
  

  تي شارك بها رئيس الجامعة  تي شارك بها رئيس الجامعة  جـــــان الجـــــان الاللالل
رقم االمر  التكلیف اللجنة ت

 الجامعي
 تاریخ االمر الجامعي

  تنفیذ الـمشروعین التالیین وفق الكشوفات والمواصفات الـمعدة لذلك 1
  مشــــــروع ابنیة كلیــــــة الھندسة -1 
 مشروع مختبرات كلیة الھندسة -2 

 29/11/2004 3344 عضواً 

    عضواً  لجنة متابعة تنفیذ مشاریع االعمار في جامعة االنبار 2

  

2004 

 5/2/2005 435  م ر ج عضواً  تدقیق وتحلیل عطاءات الـمشاریع 3
 21/12/2005 5518 عضواً  لجنة جرد الـموجودات الثابتة 4
 3/4/2006 829 رئیساً  شطب الموجودات الثابتة 5
 10/5/2006 4292 رئیساً  1/ مجاري شقق العزاب الیابانیة تأھیل مدخل  6
 24/5/2006 1480 رئیساً  كلیة الھندسة - لجنة االمنیة في االمتحانات 7
 11/6/2006 1643 رئیساً  ایجار االكشاك التابعة لكلیة الھندسة 8
 13/11/2007 582م ر ج  عضواً  لجنة تأھیل وصیانة العمارات في سد حدیثة 9

 8/1/2007 19 عضواً  لجنة استالم العمارات السكنیة في موقع سد حدیثة 10
 26/8/2007 1543 عضواً  كلیة الھندسة -لجنة الدراسات العلیا 11
 2012/ 25/12 2184 عضواً  لجنة االمتحانات المركزیة النھائیة للدورین االول والثاني 12
, ھیت,حدیثة (مستشفیات فریق العمل المشرف على المختبر الحقلي لمشاریع  13

 في المكتب استشاري الھندسي) القائم
 9/7/2013 347 رئیساً 

وضع االسئلة لالختبار التنافسي للمتقدمین للدراسات العلیا في االختصاصات  14
 المفتوحة في قسم الھندسة المدنیة

 1/10/2013 273 رئیساً 

 10/6/2013 2/1575م ع  رئیساً  )مدونة البناء العراقیة(           لجنة تحضیریة الدارة الندوة العلمیة الموسومة 15
21/4/2015 1586/ ط عضواً  دارسة الـمواقع الجامعیة لجامعتي االنبار والفلوجة 16  
تقدیر اضرار جامعة االنبار جراء االعمال الـمسلحة الـمادیة والبنى التحتیة  17

 واالجھزة الـمختبریة والـمعدات وااللیات
 23/4/2015 1624/ ط عضواً 

لألشراف على عمل الـمراكز البحثیة والعلمیة والـمكتبة الـمـركزیة ومدیریة  18
 الـمختبرات الـمركزیة ورسم السیاسة العامة لھا والتنسیق

 24/8/2015 881  م ر ج رئیساً 

 14/12/2015 6321/ط رئیساً  رئیس لجنة االیفادات فـي الجامعة 19
 22/12/2015 6583ط  عضواً  المشرفة على التعلیم الحكومي الخاصالھیشة  20
 27/12/2015 647 عضواً  اللجنة الـمركزیة الـمشرفة على الدراسات الـمسائیة 21
 28/12/2015 653ش ط  عضواً  اللجنة االمتحانیة الـمركزیة العلیا في الجامعة 22
 24/1/2016 8  م ر ج رئیساً  الدراسات العلیاإعداد مقترحات لتوحید إجراءات تطبیق تعلیمات  23
للدخول الى  وضع برنامج عمل لتطویر الجامعة علیماً وتحسین تصنیفھا عالـمیاً  24

) QS ( 
 12/1/2016 39  م ر ج رئیساً 

دراسة تعلیمات الیة التعاون لتشكیالت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع  25
 2009)  16( مرتبطة بالوزارة رقم الوزارات والجھات الغیر 

12/1/2016 40م ر ج  رئیساً   

16/1/2016 348 رئیساً  األشراف على الـموقع االلكتروني للجامعة 26  
18/1/2016 401 رئیساً  لجنة لألشراف على الـموقع االلكتروني للجامعة 27  



واجھزتھا ومتابعة   الـمتابعة والتنسیق واالشراف لـما یتعلق بأعمار الجامعة 28
 الشؤون العلمیة للكلیات فـي مواقعھا

25/1/2016 598 رئیساً   

إجراءات ضبط االمن والـمتابعة والتنسیق مع الجھات االمنیة الـمختصة ذات  29
 العالقة

25/1/2016 599 عضواً   

الـمتابعة واالشراف والتنسیق / غرفة عملیات ادارة االعمار فـي الجامعة  30
لـما تتعلق باألعمار ومتابعة تھیئة الـمستلزمات والتخصیصات الـمالیة والتوجیھ 

 ومتابعة لجان العمل

25/1/2016 601 عضواً   

مھمة تطبیق البرنامج واالرتقاء بجودة العلمیة التعلیمیة مع تقدیم رؤیة لجامعة  31
 ورفعھا الى الوزارة

4/2/2016 319  م ر ج رئیساً   

4/2/2016 99  م ر ج رئیساً  مؤتمر بحوث الطلبة السادس فـي الجامعةتھیئة مستلزمات إقامة  32  
تشكیل لجنة فرعیة فـي كل جامعة للترشیح لإلجازات الدراسیة من منتسبي  33

الجامعة الـمتقدمین لإلجازات الدراسیة وفق احتیاجات تشكیالت الجامعة التي 
 تقرھا

6/2/2016 906/ د رئیساً   

رئیس  طرائق التدریس والتعلیم المستمرمجلس ادارة مركز  34
مجلس 
 ادارة

7/2/2016 105  م ر ج  

عشرة ) 10,000,000  (المراجعة والـمصادقة على لجان التحلیل ضمن سقف 35
 مالیین دوالر

10/2/2016 119  م ر ج عضواً   

النفقة ( تعدیل ضوابط الصرف بموارد التعلیم الحكومي الخاص الصباحي  36
 )للدراسات االولیة والعلیاالخاصة 

15/2/2016 بال عضواً   

اللجنة الـمشرفة على الـمراكز البحثیة لتطویر عمل المراكز بما یتناسب مع  37
 طموحات الجامعة

15/3/2016 274  م ر ج عضواً   

29/3/2016 329  م ر ج رئیساً  معاوني عمداء الكلیات مھمة إعداد فقرات مھرجان الجامعة بالتعاون مع السادة 38  
29/3/2016 330  م ر ج رئیساً  )18/4/2016( تھیئة مستلزمات إقامة مؤتمر إعادة تأھیل جامعة االنبار بتاریخ 39  
24/7/2016 5060 رئیساً  االمانة العلمیة للنشر والبحث العلمي 40  
3/8/2016 634  م ر ج رئیساً  مجلس ادارة مركز طرائق التدریس والتعلیم والـمستمر 41  
) األیزو ( شھادة  اعداد دلیل شامل للجودة الذي یؤھل الجامعة للحصول على  42

 والذي یتطلب اجراء بعض التغییرات فـي انظمة العمل وتحسین االداء
18/8/2016 699  م ر ج رئیساً   

4/10/2016 861  م ر ج رئیساً  مھمة االرشاد التربوي الجامعة 43  
/ 21ط.ش عضواً  العلیا اللجنة االمتحانیة الـمركزیة 44

7827 
9/11/2016  

عمل مسح شامل للمنظمات والجھات الـمانحة التي یمكن االستفادة منھا على ان  45
یتم تحدید الجھات االكثر اھمیة والتواصل مع الجامعات العربیة التي لھا خبرة 

 فـي العالقات الدولیة وعقود الشراكة مع الـمنظمات المختلفة

22/11/2016 1038  م ر ج رئیساً   

) الـموازي (            الھیئة الـمشرفة على التعلیم الجامعي الحكومي الخاص 46
 2017-2016للعام الدراسي 

22/11/2016 1039  م ر ج عضواً   

   االشراف على ایرادات النفقة الخاصة المتعلقة 47
 )بالدراسات العلیا(

14/12/2016 1105م ر ج  عضواً     

26/1/2017 760/ع رئیساً  المبدعینتقییم  48  
 9/1/2017          18م ر ج    رئیساً   موقعي بغداد والرمادي  االشراف على امتحاني اللغة االنكلیزیةوالحاسوب في 49
ش ط م   رئیساً  اللجنة المركزیة المشرفة على الدراسات المسائیة 50

43/359  
23/3/2017  

26/3/2017  2587 رئیساً  االستئجار من القطاع الخاص 51  
عشرة )  10,000000(اللجنة المركزیة المراجعة والمصادقة على االحالةضمن سقف  52

 مالیین دوالر للعقود المبرمة في الجامعة
26/3/2017  2586  رئیساً   

 26/3/2017     2/368/ش ط  رئیساً  اللجنة االمتحانیة المركزیة العلیا 53
 11/4/2017     445م ر ج      رئیساً  جامعة االنبارلجنة متابعة اعادة اعمار  54
 19/4/2017     506م ر ج      رئیساً  لجنة اعداد دلیل جودة الجامعة 55



  17/5/2017    4127         رئیساً  الھیئة المشرفة على صندوق التكافل االجتماعي واغاثةالنازحین 56
  

  لجان مناقشة طلبة الدراسات العلیا
    رقم وتاریخ امر المناقشة االطروحة/ عنوان الرسالة الجامعة االسم ت  

 التكلیف 
    

  1 

 Retrofitting reinforced االنبار شیرین عواد عباس
concrete one way 

damaged slabs 
exposed high 

temperature 

في   17103
6/11/2012 

 عضواً 

    

  2 

 The effect of adding االنبار أحمد صالح محمد
waste plastic fibers on 
engineering properties 

of roller compacted 
concrete 

في    17104
6/11/2012 

 عضواً 

    

  3 

تحسین خواص الشد النواع مختلفة  االنبار مصطفى جابر شاكر
من الخرسانة باستخدام الیاف 
 الكاربون

 عضواً  6/3/2013في  467

    

  4 

 Effect of adding waste االنبار زید عبدالجبار عبدهللا
plastic fibers on 
impact and mechanical 
properties of ferro-
cement 

 رئیساً  21/7/2013في   1225

  5  

 

مقاومة القص للعتبات الخرسانیة  تكریت خالد احمد عبدهللا
عالیة المقاومة ذاتیة الرص 
 والمسلحة بااللیاف الفوالذیة

 عضواً   

 رئیساً      االنبار عبدالحمیدیاسمین سعد  6  
    

  7 

بوزوالنا كمادة -خواص خلیط الجیر التكنولوجیة ناھدة محمد كاظم
رابطة مستدامة الستبدال االسمنت 
 البورتالندي في الخرسانة

 رئیساً  22/12/2015في  358

    

8   

 The effect of adding االنبار خیري مصلح وسیم
waste plastic fibers on 
the behavior of self-
compacted concrete 
slabs under impact 
loads 

 رئیساً  3/1/2017في  817

    

  9 

 Evaluation of االنبار فاتن اسماعیل محمود
Mechanical and 
durability performance 
of fly ash-based 
geopolymer concrete 

 رئیساً  23/3/2017في  934

    

  10 

 Rheological  االنبار كریمعبد الرحمن صائب 
properties, mechanical 
strength and structural 
behavior of recycled 
steel fibers self-
compacting concrete 

عضوا ومشرفاً  22/6/2016في  586



    

  11 

 Rheological االنبار حارث صباح ناجي
properties, Mechanical 
strength and structural 
behavior of self-
compacting rubberized 
concrete 

عضوأ ومشرف 2017/ 16/4في  961

 

 

 


