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خالصة السيرة العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
آخر تحديث 2019-5-14

اضغط لتحميل ملف السيرة الذاتية

.

االسم : عبد الكريم مهدي صالح النيازي

البريد االلكتروني:

KAREEMMAHDISALIH@YAHOO.CO.UK

ABDULKAREEM@UTQ.EDU.IQ

التحصيل الدراسي: دكتوراه فلسفة في الفيزياء

اللقب العلمي : أستاذ

العمل الوظيفي: أستاذ جامعي

جهة العمل : جامعة ذي قار/ كلية العلوم / قسم الفيزياء

.

.

.

المهام االدارية والمناصب :

رقم وتاريخ األمرالمنصبت
الجامعي/اإلداري

تاريخجهة اإلصدار
المباشرة

تاريخ
االنفكاك

رئاسة قسم الحاسبات /كلية1
العلوم

األمر الجامعي 7/54/2896
في 13/5/2007

الشؤون القانونية
واإلدارية/ رئاسة
جامعة ذي قار

21/5/20071/4/2009

سكرتير تحرير مجلة علوم ذي2
قار

األمر اإلداري 7/54/2019 في
26/7/2007

عمادة كلية العلوم/
جامعة ذي قار

رئاسة قسم الشؤون العلمية3
والدراسات العليا / رئاسة

جامعة ذي قار

األمر الجامعي 7/39/1722
في 22/3/2009

1/4/200910/9/2013مكتب رئيس الجامعة

رئاسة قسم الفيزياء/كلية4
العلوم

األمر الجامعي 7/39/6114
في 17/6/2010

/18/6/201010/2010مكتب رئيس الجامعة

مساعد رئيس الجامعة للشؤون5
العلمية

االمر الوزاري م و ع /4473
في 8/ 9/2013

مكتب وزير التعليم
العالي

10/9/2013

الحياة

الجامعية

المكتباتاإلعالم
البحوثE-Learningالمجالت

المراكزالكلياتعن الجامعة

والوحدات

البريدالطالبالتدريسيوناالقسام

https://utq.edu.iq/wp-content/uploads/2019/05/professor-abdulkareem-salih-university-of-thi-qar.pdf
https://utq.edu.iq/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://utq.edu.iq/our-journals/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab/
https://utq.edu.iq/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://utq.edu.iq/1805-2/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://utq.edu.iq/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8/
https://webmail.utq.edu.iq/
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االمر الجامعي 30 س
/1262 في 9/9/2013

مكتب رئيس
جامعة ذي قار

التكليف بمهام مساعد رئيس6
الجامعة للشؤون االدارية

اضافة لمهام المساعد العلمي

االمر الجامعي المرقم
7/30/7869 في 11/6/2014

22/ 6/ 12/6/20142014مكتب رئيس الجامعة

عضوية مجلس ادارة مركز7
الحاسبة االلكترونية

االمر الجامعي 7/54/ 8159
في 18/6/2014

مكتب رئيس الجامعة

رئاسة مجلس ادارة مركز8
التطوير والتعليم المستمر في

جامعة ذي قار

مكتب رئيس الجامعةاالمر الجامعي

التكليف بمهام عميد كلية9
التمريض اضافة لمهام عمله

14/9/20142/10/2014مكتب رئيس الجامعةاالمر الجامعي

التكليف بمهام عميد كلية10
التمريض اضافة لمهام عمله

12/11/201423/11/2014مكتب رئيس الجامعةاالمر الجامعي

التكليف بمهام مساعد رئيس11
الجامعة للشؤون االدارية

اضافة لمهام المساعد العلمي

االمر الجامعي المرقم
7/54/1434 في 3/2/2015

3/2/201514/2/2015مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام رئيس الجامعة12
(وكالة ) اضافة لمهام عمله

االمر الجامعي 7/39/ 9930
في 3/8/2015

3/8/20156/8/2015مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام رئيس الجامعة13
(وكالة ) اضافة لمهام عمله

االمر الجامعي 5149 في
19/4/2017

20/4/201729/4/2017مكتب رئيس الجامعة

رئيس الهيئة المشرفة على14
المراكز في الجامعة

االمر الجامعي 4485 في
5/4/2018

الحاقا باالمر الجامعي 7/18/2504مكتب رئيس الجامعة
في 7/1/2018

التكليف بمهام رئيس الجامعة15
(وكالة ) اضافة لمهام عمله

االمر الجامعي 2086 في
7/2/2018

من 4/2/ الى 14/2/2018مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام رئيس الجامعة16
(وكالة ) اضافة لمهام عمله

االمر الجامعي 3100 في
2018 / 4/3

مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام مساعد رئيس17
الجامعة للشؤون االدارية

االمر الجامعي 9659 في
6/8/2018

7/8/2018-6مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام رئيس الجامعة18
(وكالة ) اضافة لمهام عمله

االمر الجامعي 10216 في
2018 /20/8

24/ 8 – 27/8 /2018مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام مساعد رئيس19
الجامعة للشؤون االدارية
اضافة الى مهام عمله

االمر الجامعي 10445 في
29/8/2018

6/9/2018-3مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام رئيس الجامعة20
(وكالة ) اضافة لمهام عمله

االمر الجامعي 10531 في
2018 / 2/9

3/9/2018-2مكتب رئيس الجامعة

التكليف بمهام مساعد رئيس21
الجامعة للشؤون االدارية
اضافة الى مهام عمله

االمر الجامعي 16113 في
30/12/2018

4/9/2019-2مكتب رئيس الجامعة



5/17/2019 professor abdulkareem salih – University of Thi-Qar

https://utq.edu.iq/professor-abdulkareem-salih/ 3/24

 

المنشورات العلمية والبحوث
.

.NOPAPER TITTLEJOURNAL NAME

.1SOLVENT SURFACE TENSION EFFECT
ON PASSIVE LIQUID Q-SWITCH PULSE

DURATION

(J.THI-QAR SCI. VOL.(1) ,NO.(1),2008 ،

.2PHOTONS LOSS SIMULATION DURING
CR:YSO PASSIVE Q-SWITCHED RUBY

LASER PULSE GENERATION

JOURNAL OF  COLLEGE OF،
EDUCATION , NO. (3),2008

.3CHARACTERISTICS OF PASSIVE Q-
SWITCHING LASER PULSE AS A

FUNCTION OF CAVITY DECAY RATE

BASRAH JOURNAL OF SCIENEC (A)
VOL.27(1),16-22, 2009

.4INTERSYSTEM CROSSING EFFECT ON
PHOTOBLEACHING OF SATURABLE
ABSORBER AS A PASSIVE  Q-SWITCH

JOURNAL OF THI-QAR UNIVERSITY,
VOL(4),NO.(4), 2009

.5INVESTIGATION OF RATE EQUATIONS
MODEL FOR PASSIVE Q-SWITCHING

LASER OPERATION

J.THI-QAR SCI. VOL.(2) ,NO.(3),2010

.6NONLINEAR POLARIZATION DENSITY
BEHAVIOR SIMULATION IN MEDIA BY
ELECTROMAGNETIC WAVE INFLUENCE

JOURNAL OF KERBALA UNIVERSITY
, VOL. 6 NO.4 SCIENTIFIC. 2008

.7NUMERICAL ANALYSIS OF MOLECULES 
INTERSYSTEM  CROSSING EFFECT ON 
A PASSIVELY Q- SWITCHED LASER

PULSE CHARACTERISTICS

IRAQI JOURNAL OF PHYSICS ,
VOL.10, NO.17, PP.1-6

.8MATHEMATICAL SIMULATION OF WIND
SPEED AS A RENEWABLE ENERGY IN

NASSIRIYA DISTRICT: UTILIZATION FOR
ELECTRICITY PRODUCTION

JOURNAL OF THI-QAR UNIVERSITY,
VOL(7),NO.(4), 2012

.9INFLUENCE OF ABSORPTION CROSS
SECTION OF SATURABLE ABSORBER ON
PASSIVE Q-SWITCHING LASER PULSE

CHARACTERISTICS

J.THI-QAR SCI. VOL.4 (4) JULY/2014

.10SIMULATION OF WIND POWER
DYNAMIC FOR ELECTRICITY

PRODUCTION IN NASSIRIYAH DISTRICT

ISOR  JOURNAL OF APPLIED
PHYSICS : VOL.7, ISSUE 1 VER.

II(JAN.-FEB.2015), PP64-69
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.11THEORETICAL STUDY OF
TEMPERATURE EFFECT ON THE WIND
POWER EXTRACTED AS A RENEWABLE

ENERGY FOR ELECTRICITY
PRODUCTION IN  NASSIRIYAH DISTRICT

JOURNAL OF CHEMICAL ,
BIOLOGICAL, AND PHYSICAL

SCIENCES, VOL.5,NO.2,APR.2015, 1958-
1966

.12RELATIVE HUMIDITY EFFECT ON THE
EXTRACTED WIND POWER FOR
ELECTRICITY PRODUCTION IN

NASSIRIYAH CITY

J FUNDAM RENEWABLE ENERGY
APPL 2015, 6:1

.13SIMULATION OF SATURABLE ABSORBER
MATERIAL LENGTH EFFECT ON

CHARACTERISTICS OF PASSIVE Q-
SWITCHING AND STOKES PULSES

JOURNAL OF THI-QAR UNIVERSITY
VOL.11 NO.3 SEP 2016

.14PERFORMANCE SIMULATION OF
PASSIVE Q-SWITCHED LASER SYSTEM

WITH INTRACAVITY RAMAN
CONVERSION MEDIUM

ADVANCES IN PHYSICS THEORIES
AND APPLICATIONS  VOL.60, 2016

15ACTIVE MEDIA LENGTH INFLUENCE ON
CHARACTERISTICS OF PASSIVE Q-
SWITCHING AND RAMAN STOKES

LASER PULSES

INTERNATIONAL JOURNAL OF
INNOVATIVE ENGINEERING AND

EMERGING TECHNOLOGY (IJIEET)
VOLUME 3, ISSUE 3, MAY-JUNE 2017,

PAGE NO. 08-14

16STUDY THE EFFECT OF OUTPUT
COUPLER MIRROR REFLECTIVITY ON

STOKES RAMAN LASER PULSE
CHARACTERISTICS

JOURNAL OF THI-QAR UNIVERSITY
VOL.12 NO.2 JUNE 2017

17EVALUATING WIND POWER POTENTIAL
FOR ELECTRICITY PRODUCTION IN

SAMAWA CITY-IRAQ

JOURNAL OF INDIA JOURNAL OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY,

VOL11(32), 2018

18SIMULATION OF THE INFLUENCE OF
TEMPERATURE ON THE RESULTANT

WIND POWER IN SAMAWA CITY – IRAQ

INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY, VOL 12(6), 

FEBRUARY 2019

 

.

الملف الشخصي على مواقع نشـــر البحوث العالميــــة
.

موقع البحثرابط الملف الشخصي
العلمي

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=L6Wtr44AAAAJ


5/17/2019 professor abdulkareem salih – University of Thi-Qar

https://utq.edu.iq/professor-abdulkareem-salih/ 5/24

HTTPS://SCHOLAR.GOOGLE.COM/CITATIONS?
HL=AR&USER=L6WTR44AAAAJ

GOOGLE
 SCHOLAR

HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/ABDUL_KAREEM_SALIH4RESEARCH 
GATE

HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-5334-4128ORCID

HTTPS://WWW.MENDELEY.COM/PROFILES/ABDUL-KAREEM-MAHDI-
SALIH

MENDELEY

HTTPS://PUBLONS.COM/RESEARCHER/2947856/ABDULKAREEM-SALIHPUBLONS

.

.

الخبرة الندريســــية:

الجامعة/ الكليةالمرحلةالمادةت

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءالدراسات االولية /المرحلة الرابعةفيزياء الحالة الصلبة1

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءالدراسات االولية /المرحلة الثانيةااللكترونيات2

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءالدراسات االولية /المرحلة الرابعةفيزياء الكم المتقدم3

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءالدراسات االولية /المرحلة الرابعةفيزياء البصريات الالخطية4

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءالدراسات االولية /المرحلة الثالثةفيزياء الليزر5

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءدراسات عليا/ الماجستيرالميكانيك االحصائي6

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءدراسات عليا/ الماجستيرفيزياء الليزر7

جامعة ذي قار /كلية العلوم/الفيزياءدراسات عليا/ دكتوراهفيزياء الجزيئية واالطياف8

.

المؤتمرات والندوات العلمية :

طبيعة المشاركةالتاريخالجهة المنظمةالمؤتمر او الندوةت

نقابة الفيزياء والرياضياتمؤتمر الفيزياء والرياضيات1
بالتعاون مع جامعة

الموصل

إلقاء بحثأيلول 2000

جامعة ذي قار/كليةالمؤتمر العلمي األول لكلية العلوم2
العلوم

إلقاء بحث2007

إلقاء بحثكانون األول( 2007)جامعة المثنىالمؤتمر العلمي األول لجامعة المثنى3

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=L6Wtr44AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Kareem_Salih4
https://orcid.org/0000-0002-5334-4128
https://www.mendeley.com/profiles/abdul-kareem-mahdi-salih/
https://publons.com/researcher/2947856/abdulkareem-salih/
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التجمع الخامس لمؤتمرات آفاق البحث4
العلمي والتطور التكنولوجي في العالم

العربي

المؤسسة العربية للعلوم
والتكنولوجيا/ المغرب

إلقاء بحثتشرين األول (2008)

ندوة علميةحول توظيف طاقة الرياح في5
مدينة الناصرية كطاقة متجددة النتاج

الكهرباء

قسم الفيزياء- كلية
العلوم- جامعة ذي قار

إلقاء بحث18/3/2012

ندوة علمية حول اآلثار الصحية الناتجة عن6
التوزيع العشوائي ألبرا ج الهواتف

النقالة

إلقاء بحث18/3/201225/3/2012

المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة في7
العراق

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي –دائرة

البحث والتطوير

9-8 /5/2013 في جامعة
بغداد

إلقاء بحث

المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم8
والتخصصي االول في الفيزياء

– كلية العلوم- جامعة
ذي قار

إلقاء بحث وعضوا في15-16 /5/2013
اللجنة العلمية للمؤتمر

ندوة تقييم واقع المجالت العلمية9
الصادرة في جامعة ذي قار

رئيساارئاسة جامعة ذي قار

إلقاء بحث ورئيسا للجنة21L5L2015-20رئاسة جامعة ذي قارمؤتمر ذي قار االول10
التحضيرية للمؤتمر

المؤتمر التقويمي لرءساء االقسام11
العلمية في كليات الجامعة

7/18/9305 فيرئاسة جامعة ذي قار
13/7/2015

رئيس المؤتمر

وزارة التعليم العاليمؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق12
والبحث العلمي

القاء بحث20/1/2016

وزارة التعليم العاليمؤتمر التعليم العالي في العراق13
والبحث العلمي ومنظمة

IRX

القاء بحث26-28/ 9/2016

المؤتمر الدولي السادس لضمان الجودة14
واالعتماد االكاديمي

القاء بحث13-12 /4/2017جامعة الكوفة

المؤتمر الدولي15

 

االشراف في الدراسات العليا
.

……………الكلية / القسم  الجامعى/…..ماجستير/ دكتوراه  .  .  . … .اسم الطالب..ت

جامعة ذي قار/ العلوم / قسم الفيزياءماجستيرغفران زامل حسن1

جامعة ذي قار/ العلوم / قسم الفيزياءماجستيرسالي باسم كاظم2

جامعة ذي قار/ العلوم / قسم الفيزياءماجستيرمها شاكر3
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جامعة ذي قار/كلية  العلوم / قسم الفيزياءماجستيرحسين جاسم4

جامعة ذي قار/كلية  العلوم / قسم الفيزياءدكتوراهسكينة طعمة غتفل5

.
مناقشة الرسائل واالطاريح لطلبة الدراسات العليا

.

طبيعةت
العمل في

اللجنة

رقم وتاريخ األمر الجامعي/
اإلداري

الرسالة / األطروحةالجامعة / الكلية/القسم

جامعة بغداد/ كلية العلوم/ قسمع /1348 في 8/5/2006عضوا1
الفلك

رسالة الماجستير (دراسة تفاعل
الرياح الشمسية مع ذنب المذنبات

وحساب حركاتها المدارية)

جامعة واسط / كلية العلوم-3513 في 22/9/2013عضوا2
قسم الفيزياء

رسالة الماجستير

الجامعة المستنصرية / كلية3369 في 12/12/2013عضوا3
التربية- قسم الفيزياء

اطروحة دكتوراه

جامعة بغداد / كلية التربية ابند. ع. /331 في 9/2/2015عضوا4
الهيثم – قسم الفيزياء

رسالة الماجستير

الجامعة المستنصرية / كلية565 في 3/8/2015عضوا5
التربية- قسم الفيزياء

اطروحة دكتوراه

جامعة ذي قار –كلية العلوم-3/11/769 في 17/8/2016عضوا6
قسم الفيزياء

رسالة ماجستير

جامعة ذي قار –كلية العلوم-عضوا7
قسم الفيزياء

رسالة ماجستير

جامعة ذي قار –كلية العلوم-3/11/655 في 25/4/2016عضوا8
قسم الفيزياء

رسالة ماجستير

جامعة ذي قار –كلية العلوم-3/11/12 في 10/1/2017عضوا9
قسم الفيزياء

رسالة ماجستير

جامعة ذي قار –كلية العلوم-3/11/85 في 6/3/2017عضوا10
قسم الفيزياء

رسالة ماجستير

االمر االداري 3/11/418 في 13/ 9/رئيسا11
2018

جامعة ذي قار –كلية العلوم-
قسم الفيزياء

رسالة ماجستير

.

تقويم البحوث العلمية في المجالت العالمية والمحلية وابحاث الترقية العلمية
.
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اسم المؤسسةاسم البحثسبب التقويماسم المجلةت
العلمية

1IEEE-Journal of Quantum
Electronics

Manuscript ID:JQE-)
(131607-2008

Ultra-broad amplification properties ofالغراض النشر
Nh2+:doped Glass-Ceramics amplifier

      IEEEمؤسسة

2Al-Qadisiya Medical Journalالترقية العلميةA Medical Periodical Journal Encompassing
All Medical Specializations

جامعة القادسية

3World Journal of
Pharmaceutical Research

The Influence of Green Low Level Laser(532الترقية العلمية
NM) Irradiation on Wound Healing

4Journal of Basrah Researches
(Sciences)vol.(42).ON.(2)

(A(2016

كلية التربية للعلومSpin-polarized VCSE lasers dynamicsترقية علمية
الصرفة

The Effects of Additive TiO Nanoparticles onترقية علمية5
the Optical properties of DCM Doped with

PVC Thin Films

جامعة المثنى

الغراض النشرمجلة جامعة ذي قار6
العلمي

Theoretical study of sensitivity of slab –
sensor with meta material

جامعة ذي قار

.

التقييم العلمي للرسائل واالطاريح الجامعية
.

الجامعة / الكلية /ت
القسم

رسالة /الجهة المرسلةرقم وتاريخ الكتاب
اطروحة

المستنصرية / كلية1
العلوم/ قسم الفيزياء

ج ع س /3040 في
27/12/2015

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز
االشراف والتقويم العلمي

اطروحة دكتوراه

.

الشهادات التقديرية
.

الرقم والتاريخالشهادة التقديريةالجهة المانحةت

وزارة حقوق اإلنسان/ المعهد الوطني1
لحقوق اإلنسان

18-16 /5/2010الدورة التدريبية األساسية في حقوق اإلنسان

للجهود المتميزة في اداء االعمالرئاسة جامعة ذي قار2

ورشة عمل ( االدارة الجامعيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي3



5/17/2019 professor abdulkareem salih – University of Thi-Qar

https://utq.edu.iq/professor-abdulkareem-salih/ 9/24

IREX بالتنسيق مع منظمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة4
البحث والتطوير

القاء بحث في المؤتمر الدولي لتحقيق التنمية
المستدامة في العراق

ب ت 2/864 في
17/6/2013

5IIE المشاركة في دورة بناء القدرات الجامعيةمعهد التدريب الدولي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي6
IREX بالتنسيق مع منظمة

28/9/2016مؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي

.

كتب الشــــكر والتقديـــــر
.

جهة  إصدارت
الكتاب

األسباب الموجبةرقم وتاريخ الكتاب

مكتب رئيس جامعة1
ذي قار

حسن سير األداء في رئاسة قسم الحاسبات /كلية العلوم /جامعة1/1/4297 في 12/7/2007
ذي قار

مكتب رئيس جامعة2
ذي قار

للجهود المتميزة في إعادة بعض المختبرات في قسم الفيزياء /كلية1/1/4505 في 23/7/2007
العلوم والتفاني في التدريس النظري والعملي

مكتب رئيس جامعة3
ذي قار

الحصول على تقدير امتياز في التقويم السنوي للعام الدراسي1/1/7725 في 2/11/2008
2008-2007

مكتب رئيس جامعة4
ذي قار

حسن األداء في متابعة وانجاز نتائج االمتحانات الشهرية والنهائية1/1/8068 في 12/11/2008
للعام الدراسي 2008-2007

مكتب عميد كلية5
العلوم/ جامعة ذي قار

للجهود المبذولة اثناء فترة التكليف بمهام رئاسة قسم الحاسبات7/54/382 في 31/3/2009

مكتب رئيس جامعة6
ذي قار

األمر الجامعي 7/54/1963
في 24/2/2010

الترقية إلى اللقب العلمي (أستاذ مساعد ) ضمن الفترة االصغرية
للترقية

مكتب رئيس جامعة7
ذي قار

إعداد دليل قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا1/1/8420 في 24/8/2010

مكتب رئيس جامعة8
ذي قار

للجهود المبذولة أثناء فترة التكليف بمهام رئاسة قسم الفيزياء1/1/10650 في 20/10/2010

مكتب رئيس جامعة9
ذي قار

تثمينا للجهود في إدارة قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا1/1/1621 في 13/2/2011
في رئاسة جامعة ذي قار

مكتب رئيس جامعة10
ذي قار

الدوام في يوم العطلة الرسمية1/1/2357 في 1/3/2011

مكتب رئيس جامعة11
ذي قار

تثمينا للجهود في إعداد البيانات الخاصة برسائل الماجستير1/1/3619 في 29/3/2011

مكتب رئيس جامعة12
ذي قار

إلقاء محاضرات في الدورة التاهيلية التربوية لتدريسي جامعة ذي1/1/4427 في 14/4/2011
قار
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مكتب رئيس جامعة13
ذي قار

تثمين الجهود في مشروع الطاقة الشمسية لتحلية الماء وانتاج1/1/7904 في 10/7/2011
الكهرباء

مكتب رئيس جامعة14
ذي قار

تثمين الجهود في اقامة دورة تطويرية للعاملين في  المجالت1/1/8179 في 20/7/2011
العلمية

مكتب رئيس جامعة15
ذي قار

تثمينا للجهود في انجاز ملف القبول في الدراسات العليا للعام1/1/2283 في 21/2/2012
2012-2011

مكتب رئيس جامعة16
ذي قار

اللقاء بحث في الندوة العلمية في االثار الصحية واالجتماعيةللتوزيع1/1/4068 في 5/4/2012
العشوائي البراج الهواتف النقالة)

مكتب رئيس جامعة17
ذي قار

اللقاء محاضرات في الدورة التاهيلية التربوية للتدريسيين المعينين1/1/4666 في 17/4/2012
حديثا في الجامعة

رئاسة مجلس محافظة18
ذي قار

المساهمة بتقديم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمشاكلب/خ/3372 في 22/4/2012
البنى التحتية في المحافظة

مكتب رئيس جامعة19
ذي قار

تثمينا للجهود في إدارة قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا1/1/13916 قي 21/11/2012
في رئاسة جامعة ذي قار

مكتب رئيس جامعة20
ذي قار

تثمينا للجهود في التدريس في الجامعة1/1/13861 في 20/11/2012

وزارة التعليم العالي21
والبحث العلمي/دائرة

البحث والتطوير

تثمينا للجهود في المشاركة في المؤتمر الدولي للتنميةب ت 2/864 في 17/6/2013
المستدامة في العراق

جامعة واسط/ كلية22
العلوم

مناقشة رسالة ماجستير4137 في 28/10/2013

مكتب رئيس جامعة23
ذي قار

تثمينا للجهود المبذولة في االعداد لحفل التخرج للعام الدراسي1/1/14579 في 4/11/2013
2013-2012

الجامعة المستنصرية/24
عمادة كلية التربية

مناقشة اطروحة دكتوراه3399 في 17/12/2013

مكتب وزير التعليم25
العالي والبحث العلمي

تثمين للجهود المبذولة في النهوض في واقع جامعة ذي قارم و 16/490 في 19/3/2014

مكتب وزير التعليم26
العالي والبحث العلمي

تثمين للجهود المبذولة في النهوض في واقع جامعة ذي قار10117 في 11/5/2014

مكتب رئيس جامعة27
ذي قار

انجاز المواقع االلكترونية لل\كليات ومجالت الجامعة1/1/11021 في 1/9/2014

مكتب رئيس جامعة28
ذي قار

تخرج طلبة العام الدراسي 2013-1/1/151132014 في 30/11/2014

وزارة العلوم29
والتكنلولوجيا

مكتب الوزير

للجهود المبذولة وتفاعلنا العالي مع رؤيا مديرية علوم وتكنلوجيا1072 في 26/10/2014
ذي قار

عضوية لحنة مناقشة رسالة ماجستير1223 في 18/3/2015عمادة كلية التربية ابن30
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الهيثم / جامعة بغداد

مكتب رئيس جامعة31
ذي قار

نشر بحث في مجلة عالمية1/1/3758 في 26/ 3/2015

مكتب رئيس جامعة32
ذي قار

لجنة اختبار صالحية التدريس لالساتذة الجدد1/1/3788 في 26/3/2015

مكتب رئيس جامعة33
ذي قار

المشاركة في مؤتمر تنمية ذي قار1/1/8175 في 14/6/2015

مكتب رئيس جامعة34
ذي قار

القاء محاضرات دون مقابل1/1/8171 في 14/6/2015

مكتب رئيس جامعة35
ذي قار

نشر بحث علمي قي المجالت العالمية1/1/8382 في 18/6/2015

مكتب رئيس جامعة36
ذي قار

تقدير الجهود المتميزة خالل العام 2014-1/1/95712015 في 22/7/2015

مكتب رئيس جامعة37
ذي قار

رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التقويمي

مكتب رئيس جامعة38
ذي قار

رئاسة اللجنة المركزية الختبارات المجموعة الطبية1/1/12748 في 8/10/2015

الجامعة المستنصرية –39
عمادة  كلية التربية

مناقشة اطروحة دكتوراه2789 في 8/10/2015

وزارة التعليم العالي40
والبحث العلمي /جهز
االشراف والتقويم

العلمي

تثمين جهودج ر/2554 في 18/10/2015

مكتب رئيس جامعة41
ذي قار

للجهود المتميزة في خدمة الجامعة1/1/22 في 3/1/2016

وزارة التعليم العالي42
والبحث العلمي /مكتب
وكيل الوزارة لشؤون

البحث العلمي

للجهود المبذولة في انجاح عملية التقديم االلكتروني للدراساتو.ب. ع./ش. 3 في 7/3/2016
العليا

وزارة التعليم العالي43
والبحث العلمي /مكتب
وكيل الوزارة لشؤون

البحث العلمي

و.ب. ع./ش. 4
في10/3/2016

للجهود المبذولة في انجاح اختبارات المجموعة الطبيةللعام
الدراسي 2016-2015

مكتب رئيس جامعة44
ذي قار

المشاركة في الندوة العلمية المقامة في مركز ابحاث االهوار1/1/5317 في 26/4/2016

مكتب رئيس جامعة45
ذي قار

تثمين الجهود المبذولة في لجنة اختبار صالحية التدريس1/1/5694 في 9/5/2016

مكتب رئيس جامعة46
ذي قار

انجاز ملف االجازات الدراسية  للعام 2016-1/12017/ 6083 في 18/5/2016
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مناقشة رسالة طالب ماجستير في قسم الفيزياء1328 في 1/6/2016عمادة كلية العلوم

مكتب رئيس جامعة47
ذي قار

اعداد وتوثيق انجازات الجامعة للعام 2015-1/1/68052016 في 7/6/2016

المديرية العامة للتربية48
في محافظة ذي قار

التعاون في توفير القاعات االمتحانية الداء االمتحانات الوزارية21049 في 23/6/2016

عمادة كلية مزايا49
االهلية

االشراف على برنامج التوأمة في االمتحانات النهائية للعام 2015-1810 في 19/7/2016
2016

مناقشة رسالة طالب ماجستير في قسم الفيزياء2045 في 21/9/2016عمادة كلية العلوم50

مكتب رئيس جامعة51
ذي قار

1/1/14982 في 21/12 /
92016

تثمينا الجهود المبذولة في مؤتمر الكفاءات المبتعثة

مكتب رئيس جامعة52
ذي قار

تثمينا للجهود المبذولة من قبل السادة اعضاء مجلس الجامعة773 في 17/1/2017

عضوية لجنة مناقشة طالب ماجستير7/54/1173 في 13/4/2017عمادة كلية العلوم53

مكتب رئيس جامعة54
ذي قار

تثمينا للجهود المبذولة في ادارة وانجاز االعمال660 في 18/5/2017

تثمين الجهود المبذولة في رئاسة لجنة اختبار صالحية التدريس8669 في 10/7/2017مكتب رئيس الجامعة55

نشر بحث علمي في المجالت العالمية8999 في 18/7/2017مكتب رئيس الجامعة56

الجهود المتميزة بانجاز معامالت االبتعاث المخصصة لجامعة ذي قار14058 في 1/11/2017مكتب رئيس الجامعة57

المشاركة في يوم العلم14739 في 16/11/2017مكتب رئيس الجامعة

نشر البحوث في محرك البحث العلمي 15280Google  scholar في 26/11/ 2017مكتب رئيس الجامعة58

ادراج مجلة جامعة ذي قار ضمن المجالت المعترف بها في وزارة15955 في 7/12/ 2017مكتب رئيس الجامعة59
التعليم االيرانية

وزارة التعليم العالي60
والبحث العلمي

تثمكين المهرجانات المقامة في الجامعةج ر/ 62 في 4/1/2018

مناقشة طالب ماجستير842 في 7/3/2018كلية العلوم61

اعداد برنامج الكتروني الحتساب الرواتب3640 في 18/3/2018مكتب رئيس الجامعة62

تثمينا للجهود المبذولة في تخرج الطلبة5775 في 8/5/2018مكتب رئيس الجامعة63

وزارة التعليم العالي64
والبحث العلمي/دائرة
الدراسات والتخطيط 

والمتابعة

المشاركة في اعداد دليل شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه4376 في 5/6/2018

مناقشة طالب الماجستير7/54/2041 في 13/6/2018عمادة كلية العلوم65
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تثمين الجهود في العمل كمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية7940 في 28/6/2018مكنب رئيس الجامعة66
للعام 2018-2017

مكتب رئيس جامعة67
واسط

لجهود التعاون العلمي مع جامعة واسط في  انجاح عملية االمتحان10701 في 19/7/2018
التنافسي

انجاز االمتحان التنافسي مع الجامعات الحكومية واالهلية9357 في 31/ 7/ 2018مكتب رئيس الجامعة68

النشر في المجالت العالمية10774 في9/9/2018مكتب رئيس الجامعة69

وزارة التعليم العالي70
والبحث العلمي

للجهود المبذولة في مشروع وضع خطة استراتيجية الدارة ممتلك13895 في 13/9/2018
التراث العالمي

7/54/ 3136 في 18/ 10/عمادة كلية العلوم71
1018

مناقشة رسالة ماجستير في قسم الفيزياء

تنظيم ورشة عمل مع مؤسسة شيراد البريطانية13916 في 19/11/ 2018مكتب رئيس الجامعة72

نشر بحث علمي في مجلة عالمية رصينة2834 في 27/2/ 2019مكنب رئيس الجامعة73

مناقشة رسالة ماجستير في الكليةعمادة كلية العلوم74

.

المشـــاركــــة في الدورات و ورش العـــــمل
.

طبيعةالجهة المنظمةاسم الدورةت
المشاركة

التاريخ

13/8-3 /2008محاضرجامعة ذي قار /كلية العلومكفاءة الحاسبات1

الدورة التدريبية األساسية في2
حقوق اإلنسان

وزارة حقوق اإلنسان/ المعهد
الوطني لحقوق اإلنسان

18-16 /5/2010مشارك

الدورة التربوية التاهيلية لتدريسي3
جامعة ذي قار

محاضرجامعة ذي قار

الدورة التربوية التاهيلية لتدريسي4
جامعة ذي قار

محاضرجامعة ذي قار

الدورة التربوية التاهيلية لتدريسي5
جامعة ذي قار

16/3/2012-4محاضرجامعة ذي قار

دورة التخطيط االستراتيجي لتطوير6
مؤسسات التربية والتعليم العالي

في العراق

البنك الدولي للمساعدة
التقنية بالتعاون مع الجامعة

االمريكية في الشارقة-االمارات
العربية المتحدة

االمر الجامعي7/35/6218 فيمشارك
16/5/2012   واالمر الوزاري

الدورة التربوية التاهيلية لتدريسي7
جامعة ذي قار

7/54/2173 في 12/2/2013محاضرجامعة ذي قار

االمر االداري 7/62/7164 فيجامعة ذي قاروزارة التعليم العالي والبحثورشة عمل ( االدارة الجامعية )8
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العلمي بالتنسيق مع منظمة
IREX

21/5/2013

ورشة عمل تعزيز القيم الجامعية في9
التعليم العالي

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بالتنسيق مع منظمة
اليونسكو وهيئة المستشارين

في االمانة العامة لمجلي
الوزراء

االمر االداري 7/54/11810 فيمشارك
11/9/2013

ورشة عمل لتحليل مؤشرات ضمان10
الجودة واالداء الوظيفي

مشاركرئاسة جامعة ذي قار

مشاركمعهد التدريب الدولي IIEورشة عمل11

الدورة التربوية التاهيلية لتدريسي12
جامعة ذي قار

محاضرجامعة ذي قار

الدورة التربوية التاهيلية لتدريسي13
جامعة ذي قار

7/54/2173 في 12/2/2013محاضرجامعة ذي قار

الندوة العلمية (الرؤى  االستراتيجية14
النشاء حاضنات االعمال في العراق)

وزارة التعليم العالي –دائرة
البحث والتطوير

18/12/2013وزارية – مشارك

ورشة عمل مناقشة  برنامج  التقديم15
االلكتروني للدراسة المسائية

وزارة التعليم العالي –دائرة
البحث والتطوير

5/3/2014وزارية –مشارك

ورشة عمل لمعالجة حاالت الطلبة16
الدارسين في المناطق التي تشهد

عمليات عسكرية

وزارة التعليم العالي –دائرة
البحث والتطوير

  /9/2014وزارية-مشارك

ورشة عمل للجنة الخاصة بمشاريع17
الجامعة المنتجة

وزارة التعليم العالي –دائرة
البحث والتطوير

/10 2014وزارية – مشارك

18

ورشة عمل حول المكاتبات19
والمخاطبات الرسمية

/4/2015محاضرجامعة ذي قار

ورشة عمل استمارة االستالل20
لرسائل واطاريح الدراسات العليا

وزارية مشاركوزارية

محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس  ااالولى21

13/2014-1محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس  الثانية22

18/5- 2/6/2014محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الثالثة23

محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الرابعة24

318 في 23/11/2014محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الخامسة25

11 في 21/1/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس السادسة26

22/2 – 5/3/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس السابعة27
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82 في 15/4/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الثامنة28

7/54/89  في 23/4/2015محاضرجامعة ذي قاردورة سالمة اللغة العربية29

7/54/97 في 28/4/2015محاضرجامعة ذي قاردورة سالمة اللغة العربية30

117 في 17/5/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس التاسعه31

دورة مهارات القيادة لمدراء االدارات32
الوسطى

143 في 14/6/2015محاضرجامعة ذي قار

 

180 في 4/8/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس العاشرة33

دورة سالمة اللغة العربية في34
المخاطبات الرسمية

191 في 23/8/2015محاضرجامعة ذي قار

208 في 17/9/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الحادية عشرة35

228 في 18/10/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الثانية عشرة36

257 في 17/11/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الثالثة عشرة37

301 في 28/12/2015محاضرجامعة ذي قاردورة طرائق التدريس الرابعة عشرة38

دورة طرائق التدريس الخامسة39
عشرة

39 في 10/2/2016محاضرجامعة ذي قار

دورة طرائق التدريس السادسة40
عشرة

69 في 6/3/2016محاضرجامعة ذي قار

ندوة علمية (اهوارنا واثارنا نافذتنا41
نحو التراث العالمي)

رئيس اللجنةجامعة ذي قار
التحضيرية

15/5/2016

42IREX جامعة البصرةورشة عمل مع منظمة

157 في 8/5/2016محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي43

236 في 17/7/2016محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي44

283 في 18/9/2016محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي45

366 في 27/12/2016محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي46

101 في 4/4/2017محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي47

205 في 18-7-2017محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي48

234  في 9-8-2017محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي49

271 في 109-10-2017محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي50

311 في  19-11-2017محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي51
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44 في 4-2-2018محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي52

69 في 4-3-2018محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي53

ورشة عمل التعريف باستمارة54
التصنيف الوطني للجامعات العرافية

8319 غي 8/7/2018محاضرجامعة ذي قار

233 في 16/9/2018محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي55

286 في 5-11-2018محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي56

339  في 16-12-2018محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي57

91 في 17-2-2019محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي58

134 في  17-3-2019محاضرجامعة ذي قاردورة التاهيل التربوي واالكاديمي59

.

اللجان الوزاريــــــة:
.

رقم وتاريخ األمراللجنةت
الوزاري

طبيعةطبيعة اللجنة
العضوية

لجنة عمل مشروع الطاقات1
المتجددة في جامعة ذي قار

األمر الجامعي 7/54/13
في 3/1/2010

وزارية (مشتركة من جامعة ذي قار ووزارة
العلوم والتكنولوجيا)

عضوا

الطاقة الشمسية لإلنتاج المشترك2
للطاقة الكهربائية وتحليه المياه

وزارية (جامعات بغداد،البصرة، ذي قار، وزارة64 في 12/7/2010
الصناعة ومجلس التنمية المستقل

عضوا

األمر الوزاري 30275 فيلجنة تحقيقيه3
24/10/2010

عضواوزارية

لجنة دراسة واقع الدراسات4
المسائية

ق/7/5/3040 في
8/9/2016

عضواوزارية

اللجنة المركزية  لمشروع الجامعة5
المنتجة

االمر الوزاري 3118 في
12/8/2014

عضواوزارية

وضع خطة استراتيجية الدارة ممتلك6
التراث العالمي

عضواوزاريةق/7/5/105 في 8/1/2017

.

اللجان والمشاريع العلمية
.

رقم وتاريخ األمراللجنةت
اإلداري/ الجامعي

طبيعة
اللجنة

طبيعة
المشاركة
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عضواجامعيةاللجنة المشرفة على ( األسبوع الثقافي لجامعة ذي قار1

إعداد مؤشرات ومعايير تقويم األداء القطاعي المتخصص في2
جامعة ذي قار

األمر الجامعي
7/18/5987 في
13/6/2010

عضواجامعية

األمر اإلداري 7/17/229لجنة الترقيات العلمية في كلية العلوم3
في 2/12/2010

كلية
العلوم

عضوا

7/54/12496 فيمجلس ضمان الجودة واالعتماد4
1/12/2010

عضواجامعية

37/54/7641 فيلجنة لضوابط وشروط استحداث tofel  و Ic3مراكز ال5
3/7/2011

رئيساجامعية

7/18/9163 فيلجنة الصدار كتاب عن مسيرة جامعة ذي قار خالل عام 62011
15/8/2011

عضواجامعية

7/54/10135 فيلجنة القتراح استمارة بديلة الستمارة التقويم العلمي للتدريسيين7
12/9/2011

عضواجامعية

لجنةاعداد دراسة حول امكانية فتح دراسات عليا في مجال8
التخطيط الستراتيجي

7/18/11568 في
10/10/2011

عضواجامعية

عضواجامعيةلجنة لدراسة تاثير ابراج الهواتف النفالة9

لجنة اعداد دراسة حول المشاكل التي تعترض التفرغ العلمي10
والحلول المناسبة

االمراالداري 7/18/2764
في 4/3/2012

رئيساجامعية

لجنة لدراسة وتقدير مدى االستفادة من تجربة بيت الحكمة في11
انشاء اكاديمية بيت الحكمة

7/8/4909 في
22/4/2012

عضواجامعية

7/18/6813 فيلجنة النظر في المناهج التدريسية12
29/5/2012

عضواجامعية

عضواجامعيةلجنة لمتابعة سير االمتحانات النهائية في كليات الجامعة13

عضواجامعيةلجنة اعادة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا14

7/54/10368 فيلجنة ترشيح المتميزين للقبول في الدراسة االولية15
3/9/2012

رئيساجامعية

7/54/14008 فيلجنة دراسة حاالت الطلبة المرقنة قيودهم قي جامعة ذي قار16
27/11/2012

عضواجامعية

7/54/1251 فيلجنة تطوير عمل الجامعة وفق المعايير العالمية17
29/1/2013

رئيساجامعية

7/18/3115 فيلجنة تقييم النتاجات العلمية القابلة للتسويق في الجامعة18
3/3/2013

رئيساجامعية

في 9/4/2013 لجنة تدقبق ضوابط  منح االجازة الدراسية19
 7/18/5349

عضواجامعية

عضواجامعيةلجنة متابعة سيرالعملية  االمتحانية في الجامعة 20
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رئيساجامعيةلجنة اعداد دليل قسم الشؤون العلمية والدراسات العليا21

7/18/8452 فيلجنة تحديد االبداع للمتقدمين على قناة المبدعين22
17/6/2013

عضواجامعية

7/18/9145 فيلجنة توصيف مؤهالت المتقدمين للقبول في الدراسات العليا23
2/7/2013

عضواجامعية

لجنة تحديد ووضع المعايير العلمية لتحديد تعريف االستاذ الرائد24
في التعليم العالي

7/18/9608 في
16/7/2013

عضواجامعية

7/18/10918 فيلجنة ادرة مشروع تحديث الكتب المنهجية25
21/8/2013

عضواجامعية

لجنة متابعة وتدقيق القبول في الدراسات االولية والعليا في26
جامعة ذي قار للعام 2014-2013

رئيساجامعية

رئيساجامعيةاللجنة الخاصة بالنظر بطلبات المرقنة قيودهم/ دراسات عليا27

7/18/13443 فيلجنة دراسة استحداث كلية االثار والحضارة28
10/10/2013

رئيساجامعية

7/18/15839 فيلجنة دراسة استحداث كلية الفنون29
4/12/2013

رئيساجامعية

7/18/15038 فيلجنة اختبار صالحية التدريس30
19/11/2013

رئيساجامعية

رئيساجامعيةلجنة النظر في طلبات االستضافة31

7/18/14978 فيلجنة دراسة استحداث كلية التربية للبنات32
17/11/2013

رئيساجامعية

7/18/16602 فياللجنة المشرفة للمؤتمر االول للجودة/جامعة ذي قار33
17/12/2013

 

 

 

عضواجامعية

اللجنة المشرفة ليوم البحث والنشر العلمي المتميز في جامعة34
ذي قار

7/18/16265 في
11/12/2013

عضواجامعية

7/18/1149 فيلجنة دراسة استحداث كلية علوم القران35
27/1/2014

رئيساجامعية

الية احتساب درجات ومعدالت طلبة الدراسات االولية المفقودة36
سجالت درجاتهم

7/18/1085 في
26/1/2014

رئيساجامعية

7/18/1232 فيلجنة انجازات الجامعة لالعوام 372013-2010
28/1/2014

رئيساجامعية

رئيساجامعية7/18/1149 في 27/ 1/لجنة استحداث كلية الدراسات القرانية38
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2014

رئيساجامعيةلجنة توحيد دراسة الدكتوراه بين كليتي التربية واالداب39

رئيساجامعيةاللجنة الخاصة بوضع هيكلية مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني40

رئيساجامعيةاللجنة الوزارية الفرعية للترشيح لالجازات الدراسية للعام 412015-2014

لجنة دراسة تحويل القبول في قسم علوم القران من القبول42
االلكتروني الى القبول المباشر

30 س/836 في
12/4/2014

رئيساجامعية

7/18/615 فياللجنة الخاصة بتفعيل يوم البيئة في العراق43
16/1/2014

رئيساجامعية

االمر الوزاري 696 فياللجنة المركزية الجامعية لمشروع الجامعة المنتجة44
2013 /2 /18

عضواوزارية

اللجنة المركزية الجامعية لتحديد االبداع للمتقدمين للدراسات45
العليا

االمر الجامعي
7/18/9242 في
21/7/2014

رئيساجامعية

االمر الجامعيلجنة االبتعاث الخارجي لطلبة محافظة ذي قار46
7/18/11131 في

3/9/2014

رئيساجامعية

إلعادة النظر في الساكنين ضمن الدور المشيدة من الموازنة47
التشغيلية للجامعة

30س/1319 في

8/7/2014

رئيسًاجامعية

7/18/11058 فيلدراسة استحداث مؤسسات علمية في المجاالت الطبية48
2/9/2014

رئيساجامعية

7/18/12179 فيلجنة اختبار صالحية التدريس49
25/9/2014

ريساجامعية

مراجعة الهيكلية لمحافظة ذي قار المقدمة من قبل مجلس50
المحافظة

7/18/11059 في
2/9/2014

رئيسًاجامعية

كليةاللجنة العلمية في قسم الفيزياء51
العلوم

عضوا

كليةلجنة الدراسات العليا52
العلوم

عضوا

7/18/12188 فيلجنة برنامج تطوير الكوادر التدريسية خارج العراق53
25/9/2014

رئيسًاجامعية

رئيساجامعيةاللجنة الوزارية الفرعية للترشيح لالجازات الدراسية للعام 542016-2015

ألعداد بطاقة درجات موحدة تتضمن التقنيات الحديثة وتعرض على55
مجلس الجامعة

7/18/14369 في
18/11/2014

رئيسًاجامعية

7/18/16156 فيلجنة تنظيم عملية االيفادات خارج العر اق56
23/12/2014

رئيسًاجامعية

7/54/2029 فيلجنة منح االجازات الدراسية للعام 572016-2015
16/2/2015

رئيسًاجامعية
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رئيسًاجامعيةلجنة تحديد االختصاصات النادرة في التقديم للبعثات والزماالت58

االمر الجامعي المرقماللجنة المشرفة على المراكز البحثية في جامعة ذي قار59
7/18/2504 في
25/2/2015

رئيساجامعية

د. ع. /331 فيلجنة مناقشة طالب الماجستير60
9/2/2015

جامعة
بغداد /
كلية

التربية ابن
الهيثم –

قسم
الفيزياء 

عضوا

االمر الجامعيلجنة انجازات الجامعة لسنة 612015-2014
7/18/5955 في
22/4/2015

رئيساجامعية

رئيساجامعيةلجنة اعداد استمارة االستاذ المتميز في الكليات62

االمر الجامعيلجنة االمتحان التحضيري للقبول في كليات المجموعة الطبية63
7/18/6106 في
23/4/2015

رئيساجامعية

لجنة تقييم استعداد الكليات الداء االمتحانات النهائية للعام 64-2014
2015

االمر االداري 7/35/7404
في 27/5/2015

رئيساجامعية

اللجنة المشرفة على االمتحانات النهائية في الجامعة للعام 65-2014
2015

االمر الجامعي
7/18/7727 في

4/6/2015

عضواجامعية

االمر الجامعيلجنة معالجة االزمات التي تحصل في الجامعة66
7/18/8197 في
15/6/2015

رئيساجامعية

رئيسااللجنة التحضيرية لمؤتمر تنمية ذي قار االول67

لجنة المؤتمر التقويمي لمعاوني العمداء للشؤون العلمية ورؤساء68
االقسام العلمية

7/18/9305 في
13/7/2015

رئيساجامعية

لجنة مناقشة طالب دكتوراه في قسم الفيزياء –كلية التربية –69
الجامعة المستنصرية

عضواجامعية565 في 3/8/2015

7/18/11829 فيلجنة مقابلة التدريسيين المنقولين  الى جامعتنا70
15/9/2015

رئيساجامعية

7/18/12106 في 21/9لجنة اختبار صالحية التدريسيين الجدد71
/2015

رئيساجامعية

7/18/12424 فيلجنة امتحان كفاءة الحاسوب72
1/10/2015

رئيساجامعية

30 س /1397 فيلجنة تداول المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامة73
5/10/2015

رئيساجامعية
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لجنة تقييم استعداد الكليات الداء االمتحانات النهائية للعام 74-2015
2016

رئيساجامعيةاالمر االداري

7/18/652 فيلجنة االبتعاث الخارجي75
17/1/2016

رئيساجامعية

7/18/1193 فيلجنة النظر في اهلية المنقولين من وزارة العلوم والتكنولوجيا76
26/1/2016

رئيساجامعية

7/18/2180 فيلجنة االجازات الدراسية77
16/2/2016

رئيساجامعية

7/18/2464 فيلجنة تدقيق درجات طلبة الماجستير في كلية القانون78
23/2/2016

رئيساجامعية

7/18/3509 فيلجنة النظر في اهلية المنقولين من وزارة الصحة79
20/3/2016

رئيساجامعية

7/18/3730 فيلجنة احصاء انجازات الجامعة للعام 802016-2015
24/3/2016

رئيساجامعية

لجنة تقييم العملية االمتحانية في كليات الجامعة للعام الدراسي81
2016-2015

االمر الجامعي
7/18/6138 في
19/5/2016

رئيساجامعية

7/18/6197 فيلجنة دراسة استحداث كلية علمية تعنى بالبيئة في قضاء الجبايش82
22/5/2016

رئيساجامعية

7/18/6534 فيلجنة تقرير اعتماد مجلة تنسيم الغراض الترقيات العلمية83
1/6/2016

رئيساجامعية

لجنة مراجعة الصيغ اللغوية واالمالئية الشكال الكتب الرسمية في84
الجامعة

7/18/6610 في 2/6
/2016

رئيساجامعية

7/18/8029  فيلجنة اعداد دليل اثار ذي قار85
12/7/2016

رئيساجامعية

7/18/12526 فيلجنة تطبيق نظام المقررات86
7/11/2016

رئيساجامعية

7/18/13803 فيلجنة االشراف على التقديم للبعثات الدراسية87
5/12/2016

رئيساجامعية

لجنة وضع معايير وتنظيم استمارة المفاضلة للترشيح للمنحة88
الدراسية من جامعة مازندران

رئيساجامعية874/ في 19/ 1/2017

رئيساجامعية1169 في 25/1/2017لجنة تقييم المبدعين89

رئيساجامعيةلجنة الترشيح لالجازات الدراسية  لمنتسبي الجامعة90

91

رئيساجامعيةلجنة استحداث كلية التربية االساسية في جامعة ذي قار92

رئيساجامعية4463 في 5/4/2017لجنة اعداد التوصيف الوظيفي العلمي لجامعة ذي قار93
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رئيساجامعية9866 في 6/8/2017لجنة اعداد برامج الحوكمة االلكترونية في الجامعة94

لجنة االشراف على دورات وامتحان كفاءة الحاسوب واللغة95
االنكليزية

رئيساجامعية16266 في 14/12/2017

16427 في 17/12/لجنةالترشيح لالجازة الدراسية لمنتسبي الجامعة96
2017

رئبساجامعبة

30 س / 94 في 14/1/لجنة تدقيق بيانات المرشحين لمنصب العميد في كليات الجامعة97
2018

رئبساجامعبة

رئيساجامعية1738 في 1/2/2018لجنة االشراف والتنظيم للنشاطات الطالبية الالصفية98

االمر الجامعي 4529لجنة التحول الى نظام المقررات99
في 8/4/2018

رئيساجامعية

االمر الجامعي 6231لجنة اعداد انجازات الجامعة لالعوام 1002018-2014
في 17/5/2018

رئيساجامعية

االمر الجامعي المرقملجنة ادارة االمتحان التنافسي101
6537 في 23/5/2018

رئيساجامعية

لجنة تفقد سير العملية االمتحانية في جامعة البصرة للنفط والغاز102
والجامعات والكليات االهلية في محافظة ذي قار

االمر الجامعي 6626
في 27/5/2018

رئيساجامعية

االمر الجامعي 6812لجنة متابعة سير االمتحان التنافسي في جامعة ذي قار103
في 29/5/2018

رئيساجامعية

االمر الجامعي 7781لجنة تحقيق الهدف الرابع ( التعليم الجيد)104
في 26/6/2018

رئيساجامعية

االمر الجامعي 9117لجنة اختبار صالحية التدريس105
في 25/ 7/ 2018

رئيساجامعية

االمر االداري 3/11/418لجنة مناقشة طالب ماجستير106
في 13/9/2018

كلية
العلوم

رئيسا

االمر الجامعي 10964لجنة التعاون العلمي مع مؤسسة شيراد البريطانية107
في 13/9/ 2018

رئيساجامعية

رئيساجامعية11301 في 24/9/2018لجنة مقابلة الطلبة النخبة108

االمر الجامعي 13689لجنة تحديد الساعات االضافية للتدريسيين109
في 14/11/2018

رئيساجامعية

13984 في 21/ 11/لجنة اعداد دليل جامعة ذي قار للعام الدراسي 1102018-2017
2018

رئيساجامعية

االمر الجامعي 14651لجنة اعداد دراسة انشاء معمل ادوية تابع لجامعة ذي قار111
في 3/12/2018

رئيساجامعية

لجنة النظر في طلبا ت تخفيض االجور الدراسية لطلبة الدراسات112
االولية

االمر الجامعي  1164
في 24/ 1/2019

رئيساجامعية

رئيساجامعيةاالمر الجامعي لجنة النظر في طلبا ت تخفيض االجور الدراسية لطلبة الدراسات113
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االولية

االمر الجامعي  237لجنة النظر في طلبا ت طلبة الدراسات العليا  المرقنة قيودهم114
في 9/1/2019

رئيساجامعية

لجنة  تنفيذ البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث115
العلمي لالعوام 2018 – 2022

االمر الجامعي 2418
في 19/2/2019

رئيساجامعية

االمر الجامعي 3468لجنة متابعة اجراءات ومتطلبات نظام المقررات في الجامعة116
في 11/3/2019

رئيساجامعية

رئيساجامعيةلجنة دخول الجامعة للتصنيفات العالمية117

االمر الجامعي 4669لجنة تدقيق ملفات المتقدمين لبرنامج تدريب المالكات التدريسية118
في 7/4/2019

رئيساجامعية

 

 

اللجان اإلدارية والتحقيقية
.

رقم وتاريخ األمراللجنةت
اإلداري

طبيعة
اللجنة

العضوية

لجنة المقابلة والتعيين للمتقدمين من حملة1
الشهادات العليا للعمل كتدريسيين في كلية العلوم

عضواكلية العلوم7/18/203 في 18/2/2008

لجنة النظر في االمتحانات التكميلية في كلية العلوم2
للعام 2008-2007

غضواكلية العلوم7/18/2003 في 3/11/2008

رئيساجامعيةلجنة توثيق انجازات جامعة ذي قار للعام 32009

رئيساجامعيةلجنة تحقيقيه4

عضواجامعية7/18/11724 في 9/11/2010لجنة جامعة ذي قار لوضع خطط مكافحة الفساد5

عضواجامعية7/18/9902 في 5/10/2010لجنة توثيق انجازات جامعة ذي قار6

عضواجامعية7/18/8345 في 23/8/2010لجنة متابعة تأثيث وصيانة في  جامعة ذي قار7

لجنة للنظر في االعتراضات الواردة بخصوص نتائج8
التعيينات على الدرجات الممنوحة لجامعة ذي قار عام

2011

رئيساجامعية7/18/7658 في 3/7/2011

7/11/2739 قي 1/3/2012االمرلجنة تحقيقية9
االداري

رئيساجامعية

رئيساجامعية7/18/5453 في 26/12/2012لجنة تحقيقية10

رئيساجامعيةاالمر االداري 7/18/11246 فيلجنة تقصي حقائق11
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28/8/2013

لجنة للنظر في االعتراضات الواردة بخصوص نتائج12
التعيينات على الدرجات الممنوحة لجامعة ذي قارعام

2013

رئيساجامعية7/18/16817 في 29/12/2013

لجنة اعادة النظر في معايير السكن ضمن الدور13
المشيدة من الموازنة التشغيلية للجامعة

االمر الجامعي 30س/1319 في
8/7/2014

رئيساجامعية

االمر جامعي 7/18/1871 فيلجنة المصادقة على االحالة14
18/9/2014

عضوًاجامعية

االمر جامعي 30س/1655 فيالتحقيق من موضوع الدفاتر االمتحانية15
10/9/2014

رئيسًاجامعية

رئيسًاجامعيةلجنةتحقيقية حول16

لجنة تدقيقية لبيان صحة ادعاء المواطن (ستار جبار17
شالكه) حول عدم قبوله في الدراسة المسائية في

كلية العلوم

رئيسًاجامعية7/18/14760 في 25 /11/2014

رئيسًاجامعية7/18/1615 في 8/2/2015لجنة توزيع االبنية الجامعية18

االمر الجامعي 30/س/1782لجنة تحقيقية19
في 2/10/2014

رئيسًاجامعية

كلية االداب شكوى د. حسينلجنة تحقيقية20
خضير

رئيسًاجامعية

االمر الجامعي 30 س /531لجنة تحقيقية21
في 12/4/2015

رئيسًاجامعية

22

رئيسًاجامعية7/18/11285 في 6/9/2015لجنة تحليل العطاءات23

رئيسًاجامعية7/18/11390 في 7/9/2015لجنة المراجعة والمصادقة على االحالة24

لجنة مشتركة بين الجامعة والمحافظة لمعالجة25
مشاكل االبنية الجامعية

امر اداري من13005 في 15/12/2015
محافظة ذي

قار

امر اداري
من

محافظة
ذي قار

رئيسًاجامعية7/18/2139 في 15/ 2/2016لجنة مشتركة بين الجامعة والمحافظة26

رئيسًاجامعيةلجنة تحقيقية في كلية الصيدلة27

رئيساجامعيةلجنة تحقيقية في كلية العلوم28

االمر الجامعي 7898 فيلجنة تحقيقية في كلية الهندسة29
27/6/2018

رئيساجامعية

عضوًاجامعية8792 في 18/7/2018لجنة المراجعة والمصادقة على االحالة30


