاد النفســــي والتوجیھ 
التربوي)، وذكرت فاطمة ھادي بان الورشة عقدت في القاعة الرئیســــــــــــــة في المبنى التربوي لوزارة التعلیم العالي 
وحضـرھا ممثلون من (٤٣) جامعة وكلیة من جمیع انحاء العراق كما حضـرھا عدد من اعضــاء مجلس جھاز االشراف 

والتقویم العلمي. وتابعت: في افتتاح الورشة قدم االستاذ الدكتور نبیل ھاشم االعرجي رئیس جھاز االشـراف كلمة تقدیمیة ً
أكد فیھا على ضرورة إتاحة المزید من االھتمام والرعایة ألقســام االرشاد النفســـي والتربوي في الجامعات والكلیات في 
البالد لما لھذا الجانب من اھمیة قصـــــوى خالل سیر العملیة التعلیمیة، فیما استعرض الدكتور سرمد ریاض عبد الھادي 

محاور الورشة مشـــددا على اھمیة احیاء وتنشـــیط ھذا القطاع الحیوي في جامعاتنا كافة ومن جانبھم استعرض عدد من ً
ممثلي أقســـــــــام االشراف التربوي في الجامعات معوقات سیر عمل االشراف التربوي في جامعاتھم، مطالبین الجھات 
المعنیة في الوزارة بزیادة المخصـصـات المالیة المرصودة الى اقسـام االشراف التربوي في الجامعات. وشھدت الورشة 
مداخلة ومقترحات لمسؤولة شعبة االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي في جامعة البصـرة للنفط والغاز السـت فاطمة ھادي 

احمد والتي القت مقترحاتھا ترحیبا من المشــاركین في الورشة والمســـؤولین عنھا .وقد خرجت الورشة في ختامھا بعدة ً
توصیات ومنھا : ( االیعاز الى الجامعات بتعزیز المســـتلزمات المادیة والبشـــریة المطلوبة لســــیر عمل شعب االرشاد 
النفسي والتوجیھ التربوي، وكذلك دعم شعب االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي بالكوادر والمالكات المتخصصة، فضـال 
عن تفعیل ساعات االرشاد النفســـــــــــــــــــــــــــــــــي والتوجیھ التربوي ضمن جدول الدروس االسبوعي الجامعي).

اســـــتمرارا لمنھج االنفتاح و التواصــــــل مع القطاع النفطي و ً
الشـركات المتخصــصــة في العملیات االستخراجیة و التحویلیة 
للنفط و الغاز اســـــتقبلت كلیة ھندســـــة النفط والغاز في جامعة 

البصـرة للنفط والغاز وفدا یمثل شركة وذرفورد النفطیة العالمیة ً
وذلك من اجل اجراء مقابالت مع طلبة كلیة ھندسـة النفط والغاز 
الختیار االبرز منھم للتدریب الصـــیفي في مقر شركة وذرفورد 
العالمیة الكائن في حقل الرمیلة الشــمالي ، وقامت اللجنة الممثلة 
عن شــــــركة وذرفورد العالمیة بمقابلة طلبة المرحلة الثالثة في 
قســـــمي ھندسة النفط والغاز والھندسة الكیمیاوي وتكریر النفط 

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم دورة تدریبیة 
في مجال قانون انضــــــــــــباط موظفي الدولة

نظمت الشــعبة القانونیة في رئاسة جامعة البصـــرة للنفط والغاز دورة تدریبیة للتعریف بالقوانین التي 
تنظم عمل الموظف في الدولة العراقیة، حیث اشتملت الدورة على ثالثة محاضرات لمسـؤول الشــعبة 
القانونیة محمد علي راضي وللقانونیة حال محمد ابراھیم والقانونیة فادیة عبد الكریم،وبمشـــاركة عدد 
من مدراء االقسام والشعب وموظفي الجامعة وبحضور السید مساعد رئیس الجامعة للشـؤون االداریة 
االستاذ المســاعد الدكتور عباس حافظ عباس ، وتضــمنت الدورة التعریف بقانون الخدمة المدنیة رقم 
(٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل والذي ینظم شؤون الموظفین خالل خدمتھم الوظیفیة وكذلك قانون انضـباط 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لســـنة ١٩٩١ المعدل والذي ینظم االجراءات الواجب اتخاذھا 
لمحاسـبة الموظفین اثناء ارتكابھم خطأ وظیفي وكذلك تم التطرق الى قانون رواتب موظفي الدولة رقم 
(٢٢) لســنة ٢٠٠٨ والذي یھدف لدعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحھم رواتب ومخصـــصـــات 
مجزیة تضـمن لھم مسـتوى معیشـي الئق اما القانون الرابع فھو قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسـنة 
٢٠٠٦ المعدل والذي ینظم حقوق الموظف في كنف وظیفتھ واھم االلتزامات الملقاة علـى عاتقھ والتـي 
ینبغي علیھ معرفتھا واالطالع علیھا لحمایة نفســــــــھ من الوقوع في الخطأ. وقدم المحاضرون خالل 

ً الدورة شرحا مفصــــــــــال حول موضوعات اللجان التحقیقیة وحقوق والتزامات الموظفین والتبعات ً
القانونیة المترتبة على الموظف في حال االخالل بواجبھ كما بینوا اھم الحقوق التـي یمتع بھا الموظف، 
وتأتي ھذه الدورة لزیارة الوعي بالثقافة القانونیة لدى موظفي جامعة البصــــــــــــــــرة للنفط والغاز.

شركة وذرفورد العالمیة تزور جامعة البصــــــــــــــــرة 
للنفط والغاز وتقابل طلبتھا من اجل التدریب في الشركة

جامعة البصـرة للنفط والغاز تنظم مســابقة ألفضــل 
مقالة عن انتصارات قواتنا االمنیة وتحریر الموصل

قام قسم االعالم والعالقات العامة في جامعة البصرة للنفط والغاز وضمن اسبوع تحریر مدینة الموصل 
واالحتفال بانتصـارات قواتنا االمنیة بتنظیم مسـابقة الفضــل مقالة تكتب عن انتصــارات قواتنا االمنیة 
والحشـــــد الشــــــعبي وعملیات تحریر الموصل من براثن تنظیم داعش االرھابي الجبان .وشارك في 
المسابقة عدد من منتسـبي وطلبة الجامعة ، وبعد فرز النتائج اعلنت اللجنة عن فوز افضـل ثالثة مقاالت 
تم تكریمھم في حفل خاص اقیم في رئاسة جامعة البصـرة للنفط والغاز ، حیث فاز بجائزة المركز االول 
عن افضـــــــــــــــل مقالة یاسمین سالم مطرود عن مقالتھا (الخلفیات التاریخیة و الفكریة لتنظیم داعش 
اإلرھابي) اما جائزة المركز الثاني فذھبت الى سیف جبار جاسم عن مقالتھ (انتصــارات الموصل :اخر 
مسـمار في نعش االرھاب الداعشــي) اما جائزة المركز الثالث فكانت من نصــیب المھندسة كرامة عبد 
الجبار السـعد عن مقالتھا (الدور التاریخي لقواتنا االمنیة والحشـد الشـعبي في تحریر العراق)، وسلمت 
الجوائز للفائزین مدیر مكتب رئیس الجامعة فاطمة ھادي احمد. وبدورھم شـــــــــــكر الفائزون جامعة 
البصرة للنفط والغاز على تنظیمھم ھكذا مسابقات من شأنھا اظھار المواھب االبداعیة لجمیع المنتسـبین 
من موظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین وطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة.

 بحضــور رئیس قســم الھندسة الكیمائیة وتكریر النفط الدكتور محمد عبد الوھاب ومســؤول شعبة التأھیل والتوظیف في 
الجامعة التدریســــي مناف عدنان عیدان. وذكر عمید كلیة ھندسة النفط والغاز في جامعة البصــــرة للنفط والغاز الدكتور 

فراس عبد الرسول البدران: تنفیذا لمقررات االجتماع الســـابق الذي جرى بین شركة وذرفورد وكلیتنا متمثلة بعمید الكلیة ً
الدكتور فراس البدران ومســؤول وحدة التدریب الصــیفي التدریســي علي خضــیر جرت المقابالت ھذا الیوم في جو من 
المنافسة والحماس بین الطلبة وابدى الطلبة رغبتھم في التدریب واكتساب الخبرات وتطویر مھاراتھم في شركة وذرفورد 
التي تعد من الشــــركات الرائدة في مجال النفط والغاز كما عبر ممثلو الشــــركة عن اعجابھم بالمســـــتوى العالي للطلبة 
ومھاراتھم التي ابدوھا اثناء المقابلة. وتابع البدران : اســتمرت المقابلة ألكثر من ٩ ســاعات تم فیھا التعرف على مھارات 
الطلبة في اللغة االنكلیزیة و القدرة على ادارة الحوار و استعراض الشـــــــــــــــــخصــــــــــــــــــیة والمعلومات العلمیة

اوساط جامعیةاوساط جامعیةاوساط جامعیةالسنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧



طلبة كلیة ھندسة النفط والغاز یشاركون بدورة
 اوشا OSHA االمریكیة للســـــــــالمة العامة

جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم بطولة بخماسي كرة القدم للطلبة 
نظمت وحدة النشــاطات الریاضیة في كلیة ھندسة النفط والغاز بجامعة البصــرة للنفط والغاز بطولة 
خماسي كرة القدم لطلبة كلیة ھندسة النفط والغاز ، حیث افتتحت البطولة ھذا الیوم الخمیس الثالث من 
تشرین الثاني الجاري بحضـور عمید كلیة ھندسة النفط والغاز الدكتور فراس عبد الرسول البدران ، 
وجرى خالل الیوم االفتتاحي مباراتین على ملعب كلیة التربیة الریاضـیة جمعت االولى ما بین فریق 
طلبة قسـم ھندسة النفط والغاز(مرحلة ثالثة) وفریق قســم ھندسة النفط والغاز مرحلة (ثانیة) اسفرت 
عن فوز االول بھدفین مقابل ھدف یتیم لفریق قســــم ھندسة النفط والغاز( مرحلة ثانیة) ، حیث سجل 
لفریق ھندسة النفط والغاز (مرحلة ثالثة) علي مرحب ھدفین ، بینما سجل ھدف فریق قســـــم ھندسة 
النفط والغاز مرحلة ثانیة الالعب زید عماد. وفي المباراة الثانیة التقى فریق قسـم ھندسة النفط والغاز 
(مرحلة رابعة) بفریق قسـم الھندسة الكیمائیة وتكریر النفط (مرحلة ثانیة) وانتھت بالتعادل االیجابي 
بثالثة اھدف لكل فریق بعد مباراة ندیة بین الفریقین اسفرت عن طرد العب من كل فریق للخشــــونة 
المتعمدة وضیاع عدة فرص سانحة للتسجیل بسبب تسـرع الالعبین. وسجل لفریق قسـم ھندسة النفط 
والغاز(مرحلة رابعة) الالعب وعد حیدر (ھاتریك) بینما سجل لفریق قسم الھندسة الكیمائیة وتكریر 
النفط(مرحلة ثانیة) الطالب جواد سالم ھدفین وجعفر محمد تكفل بتســــــــجیل الھدف الثالث. وحول 
البطولة الكرویة اوضح مســـؤول وحدة النشـــاطات الریاضیة في كلیة ھندسة النفط والغاز المدرس 
المساعد علي خضیر بان ھذه البطولة ھي لتفعیل جانب النشاطات الطالبیة وبخاصة الریاضیة منھا، 
واضاف: بوصفنا كلیة علمیة نحتاج مثل ھكذا نشــــــــــاطات مھمة للطلبة حیث تعد ھذه البطولة ھي 
االولى بالنســــبة لطلبة كلیتنا وقد قســـــمت فرق البطولة لمجموعتین یتأھل من كل مجموعة فریقین 
وسیتم خالل البطولة اختیار الھداف وافضل العب وافضـل حارس وسیكون ھناك جوائز لھم وكذلك 
للفریق الفائز بكأس البطولة. وقدمت الفرق المشاركة شكرھا الى رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز 
وعمادة كلیة ھندســـــة النفط والغاز لتكفلھا بتجھیز الفرق بالتجھیزات الریاضــــــیة وتنظیم البطولة 
الكرویة التي من شأنھا تســــــــلیط الضــــــــوء على المواھب الطالبیة في مجال ریاضة كرة القدم.

وزارة العلوم االیرانیة تقدم منحة لجامعة البصرة للنفط والغاز بـ(٦) مقاعد دراسیة وزارة العلوم االیرانیة تقدم منحة لجامعة البصرة للنفط والغاز بـ(٦) مقاعد دراسیة وزارة العلوم االیرانیة تقدم منحة لجامعة البصرة للنفط والغاز بـ(٦) مقاعد دراسیة 
تنفیذا لما تم االتفاق علیھ اثناء زیارة الوفد االكادیمي االیراني الى العراق المتضــــــمنة ً

تقدیم منح دراســــیة الى الجانب العراقي ضـــــمن منحة وزارة العلوم االیرانیة والبالغ 
عددھا ٣٠ مقعد دراسي بواقع ٦ مقاعد لكل جامعة عراقیة مسـتحدثة ولتوجیھات معالي 
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العیســــى باقتصـــــارھا على 
الجامعات المســــتحدثة (جامعة سومر، جامعة القاسم، جامعة البصــــرة للنفط والغاز، 
جامعة الكرخ، جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصــاالت) فقد ُمنحت جامعة البصــرة 
للنفط والغاز (٦) مقاعد دراسیة لمنتسـبیھا ، وذكر المســاعد االداري لجامعة البصــرة 
للنفط والغاز االستاذ المساعد الدكتور عباس حافظ عباس بان الشـروط المطلوبة للتقدیم 

للدراســــــــــات العلیا وفق ما قدمھ الجانب االیراني وباالتفاق مع وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي العراقیة بان یكون المتقدم عراقي الجنســــــیة وان ال یكون منتســــــب 
للدراسات العلیا داخل العراق وان ال تقل خدمتھ عن سنتین بعد اخر شھادة حصـل علیھا 
ویخضـــع المتقدم لشــــروط الدولة المانحة.وتابع حافظ :تعامل المنح المذكورة معاملة 
الزمالة الخاصة المشـمولة بضــوابط دائرة البعثات والعالقات الثقافیة في وزارة التعلیم 
العالي والبحث العلمي العراقیة. جدیر بالذكر ان جامعة البصـــرة للنفط والغاز كانت قد 
شــــــاركت باجتماعات ومباحثات مع الجامعات االیرانیة داخل العراق وفي ایران من 
اجل تبادل التعاون العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بین الجانبین.

جامعة البصرة للنفط والغاز تعلن عن المباشرة برفع  
الســـــــكراب والمخلفات عن موقع الجامعة في القرنة

الصـناعة وبدعم من وزارة النفط برفع العشـرات من اطنان الحدید والنفایات عن موقع الجامعة 
المقترح في قضـاء القرنة . وتعد جامعة البصـرة للنفط والغاز ھي االولى على مســتوى العراق 
متخصصـة في مجال الطاقة وقد اكتملت المرحلة االولى من اعداد التصـامیم لبنایة الجامعة من 
قبل شركة Icon االمریكیة للتصـــــامیم .وسیقع مقر الجامعة الدائم في قضــــــاء القرنة شمال 
البصرة حیث یضم المجمع الجامعي كمرحلة اولى ثمان كلیات اضافة الى دور سكن للتدریسیین 

والموظفین واقســام داخلیة للطلبة والطالبات فضــال عن المالعب وقاعات الریاضة ومســـجد ً
ً ومســــبح وقضــــایا خدمیة اخرى اذ ستكون مدینة جامعیة متكاملة تشــــكل معلما مھما ألھالي ً

البصـرة. جدیر بالذكر ان الجامعة ستخرج الدفعة االولى من طلبتھا مطلع العام الدراسي المقبل 

اعلن رئیس جامعة البصــرة 
للنفط والغاز االستاذ الدكتور 
علي محســـن المشــــاط بان 
قائمقامیة قضاء القرنة شمال 
البصــــــــــرة باشرت برفع 
عشـــــــــــرات االطنان من 
مخلفات الحروب عن الموقع 
المقترح لبناء جامعة البصرة 
للنفط والغاز فـــي القـــرنة . 
حیث قامت شــركة االســناد 
الھندســـــــي التابعة لوزارة 

     قائممقام قضاء القرنة یبحث مع محافظ البصرة
 موضوع تھیئة موقع بنایة جامعة البصرة للنفط والغاز

بحث قائممقام قضــــــاء القرنة االستاذ 
محمد ناصح الحسن مع محافظ البصرة 
الدكتور ماجد النصــــــراوي موضوع 
تھیئة الموقع المقترح لمشـــــروع بنایة 
جامعة البصـــرة للنفط والغاز جاء ذلك 
خالل زیارة لوفد رفیع المســـــتوى من 
مدراء الدوائر الخدمیة لمحافظ البصرة 
.یذكر ان قائمقامیة القرنة قد باشــــرت 
بـرفع مخلفات الحــروب والنفایات عن 
الموقع المقترح النشــــــاء بنایة جامعة 
البصـــرة للنفط والغاز في القرنة شمال 

وفد من رئاسة جامعة البصرة للنفط والغازوفد من رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز
 یزور طلبة وطالبات االقســــــــام الداخلیة یزور طلبة وطالبات االقســــــــام الداخلیة
وفد من رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز
 یزور طلبة وطالبات االقســــــــام الداخلیة

قام وفد یمثل جامعة البصــــرة للنفط والغاز متمثال بمســــؤولة شعبة االرشاد النفســــي ً
والتوجیھ التربوي فاطمة ھادي احمد ومســــــؤول شعبة االعالم حیدر علي بزیارة الى 
طلبة وطالبات كلیة ھندسة النفط والغاز الساكنین في االقسام الداخلیة وذلك من اجل تفقد 
احوالھم والتعــرف عن كثب عن ابـــرز احتیاجات الطلبة والطالبات والخدمات المقدمة 
لھم  للوقوف على أھم المشـــــــكالت ووضع الحلول المناسبة لھا حیث قام الوفد بزیارة 
االقسام الداخلیة للطالب مساء الیوم االثنین الحادي والثالثین من تشـرین االول الجاري 
واستمع الى مالحظات واحتیاجات الطلبة، كما قام الوفد بزیارة الى القســـــــــم الداخلي 

للطالبات حیث عقدت الســت فاطمة ھادي اجتماعا مع طالبات كلیة ھندسة النفط والغاز ً
واســــتمعت ألبرز احتیاجات الطالبات. وقد اكد الوفد الزائر بان ھذه الزیارة تأتي تنفیذاً 
لتوجیھات رئاسة جامعة البصـــــرة للنفط والغاز بضـــــرورة التواصل مع ابنائنا طلبة 
االقسـام الداخلیة والتعرف على احتیاجاتھم على االصعدة كافة. ووعد الوفد الزائر طلبة 
االقســام بإیصــال كافة النقاط التي اشرت من قبل الطلبة من اجل ضمان انجاح مســیرة 
الطلبة في عامھم الدراسي الحالي كما بین الوفد بان رئاسة جامعة البصــرة للنفط والغاز 
ستكون متواصلة باستمرار مع ابنائھا طلبة االقســـــــــــــــــــام الداخلیة في قادم االیام.

شــارك عدد من طلبة كلیة ھندســـة النفط 
والغاز في جامعة البصــــرة للنفط والغاز 
بالدورة التدریبیة اوشا االمریكیة للسالمة 
العامة  OSHAوالتـــــي نظمت من قبل 
معھد األیك للتدریب والتطویـــر االداري 
والتكنولوجي في البصـــرة، وحاضر في 
الدورة مســـؤول وحدة شؤون المواطنین 
في جامعة البصــــرة للنفط والغاز منتظر 
عریبي الالمي ، حیث اســــتمرت الدورة 

لخمسة ایام تم في ختام فعالیاتھا اجراء اختبار للمشاركین ، حیث اجتاز المشـاركون من 
طلبة كلیة ھندسة النفط والغاز الدورة بنجاح وتم منحھم شھادة مشـاركة في الیوم االخیر 
لفعالیات الدورة التدریبیة.وذكر المحاضر منتظر الالمي: تضـــــمنت الدورة موضوع 

الســــالمة العامة وفقا لمعاییر اوشا االمریكیة عن إدارة الســــالمة والصــــحة المھنیة ً
األمـریكیة والتعـرف علـى المخاطـر المختلفة فــي العمل وطــرق التحكم فیھا وتقییمھا 
وتحلیلھا وأسالیب منعھا أو تقلیلھا.وتابع : جاءت مشاركة طلبة كلیة ھندسة النفط والغاز 
لغرض االفادة من موضوع السالمة العامة بخاصة انھم مقبلون بعد التخرج على العمل 
في المواقع النفطیة بوصــــــــــــــــــــــفھم مھندســــــــــــــــــــــون في مجال الطاقة.

السنة الثانیة العدد الثالث أذار ٢٠١٧



الجامعة في وسائل االعالمالجامعة في وسائل االعالمالجامعة في وسائل االعالم
خاص/ المحرر 

وسائل اعالم محلیة تتداول نشاطات وفعالیات جامعة البصرة للنفط والغاز 

جامعة البصرة للنفط والغاز تبارك انطالق عملیات تحریر الموصل جامعة البصرة للنفط والغاز تبارك انطالق عملیات تحریر الموصل جامعة البصرة للنفط والغاز تبارك انطالق عملیات تحریر الموصل 

بقلوب یملؤھا االعتزاز والفخر تبارك جامعة البصرة للنفط والغاز متمثلة بالسید رئیس الجامعة المحترم والمساعدین االداري والعلمي وتشكیالت الجامعة كافة انطالق عملیات 
تحریر الموصل من دنس تنظیم داعش التكفیري االرھابي الجبان سائلین المولى عز وجل ان یمن علینا بنصره ویحفظ قواتنا االمنیة والحشد الشعبي وكل فصائل المقاومة .وما 

 سكرتیر التحریر:حیدر علي كریم                                                                                                             تصمیم : مھندس محمد غسان عبدالكرم 
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