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 مقدمـــة ال

يحتل البحث العلمي والتطور التكنلوجي مكانة هامة في أولويات الدول المتقدمة وعدد من الدول 
 لكيالنامية حيث تخصص تلك الدول جزء من دخلها القومي لالنفاق على برامج البحث العلمي 

ومازالت دون المستوى المطلوب ي العراق البحث العلمي فمكانة يها. ورق   تطورهاينعكس ايجابيا على 
لتخصيصات الضئيلة لهذا القطاع الذي يمكن أن يكون الداعم المهم ل بالنسبة ةأولويات الدول اذ اليمثل

 لعملية التنمية وا عادة البناء.
ليصبح الجهة الوطنية المتخصصة بعلوم البحار ضمن  8119تاسس مركز علوم البحار عام 

موم العراق. وفي يومنا هذا أصبح المركز واحدًا من أكبر المراكز المتخصصة جامعة البصرة وفي ع
 في المنطقة. 
البحث العلمي التطبيقي تقديم بمهام بحثية وتطبيقية فضاًل عن مركز علوم البحار  ويضطلع

المشورة العلمية والفنية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص باالضافة الى البحث العلمي الصرف 
كما يسعى الى النهوض بقدرات نسبية بما  التعرف على البيئة البحرية  والمسطحات المائية، الغراض

 وتطوير الموارد البشرية للمركز ليلبي احتياجات البحث العلمي.يتالئم مع تنمية الطاقات البشرية 
قد و  عاماً  40طوال مسيرته العلمية التي تجاوزت قد تطور منهج البحث العلمي للمركز و 
النشاطات  خاصة في مجالأكثر أستجابة للتنمية الوطنية الشاملة  خططه العلمية لتكون  جتنض

الساحلية العراقية، وبات يسهم بأعطاء المشورة العلمية  هاالقتصادية والبيئية للمنطقة الجنوبية والميا
ه وجعله يحتل الثقة العالية بقدرات مما عززعلى اعلى المستويات في الدولة في المجاالت البيئية، 

 العلمي. هوكادر المرتبة االولى في تسلسل المراكز البحثية للعام االول كافضل مركز بحثي في العراق 
الى وضع برامجه في خطط استراتيجية متوسطة المدى، وكانت  حالياً يسعى مركز علوم البحار 

خطوط بحثية عامة  على ( والتي تعتمد اساساً 2019-2015)هي خطة  الخطة العلمية االستراتيجية
ليس  تكون مشتركة بين االقسام العلمية المختلفة بدال من تسمية ابحاث منفردة لكل قسم. هذا النهج 

 باالمر السهل حيث انه يحتاج الى كادر فني واداري قادر على التنسيق بين االقسام واالدارة.
مل بالنشاطات العلمية للعام وياتي هذا النشاط المتمثل بالتقرير السنوي في اطار التعريف الكا

 . واالنشطة الساندة التي تخدم مسماه العلمي الحثيث 2015
أختير مركز علوم البحار كأفضل مركز بحثي ضمن تشكيالت وزارة التعليم العالي والبحث 

وهو يوم الجامعات والهيئات كافة الذي تتجلى به  2014يوم الِعلم العراقي لعام  العلمي وذلك في
ستراتيجية مكونات الهرم االكاديمي والبحثي ضمن الرؤيا اال في ةنواة فعال دون لفائزين الذين يعاسماء ا

 التنموية الشاملة للوزارة. 
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 نبذة عن مركز علوم البحار
بدأت فكرة إنشاء معهد متخصص بدراسة البيئة البحرية العراقية في منطقة الخليج العربي في عام 

 ن قبل منظمة اليونسكو الى جامعة البصرة.تبعا لألبحاث ألمقدمه م 1971
، قام الدكتور ستيفنسون من قسم 1974في عام 

علوم البحار في منظمة اليونسكو بزيارة البصرة 
ومناقشة امكانية إنشاء مركز متخصص بعلوم 
البحار في المنطقة. وبالوقت ذاته كان النقاش 
يدور حول نفس الفكرة بين مجموعة من الباحثين 

علوم الحياة في كلية العلوم/ جامعة  في قسم
 البصرة.
مستقلة لألبحاث  توفر االمكانات والحاجة الملحة في جامعة البصرة دفعت الى تأسيس وحدةإن 

المتخصصة بعلوم البحار أطلق عليها أسم )مركـز علـوم البحـار(. وعلى هذا االساس تم تأسيس المركز 
 .1981بصورة رسمية عام 

 أهداف واضحة تتلخص فيما يلي: رسالة و لمركز رؤوية و ول
 المركز ارؤي

طمح مركز علوم البحار الن يكون المتميز بين الكليات والمراكز البحثية في الجامعات العراقية 
والعربية والعالمية في المجاالت العلمية واألكاديمية في صورة الخدمة التي يقدمها للمجتمع وأصحاب 

تقبل وقد طبق معايير الجودة العالمية التي تضمنها المواصفة القياسية المصالح وان يتصور نفسه للمس
وتعديالتها الالحقة ودليل الجودة واالعتماد االكاديمي الصادر  2000اصدار  ISO 9001 الدولية

عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وقد جسد الثقافة المهنية االكاديمية في صفوف 
 الموظفين فضاًل عن مالحظة افاق التطور في جوانب العملية الجامعية.االكاديميين و 

 رسالة المركز
وهو يقدم خدمات  ،الوحيد في العراق في هذا التخصص مركز علوم البحار هو المركز   

البحث العلمي واالستشارات العلمية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويسعى الى تقديم افضل خدمة 
راف التي تتبادل المصالح والمنافع معه من خالل التشخيص الدقيق لحاجاتهم وتوقعاتهم للمجتمع واألط

التوقعات عن طريق ضمان جودة جميع الفاعلة والكفوءة لهذه الحاجات و المستقبلية وتحقيق االستجابة 
 العمليات والممارسات الجامعية )تعليمية / بحثية / استشارية / ادارية(.
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 اهداف المركز 
يهدف مركز علوم البحار الى دراسة الجوانب المختلفة لعلوم البحار وما يتصل بها من علوم    

اخرى خاصة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي والبحر االحمر والمياه الداخلية 
ية والمناخية والقيام المتأثرة بظاهرة المد والجزر من النواحي الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية والبايولوج

بإعداد دراسات وبحوث تتعلق بواقع وسبل تطوير الثروة السمكية والموارد الطبيعية وحمايتها من 
التلوث وتحقيق االستفادة المثلى لكل الثروات البحرية وتطوير الدراسات االستراتيجية البحرية ألهميتها 

 .للنفع العام

 الهيكل التنظيمي 

 اإلدارة العامة .1
 مكتب المدير العام       -
 السكرتارية       -
 أمانة المجلس       -

 معاون المدير العام .2
 مكتب معاون المدير        -
 السكرتارية        -
 الدراسات العليا        -

 االقسام العلمية .3
 قسم الكيمياء البيئية البحرية    . أ
 قسم االحياء البحرية  . ب
 البحرية الفقرياتقسم   . ت
 المياه البحريةقسم فيزياء المصبات و   . ث
 البحرية الرسوبياتقسم    . ج
                  قسم التطور االحيائي لشط العرب وشمال  . ح

 الخليج العربي                

 الوحدات العلمية .4
 محطة االستزراع المائي )المفقس(   . أ
 وحدة االشعاع   . ب
 بنك المعلومات البحرية   . ت
 وحدة الغوص العلمي   . ث

 االقسام الساندة .5
 شعبة المعلومات البحرية والتوثيق     . أ
  الفنيةقسم الشؤون البحرية و    . ب

 المكتب االستشاري  .6
 االدارة .1
 االدارة المالية .2
 الوحدة القانونية .3
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 الفصل الاول 

 البنى التحتية والمختبرية للمركز

 الاقسام العلمية
 

 لوث البيئة البحريةقسم الكيمياء و ت-1

مركـــز علـــوم البحـــار واحـــد مـــن الصـــروح العلميـــة الشـــامخة فـــي جامعـــة البصـــرة ويضـــم عـــدد مـــن 
االقسام العلمية. اهم االقسام العلمية في مركز علوم البحار من نواحي متعددة اهمهـا كـادر القسـم والمهـام 

دور الوسيط والـرابط بـين العلـوم المختلفـة الرئيسية الموكلة اليه هو قسم كيمياء البيئة البحرية والذي يقوم ب
فـــي مجـــال علـــوم البحـــار والمحيطـــات، وبالتـــالي فهـــو أحـــد الركـــائز المهمـــة للدراســـة فـــي البيئـــات النهريـــة 

م  والكيميـاء البحريـة تلعـب دورًا مركزيـًا فـي فهـم 1876والبحرية.  منذ الرحلـة الشـهيرة تشـالينجر فـي عـام 
ـــي تحـــدث فـــي محيطـــات ا ـــق العمليـــات الت ـــة فـــي تطبي ـــاء البحري لعـــالم. وال يكمـــن الهـــدف األساســـي للكيمي

الكيمياء إلكتشاف التفاعالت الكيميائية في المحيطات فحسب بل يتعداه لحل المشاكل المختلفة في البيئة 
 البحرية. 

يضـــم قســـم كيميـــاء البيئـــة البحريـــة نخبـــة مـــن أالســـاتذة الجـــامعيين ذوي التخصصـــات المميـــزة فـــي 
ــــاء ــــة   مجــــال الكيمي ــــة والعناصــــر الكيميائي ــــة واألمــــالح المغذي ــــاء البحري ــــة والكيمي ــــاء البيئي ــــة والكيمي الحيوي

والنمذجة الكيميائية والكيمياء الكهربائية والكيمياء العضوية والجيوكيميـاء البحريـة والتلـوث، باإلضـافة إلـى 
أجهـــزة التحليـــل الطيفـــي  عــدد مـــن الفنيـــين. ويتــوفر فـــي القســـم العديـــد مــن األجهـــزة التحليليـــة الحديثـــة مثــل

وكروماتوجرافيــا الغــاز وكروماتوجرافيــا الســائل ذو األداء العــالي والفلــورة والتحليــل اقلــي المتواصــل وقيــاس 
الكربـــون العضـــوي الـــذائب وأجهـــزة االمتصـــاص الـــذري. ويقـــوم قســـم الكيميـــاء البحريـــة بـــدوره فـــي تأهيــــل 

كمــا يســهم بالعديــد مــن األبحــاث ســواء منفــردًا أو  الكفــاءات الوطنيــة والتــي تخــدم مختلــف قطاعــات الدولــة.
 بالتعاون مع األقسام األخرى من داخل المركز أو خارجه. 

يساهم القسم من خـالل كـوادره العلميـة فـي إجـراء البحـوث بغـرض التعـرف علـى مواصـفات البيئـة 
 ات المعنية.البحرية ودراسة مشاكلها الناتجة من مصادر التلوث المختلفة وتقديم التوصيات للجه

يقـــدم القســـم خبرتـــه فـــي خدمـــة جميـــع المؤسســـات ذات الصـــلة بالبيئـــة البحريـــة مـــن خـــالل تقـــديم 
االستشارات والقيام بالدراسـات لصـالح هـذه الجهـات ، كمـا يسـاهم فـي تطـوير المسـتويات العلميـة والعمليـة 

 والخبرات التطبيقية لكوادر هذه المؤسسات.
سســـات ذات العالقـــة  فـــي الـــداخل والخـــارج مـــن أجـــل إثـــراء يســـعى القســـم  الـــى التعـــاون مـــع المؤ 

الجانب البحثي والوقوف على آخر المستجدات في علوم البحار وخصوصًا الكيمياء البحريـة. وكـذلك مـع 
القطـاع الخـاص والعــام مـن أجــل التكامـل فــي تكـوين قاعـدة بيانــات للخصـائص الكيميائيــة للميـاه اإلقليميــة 

 العراقية.
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 الرسالة
لى قســم كيميــاء البيئــة البحريــة دراســة مكونــات وعناصــر البيئيــة الكيمياويــة واختالفاتهــا الفصــلية يتــو 

 والسنوية ودراسة الملوثات العضوية والالعضوية وتأثيراتها على البيئة.
 الرؤية 

 يسعى قسم كيمياء البيئة البحرية لتحقيق اهدافه بالوسائل التالية: 
ي القسم ومتطلبات توفير مستلزمات البحث العلمي ف .1

 المختبرات العلمية،
جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف  .2

 الوثائق الالزمة لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي في مجال اختصاصات القسم.
التعاون مع االقسام العلمية في مركز علوم البحار  .3

مختلفة والجهات ذات العالقة وكليات ومراكز الجامعة ومؤسسات البحث ودوائر الدولة ال
 بنشاطات القسم بما يضمن االستفادة القصوى من موارد القسم البشرية والمادية.

تقديم االستشارات العلمية في مجاالت اختصاص  .4
 التدريسين في القسم الى دوائر الدولة والقطاع الخاص والجهات ذات العالقة.

 الهدف
اسة عناصر البيئـة مـن الناحيـة الكيميائيـة ومـا يـرتبط بهـا يهدف قسم كيمياء البيئة البحرية الى در 

مــن علــوم اخــرى خاصــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي وخلــيج عمــان وبحــر العــرب والبحــر االحمــر والميــاه 
الداخليـــة المتـــأثرة بظـــاهرة المـــد والجـــزر واالهـــوار مـــن النـــواحي الفيزيائيـــة والكيميائيـــة فضـــالً  عـــن اعـــداد 

 واقع البيئي للموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث.دراسات وبحوث تتعلق بال
كمـــا يقـــوم القســـم بالدراســـات االســـتراتيجية فـــي مجـــاالت البيئـــة الهميتهـــا للنفـــع العـــام  وتقـــديم االراء 

 والحلول والتوصيات في القضايا البيئية الدارة الدولة فيما يخص اختصاصات القسم.  
يثــه ضـمن خطــة علميــة ســنوية للقسـم إضــافة الــى ذلــك مـن جهــة أخــرى يقــوم القسـم بتنفيــذ بــرامج بح

ــدوائر الدولــة والجهــات ذات العالقــة عــن طريــق مكتــب االستشــارات  يقــدم القســم االستشــارات والدراســات ل
البحرية لمركز علوم البحـار يشـرف عليهـا اختصاصـيون مـن القسـم الـذي يضـم اختصاصـات فـي الفيزيـاء 

وارد المائية اضـافة الـى اختصاصـيون فـي النمذجـة الرياضـية، يشـرف البحرية واالنواء الجوية والمناخ والم
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تدريسـيو القسـم علـى اقامـة دورات تدريبيـة داخليـة باإلضـافة الـى االشـراف علـى طلبـة الدراسـات العليـا فــي 
 جامعة البصرة وخارجها والقيام بالتدريس في اقسام الجامعة المختلفة.

 
 
 

 البيئة البحرية: الهيكل التنظيمي لقسم الكيمياء وتلوث
 

 

 
 

يتطلب العمل في قسم الكيمياء البحرية تـوفر عـدد مـن المختبـرات التخصصـية والتـي يشـرف عليهـا 
اساتذة متمرسين اكفاء وبمساعدة باحثين بامكانيات متقدمة. ويتوزع العمل في مختبرات القسم على النحو 

 التالي: 
 مختبر التلوث النفطي  -1

ر علـــى المطيافيـــة الضـــوئية الجهـــزة متنوعـــة اهمهـــا: مطيافيـــة التفلـــور يســـتند العمـــل فـــي هـــذا المختبـــ
Fluorescence Spectrphotometry  يســتند عمــل هــذا الجهــاز علــى ظــاهرة التفلــور  التــي تســتخدم

قياسات  النوعية والكمية. التحليل الكمي هو السائد حيث يسـتخدم أليجـاد تراكيـز المـواد التـي لـديها القـدره 
لصف( مثل  المركبات الهيروكربونيـة ذات الحلقـات البنزينيـة المتالصـقة وبعـض المعقـدات على التفلور)ال

للمركبات العضـوية التـي تـرتبط بالعناصـر الثقيلـه مثـل الزئبـق واليورانيـوم ومـواد اخـرى حيـث معظـم المـواد 
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م بشــكل العضــوية ومشــتقات الــنفط حاويــة علــى مركبــات اروماتيــة لهــا القــدرة علــى التفلــور وبــذلك اســتخد
اساسي للكشف عن التلوث بالمركبات الهيدروكربونية المنتشره بشكل واسع في المياه والرواسـب والنباتـات 
واألحيــاء األخــرى مثــل األســماك والروبيــان وغيرهــا. اعتمــدت نتــائج الجهــاز مــن قبــل جميــع البــاحثين مــن 

ذلك يســتخدم لقيــاس بعــض وكــ ،مختلــف جامعــات العــراق فــي موضــوع التلــوث النفطــي والدراســات البيئيــة
المعقــدات والســبائك البوليمريــة وتــم تطــوير طريقــة لحســاب تراكيــز الزئبــق فــي األنســجة والمحاليــل المائيــة 

 باالعتماد على تقنية التفلور .  يتصف  مطياف التفلور بالمواصفات التالية:
  : اسم الجهازFluorescence Spectrophotometer 
 :نـوع الجهـازShimadzu RF 540    يابـاني المنشـأ يتكـون الجهـاز مـن قطعتـين رئيسـتين

الجــزء الرئيســي الــذي يشــتمل علــى المرايــا وااللكترونيــات ومصــدر الضــوء وحجــرة الخليــة للقيــاس 
 مسجل البيانات ولوحة السيطرة  سم. 1المصنعة من الكوارتز وبطول مسار

  A.Aمختبر االمتصاص الذري اللهبي  -2
ص الذري على تقنية اثـارة ذرات العناصـر الكيمياويـة الـى مسـتويات تستند فكرة التحليل باالمتصا

طاقــة عليــا بعــد امتصــاص مقــدار مالئــم مــن الطاقــة حيــث يقــوم الجهــاز بتســجيل هــذه الطاقــة بهيئــة حزمــة 
 امتصاص رقمي او بياني ليتم بعد ذلك اجراء الحسابات المناسبة لتقدير تركيز هذه العناصر. 

االمتصاص الذري اللهبي هو تقدير العناصر النزرة في عينـات الميـاه  أن العمل الرئيسي لمختبر
والرواســب والكائنــات الحيــة مــن اســماك وروبيــان وقواقــع  والنباتــات بانواعهــا واالحيــاء النهريــة و البحريــة 
وكذلك تحليل عينات الدم وتقدير محتواها من العناصـر. يحتـوي المختبـر علـى جهـاز االمتصـاص الـذري 

 وكذلك على جهاز تسخين ومضخة هوائية وعدد من قناني االستلين.  A.Aاللهبي
ـــة الكـــادميوم والكوبلـــت والكـــروم والخارصـــين والنحـــاس  يقـــوم المختبـــر بتحليـــل العناصـــر الكيمياوي
والرصــاص والنيكــل والحديــد والمنغنيــز فــي عينــات الميــاه والرواســب والتربــة والنباتــات واالعضــاء المختلفــة 

بيانــات والقواقــع لمنتســبي مركــز علــوم البحــار والشــركات وطــالب الدراســات العليــا مــن مــن االســماك والرؤو 
 داخل وخارج الجامعة.

 GCمختبر كروماتوغرافيا الغاز  -3
يعد مختبر كروماتوغرافيا الغاز من المختبـرات األساسـية التكميليـة فـي قسـم الكيميـاء البحريـة مـن 

يـــة للهيــدروكاربونات فــي الميـــاه والرســوبيات وكـــذلك حيــث مــا يقـــوم بــه المختبــر مـــن تحلــيالت كميــة ونوع
ـــاءة فـــي التحليـــل  ـــة الكف ـــات عالي ـــر الكروماتوغرافيـــا مـــن التقني ـــة. تعتب ـــة واالنســـجة النباتي االنســـجة الحيواني
الكيميائي لما تمتاز به من دقة وانتقائية. في مختبرات مركز علوم البحار وبالتحديد ضمن محتبرات قسـم 

جد مختبر بتقنية متطورة لكروماتوغرافيا الغاز. يضم مختبر كرومـاتوغرافي الغـاز عـدد الكيمياء البحرية يو 
مــن االجهــزة المتخصصــة فــي هــذا المجــال والمــزودة باعمــدة شــعرية عاليــة الكفــاءة. يضــطلع القــائمون فــي 
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لنفطيــة المختبــر بكافــة التحلــيالت المتعلقــة بقيــاس الملوثــات العضــوية وخاصــًة المركبــات الهيدروكاربونيــة ا
بنوعيها االلفاتية واالروماتية المتعددة الحلقات فظـاًل عـن قيـاس الفينـوالت واالحمـاض الدهنيـة وغيرهـا فـي 

  المياه والرواسب واالحياء المتواجدة والقاطنة في مياهنا الداخلية والساحلية واالقليمية.
ملوثــات لصــالح دوائــر الدولــة كمــا يســاهم هــذا المختبــر بــالتحليالت المتعلقــة بدراســات االثــر البيئــي لل

والشــــركات االجنبيــــة والقطــــاع الخــــاص فظــــالً عــــن طلبــــة الدراســــات العليــــا حيــــث يقــــوم بتحليــــل العينــــات 
المستخلصه من قبل التلوث النفطي لمكوناتها األصلية بغية الوصول وتحديد مستويات التلوث فـي البيئـة 

( والتي تكون في االعم االغلب ذات PAHs)عن طريق حساب تراكيز الهيدروكاربونات متعددة الحلقات 
(. وكــذالك يقــوم Aliphaticتــأثيرات خطــرة علــى صــحة الكائنــات الحيــة وكــذلك الهيــدروكابونات المشــبعة )

 المختبر بأنجاز عدد من التحاليل لطلبة الدراسات العليا من الدكتوراه والماجستير. 
ـــر بتنفيـــذ عـــدد مـــن  المشـــاريع الت عاقديـــة لصـــالح دوائـــر القطـــاعين العـــام كمـــا يقـــوم كـــادر المختب

 والخاص والتي كلف بها من قبل ادارة المركز ورئاسة قسم الكيمياء.
 مختبر المغذيات -4

ـــاه ويشـــمل العمـــل كـــل مـــن  ـــة فـــي المي ـــد تركيـــز االمـــالح المغذي ـــر الـــى تحدي يهـــدف عمـــل المختب
( وكــذلك تركيــز NO2تــرات )( والنNO2( والنتريــت )TNالنتــروجين بأشــكاله المختلفــة كــالنتروجين الكلــي )

( ويقـوم المختبـر ايضـات بتقـدير PO4( والفسفور الفعـال أورثوفوسـفيت )TPالفسفور متمثلة بالفسفور الكلي)
( الذائبــة فــي الميــاه. يقــوم المختبــر بعمــل هــذه القياســات فــي ميــاه شــط العــرب وخــور SiO3تراكيــز الســليكا)

ة بشـــكل دوري ويهـــتم كـــذلك بـــربط هـــذه العوامـــل مـــع بقيـــة الزبيـــر وخـــور عبـــد  والميـــاه االقليميـــة العراقيـــ
المتغيرات والظواهر البيئية مثل تركيز كلورفيل)أ( وظاهرة اإلثراء الغذائي وينصب دور المختبر ايضًا في 
دور المغــذيات فــي الســيطرة علــى توزيــع وانتشــار ووفــرة وتنــوع الهائمــات النباتيــة فــي ميــاه العــراق الجنوبيــة  

تبر بأجراء التحاليل لطلبة الدراسات العليا والباحثين من داخل الجامعة وخارجهـا والشـركات كما يقوم المخ
ذات العالقة ويجري المختبر الدورات التدريبية لتأهيل العاملين في مجال البيئة فـي الـوزارات ذات العالقـة 

 كوزارة البيئة والنقل)الموانئ( والزراعة والعلوم والتكنلوجيا. 
 المياه مختبر تحليل -5

أســس المختبــر بعــد تنــامي الحاجــة لمختبــر يتــولى القيــام بتحلــيالت الميــاه المختلفــة خصوصــا بعــد 
حصول زيادات مضطردة في مستويات تلوث المياه والتغير الكبير في نوعياتها. قام المختبر منذ تأسيسه 

طاعــات االقتصــادية والخدميــة بالعديــد مــن الفعاليــات العلميــة وتقــديم المشــورة للعديــد مــن دوائــر الدولــة والق
 المختلفة. إضافة الي تسخير إمكانياته للقيام بنشاطات البحث العلمي للباحثين وطلبة الدراسات العليا.

 بعض المشاريع المنفذة: 
  1994-1992 –مشروع تقييم المياه المصٍرفة من المشاريع الصناعية في البصرة. 
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 1994 -1993 مشروع مسح الجزء الجنوبي من نهر شط العرب 
  1998مشروع مراقبة تأثير اعادة فتح نهر الفرات على  تغيرات الملوحة في نهر شط العرب. 
  1996مشروع تقييم قناة البدعة. 
 مختبر الكيمياء البحرية . -6

مختبــر نــوعي مخــتص بــاجراء القياســات والتحلــيالت التــي تتعلــق بالميــاه البحريــة وميــاه المصــبات 
بيئيــة فــي تلــك المنــاطق مثــل توزيــع المغــذيات والعناصــر النــزرة والثقيلــة وكــذلك ودراســة كافــة المحــددات ال

قياسات التلوث البيئي للكتل والمسطحات المائية المدروسة سواء في شط العرب او الخليج العربـي وبحـر 
( Salinometerومن بين اهم االجهزة المطلـوب تجهيـز المختبـر بهـا هـو جهـاز قيـاس الملوحـة ) العرب.
ز قيــاس الكثافــة وجهــاز ســبكتروفوتوميتر ثنــائي الموجــة وجهــاز قيــاس غــاز ثنــائي اوكســيد الكربــون وجهــا

( باالضــافة الــى جهــازين اساســيين لتقطيــر الميــاه ICP Mass( وجهــاز )TAوجهــاز قيــاس القاعديــة ) 
(DW   وDIWمع تجهيز كامل لكافة المواد الكيميائية الضرورية لعمـل المختبـر ومـن شـركات عالم ) يـة

  معروفة.
تعرف كيميـاء المحيطـات: هـي دراسـة كيميـاء البحـار والمحيطـات أي تصـرف العناصـر الكيمياويـة 
 وكذلك نظائر هذه العناصر ضمن ترب قيعان المحيطات. وتتميز كيمياء المحيطات بالمواضيع التالية: 

  .الكيمياء البحرية والتي ترتبط بدراسة مكونات مياه البحر 
 حرية:والتي تهتم  بدراسة كيمياء الترسـبات الصـخرية والترسـبات المتواجـدة فـي قـاع الجيوكيمياء الب

 المحيط.
  ــــر او تكــــوبن المظــــاهر ــــة فــــي تغيي ــــات البحري ــــدور الكائن ــــة والتــــي تهــــتم ب والبايوجيوكيميــــاء البحري

 الجيولوجية في المحيط.
 ه كـــالتلوث النفطـــي  كمـــا وان احـــد اهـــم مظـــاهر دراســـة الكيميـــاء البحريـــة هـــو التلـــوث بدراســـة انواعـــ

ومصــادره وكيفيــة الــتخلص منــه. يتــوفر فــي المختبــر جهــاز كروماتوغرافيــا الســائل عــالي الكفــاءة 
(HPLC.والذي يعني بدراسة الهيدروكاربونات النفطية وهي ملوثات من اصل نفطي ) 

ماتوكرافيـا ان فكرة العمل بجهاز كروماتوغراقيا السائل عالي الكفاءة تستند علـى تقنيـة الفصـل بالكرو 
Chromatography) او االستشراب و )(HPLC)  هو شكل من أشكال الكروماتوكرافيا العمودية وغالبا

مـا تسـتخدم فـي الكيميـاء الحيويـة والكيميـاء التحليليـة لفصـل وتحديـد  وقيـاس المركبـات فـي مخلـوط واحــد. 
ك المـادة المتنقلـة المـراد ومضـخة تحـر  (stationary Phase)تسـتخدم عمـود يحتـوي علـى المـادة الثابتـة 

وكاشـف لتحديـد زمـن االحتبـاس لكـل مـادة الـذي يختلـف مـن مـادة ألخـرى  (Mobile Phase) تحليلهـا
بسبب االختالف في الروابط البينية بين المادة المراد تحليلها والمـادة الثابتـة فـي العمـود ممـا يـؤخر ظهـور 

 .المادة على الكاشف
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 الكفاءة عالي ئلالسا كروماتوكرافيا الجهاز: اسم High Performance Liquid 
chromatography  

 الجهـاز نـوع Shimadzu  الجهـاز مكونـات يضـم اساسـي جـزء مـن المنشـ  والـذي يتكـون  يابـان 
 طابعة بحاسبة و والمتمثلة  للجهاز ملحقات و األساسية

 جهاز يستخدم: الجهاز استخدام من الغرض HPLC وذلـك للعينـات والنـوعي الكمـي للتشـخيص 
 في نموذج لكل األحتجاز زمن حسب وتحديدها العينات فصل يتم حيث بطريقة الكروماتوكرافي

 التشخيص. لغرض قياسية عينات وبأستعمال ضمن برنامج معين العينة
  يعمــل فــي هــذا المختبــر نخبــة متخصصــة فــي الكيميــاء البحريــة والتلــوث البيئــي )كمــا فــي الجــدول

المتطورة )كما فـي الصـور المصـاحبة لكـادر العمـل فـي المختبـر( ادناه( ويحوي عدد من االجهزة 
 وفي النية تجهيزه بمعدات اكثر تطور.

 مختبر التلوث البحري  -7
يعــرف التلــوث البحــري علــى أنــه إدخــال مــواد أو طاقــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى البيئــة 

رات ضـارة علـى الكائنــات والثـروة البحريــة البحريـة نتيجـة لألنشــطة البشـرية المختلفـة، والتــي ينـتج عنـه تــأثي
فضـال عـن تغيـر خـواص ميـاه . الحية وصـحة اإلنسـان وا عاقـة األنشـطة البحريـة المختلفـة بمـا فيهـا الصـيد

البحــر ممــا يفقــدها صــالحيتها لألســتخدام فــي األغــراض المختلفــة. مــن اهــم مصــادر  تلــوث البيئــة البحريــة 
والقاء مخلفات السفن  بدون معالجة لمياه الساحلية مباشرة تصريف مياه المجاري والصرف الصحي الى ا

ومخلفــات عمليــات الحفــر والتنقيــب وأســتخراج البتــرول مــن اقبــار البحريــة وكــذلك حــوادث  بشــتى أنواعهــا
 ناقالت النفط والمواد الكيميائية األخرى.

 لفلـزات الثقيلـةتغطـي الملوثـات البحريـة مـدى واسـع مـن المـواد الكيمياويـةغير العضـوية وخاصـة ا 
لذا فان  المخلفات ذات النشاط االشعاعي. والهيدرو كربونات النفطية واألمالح المغذية والبترول ومشتقاته

المهــام الرئيســية لمختبــر التلــوث البحــري تكمــن فــي مراقبــة جــودة ميــاه البحــر مــن خــالل مراقبــة مســتويات 
ــي م الخصــائص الكيميائيــة واالحيائيــة والفيزيائيــة المغــذيات والملوثــات العضــوية والعناصــر الكيمياويــة وتقي

والترســبات والمؤشــرات االحيائيــة للكشــف عــن وجــود الملوثــات، وتجــرى كافــة هــذه الدراســات اســتنادا الــى 
 ادبيات وتوجيهات المنظمة االقليمية لحماية البيئة البحرية.

 

 مختبر مكافحة بقع الزيت -8
، ويمثـل شـكال مـن البيئـة فـي البتروليـة الهيدروكربونيـة التسرب النفطي هو عملية إطـالق للسـوائل

ـــى انســـكاباتالتلـــوث أشـــكال ـــنفط . و يشـــير عـــادة إل ـــنفط فـــيالبحـــار فـــي ال أو  المحـــيط ، حيـــث يبســـكب ال
الـنفط المسـكوب قـد يكـون مـن مجموعـة متنوعـة  السـاحلية، ولكـن قـد يحـدث ذلـك علـى األرض. الميـاه في

المكــررة  يــةوالمنتجــات النفط مــن النــاقالت واقبــار والمنصــات البحريــة، الــنفط الخــام مــن المــواد، بمــا فيهــا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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(، أو خزانــات وقــود الســفن، بمــا فيهــا النفايــات النفطيــة يســتغرق تنظيــف هــذه زلالــدي ووقــود البنــزين )مثــل
يطلــق الــنفط أيضــا فــي البيئــة بســبب التســربات الجيولوجيــة الطبيعيــة  .االنســكابات شــهورا أو حتــى ســنوات

، ولكـن اكثـر اليابسـة ، لكن معظم هذه التلوثـات تكـون مـن صـنع اإلنسـان فـي نشـاطه علـىقاع البحر إلى
ان التنظيف والمعافاة مـن أي تسـرب نفطـي  .المبحرة النفط المصادر تاثيرا قي البيئة البحرية  من ناقالت

)تـؤثر علـي التبخـر امر صعب ويعتمد علي عوامل عديدة تشمل نوع النفط المسكوب، درجة حـرارة المـاء 
  والتحلل الحيوي( وأنواع الشواطئ والسواحل المصابة.

 وتشمل طرق التنظيف العمليات التالية:
 النفط لتحليل أو إزالة البيولوجية والعوامل الميكروبات باستخدام: المعالجة الحيوية. 
 القشط: يستلزم مياه هادئة. 
 الماء األكثف من الزيوت للنفط الذي يشتت بالمنظفات واألنواع األخرى من: التجريف. 
  في المياه بكفاءة إذا استخدم بطريقة صحيحة ومدروسة النفط مكن ان يقللي: النفط حرق. 
 فـــي بعـــض الحـــاالت التخفيـــف الطبيعـــي يمكـــن أن يكـــون األكثـــر مالئمـــة  االنتظـــار والمشـــاهدة :

 .اسة بيئًيا مثل األراضي الرطبةوخصوصا في المناطق الحس
 .الشفط وأجهزة الطرد المركزي: يمكن امتصاص النفط حتى مع الماء 
 لتشتيت النفط الكيميائية يمكن استخدام المشتتات: الكيميائية المشتتات.  

 من المعدات المستخدمة في مكافحة النفط المتسرب مايلي :
 النفط الحواجز العائمة: وضع حواجز عائمة لمحاصرة. 
 الماء من على سطح النفط القاشطات: لقشط. 
 الماء مع النفط المصاصات: شفط. 
 لكسر تركيب النفط : ةوالبيولوجي الكيميائية المواد. 
 من الشواطئ والسواحل النفط المكانس: لتنظيف. 
 مختبر عراقيات للعلوم -9

ويهـــدف فـــي قســـم الكيميـــاء البيئيـــة البحريـــة فـــي مركـــز علـــوم البحـــار.  2013افتـــتح المختبـــر عـــام 
 الى: المختبر
 توفير االمكانيات المختبرية لتدريسيات القسم لتنفيذ بحوث ومشاريع الخطة العلمية للمركز.  
  النهوض بالواقع العلمي للباحثين في مركز علوم البحار وذلك بتوفير االمكانيـات المختبريـة الجـراء

مؤسســـات والشـــركات البحـــوث العلميـــة وخاصـــة المشـــاريع التعاقديـــة منهـــا والتعـــاون العلمـــي مـــع ال
 الحكومية والقطاع الخاص.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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  تتمثـل النشــاطات المتميــزة للمختبــر بالتعـاون العلمــي مــع مديريــة زراعــة البصـرة حيــت تــم التعاقــد مــع
 وزارة الزراعة على اجراء مشروعين بحثيين ولمدة سنتين.

 عرب تأثير ادارة اقفاص االسماك على بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمياه شط ال 
 دراسة ظاهرة تدهور انتاجية  محصول الحنطة في مناطق االهوار في جنوب العراق نتيجة تاثير 
 :شركة مصافي الجنوب لمدة اربع سنوات لتنفيذ المشروعين 
 دراسة لتحديد درجة تلوث الهواء في المناطق المحيطة بالمصفى 
 دراسة امكانية استصالح االراضي الملوثة المحيطة بالمصفى 
 اهمة بقياسات العينـات باسـتخدام جهـاز المطيـاف المس

UV- Spectrophotometer .لطلبة الدراسات وباحثي المركز 
 

 في قسم الكيمياء تفاصيل كادر التدريسيين
 
 
 
 

 اللقب األسم ت

 العلمي 

ا

 لشهادة

األخت

 صاص

 العام 

 األختصاص

 الدقيق 

مالحظا

 ت

علي عبد الزهرة  1

 عبدالرسول دعيبل

مدير عام  كيمياء بحرية علوم بحار هدكتورا أستاذ

 المركز

 رئيس القسم تلوث بيئي نفطي علوم حياة دكتوراه أستاذ حامد طالب مهجر السعد 2

 مقرر القسم تلوث بيئي نفطي علوم حياة دكتوراه أستاذ عباس عادل حنتوش 3

  كيمياء فيزياوية كيمياء دكتوراه أستاذ فارس جاسم محمد األمارة 4

  كيمياء حياتية كيمياء دكتوراه أستاذ عبد الكريم التماريآمنة  5

عبدالزهرة عيدالرسول  6

 نعمه

  نوعية مياه هيدرولوجي دكتوراه أستاذ

تلوث البيئة  علوم بحار دكتوراه استاذ مساعد فريال حميم ابراهيم 7

 البحرية

 

  الزيت مكافحة بقع علوم حياة دكتوراه استاذ مساعد منال كامل خلف االسدي 8

  تلوث بيئي علوم زراعية دكتوراه مدرس ظفار ظاهر حبيب 9

1

0 

  نلوث مبيدات علوم زراعية دكتوراه مدرس بلقيس سهيم عباس

1

1 

 -تربية  دكتوراه مدرس سيتا ارام كيورك

طرائق 

 تدريس

  تدريس الكيمياء

1

2 

  بيئة وتلوث علوم حياة دكتوراه مدرس مريم فوزي حميد

1

4 

  سموم بيئية بيئة وتلوث دكتوراه مدرس موسى زينب جودت

1

5 

 طالب دكتوراه  كيمياء تربة علوم زراعية ماجستير مدرس محسن عبد الرسول نعمه

  كيمياء اغذية علوم زراعية ماجستير مدرس لمى جاسم محمد العنبر1
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6 

1

7 

 طالبة دكتوراه  بيئة مائية علوم حياة ماجستير مدرس آمال موسى عيسى

1

8 

 طالبة دكتوراه  كيمياء تحليلية كيمياء ماجستير مدرس ناس قاسم محمداي

1

9 

  كيمياء تحليلية كيمياء ماجستير مدرس مساعد بسام عاشور رشيد

2

0 

زهير علي عبد النبي 

 محمد

  كيمياء فيزياوية تربية كيمياء ماجستير مدرس مساعد

2

1 

ربة علو الت ماجستير مدرس مساعد زهراء عبد الهادي معتوق

 والمياه

  تلوث المياه والتربة

2

2 

  كيمياء تحليلية كيمياء ماجستير مدرس مساعد احمد يوسف حمود

2

3 

  كيمياء ال عضوية كيمياء ماجستير مدرس مساعد صالح مهدي صالح

2

4 

  بوليمرات بيئية كيمياء ماجستير مدرس مساعد عبد الحسين عليعل خويدم

2

5 

  هندسة كيمياوية كيمياء ماجستير اعدمدرس مس مازن عبد الحسين بدن

2

6 

كيمياء صناعية  كيمياء  ماجستير مدرس مساعد احمد مجيد زيدان

 فيزيائية

 

2

7 

  بيئة وتلوث علوم حياة ماجستير مدرس مساعد بثينة مهدي يونس

 

 
 

 

 2017البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لقسم الكيمياء البحرية خالل عام 

 ت أسم الباحث ن البحثعنوا أسم المجلة

مجلة الخليج العربي 

( لسنة 2-1العدد ) 45المجلد 

2017 

اثر النمو السكاني والتوسع الحضري في تغير 

 .الخصائص الشكلية للقنوات الداخلية في مدينة البصرة

Dawood J. 

Al-Rubaie, Hamid 

T. Al-Saad and 

Ibtehal Sh. Majeed 

1 

Indian Journal 

of Natural Sciences, 

7(40), February 2017 

Use geo accumulation index and 

enrichment factor in assessing pollution in Iraqi 

tidal flats of some heavy metals. 

Donia K.K. 

Al-Khuzie, Wesal 

F. Hassan, Zahraa 

A. Al-Hatem, 

Zuhair A. 

Abdulnabi, Alaa A. 

Mizhir and Hala A. 

Shabar 

2 

Journal of 

Pharmaceutical, 

Chemical and 

Biological Sciences, 

5(2): 118-124, 2017 

Determination of Bacterial 

Contamination and Some Chemical Parameters 

in Basrah Governorate Rivers. 

Fadhil N.A. 

Alkanany, Bassam 

A. Rasheed and 

Mohamed M. 

Khudiar 

3 
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2017مقبول للنشر   

Mesopotamian 

J. of Marine Science 

Heavy Metals Released from sewage 

sludge of Basra city Iraq using chemical 

method. 

Farial H. 

Ibrahim 
4 

Mesopotamia 

Environmental 

Journal, 3(4): 51-62, 

2017 

Nutritional values of some seaweeds 

from Iraqi coast of North-West Arabian Gulf. 

Farial H. 

Ibrahim and Al-

Ahmed Sh. 

Hassoon 

5 

Mesopotamia 

Environmental 

Journal, 3(2): 18-25, 

2017 

Study of phytoplankton blooms incident 

in Shatt Al-Arab river and marine coast Iraq 

line. 

Farial H. 

Ibrahim and Imad 

J.M. Al-Shawi 

6 

Journal of 

Pharmaceutical, 

Chemical and 

Biological Sciences, 

5(3): 165-176, 2017 

Physico-Chemical Characterization for 

Water of Shatt Al-Basrah Channel, 2009-2010. 

Faris J. Al-

Imarah, Yosif Sh. 

Al-Jorany and Alaa 

A. Mizhir 

7 

International 

Journal of Advanced 

Research and 

Development, 2(4): 

198-199, 2017 

Safety and security requirements in 

chemical laboratories of Iraqi universities. 

Faris J.M. Al-

Imarah 
8 

International 

Journal of Advanced 

Research and 

Development, 2(4): 

195-197, 2017 

Effect of pH and salinity upon the 

corrosion rate of marine vessel structure 

surface. 

Faris J.M. Al-

Imarah and Inas Q. 

Al-Hwaishim 

9 

Mesopotamia 

Environment Journal, 

3(3): 30-41, 2017 

Seasonal variation of some heavy metals 

in the tissues of two important marine fish 

species Epinephelus coioides and Euryglossa 

orientalis from Iraqi marine waters, North 

West Arabian Gulf. 

Faris J.M. Al-

Imarah, Ali H. 

Amteghy and 

Ahmed Y. 

Hammood 

1

0 

AARJMD, 4(6), 

June 2017 

Concentrations of polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHS) in rain water fallen at 

Basrah city, southern Iraq, 2011-2015. 

Faris J.M. Al-

Imarah, Amina 

A.A.K. Al-Timari 

and Ali M. Naser 

1

1 

 2017مقبول للنشر 

Mesopotamian 

J. of Marine Science 

Levels of Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAHs) in Muscles of 

commercial fishes from Iraqi Waters. 

Faris J.M. Al-

Imarah, Amina 

A.A.K. Al-Timari, 

Ali M. Naser and 

Luma J. Al-Anber 

1

2 

International 

Journal of Advanced 

Research and 

Development, 2(4): 

191-194, 2017 

Description of workshop on 

implementing effective chemical safety and 

security in Basrah and Basrah for oil and gas 

Universities/Basrah/Iraq. 

Faris J.M. Al-

Imarah, Ammar K. 

Al-Baaj, Ali H. 

Amteghy, Hadi S. 

Al-Lami, 

Mohammed J. Al-

Assadi and Whidad 

S. Hanoosh 

1

3 

The Fifth Assessment of Water Quality for Faris J.M. Al-1
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Scientific Conference 

of the College of 

Science, University of 

Kerbla, 2017, pp: 

187-198 

Drinking Water Supplies 

Plants at Basrah, Iraq. 

Imarah, Luma J. 

Al-Anber, Amal 

Mussa, Inas Qassim 

and Aimen Gazi 

4 

International 

Journal of Advanced 

Research and 

Development, 2(4): 

108-110, 2017 

Treatment and identification of existence 

unlabeled disposed waste chemicals. 

Hadi S. Al-

Lami, Mohammed 

J. Al-Assadi, 

Whidad S. Hanoosh  

Faris J.M. Al-

Imarah, and Ali H. 

Amteghy 

1

5 

Pharmaceutical, 

Chemical and 

Biological Sciences, 

4(4): 465-474, 2017 

Use of Ethyl Methane Sulfonate to 

Produce Salt Resistant Mutant 

Strains of Bacterial Species Isolated from 

Sugarcane Callus Culture. 

Haleemah J. 

Al-Aradi, Eman A. 

Al-Imarah, 

Rabeeha M. 

Alzuhairi and 

Hamid T. Al-Saad 

1

6 

2017مقبول للنشر   

Mesopotamian 

J. of Marine Science 

Status of oil pollution in water and 

sediment samples from Shatt Al-Arab estuary 

and North-West Arabian Gulf. 

Hamid T. Al-

Saad, Amina 

A.A.K. Al-Timari, 

Ali A.Z. Douabul, 

Abbas A. 

Hantoush, Ali M. 

Naser  and Selah 

M. Saleh 

1

7 

International 

Journal of Marine 

Science, 7(1): 1-7, 

2017 

Total Petroleum Hydrocarbon in Selected 

Fish of Shatt Al-Arab River, Iraq. 

Hamid T. Al-

Saad, Belqees S. 

Al-Ali, Luma J. Al-

Anber, Dhifar D. 

Al-Khion, Abbas 

A. Hantoush, Salah 

M. Saleh and 

Abdulhussain 

Alaial 

1

8 

International 

Journal of Marine 

Science, 7(6), 2017 

Total Petroleum Hydrocarbons in the Soil 

of West Qurna-2 Oil Field Southern Iraq. 

Hamid T. Al-

Saad, Duha S. 

Karem and Hamzah 

A. Kadhi 

1

9 

European 

Journal of Chemistry, 

8(3): 252‐257, 2017 

Synthesis, spectral characterization, 

thermal analysis and DFT computational 

studies of 

2‐(1H‐indole‐3‐yl)‐5‐methyl‐1H‐benzimidazole 

and their Cu(II), Zn(II) and Cd(II) complexes. 

Jabbar S. 

Hadi, Zuhair A. 

Abdulnabi and Adil 

M. Dhumad 

2

0 

Bolivian 

Journal of Chemistry, 

34(1): 9-13, 2017 

Estimation of the content of lipids and 

fatty acids in pollen of Phoenix Dactylifera 

(Date Palm) from Basrah, Iraq. 

Luma J.M. 

Al-Anber 
21 

International 

Journal of Marine 

Applied Heavy Metals Pollution Index 

(HPI) as a Water Pollution Indicator of Shatt 

Makia M. Al-

Hejuje, Najah A. 

2

2 
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Science, 7(35): 353-

360, 2017 

Al-Arab River, Basrah-Iraq. Hussain and Hamid 

T. Al-Saad 

Journal of 

Pharmaceutical, 

Chemical and 

Biological Sciences 

(JPCBBG), 5(1): 56-

62, 2017 

The effect of the presence or absence of 

carbon on the accumulation and bioremediation 

of hydrocarbons compounds in cyanobacterium 

Oscillatoria tenuis. 

Mariam F. 

Al-Bidhani 

2

3 

JCBPS; Section 

D, 7(3): 578-587, 

2017 

New method for determination of 

cadmium in Brine water samples via cloud 

point extraction prior to FAAS using 

modifying agents. 

Nadhum A.N. 

Awaad and Bassam 

A.R. Al-Abdul 

Aziz 

2

4 

International 

Journal of Current 

Research, 9(2): 

46107-46111, 2017 

Rapped method for determination of lead 

in brine water samples by cloud point 

extraction prior to FAAS by using modifying 

agent. 

Nadhum 

A.N., Awad and 

Bassam A.R. 

Alabdul Aziz 

2

5 

 مقبول للنشر

Mesopotamia 

Environment Journal, 

2017 

Monitoring of trace elements in dust 

fallout in Shaibah, Basrah city, Iraq. 

Wesal F. 

Hassan, Iqbal F. 

Hassan, Dounia 

K.K. Al-Khuzaie, 

Zuhair A. 

Abdulnabi, Hussein 

H. Khalaf, Rehab S. 

Kazaal and Wajdi 

A.I. Al-Mansouri 

2

6 

Journal of 

Pharmaceutical, 

Chemical and 

Biological Sciences, 

5(1): 63-69, 2017 

Systematic of Recent Faunain Shatt Al-

Arab estuary. 

Zahra'a S.R. 

Al-Shamsi, Abbas 

H. Mohammed and 

Hamid T. Al-Saad 

2

7 

 

 

 

 قسم الاحياء البحرية -2
يهتم قسم االحياء البحرية بدراسة احياء السواحل العراقية ومصب شط العرب والمياه الداخلية  

االحياء القاعية والقشريات وخاصة األنواع والتي تشمل الالفقريات بكل انواعها وأصنافها متمثلة ب

التجارية منها وتتضمن الدراسات دراسة اإلنتاجية الثانوية ودراسة التغيرات الفصلية على كافة األنواع 

باالضافة الى تسجيل األنواع الجديدة سواء كانت انواع مستوطنة او دخلية من خالل مراقبة بيئية 

م القسم بدراسة الهائمات النباتية والحيوانية وتأثير التغيرات في مستمرة لمناطق الدراسة. كذلك يهت

العوامل البيئية وخاصة عاملي درجة الحرارة والملوحة على توزيعها وانتاجيتها ومراقبة مدى تاثير 

 التغيرات المناخية الحاصلة في العالم على انتاجية مجموعة من هذه المجاميع.
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( Chlorellaي القسم بتوفير الغذاء الحي مثل طحلب الكلوريال )تقوم مجموعة االستزراع المائي ف
( أو براغيــــــث المــــــاء Cladocera( ومتفرعــــــة اللــــــوامس )Artemia( واالرتيميــــــا )Rotifersوالــــــدوالبيات )

(Water fleas لمشروع إمداد االهوار بأسـماك البنـي. كـذلك يهـتم القسـم بدراسـة مسـطحات المـد والجـزر )
ماتحويه من بيئات متنوعة لالحياء الالفقرية المتنوعة كالقشريات والرخويـات والديـدان والمناطق الساحلية و 

 الحلقية اضافة الى النباتات المائية واالعشاب البحرية.
لقســم األحيــاء البحريــة دور متميــز فــي تطــوير مســيرة البحــث العلمــي مــن خــالل تنفيــذه للعديــد مــن 

لهــــا إســــهامات فاعلــــة فــــي مســــيرة البحــــث العلمــــي التطبيقــــي، البحــــوث التطبيقيــــة والتعاقديــــة والتــــي كانــــت 
 ومشاركاته بعدد من المشاريع.

كذلك يهتم القسم في نشر وطباعة الكتب والتي اعتمد قسم منها كمصادر منهجية في بعض كليات 

الجامعة مثل كلية الزراعة والعلوم والتربية ، كذلك ابتعاث بعض اساتذة القسم للدراسة في جامعات 

وقد شارك منتسبو قسم األحياء البحرية في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وقة في استراليا. مرم
والدورات التدريبية داخل وخارج العراق.كذلك قام بعض التدريسيين بالتدريس واإلشراف على طالب 

ليا وكذلك اإلشراف على الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه واالشتراك في مناقشات طلبة الدراسات الع
 طالب المرحلة الرابعة في كلية العلوم والزراعة والتربية.

 الرسالة 
تعظيم موارد الدولة خاصة في الظرف الحالي من خالل تحفيز التدريسيين والباحثين لالبتكار 

لمية في يحمل قسم االحياء البحرية رسالة ترصين االبحاث العوتطوير االمكانيات وبشكل استثنائي. كما 
مختلف مجاالت االحياء المائية وخلق جيل جديد من الباحثين على مستوى عال من الخلفية العلمية من 
خالل زج الكادر الفني في مشاريع القسم ومساعدتهم على اتمام دراستهم العليا في االقسام العلمية 

 المناظرة في الجامعة.

 
 الرؤية 

والحيوانية من الالفقريات المائية المستوطنة في البيئة استكمال وصف وتسجيل االنواع النباتية 

العراقية )البحرية والنهرية والمصبية( وتنفيذ استراتيجية التنوع الحيوي للمحافظة على االنواع 

المستوطنة والمهددة باالنقراض واالنواع التي تقع ضمن القائمة الحمراء، واقتراح المعالجات لمثل 

ثارها مستقبال. وهناك روى مستقبلية على المستوى التطبيقي لتطوير جانب هكذا حاالت للتخلص من ا

استزراع الالفقريات المائية بصورة عامة والروبيان بصورة خاصة، كما ان هناك محاوالت الكتمال 

ذلك من خالل استزراع نبات المنغروف لكونه يعتبر مكان لبيئة مالئمة لنمو وتكاثر الالفقريات 

ية االخرى. كذلك التفكير في سد بعض االختصاصات النادرة في القسم مثل اختصاص واالحياء المائ

 الحشرات المائية اذ يوجد حاليا طالب ماجستير وطالبة دكتوراه لشغل هكذا اختصاص بالمستقبل.
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 االهداف 
دراسة االنتاجية للهائمات النباتية والحيوانية في السواحل العراقية ومصب شط العرب  اوال:

مياه الداخلية وتاثير التغيرات في العوامل البيئية على توزيعها وانتاجيتها ومراقبة مدى تاثير وال

 التغيرات المناخية الحاصلة في العالم على انتاجية كل مجموعة من هذه المجاميع.

دراسة حياتية الالفقريات بكل انواعها متمثلة باالحياء القاعية والقشريات وخاصة االنواع  ثانيا:

 التجاية كالروبيان ومعرفة التغيرات الحاصلة في كثافة كل نوع في المنطقة

اجراء تجارب االستزراع على بعض انواع الدوالبيات ومتفرعة اللوامس واالرتيميا  ثالثا:

ومجذافية االقدام التي تعتبر من االنواع المهمة في السلسلة الغذائية كاساس الستزراع الغذاء الحي 

 ارع الروبيان التجاري.لغرض اقامة مز

دراسة مناطق المد والجزر في السواحل العراقية ومصب شط العرب لمعرفة االنواع  رابعا:

 المتواجدة منها مثل الالفقريات والنباتات المائية واالعشاب البحرية.

 
 

 الهيكل التنظيمي لقسم االحياء البحرية

  
 مختبر القشريات -1

ية شاملة ألنواع القشريات في شط العـرب والسـواحل العراقيـة فـي راس يهتم مختبر القشريات بمراقبة بيئ
البيشــــة وخــــور عبــــد   وخــــور الزبيــــر وتشــــمل دراســــة الجماعــــات الســــكانية للقشــــريات وخاصــــة القشــــريات 
االقتصادية كالروبيان اضافة ألنواع مختلفة من السرطانات في السواحل العراقية وتتضمن دراسـة التغيـرات 
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ســنوية فــي الكثافــة والكتلـــة الحيــة ألنــواع مختلفــة مــن القشـــريات. وكــذلك دراســة توزيــع وانتشـــار الشــهرية وال
القشريات في السواحل العراقيـة ودراسـة سـلوك القشـريات وخاصـة دراسـة طبيعـة الغـذاء والتغذيـة و تصـنيف 

ت فــي المختبــر وتســجيل االنــواع الجديــدة المســجلة ألول مــرة باإلضــافة الــى حفــن انــواع مختلفــة مــن القشــريا
 وتسجيل المعلومات الخاصة بها وتشمل االسم العلمي والموقع وتاريخ الجمع.

 مختبر االنتاجية االولية-2
يهـــتم هـــذا المختبـــر بدراســـة تصـــنيفات العوالـــق النباتيـــة فـــي منطقـــة شـــط العـــرب واالهـــوار والميـــاه 

نتاجية االوليـة لهـذه االحيـاء كمـا يقـوم االقليمية البحرية العراقية فضال عن مياه قناة شط البصرة وتقدير اال
بدراسة الدياتومات القاعية وتلك التي تلتصق على النباتات وعلى الصخور وعلى االجسام المغمورة بالماء 

 فضال عن دراسة توزيع هذه الكائنات وتنوعها وأهميتها في السلسلة الغذائية.
 مختبر النباتات المائية-3

ة بدراسـة توزيـع وانتشـار النباتـات المائيـة الراقيـة وكـذلك دراسـة النباتـات يهتم مختبر النباتـات المائيـ
كثارها فـي البيئـة ودراسـة التـأثيرات البيئيـة عليهـا ودراسـة تـأثير هـذه النباتـات  المائية من الناحية الفسلجية وا 

اتـات المائيـة وتسـجيل على البيئة وكذلك دراسة الفائدة الطبية والجدوى االقتصـادية لهـا والمراقبـة البيئيـة للنب
االنــواع الجديــدة فــي البيئــة. وهنــاك محــاوالت لدراســة اســتخدام النباتــات المائيــة فــي تنقيــة البيئــة المائيــة مــن 

 بعض الملوثات.
 مختبر البيئة التجريبية -4

يقـــوم هـــذا المختبـــر بدراســـة ديناميكيـــة الجماعـــة للحيوانـــات الالفقريـــة عمومـــًا وبـــاالخص القشـــريات 
الحشـــرات المائيـــة، كمـــا يقـــوم بحســـاب انتاجيتهـــا الثانويـــة ومعـــدالت االيـــض فـــي هـــذه الحيوانـــات والنـــواعم و 

وتحديد ما يستهلكه كل حيوان من مواد غذائيـة بداللـة السـعرات الحراريـة ومـا يسـاهم فـي البيئـة المائيـة مـن 
حيوانــات بغيــة ســعرات حراريــة مخزونــة فــي اجســامها وبالتــالي يقــدر ســريان الطاقــة لكــل حيــوان مــن هــذه ال

 تشكيل موديالات لسريان الطاقة عمومًا في البيئة المائية للمناطق الجنوبية من العراق.
 مختبر االحياء القاعية  -5

يهتم هذا المختبر باألحياء المائية التي تعيش فوق وداخل القيعان والرواسب وبين الـدقائق الرمليـة 
منطقـة المـد والجـزر وحتـى تلـك االحيـاء التـي تعـيش وتحت الصخور، فـي قيعـان المسـطحات المائيـة وفـي 

داخل جحور وأنفاق. تشمل االحياء القاعية اكثر من شعبة حيوانيـة واحـدة، فهـي تشـمل النـواعم والقشـريات 
بـأكثر اصـنافها، كمـا ان جميـع الشـعب الحيوانيــة لهـا مـا يمثلهـا ضـمن االحيــاء القاعيـة فـي فتـرة مـن فتــرات 

عــة.يقوم هــذا المختبــر بتصــنيف االحيــاء الــى النــوع ثــم دراســة تفاصــيل دورات حياتهــا حياتهــا اليرقيــة او الياف
واالنتشــار والتوزيــع والســيادة، كمــا اضــيفت الدراســات النســيجية هــذا العــام للمختبــر لتشــريح االحيــاء وتحديــد 

بة، مراحـل النضــج والمراحــل الجنينيــة وكـذلك مقارنــة انســجة االعضــاء المصـابة مــع االعضــاء غيــر المصــا
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كما يقوم هذا المختبر بدراسة تأريخ حيـاة وانتاجيـة الحيوانـات القاعيـة وتوزيعهـا وتنوعهـا ومقـدار مسـاهمتها 
 في النظام البيئي لالهوار وشط العرب والخليج العربي.

 مختبر االحياء الغازية-6
اء وهـو مصـطلح يسـتخدم فـي علـم األحيـ  (Invasive species)النـوع الغـازي  أو النـوع المجتـاح

غـوب أدخل او نقل بصورة عفوية إلى بيئة معينة وانتشر بشكل مفرط أو غيـر مر  حيوان أو نبات لتصنيف
والذي يؤثر سلبا على المناطق البيئية التي تغزوها مـن النباتـات أو الحيوانـات، تـأثيرًا اقتصـاديًا أو بيئيـا أو 
إيكولوجيًا ومن جهة اخرى قـد تـؤثر هـذه األنـواع عـن طريـق الهيمنـة علـى منطقـة بريـة، أو منـاطق التمـاس 

الحيوانـات  أو الحيوانـات المفترسـة عية )أيبين المناطق الحضرية والبراري من خالل فقدان الضوابط الطبي
جهــود اســتعادة الحيــاة البريــة فــي مكــان مــا أو الحفــا  . وقــد يســتعمل هــذا المصــطلح فــي حــاالت )العاشــبة
  .التنوع الحيوي  على

علــى  لتمكــين البــاحثين مــن دراســة االحيــاء الدخيلــة 2013اســتحدث مختبــر االحيــاء الغازيــة ســنة 
منطقـــة شـــط العــــرب والخلـــيج العربــــي مـــن نباتـــات ضــــارة وحيوانـــات والتــــي قـــد تســـبب مشــــاكل بيئيـــة عنــــد 
وجودها.كـــذلك فـــان المختبـــر يقـــوم بمحـــاوالت تشـــخيص الحيوانـــات التـــي تظهـــر ألول مـــرة فـــي منطقـــة شـــط 

ان تســببها  العــرب واالهــوار والخلــيج العربــي ومــن ثــم توجيــه الجهــود لدراســة حياتهــا واألضــرار التــي يمكــن
 للبيئة واألحياء الموجودة فيها.

 مختبر الهائمات الحيوانية-7
يهــتم مختبــر الهائمــات الحيوانيــة بدراســة بيئيــة وحياتيــة للهائمــات الحيوانيــة وتشــمل تصــنيف ووفــرة 
وتوزيـع الهائمــات الحيوانيــة الشـهري أو الفصــلي ودراســة التنـوع الحيــوي وتقــدير اإلنتاجيـة الثانويــة للهائمــات 
الحيوانية ودراسـة ديناميكيـة الجماعـة لهـا ثـم تغـذيتها وتنفسـها وذلـك لتحديـد دور هـذه المجموعـة فـي النظـام 
البيئي مـن خـالل تحديـد مسـار الطاقـة الحياتيـة لكـل نـوع وهـذا يهـدف إلـى وضـع نمـاذج لمسـار الطاقـة فـي 

البحريــة العراقيــة متمثلــًة  النظــام البيئــي المــدروس فــي جميــع المســطحات المائيــة فــي البصــرة وتشــمل الميــاه
بالجزء الشمالي الغربي من الخليج العربي وخور عبد   وخور الزبيـر ومصـب شـط العـرب، وكـذلك الميـاه 
الداخليــة العذبــة مثــل شــط العــرب واألنهــار الفرعيــة ونهــر كرمــة علــي وشــط البصــرة واألهــوار وكــذلك دراســة 

 البرك والمستنقعات.
 مختبر االستزراع المائي-8

ركـــــز المختبـــــر بشـــــكل اساســـــي علـــــى فعاليـــــات االســـــتزراع المـــــائي لالفقريـــــات المائيـــــة المختلفـــــة ي
وبالخصوص تربية الروبيان بنوعيه البحري والنهري والذي يشـمل فعاليـات التكثيـر شـبه االصـطناعي ومـن 

عـــن  ثـــم القيـــام برعايـــة اليرقـــات الفاقســـة ومتابعـــة تطـــور النمـــو فيهـــا وصـــوال الـــى الحجـــم التســـويقي فضـــال
الدراســـات االيكوفســـيولوجية والمتمثلـــة باســـتهالك األوكســـجين مـــن جانـــب اخـــر يركـــز المختبـــر علـــى تنميـــة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
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ــــدوالبيات ــــى مجموعــــة ال ــــذي ينتمــــي ال ــــان الممــــالح  Rotiferaالغــــذاء الحــــي خصوصــــا ال   Artemiaوروبي
وعـة الـدوالبيات ومجاميع الغذاء الحي االخرى حسب الحاجة كما يهتم المختبـر بالدراسـات التصـنيفية لمجم

وهي من المجاميع المهمة فـي البيئـة المائيـة العراقيـة لكونهـا تمثـل حلقـة وصـل مهمـة فـي السلسـلة الغذائيـة 
كـذلك يهـتم بدراسـة انتشـار هـذه المجـاميع فـي البيئـات المائيـة المختلفـة والتـي تشـمل اهـوار العـراق الجنوبيــة 

الخـرى كمــا يهـتم بدراسـة رعايـة يرقـات االســماك وشـط العـرب فضـال عـن دراســتها فـي المسـطحات المائيـة ا
فــي المراحــل االولــى مــن الحيــاة ومتابعــة معــدالت النمــو ونســب البقــاء لهــا.  كــذلك يقــوم المختبــر باســتزراع 

 الطحالب المائية والدوالبيات واالرتيميا وغيرها.
 مختبر التقانات الحياتية-9

المجهريـــة )البكتريـــا والفطريـــات(  يعمـــل فـــي المختبـــر كـــادر علمـــي متخصـــص فـــي مجـــال االحيـــاء
والتقانات الحيوية وهو يهتم بدراسة التنوع الفطري والبكتيري في المياه والرواسب الطينية في االهوار وشـط 
العرب وشمال غرب الخليج العربي كذلك يهتم بدراسة االصابات الفطرية والبكتيرية لبعض االحياء المائية 

كمــــا يتضــــمن اهتمامــــه عــــزل زغربلــــة بعــــض االنــــواع الفطريــــة المنتجــــة مثــــل االســــماك والروبيــــان وغيرهــــا 
للمضادات الفطرية وقد ساهم المختبر بانجاز العديد من مشاريع طلبة الدراسات العليا لكلية العلوم والتربية 

 والزراعة.
 تفاصيل الكادر التدريسي في قسم الاحياء

 
 المرتبة االسم ت

 العلمية 

االختصاص  الشهادة

 العام

الختصاص ا

 الدقيق

 مالحظات

طالب عباس خلف  1

 النصاري

بيئة وتصنيف  علوم الحياة دكتوراه أستاذ

مجذافية االقدام 

 البحرية

 رئيس قسم

  طاقة حياتية علوم الحياة  دكتوراه أستاذ مالك حسن علي الناصر 2

ابتسام مهدي  3

 عبدالصاحب

علوم  دكتوراه أستاذ

 زراعية/بستنة 

البرنقيالت 

ف )الحش

 البحري(

 

احيل على  فطريات طبية علوم حياة دكتوراه استاذ عبدالحافظ عويد الدبون 4

 1/7/2017التقاعد

داود سلمان محمد  5

 األعرج

علوم  دكتوراه استاذ

 زراعية/اسماك 

استزراع 

 روبيان الممالح

 

شاكر غالب عجيل  6

 السكيني

 مدير شعبة هائمات حيوانية أحياء مائية دكتوراه استاذ

 المعلومات البحرية

علوم  دكتوراه استاذ مساعد خيري دفار الظاهر 7

 زراعية/اسماك 

  بيئة قشريات 
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خديجة كاظم حريب   8

 العتابي

علوم  دكتوراه استاذ مساعد

 زراعية/بستنة

فسلجة نباتات 

 مائية

 

فسلجة وبيئة  علوم الحياة ماجستير أستاذ مساعد هدى كاظم احمد الشاوي 9

 مالحروبيان الم

طالبة دكتوراه /كلية 

 التربية

لفته  مرتضى دبيج 10

 المالكي

طالب دكتوراه/  بيئة وتلوث علوم حياة ماجستير استاذ مساعد

 استراليا

أنسجة وفسلجة  علوم حياة ماجستير استاذ مساعد ياسر صالح امال غازي 11

 وتلوث  
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 2017البحوث المنشورة خالل عام 

 ت اسم الباحث عنوان البحث اسم المجلة

International 

Journal of 

Marine 

Science, 2017, 

Vol.7, No.8, 

67-75 

Zooplankton of Iraqi Marine 

Water North West Arabian Gulf 

 شاكر غالب عجيل

1- 

Journal of 

Helminthology, 

Page 1 of 9  

© Cambridge 

University 

Press 2017 

Morphological and 

molecularcharacterization of 

selected species of 

Hysterothylacium (Nematoda: 

Raphidascarididae) from marine 

fishin Iraqi waters 

 عيسى طه محمد

M. Ghadam 

M. Banaii 

et al 
2 

Russian 

Journal of 

Parasitology, 

2017, V. 40, 

Iss. 2, pp. 174–

178 

A contribution and pathology of 

E.coli and Pseudomonas 

aeruginosa bacterial infection on 

Soft shell turtle 

Rafetuseuphraticus (Gray, 1864) 

East Hammar marshes, Iraq 

 عيسى طه محمد

 ماجد عبدالعزيز بناي

 احمد الشمري

et al 
3 

Russian 

Journal of 

Parasitology 

2017, V. 40, 

Iss. 2, pp. 159–

161. 

Case Report: clinical sings 

lesions of Black Bag Disease of 

Sarcotaces Sp. (Copepoda, 

Philichthyidae)Infestation 

cropper fish Epinephelustauvina 

in Northwest Arabian Gulf 

 عيسى طه محمد

4 

Journal of 

Garmian 

University 

The density and reproductive 

biology of the Fiddler Crab 

Ucasindensis (Alcock, 1900) 

(Crustacea: Ocypodidae) in 

intertidal zone of Shatt Al-

Basrah river –Khor Al-Zubair, 

Iraq. 

 خالد خصاف صالح

 رافد محمد كريم

 رجاء عبد الكاظم

 5 واخرون

Journal of 

Coastal Life 

Medicine 2017; 

5(9): 379-38 

Composition of population and 

abundance of 

Penaeussemisulcatus(De Haan, 

1844) in relation to microbial 

population from Al-Faw, 

Basrah, Iraq 

 غازي مالح جابر

 خالد خصاف صالح

 طارق حطاب ياسين
6 

International New Records of Crabs:  7 صالح خالد خصاف 
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Journal of 

Marine 

Science, 2017, 

Vol.7, No. 27 

Halimedetyche  (Herbst, 1801) 

(Crustacea: Decapoda)  

from Iraqi Coast, Iraq 

 فالح معروف مطلك

 انفاس نعمة عكاش

International 

Journal of 

Marine 

Science, 2017, 

Vol.7, No.36 

First  Records of  Two  

Pilumnid  Crabs: 

PilumnopeusconvexusMaccagno 

1936and  Eurycarcinusorientalis  

Edwards  1867  (Crustacea, 

Decapoda, Pilumnidae) from 

Khor Al-Zubair Canal, South of 

Iraq 

 خالد خصاف صالح 

 خيري دفار سعود

 طارق حطاب ياسين

8 

Arthropods, 

2017, 6(2): 47-

53 

New record of the snapping 

shrimp Alpheus edwardsii 

(Audouin, 1826)(Crustacea: 

Alpheoidea) in Basrah, Iraq 

 طارق حطاب ياسين

 خالد خصاف صالح

 الب عباس خلفط
9 

Arthropods, 

2017, 6(2): 54-

58 

New records of xanthid crabs 

Atergatisroseus (Rüppell, 1830) 

(Crustacea: Decapoda: 

Brachyura) from Iraqi coast, 

south of Basrah city, Iraq  

 خالد خصاف صالح

 عقيل عبد الصاحب

 10 طارق حطاب ياسين

International 

Journal of 

Fisheries and 

Aquatic 

Studies 

Antibacterial activity of two 

water plants Nymphaea alba and 

Salvinianatans  leaves against 

pathogenic bacteria 

 خالد خصاف صالح

 غازي مالح جابر

 11 رافد محمد علي

مجلة كلية التربية/ 

 جامعة واسط

Study the Angiotensin 

Converting enzyme gene 

polymorphism in women in type 

2 diabetes mellitus. 

 لقاء حسون صكبان

 رافد محمد كريم

 هند حسين عبيد

 مصطفى نهاد جمعه

 رشا عبد االمير جواد

12 

Journal of 

Coastal Life 

Medicine 

2017; 5(1): 13-

15 

Effect of different water 

temperatures on growth of 

aquatic plants Salvinianatans 

and Ceratophyllum 

demersum 

 خديجة كلظم حريب

13 

Journal of 

Biology, 

Agriculture and 

Healthcare  

Vol.7, No.8, 

2017 

Five Bivalve Species from the 

Recently Discovered Coral Reef 

in the Marine Coastal Waters of 

Iraq 

 مالك حسن علي

 كاظم احمدهدى 

 جهاد مكي محمد
14 
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 البحرية الفقرياتقسم -3

 عدد على يشتمل اذ البحار علوم مركز في الرئيسة العلمية األقسام احد البحرية قرياتفال قسم يعد
 وجــه علــى منهــا والبحريــة النهريــة العراقيــة األســماك دراســة مجــال فــي المتخصصــة البحثيــة المختبــرات مــن

ـــعلمية المرافــق مــن العديــد بــه يــرتبط اذ التطبيقيــة العلميــة االقســام مــن وهــو الخصــوص  تتمثــل يــةالتطبيق ال
 .االعالف ومعمل التربية واحواض والمفقس االستزراع بمحطة

International 

Journal of 

Marine Science 

Breeding of shrimps 

Metapenaeusaffinis (H. Milne 

Edwards, 1837) in cages 

طارق حطاب ياسين 

 15 المالكي

Algological 

Studies 

Vertical distribution of diatoms 

in the sediment of Al-Huwaiza 

Marsh, Southern Iraq and their 

use as indicators of 

environmental changes 

 داود سلمان محمد

16 

Journal of 

Fisheries and 

Environment 

Vol, 41 (3). 

Fecundity of the crab Potamon 

mesopotamicum Brandis, 

Storch&Turkay, 1998 from the 

Mesopotamian Marshlands, Iraq 

 حسن علي مالك

طارق حطاب ياسين 

 المالكي

1

17 

Mesopota

mian Journal of 

Marine Science 

2017 Vol. 32 (1) 

Polyculture of  

Machrobraciumnipponense (De 

Haan, 1849) with 

Ctenopharyngodonidella Val., 1844 

in Laboratory conditions 

طارق حطاب ياسين 

 المالكي

1

18 

J. of 

Biology, 

Agriculture and 

Healthcare, Vol. 

7 No. 14, 2017 

First Record of the Heart Sea 

Urchins Metalia persica (Coppard, 

2008) from the Coral Feef Region , 

Marine Waters of Iraq 

Huda K.Ahmed 

Malik H. Ali 1

19 

مجلة الكوفة 

 للفيزياء

Measuring the specific 

concentration of the radioactive 

isotopes of 40K, 137Cs and (224Ra, 

226Ra, 228Ra) for selected samples 

from Basrah Governorate and the 

northwest of the Arabian Gulf. 

 اباذر جبار بشار

 علي باسل محمود

 عقيل عبد الصاحب 
2

20 
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 عـن ومتكاملـة مستفيضـة بدراسـات القيـام إلـى يهـدف (1976) عـام البحريـة فقريـاتال قسـم تأسـس  
 البصـــرة وشـــط العـــرب وشـــط االهـــوار ببيئـــة المتمثلـــة العذبـــة الداخليـــة الميـــاه وبيئـــة العراقيـــة البحريـــة البيئـــة

 األســـماك وتكـــاثر وتربيـــة اســـتزراع تقنيـــة كـــذلك تصـــيبها التـــي واإلمـــراض األســـماك حياتيـــة دراســـة متضـــمنا
 بتهيئة القسم يقوم كما،  البحري  والصيد التلوث وتأثير السمكي المخزون  وتقييم السمكية التجمعات ودراسة
 . العلمية الكوادر

 سالةالر 
 روافــد احــد هــو البحــار علــوم مركــز فــي الرئيســة العلميــة األقســام احــد هــو البحريــة فقريــاتال قســم

 مختلـف علـى المائيـة بـالثروة تعنـى والتـي والتطبيقيـة األكاديميـة الجوانـب ترفـد التي الرصينة العلمي البحث
 .الخاص والقطاع الدولة لمؤسسات العلمية  واالستشارات العلمي البحث خدمات ويقدم كما أنواعها

 الحديثـة التقانـات تطبيـق خـالل مـن األسـماك منتجـي إلـى الخـدمات بتقـديم القيـام إلـى القسـم يسعى
 طريـق عـن البيئـة علـى والحفـا  منهـا المحليـة وخصوصـا األسـماك وتكـاثر وتربيـة اسـتزراع في والمستنبطة
 اإلحيـائي والتنـوع السـمكي المخـزون  علـى المحافظـة خالل من وكذالك للبيئة صديقة بحثية تقنات استخدام
 فـــي العليـــا والدراســـات العلميـــة الكـــوادر بتهيئـــة القســـم يقـــوم لكـــي الجـــائر يدوالصـــ التلـــوث تـــأثير مـــن والحـــد

 فــي الســمكية الثــروة واقــع تطــوير مــع تتماشـى والتــي القســم ومتطلبــات مقتضــيات مــع تتناســب اختصاصـات
 .العراق

 ؤية الر 
 عراقيـةال الجامعـات في العلمية والكليات البحثية المراكز أقسام بين المتميز يكون  الن القسم يطمح

 القياســية المواصــفات تضــمنتها التــي العالميــة الجــودة معــايير تطبيــق محاولــة خــالل مــن والعالميــة والعربيــة
ِِ  األكــاديمي واالعتمــاد الجــودة ودليــل ISO 9001 الدوليــة ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ  التعلــيم وزارة مــن روالصــاِد
  . لعلميا البحث مجال في التطورات آخر ومتابعة العراقية العلمي والبحث العالي

 هدافالا
 المختلفـة المائيـة والمرابـي السـمكية الصناعات مجال في الحديثة التقانات تطوير إلى القسم يهدف

 توسـيع خـالل مـن تعترضـها التي والمعوقات مشاكل من والحد الخاص القطاع عند اإلنتاج عملية وتسهيل
نتـاج طناعياالصـ التكثير لغرض لألسماك مفاقس وبناء السمكي االستزراع محطات  تحمـل ذات اسـماك وا 
نتــاج وتوســيع  المختلفــة البيئيــة للظــروف  فــي االســتزراع إمكانيــة إلــى باإلضــافة لألعــالف أخــرى  معامــل وا 
 األمثـــل اســـتغاللها خـــالل مــن المائيـــة المســـطحات إلدارة اســـتراتيجيه وضــع .ونهريـــة بحريـــة عائمـــة مفــاقس

 النهــوض عاتقهــا علــى تاخـذ عمليــة وكــوادر علميـة بحثيــة كــوادر خلــق .السـمكي المخــزون  علــى والمحافظـة
 . السمكية بالصناعات

 الهيكل التنظيمي لقسم الفقريات البحرية



 2017التقرير السنوي لمركز علوم البحار 

 

 
 30 

 

 

 
 مختبر المصايد وتقييم المخزون  -1

يهدف توثيق إحصائيات األسماك البحرية المنزلة في الفاو ومتابعة التغيرات السنوية في 
والبحرية )خور  داخلية )األنهار واألهوار والمصبات(وتقييم المخزون السمكي في المياه ال كمياتها.

الزبير وخورعبد  والمياه البحرية العراقية( لألنواع التي تشكل جزءا من مصايد األسماك العراقية. 
وأعداد الدراسات باألنواع المهاجرة والتي تعد رصيدا مشتركا مع المعايير اإلقليمية في البلدان المجاورة 

وأثر العوامل األقيوغرافية على المصايد العراقية في شمال غرب الخليج  لزبيدي.مثل الصبور وا
 العربي. التنوع الحياتي للمجموعة السمكية في المياه الداخلية والمياه اإلقليمية العراقية.

 .مختبر البيئـة والهائمات السمكية -2
نمو وبقاء يرقات ويافعات  يهدف أجراء التجارب المختبرية الخاصة بتأثير العوامل البيئية على

األسماك. ودراسة بيئة تجمعات يرقات األسماك في المياه الداخلية والبحرية العراقية. والتقييم الحياتي 
 لبيئة المياه الداخلية والبحرية العراقية.

 مختبر األمراض والطفيليات -3
ليات بعض الفقريات دراسة طفيو  دراسة الطفيليات في اسماك المياه العذبة والمالحة.يهدف الى 

 الدراسات النسيجية المرضية. دراسة األمراض في المفاقس ومزارع األسماك.و  غير األسماك كالطيور.
 أستخدام الطفيليات كمؤشرات بيئية للتلوث.

 مختبر الحياتية وتصنيف االسماك -4
العلمي تدقيق التصنيف  متابعة الدورات الحياتية لمختلف أنواع األسماك العراقية.يهدف الى 

متابعة األطوار اليرقية وحياتية  متابعة حياتية األسماك المسنخدمة للتكثير األصطناعي. لألنواع.



 2017التقرير السنوي لمركز علوم البحار 

 

 
 31 

 

متابعة  متابعة هجرة األسماك العراقية في المحافظة. األطوار األولى وأصبعيات األسماك المستزرعة.
 مناطق التكاثر ومواسم التكاثر لألنواع العراقية.

 يميائيةالتحليالت الكمختبر  -5
 تصنيع المركزات البروتينية باستخدام طرق و  أجراء التحليالت الكيميائية للعالئق واألسماك.

 تصنيع منجات سمكية والتقييم الحسي لها.و  اجراء األختبارات الخاصة بالعالئق.و  مختلفة.
 مختبر االمراض االنتقالية وصحة االهوار -6

دراسة و  خالل معرفة شدة ونسب اإلصابة .دراسة وبائية األمراض الطفيلية من يهدف الى 
 األمراض االنتقالية بين اإلنسان والحيوان واإلحياء الفقرية المائية ودور كل منها في نقل اإلصابة.

دراسة التغيرات و بالطفيليات.  رات الدموية التي تسببها اإلصابةدراسة التأثيرات المناعية والتغيو 
صابة  و  الطفيليات  على األعضاء المصابة لإلنسان والحيوان.المرضية النسيجية التي تتركها تلك  ا 

تكون مصدر  األسماك والطيور تلعبا دورا مهما في نقل اإلصابة إلى اإلنسان واللبائن األخرى وقد
الحد والتقليل من اإلصابة بالطفيليات عن طريق استخدام التقنيات و  .خطر يهدد صحة اإلنسان
 ة والعالجية من المستخلصات النباتية.الحيوية لعزل المواد الفعال

 مختبر االمن االحيائي للثروة السمكية  -7
التعريف باالسس الفنية والعلمية الصحيحة النشاء مشاريع االستزراع السمكي لتجنب يهدف الى 
حماية الثروة السمكية من و  نشر الوعي الصحي لتالفي انتقال وتفش االمراض.و  المشاكل الصحية.
تشخيص وتوثيق و  االمراض الوبائية والمعدية والمستوطنة والوافدة بصفة دورية.خالل مكافحة 

تفعيل دور المؤسسة االكاديمية في اسناد الدوائر و  المشاكل الحالية والمستجدة التي تواجه هذا القطاع.
  ذات العالقة وتقديم خدمة مجتمعية.

 عالفاالو تغذية الختبر م -8
اجراء بعض الفحوصات المختبرية و  رية لمعرفة تغذية االسماكاجراء التحليالت المختبيهدف الى 

 .على انواع االسماك لمعرفة تغذيتها
 مفقس مركز علوم البحار
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التكثير الصناعي لمختلف األسماك يهدف الى  2004تاسس المفقس خالل موسم التفريخ 

جراء عمليات انتخاب بين األسماك المكثرة صناعيا بغية الحصول و  المحلية على أمهات ذات ا 
جراء دراسات جنينية مظهرية ونسيجية لألسماك المكثرة صناعيا ومتابعة و  مواصفات وراثية عالية. ا 

تربية اليرقات الناتجة حتى الوصول الى حجم االصبعيات بغية إطالقها في المياه و  تطورها الجنيني.
جن الناتجة من التضريب ومتابعة تربية الهو  الطبيعية لتعزيز المخزون السمكي ورفد مزارعي االسماك.
المائية مع دراسة التطور  تكثير الطيورو  نموها ألجل الوصول إلى أفضل هجن من ناحية النمو.

 الجنيني والنسيجي عليها.
 common carpيقوم المفقس بانتاج أسماك الكارب )السمتي( الصيني مثل الكارب الشائع 

لالسماك المستوطنة  تحسين التفريخو  . grass carpي والكارب العشب  silver crapوالكارب الفضي
 Barbus( والكطان )Barbus sharpeyiلبني )مثل ا Native fishesاو االصلية 

xanthopterus.نتاج اصبعيات  ( وا 
يقوم المركز بدورات تدريبية حول تفقيس االسماك للقطاعين الحكومي والخاص. ومن بين  كذلك

إيطاليا، والتي قدم فيها -لتدريبية التي عقدت بالتعاون مع جامعه فلورنساالدورات الرئيسية الدورات ا
 االساتذه اإليطاليون العديد من المحاضرات عن سلسله اإلنتاج في مجال االستزراع المائي.

 
 االستزراع المائي محطة
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 ةتسهيل عملية انجاز البحوث العلمية للمركز ولطلبة الدراسات العليا في الجامعيهدف الى 
تنمية االسماك سواء كانت مدخلة او وطنية بعد انتاجها في مفقس مركز علوم البحار وتدرجها من و 

  مرحلة اليرقات الى مرحلة االصبعيات لغرض اطالقها في الساحة الطبيعية.
 

 البحرية في قسم الفقريات كادر التدريسيالتفاصيل 

األختصاص  الشهادة اللقب العلمي األسم ت

 العام

 مالحظات اص الدقيقاألختص

نوري عبد النبي  1

 ناصر

 رئيس قسم بيئة اسماك بحرية علوم بحرية دكتوراه أستاذ

اسماك وثروة  دكتوراه أستاذ سالم عبد مطلك 2

 بحرية

  طفيليات اسماك

احياء مائية وبيئة  علوم حياة دكتوراه استاذ  كاظم حسن يونس 3

 /تقييم بيئياسماك 

 معاون المدير

 العام

مدير مكتب  طفيليات علوم حياة دكتوراه استاذ  هند مهدي جار هللا 4

 المدير العام

عبد الكريم طاهر  5

 يسر

اسماك وثروة  دكتوراه أستاذ مساعد

 بحرية

  فسلجة اسماك

عامر عبد هللا  6

 جابر

  تربية احياء مائية  علوم الحياة دكتوراه استاذ مساعد

فالح معروف  7

 مطلك

  اسماك تقييم مخزون علوم حياة وراهدكت استاذ مساعد

اسماك وثروة  دكتوراه استاذ مساعد منى طه خضير 8

 بحرية

حياتية اسماك/هائمات 

 سمكية

 

عباس جاسم  9

 تومان

اسماك وثروة  دكتوراه استاذ مساعد

 بحرية

  تصنيف اسماك

ماجد عبد العزيز  10

 بناي

طفيليات اسماك  علوم حياة دكتوراه استاذ مساعد

 يةبحر

 

قصي حامد عبد  11

 القادر

اسماك وثروة  ماجستير استاذ مساعد

 بحرية

 المقرر تغذية أسماك

  تغذية اسماك انتاج حيواني ماجستير استاذ مساعد احمد شهاب حمد 12

اسماك وثروة  ماجستير أستاذ مساعد خالد وليم مايكل 13

 بحرية

  تغذية اسماك

اسماك وثروة  تيرماجس استاذ مساعد غسان عدنان كامل 14

 بحرية

  تلوث بيئة اسماك

اسماك وثروة  ماجستير استاذ مساعد احمد جاسب جبار 15

 بحرية

  تقييم بيثي

ليلى مصطفى عبد  16

 الكريم

  فسلجة اسماك علوم حياة دكتوراه مدرس

  تلوث بيئي بحرياسماك وثروة  دكتوراه مدرسمحمد عبد الرضا  17
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األختصاص  الشهادة اللقب العلمي األسم ت

 العام

 مالحظات اص الدقيقاألختص

 بحرية جاسم

مصطفى سامي  18

 فداغ

  علم البيئة الجزيئي علوم حياة دكتوراه مدرس

اسماك وثروة  دكتوراه مدرس فالح موسى جعفر 19

 بحرية

 تربية أسماك

 هرمونات/

 

عبد الحسين  20

 جعفرعبد هللا

اسماك وثروة  دكتوراه مدرس

 بحرية

  حياتية اسماك

  تقانات أحيائية علوم االغذية ماجستير مدرس امير عباس محمد 21

احمد محسن  22

 موجر

اسماك وثروة  ماجستير  مدرس

 بحرية

  تكاثر اسماك

  تقانات أحيائية علوم االغذية ماجستير  مدرس عمار ياسر جاسم 23

 مدرس فوزية شاكر حبيب 24

 مساعد

  تصنيف اسماك علوم حياة ماجستير

فوزي مصطفى  25

 حميد

 مدرس

 مساعد

اسماك وثروة  ماجستير

 بحرية

ك /استزراع اسما

 بحرية

 

مدرس  وطفاء احمد جاسم 26

 مساعد

اسماك وثروة  ماجستير

 بحرية

 طالب دكتوراه حياتية اسماك

مدرس  نبراس نجم عبود 27

 مساعد

اسماك وثروة  ماجستير

 بحرية

  وراثة اسماك

مدرس  ربيحة منخي جبر 28

 مساعد

تنسيب الى  تقانات أحيائية لحياةعلوم ا ماجستير

 الجامعة التقنية

عدي محمد حسن  29

 قاسم

مدرس 

 مساعد

اسماك وثروة  ماجستير

 بحرية

  ادارة مصائد
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ساجد    الزيدي،فالح موسى 

 سعد النور،  باسم محمد جاسم

تأثير نوع الهرمون ومقدار الجرعة في مستوى هرمونات 

 Cyprinus) عالجونادوتروبين  في بالزما دم اسماك الكارب الشائ

carpio L.) .اثناء عمليات التكثير االصطناعي 

المجلة العراقية لالستزراع 

    .44-29(: 1)14المائي، 

 ياسين، نهاد طه علي

 وعبد  وهاب خورشيد

 يسر طاهر الكريم

المؤشرات البيئية وتركيبة انواع االسماك لنهر شط العرب ابو 

 الخصيب البصرة / العراق

للعلوم  مجلة جامعة تكريت

-137(:2)17الزراعية، 

163. 

محمد عبد الرضا 

 الدوغجي، غسان عدنان

 Sesarmaالتراكم الحيوي للعناصر الثقيلة في السرطان النهري  

boulengeri  المصادة في نهر شط العرب 

المجلة العراقية لبحوث السوق 

(: 1) 9وحماية المستهلك، 

67-75. 

Majid A.A.Bannai, 

Essa T. Mohammad, 

A Contribution and Pathology of E.Coli and 

Pseudomonas  Aeruginosa Bacterial Infection On 

Russian Journal of 

Parasitology, V.40, 
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Ahmed J. Shamary, 

Khassn A.Al- Najjar, 

Fawzi M. Al-

Khwaja, Mohammed 

A. Aldoghachi 

Soft Shell Turtle Rafetus Euphraticus (GRAY, 

1864) East Hammar Marshes, Iraq                

Iss. 2 :174-178. 

(Thomson) 

Noori A. Nasir 

Shaker A. Khalid 

Fluctuations in the freshwater fish catch of the 

Basrah province, Iraq during the period from 2005 

to 2016"                            

Mesopotamia 

Environmental 

Journal,Vol,1. Issue4, 

Nibras Najm 

Abbood,  Amir 

Abdullah Jabir 

 

Deletion of the miR-145 Target Sequence and 

Eliminating the Repression of meis1 Expression 

during the Zebrafish 

Hematopoiesis 

American  Journal of 

Layla Mustafa A.A. 

AlKatrani 

 

Comparative study between juvenile  and adults of 

Yellowfin seabream Acanthopagrus latus in plasma 

biochemical indicators induced by different 

salinities                                           

مجلة البصرة لالبحاث 

 ،البيطرية

Mohammed A. 

Aldoghachi 

 

Bioaccumulation test of cadmium and magnesium 

in the liver of Oreochromis niloticus via scanning 

electron microscope         

مجلة وادي الرافدين لعلوم 

 البحار

عبد الكريم طاهر يسر، 

 منال محمد اكبر ، انعام

 مهدي غضبان

 Chiromentes  استخدام السرطان النهري ابو الجنيب

boulengeri (Calmen, 1920)  كمؤشر حيوي لتلوث مياه شط

 العرب بالعناصر الثقيلة

المجلة العراقية لالستزراع 

 المائي

انعام مهدي غضبان، منال 

محمد اكبر، عبد الكريم 

 طاهر يسر

في مياه ورواسب شط العرب تأثير تركيز الهيدروكاربونات الكلية 

 في المعاير الكيميوحيوية للسرطان النهري 

 

 مجلة جامعة بابل

Abdul Hussein Jaafer 

Abdullah 

Diversity, abundance and community structure of 

fishes in the lower part of the Euphrates River 

Southern Iraq 

مجلة وادي الرافدين لعلوم 

 البحار

براس نجم عبود عامر ن

عبدهللا جابر و كاظم حسن 

 يونس

The present status of fish farm in floating cages at 

Thi-Qar governorat 

مجلة وادي الرافدين لعلوم 

 البحار

ليلى مصطفى عبد الكريم و 

 فالح موسى جعفر

Variation of some hormones activity in wild and 

cultured common carp Cyprinus carpi 

Marsh  Bulletin 

ليلى مصطفى عبد الكريم 

 القطراني

 

استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في تربية يرقات اسماك 

والكارب العشبي  Luciobarbus xanthopterusالكطان 

Ctenopharyngdon   

 مجلة االستزراع المائي

فوزي ٬خالد وليم فارنر

عامر ٬مصطفى الخواجة 

مها عبد ٬هللا جابر عبد

خالد حمد ٬العظيم الخزاعي

 حسون

تاثير االلوان الغذائية المضافة الى العالئق االصطناعية على طبيعة 

 تحت ظروف مختبريةTilapia zilli يافعات اسماك البلطي  تغذية

مجلة ميسان للدراسات 

 االكاديمية
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 قسم الرسوبيات والقيعان البحرية -4
وذلــك للحاجــة الضــرورية لقســم  1979والقيعــان البحريــة فــي منتصــف عــام  قســم الرســوبيات أنشــئ
المسوحات والدراسات الجيولوجية وكان لهذا القسـم دورا كبيـرا فـي دراسـة ترسـبات السـهل  بأجراءمتخصص 

الرســـوبي متضـــمنة دراســـة الجوانـــب الترســـبية والمعدنيـــة وخـــواص الرســـوبيات والقيعـــان البحريـــة وتكويناتهـــا 
 .وخواصها البيئية وعالقتها بالمياه العذبة والبحرية والفيزيائيةالكيماوية 
 الرسالة 

علــوم البحريــة فــي مجــال الرســوبيات والهيــدرولوجيا والمســح دراســة الب هــتمقســم الرســوبيات البحريــة ي
 لمسطحات المائية الداخلية.الجيوفيزيائي وتقنيات االستشعار عن بعد للمياه البحرية واالنهر وا

  ةالرؤي
ـــة للمشـــكال-1 ـــع باختصـــاص القســـم و تقـــديم المســـاعدة والحلـــول العلمي ـــر ت التـــي تق التـــي تعـــاني منهـــا دوائ

وتشــــجيع الشــــراكة العلميــــة مــــع المؤسســــات العلميــــة  ومؤسســــات الدولــــة علــــى المســــتوى المحلــــي واإلقليمــــي
 . والخدمية ومنظمات المجتمع المدني

االرتبـــــاط بـــــين األقســـــام العلميـــــة للمركـــــز ذات  تطـــــوير المعرفـــــة والكفـــــاءات العلميـــــة مـــــن خـــــالل زيـــــادة-2
  .االختصاصات المتشابهة والعمل وفق الفريق الواحد بهدف تكامل جوانب البحث العلمي

لمســـايرة حركـــة التقـــدم العلمـــي عالميـــا فــــي  متطـــورةوالتقنيـــات التكنولوجيـــة ال حديثـــةســـاليب الاألادخـــال -3
نظـام الجـودة بخطـى تطويريـة تهـدف الـى تحقيـق للسـير يـة المختبر القياسات والمسـوحات الحقليـة والتحاليـل 

 .(ISO)العالمي
 االهداف

 والمســطحاتالمائيــة والرســوبية لألنهــر بيئــة الاجــراء المســوحات البحريــة والدراســات الجيولوجيــا المتعلقــة ب
 لخليج العربي. وا الداخلية المائية
ة والمعدنيـة وخـواص الرسـوبيات الجوانـب الترسـبي ن حيـثترسبات السـهل الرسـوبي مـطبيعة دراسة  .1

 والقيعان البحرية وتكويناتها الكيميائية والفيزيائية وخواصها البيئية وعالقتها بالمياه المعدنية والبحرية.
البحـــوث ذات االتجــــاه االقتصـــادي الســــتثمار مصـــادر الثـــروة المائيــــة والثـــروات المعدنيــــة  تشـــجيع .2

 والهبدروكاربونية ورسوبيات القاع.
إيجــاد الحلــول للمشــاكل المحليــة واإلقليميــة كمشــاكل شــحة هــدف الــى لــى البحــوث التــي تالتأكيــد ع .3

ـــة( او انحـــراف خـــط الســـاحل وعمليـــات التعريـــة  ـــاه وتـــردي نوعيتهـــا )وتشـــمل الميـــاه الســـطحية والجوفي المي
 والترسيب في األنهار او عند السواحل البحرية العراقية.

  المهمة
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األداء العلمي باالرتقاء تطبيق أساليب البحث العلمي الحديث و يسعى قسم الرسوبيات البحرية الى 
ـــيم العـــالي بـــاحثيلل ن والتركيـــز علـــى جـــودة ورصـــانة النشـــر العلمـــي وفـــق المعـــايير التـــي حـــددتها وزارة التعل

فــي القســم، ويمكــن  موجــودةوتطــوير الكــادر المســاعد وكــذلك تحــديث األجهــزة والمعــدات ال والبحــث العلمــي
 ية:قتالمستقبلية بالنقاط ا توضيح خطة القسم

االتصــال مــع األقســام العلميــة المشــابهة فــي الــدول اإلقليميــة المجــاورة او فــي الجامعــات األجنبيــة  .1
نجاز بحوث او دراسات او الدخول في مشاريع علمية مشتركة تخـدم هـذه  إلقامة عالقات علمية وا 
 الدول.

الدراسـات  إلكمـالاخل البلد او فـي خارجـه الى الجامعات في د بأرسالهمتطوير قدرات كادر القسم  .2
العليــا، او لغــرض المشــاركة فــي الــدورات المتخصصــة علــى األجهــزة الحديثــة او علــى البرمجيــات 

 المختلفة.
 .أعماله إلنجازتحديث أجهزة ومعدات وأجهزة القسم لغرض االرتقاء بمسيرة القسم العلمية  .3
مجـال تخصصـات الجيولوجيـا البحريـة لـدعم محاولة اسـتقطاب الكفـاءات العلميـة المتخصصـة فـي  .4

 دراسات ومشاريع القسم. 
 

 الهيكل التنظيمي لقسم الرسوبيات البحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر الرسوبيات البحرية -1
يهــتم المختبــر بدراســة الرســوبيات البحريــة وانواعهــا فــي منطقــة الخلــيج العربــي فضــال عــن دراســة مــدى 

لرســوبيات الصــحراوية مــن العواصــف والغبــار والرســوبيات النهريــة لشــط العــرب وقنــاه شــط البصــرة با تأثرهــا
 . الرسوبيات وتصنيفها تقييموخور الزبير كما تتضمن هذه الدراسات 

. 
 مختبر الجيولوجيا الهندسية -2

 رئيس القسم

 مخزن القسم
 المختبرات

 مختبر الجيولوجيا الهندسية

 مقرر القسم السكرتارية

 يالتحسس النائمختبر 

 والمعادن مختبر مختبر الصخور

 والمعادن

 

 تبر الجيوكيمياء البحريةمخ

 البحرية مختبر الجيوفيزياء

 مختبر الهيدرولوجيا

 البحرية تبر الرسوبياتمخ
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ــــة  ــــل الخصــــائص الفيزيائي ــــر بدراســــة وتحلي لمــــواد األرض ويشــــمل  ةوالميكانيكيــــيهــــتم هــــذا المختب
ـــا واجـــراء  األجهـــزةموعـــة مـــن مج ـــة موقعي ـــر المخلخل ـــة وغي والعـــدد المتخصصـــة فـــي اخـــذ النمـــاذج المخلخل

والميكانيكيـة عليهـا مختبريـا، ويعـد مـن المختبـرات الفعالـة فـي اجـراء تحلـيالت الهندسـية  الفيزيائيـةالفحوص 
  للمواد االرضية إلى معظم المؤسسات الرسمية والخاصة.

 مختبر التحسس النائي -3
بر تم استحداثه مـؤخرا للحاجـة الماسـة لتزويـد البـاحثين بالمعلومـات والدراسـات االرضـية وذلـك مخت

مـــن خـــالل تحليـــل وتفســـير الصـــور الجويـــة والفضـــائية المتـــوفرة عـــن منطقـــة الدراســـة ويســـعى إلـــى تطـــوير 
 العالقات والخبرات الفنية في مجال االستشعار عن بعد عن الدول المجاورة.

 معادنمختبر الصخور وال -4
يخدم هذا المختبر في تحليل السحنات الصخرية للشرائح الصخرية وهو فـي قيـد التحـديث لتجهيـزه 
بمجموعـــة مـــن االجهـــزة المتخصصـــة فـــي تحليـــل الصـــخور والمعـــادن ويحـــوي المختبـــر علـــى مجموعـــة مـــن 

 المجاهر يشمل بعضها على مجاهر مستقطبة لتحليل الشرائح السيما طلبة الدراسات العليا.
 بر الجيوكيمياء البحريةمخت -5

يهتم المختبر بدراسة وتحليل الرواسب القاعية وتحت القاعية الحديثة وملوثات الرواسب وهو في 
 طور التحديث. ويستخدم األجهزة والمعدات الحديثة في التحليالت الجيوكيميائية.

 مختبر الجيوفيزياء البحرية -6
 لمنطقة العام التركيب لدراسة والتفصيلية لشاملةا الجيوفيزيائية المسوحات بعمل المختبر هذا يهتم

 ،مغناطيسية ،حيزية ،زلزالية) الجيوفيزيائية االستكشاف طرق  باستخدام عمان وخليج العربي الخليج
 (.وغيرها كهربائية

 مختبر الهيدرولوجيا -7
ومياه  يبعنى هذا المختبر بدراسة توزيع وحركة ونوعية المياه البحرية والمياه السطحية والجوفية

 الدراسات إجراء مستقبال فيو  .المائية األنهار والمسطحات المائية الداخلية وأعداد الدراسات للمنش ت
جراء االستشارات تقديم خالل من المجتمع خدمة في أيضا ويساهم. المياه هندسة مجال في البحثية  وا 

 .المختلفة الدراسات
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 2017لعام  البحريةتفاصيل كادر التدريسيين في قسم الرسوبيات 
اللقب  االسم ت

 العلمي

االختصاص  الشهادة

 العام

االختصاص 

 الدقيق

 مالحظات

علوم تربة  دكتوراه مدرس أيمن عبداللطيف كويس 1

 ومياه

علوم تربة 

 ومياه

 رئيس القسم

2 
 د. حسن خليل حسن

 دكتوراه استاذ
 جغرافيا 

جغرافيا 

 الموارد المائية

 

عبد الجبار جلوب .د 3

 حسن

أستاذ 

 مساعد

علوم تربة  دكتوراه

 ومياه

  صيانة تربة

أستاذ  د.فائق يونس عبدهللا 4

 مساعد

علوم تربة  دكتوراه

 ومياه

أداره موارد 

 مياه

 

أستاذ  وسام رزاق مطشر 5

 مساعد

جيولوجيا  جيولوجيا ماجستير

 هندسية

بعثه دراسية         

الى  2013من 

 / امريكا 2018

 مقرر القسم جيوفيزياء جيولوجيا دكتوراه مدرس والء مجيد خضر 6

جيولوجيا  جيولوجيا ماجستير مدرس داود سلمان بناي 7

 تركيبية

بعثه دراسية               

الى  2013من 

 / امريكا 2018

تفرغ جزئي من  كيمياء تحليلية علوم كيمياء ماجستير مدرس مهند كاظم طاهر 8

الى  2015

2018 

محمد مهدي محمد  9

 يحيى

مدرس 

 مساعد

بعثه دراسية من  كيمياء تحليلية علوم كيمياء ماجستير

الى  2014

2018  /

 استراليا

مدرس  قاسم مزعل فليح 10

 مساعد

بعثه دراسية من  هيدرولوجي جيولوجيا ماجستير

الى  2014

2018  /

 استراليا

مدرس  مها مجيد غضبان 11

 مساعد

علوم التربة  ماجستير

 والمياه

جزئي من  تفرغ هيدرولوجي

الى  2015

2018 
 
 

 2017البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لقسم الرسوبيات البحرية لعام  
 

 

 2017البحوث المقبولة للنشر لقسم الرسوبيات البحرية خالل عام 

 ت أسم الباحث عنوان البحث أسم المجلة

العلميات /  -مجلة ابحاث البصرة 

 كلية التربية/ جامعة البصرة

مياه الجوفية للجزء الغربي والجنوب الغربي واقع ال

 دراسة مقارنة –لمحافظة البصرة 

               د. أيمن عبد اللطيف

      د. والء مجيد الموسوي

 ا.م.د. عبد الحليم علي المحيي
1 
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مجلة البحوث الجغرافية/ كلية 

 التربية للبنات/ جامعة الكوفة

ل غرب تطوير البيئة الساحلية العراقية في شما

 الخليج العربي

        أ.د. حسن خليل حسن  

أ.م.د. فائق يونس المنصوري 

 م.د. والء مجيد الموسوي
2 

وقائع المؤتمر العلمي الدولي 

كلية  -جامعة بغداد -الخامس

 التربية ابن رشد

 أ.د. حسن خليل حسن  لخور عبد هللا اوقيانوغرافيتحليل 

3 

 Depth Estimation of Vertical Dyke by المجلة العراقية للعلوم

Applying a Simple Equation 

 د. والء مجيد الموسوي

4 

مقبول للنشر في المؤتمر العلمي 

 الثاني للموارد المائية 

تأثير انخفاض التصريف على مصب شط العرب 

 جنوب العراق باستخدام بيانات االستشعار عن بعد

          د. اوسامة قاسم خليفة

 5 علي حسين م.م. ميالد

مقبول للنشر في مجلة البحوث 

 الجغرافية/ جامعة الكوفة

تقييم أولي المكانية انشاء محطات التحلية في المياه 

 العراقية.البحرية 

د. حسن خليل حسن          . 

د.أيمن عبد اللطيف كويس 

                  م.باحث حال علي

 م. باحث أسراء يحيى  

6 

 أ.د. حسن خليل حسن العراق يالتنمية البيئية ألهوار جنوب كلية االدابمجلة اداب البصرة/ 
7 

تحديد التوزع المكاني لخطر االنجراف المائي  مجلة االستزراع المائي

 لترب حوض سد الحويز باستخدام انموذج كورين 

د.أيمن عبد اللطيف،         

 8 د.منى بركات

 
 

 

 
 ةقسم فيزياء المصبات والمياه البحري-5

ويعتبر القسم الوحيد  1980بدأ العمل بقسم الفيزياء البحرية منذ تأسيس المركز في منتصف عام 
البحريـة حيـث يهـتم القسـم بدراسـة الظـواهر  الفيزيائيـةفي العراق والمتخصص من حيـث اهتمامـه بالدراسـات 

 طة به.الفيزيائية البحرية للمياه البحرية في الخليج العربي والممرات المائية المرتب
يتركـــز عمـــل القســـم فـــي دراســـة الخـــواص الفيزيائيـــة للميـــاه البحريـــة وهيـــد وديناميكيـــة الكتـــل المائيـــة 
وعمليـات المـزج والــدوران والمـد والجـزر والدراســات الهيدروغرافيـة لمنطقــة الخلـيج العربـي. كمــا يهـتم بدراســة 

يقوم القسم بأعداد النماذج الرياضـية  التداخل بين العوامل الجوية وسطح البحر مثل توليد االمواج وغيرها.
 لمحاكاة الواقع للظواهر الفيزيائية اعاله وذلك ضمن مشاريع استراتيجية في الخطة العلمية للقسم.

ضـمن خطـة علميـة سـنوية للقسـم إضـافة الـى ذلـك  ةمن جهة أخـرى يقـوم القسـم بتنفيـذ بـرامج بحيثـ
الجهـــات ذات العالقـــة عـــن طريـــق مكتـــب االستشـــارات يقـــدم القســـم االستشـــارات والدراســـات لـــدوائر الدولـــة و 

البحريــة لمركــز علــوم البحــار يشــرف عليهــا اختصاصــيون مــن القســم الــذي يضــم اختصاصــات فــي الفيزيــاء 
 البحرية واالنواء الجوية والمناخ والموارد المائية اضافة الى اختصاصيون في النمذجة الرياضية.
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 سالة الر 
ــ ة تتمثــل بضــمان الجــودة فــي إجــراء البحــوث العلميــة األساســية االهتمــام بتحقيــق خــدمات مجتمعي

والتطبيقية الستكشاف البيئة البحريـة والميـاه البحريـة والمصـبات النهريـة وتعزيـز االسـتفادة منهـا والمحافظـة 
عليهـا والتفاعــل العلمــي مــع المؤسسـات والهيئــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليـة المهتمــة باألبحــاث والدراســات 

رية فضال عن تقديم برامج لخدمة شرائح المجتمع المختلفة عن طريق العمل على نشر الثقافة البحرية البح
 والوعي البيئي وسبل المحافظة على الثروات المائية البحرية والعذبة.

 ؤيةالر 
التميــز فــي تجديــد دور العلمــاء والمختصــين فــي مجــال الفيزيــاء البحريــة وتطــوير قابليــاتهم العلميــة 

ثية وترجمتها الى واقع عملي ملموس يصب في استمرارية دورهـم كـأداة فعالـة فـي خدمـة المجتمـع فـي والبح
مجــال العلــوم المختلفــة وترســيخ قاعــدة بنــاء بــاحثين جــدد فــي االختصــاص لضــمان اكمــال دورهــم العلمــي 

لمتطورة والتـي تعمـل االمثل مستقبالكما يتطلع القسم بتنفيذ مهامه العلمية وفقا لمستوى الدول ذات التقنية ا
على التسجيل المستمر لفترات طويلة المتطورة في مجال الفيزيـاء البحريـة وذلـك مـن خـالل الحصـول علـى 

 الشهادات العليا من العراق اضافة بحصوله على االجهزة والمرتبطة بمنظومة األقمار االصطناعية.
 هدافالأ

البحريـــة وهيـــد وديناميكيـــة الكتـــل المائيـــة  يتركـــز عمـــل القســـم فـــي دراســـة الخـــواص الفيزيائيـــة للميـــاه
وعمليات المزج والدوران والمد والجزر واألمواج والعمليات الساحلية والدراسات الهيدروغرافية لمنطقة شمال 
غــرب الخلــيج العربــي والمســطحات المائيــة المرتبطــة بهــا كمــا يهــتم بدراســة المنــاخ وتغيراتــه والتــداخل بــين 

حــر مثــل توليــد االمــواج وغيرهــا وبنــاء المختبــرات الحديثــة المتخصصــة بعمليــات العوامــل الجويــة وســطح الب
المحاكاة حيـث يقـوم القسـم بأعـداد النمـاذج الرياضـية لمحاكـاة الواقـع للظـواهر الفيزيائيـة اعـاله وذلـك ضـمن 

قامــة النــدوات والمــؤتمرات الدوليــة العلميــة وتقــديم  المشــورة مشــاريع اســتراتيجية فــي الخطــة العلميــة للقســم وا 
 العلمية المتخصصة للجهات ذات الصلة.

ضـمن خطـة علميـة سـنوية للقسـم إضـافة الـى ذلـك  ةمن جهة أخـرى يقـوم القسـم بتنفيـذ بـرامج بحيثـ
يقـــدم القســـم االستشـــارات والدراســـات لـــدوائر الدولـــة والجهـــات ذات العالقـــة عـــن طريـــق مكتـــب االستشـــارات 

اصــيون مــن القســم الــذي يضــم اختصاصــات فــي الفيزيــاء البحريــة لمركــز علــوم البحــار يشــرف عليهــا اختص
البحرية واالنواء الجويـة والمنـاخ والمـوارد المائيـة اضـافة الـى اختصاصـيون فـي النمذجـة الرياضـية، يشـرف 
تدريســيو القســم علــى اقامــة دورات تدريبيــة داخليــة باإلضــافة الــى االشــراف علــى طلبــة الدراســات العليــا فــي 

 والقيام بالتدريس في اقسام الجامعة المختلفة .جامعة البصرة وخارجها  
 
 



 2017التقرير السنوي لمركز علوم البحار 

 

 
 44 

 

 يةالهيكل التنظيمي لقسم فيزياء المصبات والمياه البحر 

 
 يةفيزيائمختبر الخصائص ال -1

 العينــات جــامع جهــاز باســتخدام ملوحتهــا، قيــاس لغــرض العــرب، شــط ميــاه مــن النمــاذج جمــع يــتم
 المـاء عمـود مـن مختلفـة وألعمـاق ،Model:1506   (Reversing Water sampler)بجهـاز القـالب

( Currentmeter) بجهـاز التيار سرعة وقياس. بالستيكية قناني في العينات وتجمع ،(والقاع المنتصف)
Model:CM-2.Echo Sounder .الكهربائيــة والتوصــيلية الهيــدروجيني األس مســتويات قيــاس ويــتم 

-temperature field meter) (pH- Model:CC  جهاز بواسطة حقليا والهواء الماء حرارة ودرجتي
 Digtal) المختبـري  الملوحـة جهـاز قيـاس باسـتخدام( لتر/ بالغرام( )Salinity) المياه ملوحة وقياس. 411

Salinometer  )OSK 3288 Model: E-202، الكهربائيةً  للتوصيلية حقلية تاقراء واخذت (E.C) 
 Model:556 (YSI) بجهــــاز( لتــــر/ بــــالغرام) مقــــدرة (T.D.S) الكليــــة الذائبــــة والمــــواد ،(ســــم/بــــالمليموز)

Multi-Probe System (MPS) . 
 المعلوماتمختبر  -2

 مناخية وبيانات( التوصيليةو  الحرارةو  الملوحة) البحرية البيئة حول بيانات لتجميع المختبر يهددف
 .المركز في للباحثين بيانات قاعدة لتكون  وتبويبها سابقة لسنوات

 لكسيدرو مختبر المسح اله -3
 المصــبات) المائيــة للمســطحات القــاع وشــكل األعمــاق لقيــاس الهيدروكرافيــة المســوحات تنفيــذ يــتم

 بالمراقبـة يهـتم وكمـا العراقية البحرية للمياه المدية المناسيب أليجاد والجزر المد وكذلك( األهوارو  األخوارو 
 (.سكانر سايد جهاز) القاع شكل في للتغيرات

 عيمختبر التلوث األشعا -4
 .واألنهار العراقية والسواحل البحرية البيئة في المشعة للعناصر التراكيز بدراسة يهتم
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 في قسم الفيزياء كادر التدريسيالتفاصيل 

األختصاص  الشهادة اللقب العلمي األسم ت

 العام

األختصاص 

 الدقيق

 مالحظات

1 

 أستاذ صادق سالم عبد هللا

 ماجستير

 علوم بحار

فيزياء 

بحرية / 

 باتمص

 رئيس القسم

الحليم علي  عبد 2

 حسين
 أستاذ مساعد

 دكتوراه
 فيزياء

انواء جوية / 

 مناخ بحري
 

حازم عبد الحافظ  3

 سلمان
 استاذ مساعد

 ماجستير
 فيزياء

نمذجة 

 عددية
 مقرر

سامر عدنان .د 4

 رحمة
 أستاذ مساعد

 دكتوراه
 فيزياء

نمذجة 

 عددية
 

6 
 مدرس علي عبدالرضا لفته

 ماجستير
 ياءفيز

مزج 

 دورانو

طالب 

 دكتوراه

7 
 فائز يونس خليل

مدرس 

 مساعد

 ماجستير
  نظائر مشعة فيزياء

زيد رحمان عبد  8

 مطلك

مدرس 

 مساعد

 ماجستير
 فيزياء

عمليات 

 ساحلية

طالب 

 دكتوراه

  نظائر مشعة فيزياء ماجستير مدرس  اباذر جبار بشار 9

10 
 مدرس  مناف قاسم جابر

 دكتوراه
 فيزياء

 اشعاع

 بحري
 

11 
 عادل جاسم محمد

مدرس 

 مساعد

 ماجستير
 فيزياء

ديناميكية 

 مصبات
 

 
 2017البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لقسم الفيزياء البحرية خالل عام 

 

 اسم المجلة عنوان البحث اسم الباحث ت
1

1 
 سامر عدنان
 عادل جاسم

انموذج عددي يحاكي هيدروديناميكية 
 ر الزبيرانتقال الرسوبيات في خو

مجلة أبحاث 
 العلميات-البصرة 

2
2 

 The first record of eagle ray عبد الحليم علي
aetobatus flagellum (bloch & 

Schneider,1801) from shatt al-
basra canal ,south of iraq 

 مجلة االهوار

3
3 

 سامر عدنان الطائي
 علي عبد الرضا لفته
 صادق سالم عبدهللا

لبحرية لشمال المائية اتبادل الكتل 
 )زمن التبديل( غرب الخليج العربي

 مجلة الخليج العربي

4
4 

AL-Rubaye,A.A.,       
AL-Mosawi,w.,          

AL-Muhy,A. and 
Jabrat  Allah ,A. 

The realty of groundwater at 
the west and southwest of 
basra- acomparative study 

مجلة أبحاث 
 لعلمياتا -البصرة



 2017التقرير السنوي لمركز علوم البحار 

 

 
 46 

 

5
5 

 سامر عدنان الطائي
 صادق سالم عبدهللا

محاكاة ظاهرة التوغل الملحي في نهر 
 جنوب العراق –شط العرب 

مؤتمر وزارة 
 الموارد المائية

6
6 

Munaf  Qasim  
Jabar, 

Abdul-R.H.Subber 
Noori H.N. AL-

Hashimi 

The concentrations of radon 
in the marine sediments of 

Ra,s AL-Besha Northern west 
of the Arabian Gulf 

مجلة وادي 
لمركز  -الرافدين

 علوم البحار

7
7 

 حازم عبد الحافظ
 عادل جاسم

Study some physical and 
chemical properties of Khor 

AL- Zubair lagoon 

مجلة دراسات 
 البصرة

 

 ربيقسم التطور الاحيائي في شط العرب شمال شرق الخليج الع-6

 جميـع ودمـار اهمـال الـى ادى مما بها مر التي الحروب بسبب العراق في البيئي النظام لتدهور نظرا
 مائيـــة ثـــروات مـــن يملكـــه ولمـــا جغرافيـــا الجافـــة شـــبه المنطقـــة ضـــمن العـــراق ولكـــون . والبيئـــة الحيـــاة مرافـــق

 فــي ةفجــو  وجــود بســببو ، والعــالم المنطقــة مســتوى  عــل الرطبــة المنــاطق اهــم مــن تعــد والتــي رطبــة ومنــاطق
 تهــدد اصــبحت والتــي الدخيلــة االحيــاء مــن العديــد دخــول الــى ادى البيئــي الــوعي فــي ونقــص العــام الــوعي
 االحيـائي التنـوع اتفاقيـة على العراق توقيع وبعد. االحيائي للتنوع اكبر تهديد يعني مما المستوطنة االحياء

 .تنص التي 2009 سنة في المجاورة الدول مع
 .وع الحيوي صون التن .1
 .االستخدام االمثل للتنوع الحيوي  .2
 .الشراكة العادلة لمنافع استغالل الموارد الجينية .3

 ت ب المــــرقم بكتابهــــا االحيــــائي للتطــــور مركــــز تأســــيس العلمــــي والبحــــث العــــالي التعلــــيم وزارة ارتــــأت
 وضـوعالم حول الجامعة في مستفيضة دراسات بعد ولكن البصرة جامعة في 15/4/2013 في 8/4413

 البصـرة جامعـة فـي ةجديـد ةانطالقـ ليكـون  البحـار علوم مركز في كقسم تأسيسه على الوزارة مع االتفاق تم
 .العرب وشط العربي الخليج غرب شمال في المائية للمسطحات االحيائي التنوع بدراسة يهتم

 الرسالة
 المنطقة في المائية والمسطحات العرب وشط العربي الخليج شمال في الحيوي  التنوع على الحفا 

 بيانـات قاعـدة بنـاء على والعمل الحيوي  والتنوع الجيني اإلرث على والمحافظة اقتصاديه أهميه من لها لما
 .العربي الخليج شمال في للكائنات الجيني اإلرث وأرشفة الحيوي  بالتنوع تهتم

 الرؤية
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 الحيـة الطبيعيـة الثـروات حمايـة وأبحـاث دراسـات مجـال فـي التميـز خـالل من المركز مكانة تعزيز
 إعـــادة فـــي واإلســـهام الثـــروات لتلـــك المســـتدام واالســـتخدام الحديثـــة التكنولوجيـــا باســـتخدام المائيـــة البيئـــة فـــي

 :يلي ما خالل من وحمايتها تأهيلها
  والعـالم فـي مجـال التطـور اإلحيـائي والتنـوع الحيـوي وآثـار  ةلمنطقـاالمساهمة الفاعلة على مسـتوى

 .اخية والبيئية على أحياء المسطحات المائية في جنوب العراقالتغيرات المن
 ةفـــي مجـــال التصـــنيف الجينـــي لإلحيـــاء بالتعـــاون مـــع مختبـــرات ذات ســـمع ةإدخـــال تقنيـــات حديثـــ 

 .عالمية في هذا المجال على المستوى اإلقليمي والعالمي
 فاهدالا

 الجيني لإلرث بنك في المساهمة. 
 الموجـودة األنـواع أصـل علـى المحافظـة لغـرض المركـز سـتوى م علـى الحيـوي  للتنـوع متحـف إنشاء 

 .ةاالكتروني ةواالرشف العراق جنوب في المائية المسطحات في
 بأهميتهـــا التعريـــف طريـــق عـــن المرجانيـــة كالشـــعاب والنـــادرة ةأالقتصـــادي األنـــواع بدراســـة االهتمـــام 

نشاء العالقة ذات الجهات مع بالتعاون   .الحكومية الجهات عم بالتعاون  طبيعية محميات وا 
 المنطقة في الحيوي  للتنوع الجغرافي األطلس إعداد في المساهمة. 
 والدراسـات األبحـاث مـع يتناسـب بمـا العلمـي البحـث إلغـراض العلمـي الغوص وحدة من االستفادة 

 .العلمية بالمعلومات ورفدها
 ةطبيعيال والمحميات البيئية بالسياحة العالقة ذات الجهات وتشجيع دعم. 
 الحيوي  والتنوع البيئة على الحفا  بأهمية للتعريف للسكان البيئية للتوعية برامج إعداد. 
 بالمركز األخرى  األقسام مع بالتعاون  ةبيئي ةمراقب برامج إعداد. 

 الهيكل التنظيمي لقسم التطور االحيائي لشط العرب وشمال الخليج العربي
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 البحرية البكتريا مختبر -1
 اهميـة مـن لـه لمـا االحيـائي التطـور لقسم االساسية المختبرات اهم احد البحرية البكتريا مختبر يعد

 المختزلــة والبكتريــا للــنفط المكســرة والبكتريــا الثقيلــة للعناصــر البايلوجيــة المعالجــة تتنــاول التــي االبحــاث فــي
 وقد هذا العليا دراساتال وطلبة واألجنبية المحلية للشركات المختبرية بالتحاليل القيام الى اضافة للكبريتات
 التــي والمحــاور تــتالءم اختصاصــات فــي( والــدكتوراه الماجســتير) العليــا الدراســات طلبــة مــن العديــد تخــرج
 مشـروع مثـل  جهـات عـدة مـع التعاقديـة المشـاريع مـن بالعديد المختبر قام .البحار علوم مركز اليها يهدف
 .ربالع شط في االسماك اقفاص وتاثير الشرب مياه مراقبة

 
 مختبر التقنيات الحياتية -2

 الطفــرات يشــمالن الــذان ةالوراثيــ ةوالهندســ ةالجزيئيــ ةالبايولوجيــ يتعلــق مــا كــل  دراســة فــي يخــتص
 ةالسلســل وتحديــد PCRـ الــ بتقنيــة االمــراض وتشــخيص جينيــا االحيــاء وتصــنيف ةوالوراثيــ ةوالبصــم ةالوراثيـ
 ةالجينيـ ةالى رسم الخارط ةباالضاف ةا من التحاليل الوراثيوغيره ةالبحري والنباتات ةالبحري لالحياء ةالجيني

 .2013-2012وقد تأسس هذا المختبر سنة  ةلالجناس واالنواع البحري
 المختبـر قـام وقـد. البـوليمر تسلسـل  قيـةنبت ةوالتطويريـ ةالتدريبيـ الـدورات من العديد فيه اقيمت وقد

 مــن العديــد الحتضــانه باالضــافة ،ةالبحريــ البيئــة تخــص التــي للمركــز ةلرياديــا المشــاريع مــن العديــد بتبنــي
  .والدكتوراه الماجستير من العليا الدراسات طلبة

 مختبر زراعة األنسجة النباتية -3
 البيئيـــة للظـــروف وأقلمتهـــا المائيـــة النباتـــات تكثيـــر علـــىالبحـــار  علـــوم مركـــز فـــي االبحـــاث تجـــري 

 مـن وغيرهـا السـكر قصـب مثـل االقتصـادية لنباتـاتا وبعـض المـائي والبـربين والبـردي القصـب مثل الحالية
 .المنطقة في المائية البيئة في الحاصلة التغايرات نتيجة باالنقراض المهددة المائية النباتات
 المائية االحياء ومتحف الجيني االرث مختبر -4

  المختبر هذا أنشئ العراقية المائية البيئة في المتوطنة االصيلة االنواع على الحفا  ألهمية نظرا
 العرب وشط االهوار بيئات من (وبيئية تصنيفية( علمية بمعلومات موثقة المائية االحياء من نماذج لحفن

 ولغـرض .العراقيـة االقليميـة الميـاه فـي حـديثا المكتشـفة المرجانيـة الشـعاب منطقـة ونمـاذج العربـي والخلـيج
 PCR بتقنية الجيني التحليل بأستخدام نواعاال تشخيص سيدعم الدخيلة االنواع عن االصيلة االنواع تأكيد
 سيشـمل االنـواع توثيـق ان .الجينـي األرث مشـروع الى استنادا متخصصة دولية مراكز مع بالتعاون  وذلك
 للبـاحثين مرجعـا لتكـون  والكترونيـة ورقيـة بنسـخ وسـجالت العينـات جمـع لمنـاطق وافـالم للنمـاذج صـور

  .حارالب وعلوم البيئة مجاالت في والمهتمين
 

 2017لعام  في قسم التطور الاحيائي كادر التدريسيالتفاصيل 
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المرتبة  األسم ت

 العلمية

األختصاص  الشهادة 

 العام

األختصاص 

 الدقيق

 مالحظات

1 
نادية عبد 

 األمير المظفر

 دكتوراه أستاذ

 بيئة بحرية

تلوث 

وإدارة 

 بحرية

 رئيس القسم

2 

اسعد محمد 

رضا عبد 

 الحسين

 هدكتورا أستاذ

 علوم حياة

إحياء 

 مجهريه /

بكتريولوج

 ي

 عضو لجنة علمية

عضو لجنة عدم 

 استالل

3 
إيمان عبد هللا 

 عبد العالي

استاذ 

 مساعد

 ماجستير

 علوم حياة

إحياء 

مجهرية 

 )بكتريا(

طالبة دكتوراه تفرغ 

جزئي من 

 2018الى2014

4 
هناء حسين 

 محمد

استاذ 

 مساعد

 ماجستير
 بيئة مائية

بيئة وحياتية 

 فقرياتال

 مقرر القسم

5 
د. حليمة جبار 

 عبد الرزاق

استاذ 

 مساعد

بيئة نبات  دكتوراه

 عام
 تقنية حياتية

 

د. عبد االمير  6

 رحيم جاسم

علوم  دكتوراه مدرس

 زراعية

امراض 

 احياء مائية

 

د. رغد شبر  8

 جعفر

  بكتريا علوم حياة دكتوراه مدرس

9 
د. سناء قاسم 

 بدر

 دكتوراه مدرس

 اةعلوم حي

أحياء 

مجهرية 

)فطريات 

 مائية(

 رئيس لجنة الرواتب

11 
بيان عبد 

 المطلب مهدي

 ماجستير مدرس
 إدارة بيئة إدارة البيئة

 

12 
امجد نعمة 

 جاسم

مدرس 

 مساعد

 ماجستير

 علوم حياة

إحياء 

 مجهريه /

بكتريولوج

 ي

 الى 2013 بعثه من

2018   

13 
فاضل نعمة 

 عبد الرضا

مدرس 

 مساعد

 ماجستير
 بكتريا م حياةعلو

 

ديانا باسم عبد  14

 الحميد

مدرس 

 مساعد

تتمتع باجازة امومة  بكتريا علوم حياة ماجستير

 2016منذ أيلول 

ستار عزيز  15

 غميس

مدرس 

 مساعد

  بكتريا علوم حياة ماجستير
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 2017البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لقسم التطور االحيائي خالل عام
 

 2017ورة خالل  االبحاث المنش
 اسم المجلة عنوان البحث اسم الباحث ت
1- Asaad M.R. AlTaee 

Najeem R. Khamees  
nadia A.H. Al-shammary 

Vibrio Species Isolated from 
Farmed Fish in Basra City in Iraq 

Journal of 
Aquaculture 
Research & 
Development. 
8(2):1-4.  

2- Anwar  A Maki, 
Ali Sharif 
Asaad  M.R. Al-taee  

Evaluation of Heavy Metals 
Resistant Micrococcus sp. 
Isolated from Rivers in Basra, 
Iraq 

J. of Bioremediation 
& Biodegradation 
8(1): 1-4.  

3- Asaad.M.R.AlTaee 
Fadhil N.Al Kanany 
Star A.Gmais 
Hassan A.N.Al Shawi 

Biodegradation of Aliphatic 
Hydrocarbons by Bacteria 
Isolated from Khor Al-Zubair 
Channel, Southern Iraq 

International 
Journal of Marine 
Science, 7(18): 
176-182 

4- Abdulminam Hussien Ali 
Almusawi, 
Haleemah Jabbar Al-
Aradi, 
Kadhim Jasim Hammadi. 

 

The impact of salinity stress on 
morphological and anatomical 
aspect of water hyssop Bacopa 
monnieri (L.) Wettst grown in 
vitro 

African Journal of 
Biotechnology, 
16(15), 801-807 

 حليمة جبار عبد الرزاق -5
انسام مهدي صالح   

 خيون علي محسن 
جهاد مكي مجيد   

 monnieri Bacopa اكثار نبات بربين الماء
 L. خارج الجسم الحي 

المجلة العراقية لالستزراع 

  12-1(، 1)14المائي، 

6- Haleemah J. Al- Aradi ; 
Eman A. AL-Imarah ; 
Rabeeha M. Alzuhairi , 
Hamid T. ALSaad 

Use of Ethyl Methane Sulfonate to 
Produce Salt Resistant Mutant 
Strains of Bacterial Species 
Isolated from Sugarcane Callus 
Culture  

Journal of 
Pharmaceutical, 
Chemical and 
Biological, 4(4): 
465-474   

7- Majid A. Ibrahim  
Haleemah Jabbar Al-
Aradi, 
Khayun A. Muhsen  

Affect some growth regulators on 
proliferation of myrtle (Myrtus 
communis L. cv. Local) plant by 
in vitro culture. 

 مقبول للنشر 
Advances in 
Agriculture & 
Botanics-
International 
Journal of the 
Bioflux Society,   

 أ.د. مالك حسن علي 8-

 أ.م. هدى كاظم أحمد

 أ.م. هناء حسين محمد

 م.م. جهاد مكي مجيد

Five Bivalve Species from the 
Recently Discovered Coral Reef in 

Journal of Biology, 
Agriculture and 
Healthcare.7(8), 17-
21  

-9 Hanaa H. Mohammed Delavalia longifurca (Sewell, 
1934) (Copepoda: Harpacticoida) 
from the Southern Iraqi Marshes 
and Shatt Al-Arab River Basrah, 
Iraq 

 مقبول للنشر

Biological and 
Applied 
Environmental 
Research   
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10- Abbas  Matter Al- Maliki 
Sanaa Q. Badr 
 Sattar Ahmed Al-Salman 
Ihsan A. Mkashaf  Al-
Asadi    

Estimation and Investigation of 
Antimicrobial Activity of 5-methyl 
Acetyl Salicylic Acid against Two 
Pathogenic Fungi 

World Journal of 
Pharmaceutical 
Sciences, 5(7):25-28 

11- Sanaa Q.badr 
Basil A.Abbas 

Study Resistance of (C. tropicalis 
and C. glabrata) to Some Heavy 
Metals and Oil Compounds 
Laboratory 

Journal of Biology, 
Agriculture and 
Healthcare, 7(7): 
 7-9. 

12- Amjed Alabresm Thomas 
Chandler,b Alan W. 
Dechob and Jamie Lead 

Use of PVP-coated magnetite 
nanoparticles to ameliorate oil 
toxicity to an estuarine 
meiobenthic copepod and 
stimulate the growth of 
oildegrading bacteria 

Environmental 
Science Nano, 16, 
23-47. 

13- Fadhil N.A.Alkanany Evaluation of Microbial quality of 
pipeline water with chlorine in 
some regions of Basrah City. 

International 
Journal of Current 
research,  9(2) 
46467-46469. 

 

 شعبة المعلومات البحرية والتوثيق
 فـي المختبـرات مـن العديـد علـى منهـا قسـم كـل يتكـون  علميـة اقسـام سـتة البحـار علـوم مركـز يضـم

 علــى تســتند ســنوات لخمــس تمتــد علميــة خطــة بوضــع البحــار علــوم مركــز يقــوم. األختصاصــات مختلــف
 المؤسســات قبــل مــن المطروحــة لالمشــاك بحــل تهــتم اســتراتيجية مشــاريع تضــم األمــد بعيــدة علميــة محــاور
 األجنبيـة الشـركات مع تعاقدية ومشاريع والعالمية األقليمية المنظمات مع تعاون  ومشاريع الخدمية والدوائر
. العلميـة للخطـة السـاندة األكاديميـة البحـوث مـن كبيـر عـدد وكذلك علياال دراساتال طلبة عومشاري والمحلية
 وتطـــوير العلمـــي النشـــاط ومتابعـــة ألدارة قســـم وجـــود الكثيـــرة لعلميـــةا النشـــاطات هـــذه وتوثيـــق أدارة تطلبـــت
 العالميـــــة العلميــــة المعاهــــد ومواكبــــة التعــــاون  وخطــــوات العــــالمي والتطــــور يتناســــب بمــــا العلميــــة الخطــــط
 تتكامـل وحـدات عدةعلى  شملتو . البحار علوم مركز انجازات توثيق على لعملبا تهتم الشعبة .واألقليمية

 : وهي المرسومة االهداف نجازال بينها فيما
 خـــالل مـــن للمركـــز العلميـــة الخطـــة باعـــداد القيـــام الوحـــدة هـــذه وظـــائف اهـــم مـــن:  العلميـــة الخطـــة .1

 شــهرياً  تنفيــذها ومتابعــة المركــز ومجلــس العلميــة االقســام فــي العلميــة اللجــان مقــررات بــين التنســيق
 الحقليـة كالسـفرات ومتطلباتهـا اثلالبحـ االنجـاز نسـب متابعـة خـالل مـن العـام نهاية حتى وفصلياً 
 .وغيرها

 والنشرات والسنوية الفصلية التقارير خالل من المركز نشاطات كافة توثيق على تعمل: النشاطات .2
 .الجدارية

تهــدف الــى تقــديم خــدمات االنترنــت الــى اقســام المركــز كافــة : وحــدة االنترنــت وصــيانة الحاســوب .3
 . سيبباالضافة الى القيام باعمال صيانة الحوا
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تهتم مكتبة المركز بمجاالت علوم البحار وخاصًة مواضيع األحياء البحرية، البيئة : مكتبة المركز .4
البحرية، الجيولوجيا البحرية، الكيمياء البحرية، الفيزياء البحرية، التلوث، علم األسـماك، الفقريـات، 

ت علميـة وخـرائط ويوجـد وتختلف المطبوعـات الموجـود فيهـا بـين كتـب ومجـال. التغذية، علم البيئة
الــــدوريات العربيــــة  1112الكتــــب االجنبيــــة و 5336الكتــــب العربيــــة و 1475 حاليــــا فــــي المكتبــــة

باالضــافة الــى الكتــب الخاصــة بشــط العــرب التــي . المراجــع 599الــدوريات االجنبيــة و 38246و
   تقرير 4742اطروحة و 396 كتاب و 488تضم 

 . لمعلومات والنشاطات العلمية واالدراية لمركز علوم البحاريهتم بنشر كافة ا: الموقع االلكتروني .5
تهتم وحدة االعـالم بتوثيـق كافـة نشـاطات المركـز وذلـك مـن خـالل القيـام بالتغطيـة : وحدة االعالم .6

 . االعالمية السمعية والمرئية باالضافة الى عمل التصاميم واالعالنات
 :الرسالة
 علـوم لمركـز والسـتراتيجية السـنوية العلميـة الخطـط باعـداد شعبة المعلومات البحرية والتوثيـق قومت 
 تواجــه التــي المعوقــات تشــخيص علــى ويعمــل البحثيــة الســنة مــدار علــى وتقييمهــا انجازهــا ومتابعــة البحــار
 باالضـافة. العالقـة ذات التقـارير اعـداد خـالل مـن لهـا الناجعـة الحلـول وايجـاد االبحاث انجاز في الباحثين

 تـوفير خـالل مـن عملهـم ويسـهل للبـاحثين وااللكترونيـة منهـا الورقيـة العلمـي البحـث صـادرم قـدمت ذلك الى
 خــالل مــن الكترونيــا المركــز نشــاطات عــن االعــالم فــي االســهام عــن فضــال االنترنــت شــبكة الــى الوصــول
 بتقــارير النشــاطات بتوثيــق شــعبةال قــومت كمــا. االجتمــاعي التواصــل وصــفحات الرســمي االلكترونــي الموقــع
 .دوريا وسنوية فصلية
 :الرؤية
 وتوســيع وتطويريــة تدريبيــة بــدورات بــزجهم وذلــك الكــادر تطــوير خــالل مــن شــعبةال قابليــات وســيعت  
 .والعلمية االدارية الكوادر اسناد مع للباحثين اكثر خدمات لتقديم شعبةال وحدات

 :الهدافا
 النوعيــة الجــودة مقــاييس يالئــم مــاب االداء وتطــوير وجــه اكمــل علــى ارســالته لتحقيــق شــعبةال هــدفت 

 :العمل استراتيجية .العلمي البحث مسيرة في الحاصلة والتطورات
 .التنسيق بين ادارة المركز واالقسام العلمية من اجل اعداد خطط علمية رصينة .1
 .اعداد التقارير الهادفة للعمل على تشخيص معوقات البحث العلمي وايجاد الحلول لها .2
 .ث العلمي الورقية وااللكترونيةتوفير مصادر البح .3
 .االلكتروني النشر خالل من دوليا ونشاطاته المركز عن االعالم .4
 .التدريب خالل من واالدارية البحثية الكوادر تأهيل في المساهمة .5
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 العمـل وورش والنـدوات المـؤتمرات اقامـة خـالل مـن المـدني والمجتمـع الدولة مؤسسات مع التفاعل .6
 .لدوراتوا النقاشية والحلقات

 
 لشعبة المعلومات البحريةالهيكل التنظيمي 

 
 
 
 
 

 

 

 قسم الشؤون الفنية والبحرية: 

يعتبر القسم الفني عمود من اعمدة المركز منذ نشأته في مركز علوم البحار في بداية الثمانينات 
بة تقدم من القرن الماضي وهو كان على مستوى شعبة والتي تسمى )شعبة الخدمات الفنية( وهذه الشع

الى المركز مجمل من الواجبات الفنية والبحرية والخدمية. ولديها كادر متخصص في جميع 
عندما قصفت  1991االختصاصات، وان الشعبة الفنية قدمت الكثير من التضحيات وخاصة في عام 

ن طاقم قبل العدوان االمريكي في خور الزبير وراح ضحيتها اربع شهداء م سفينة االبحاث )الباحث( من
الباخرة وغرق الباخرة بكاملها، وتوالى على مسؤولية الشعبة الفنية العديد من المسؤولين امثال المهندس 
البحري عبد الرضا جاسم عيسى والكابتن البحري حسين غازي خليفة والسيد قاسم جاسم عيسى والدكتور 

قدم الكابتن البحري  2016عام والدكتور فالح معروف وغيرهم من السادة التدريسيين حتى  حميد جاسم
تبديل الشعبة الفنية الى قسم وذلك ل  حسين غازي خليفة طلب الى السيد مدير عام مركز علوم البحار

، فقام السيد المدير العام بعرضها ي زاد عن مئة شخص بين موظف وموظفةلكثرة عدد كادر القسم والذ
 اسم قسم الشؤون الفنية والبحرية على مجلس المركز وتمت الموافقة على تسمية القسم ب

  -الرؤيا:

 يسعى قسم الشؤون الفنية والبحرية لتحقيق اهدافه بالوسائل التالية:
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توفير الكهرباء عن طريق الوطنية او المولدات الكهربائية الى بناية المركز بما فيها المختبرات  -1

 اء.وغرف االساتذة والموظفين والقواطع وادامتها في حالة عطل الكهرب

توفير الماء الى بناية المركز ان كانت في المختبرات او الحمامات الصحية وادامة كافة  -2

 العطالت التي تحدث فيها.

تجهيز المولدات الكهربائية بالوقود والزيوت وادامتها اسبوعيا" لتوفير الطاقة الكهربائية الى  -3

 البناية في عطل او انقطاع التيار الكهربائي الوطني.

دامة وتصليح سيارات الدائرة وتجهيزها في خدمة وتمشية االعمال اليومية للدائرة توفير وا -4

 وارسال البريد اليومي الى رئاسة الجامعة وباقي دوائر الدولة.

تنظيف كافة  اقسام البناية من قبل كادر النظافة من مختبرات وغرف وممرات والساحات  -5

 الداخلية والخارجية

 حدائق المركزاالشراف على ترتيب وتنظيف  -6

تجهيز وتهيئة القطع البحرية للمركز من الباخرة العلمية نسيم البصرة والباحث لتجهيزها  -7

 لالبحار لجلب الغياث

المشاركة من قبل كادر القسم الفني في جميع المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل وخارج  -8

 المركز.

 الهدف :

المشترك مع كافة االقسام العلمية واالدارية ويقدم  يهدف قسم الشؤون الفنية والبحرية الى التعاون

لها الخدمة الجليلة في كافة المجاالت الفنية والبحرية ومشاركتهم في جميع الفعاليات ويكون القسم الساند 

لها، وكذلك يأهل القسم الفني بالتعاون مع كافة المؤسسات البحرية العراقية ويقدم كل المشورة الفنية 

 .ة الصالح العاموالبحرية لخدم
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 ويتالف القسم من ثالث شعب هي :
 -الشعبة الفنية: وتتالف من : -1
 خدمة الكهرباء - أ
 خدمة الماء - ب
 خدمة النظافة - ت

 بحريةقسم الشؤون الفنية وال

 مدير القسم

 الشعبة الفنية

 الكهرباء

 المولدات

 الخدمات

 الحدائق

 السيارات

 الماء

 المخازن

     الشعبة الفنية

 البواخر

 الطاقم البحري

 المولدات الكهربائية

 المرسى

 المخازن

 السكرتارية

 التشريفات

 القاعات
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 السيارات  - ث
 المولدات الكهربائية  - ج
 الحدائق  - ح
 المخازن  - خ
 الشعبة البحرية:  -2

د من القطع البحرية منها الباخرة العلمية لالبحاث تسمى )نسيم البصرة( وسفينة االبحاث وتضم عد
)الباحث( وزورق االبحاث )علوم البحار( والزورق محار وزوارق الخدمة وزورق تابع الى اليخت الرئاسي 

ن للمواد وكذلك تتالف من طاقم بحري متكامل من ضباط ومهندسين وميكانيك وبحارة وطباخ وكذلك مخاز 
 االحتياطية ومولدات كهربائية. 

 شعبة القاعات والتشريفات: -3
وهذه الشعبة هي مسؤولة عن تهيأه وتنظيف وترتيب قاعات المركز الداخلية وكذلك الخارجية التي 

 تنعقد فيها المؤتمرات والندوات وورش العمل.
 

 محطات مركز علوم البحار
  في شط العرب مرسى الزوارق  .1

 
تقع هذه  المحطة على ضفاف شط العرب وتضم رصيف ترسو  1998 ه المحطة عام تم انشاء هذ

عليه الزوارق والبواخر التابعة الى مركز علوم البحار. وتضم مجموعة من الكوادر البحرية المتخصصة 
  تقدم خدماتها للباحثين في شط العرب والمياه البحرية العراقية.
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 م 4س = م الغاط 13م   العرض =  82الطول = 

 

 
 م 2.5م الغاطس =  6م   العرض =  32الطول = 
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 م 2م الغاطس =  8م   العرض =  22الطول = 

  محطة حرير البحاث االهوار .2

 
هي المحطة العلمية الوحيدة الواقعة في اهوار البصرة والتي تغطي الجزء الشرقي من منطقة هور 

فق الجراء البحوث العلمية. ويقدم خدماته للباحثين في )اهوار المسحب والصالل(. ومجهزة بمرا الحمار
 .محافظة البصرة
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  Scientific Diving Unitوحدة الغوص العلمي   

  

 

 

 
شكيل فريق وتم ت، بالتعاون مع جامعة فرايبرغ االلمانية 2012انشات وحدة الغوص العلمي عام 

وتم دعم  .وجمع العينات من االعماق المرجانيةدراسة األنواع القاعية والشعاب ب للقيامعلمي للغوص 
  .وحدة الغوص العلمي بجميع المستلزمات اللوجستية للغوص العلمي

 
 الفصل الثاني

 لخطة العلميةا

 مركز فأن المنتجة الجامعة لمفهوم واستجابة العراقية للدولة األستراتيجية التنموية الخطة على بناءً 
 وأمكاناتــه وأختصاصـاته يتفـق بمـا البلـد يواجههـا التـي المشــاكل حـل فـي فـاعال يكـون  ان قـرر البحـار علـوم
 البحـــار علـــوم اختصاصـــات مختلـــف فـــي بـــاحثين ةواســـاتذ عامـــا اربعـــين مـــدى علـــى متراكمـــة خبـــرة ولتـــوفر
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 ذلــك وترجمــة البيئيــة المشــكالت هــذه لحــل تســتجيب الخمســية العلميــة الخطــة فــأن األخــرى  الســاندة والعلــوم
 .منها واسعاً  مدى تغطي اتيجيةاستر  مشاريع بشكل

 ان للمركــز تتــيح اســتراتيجية ابعــاد ذات 2019-2015 للســنوات خمســية علميــة خطــة وضــع ان
 لمنشـأ واعيـة جذريـة حلـول واقتـراح وتحليـل اسـتقراء اسـاس تكـون  ان يمكـن رصـينة مخرجـات على يتحصل
 .العزيز بلدنا في البيئية للمشاكل وحلول ونتائج

 بشـرية أمكانـات ويمتلـك البحريـة البيئـة دراسـات فـي الوحيـد المتخصص هو ارالبح علوم مركز ان
 الـى الحالية العلمية الخطة قصدت فقد المجاورة البلدان في مثيالتها في الموجود تضاهي جداً  كبيرة وتقنية
ـــة متطلبـــات مـــن مســـؤوليته فـــي مـــايقع الوفـــاء للمركـــز يتـــيح التطبيقـــي البحثـــي العمـــل وتطـــوير دعـــم  التنمي

ـــة المتعلقـــة واألستشـــارات الدراســـات مجـــال فـــي وخصوصـــا  ذات المؤسســـات ســـيعين وكـــذلك البحريـــة بالبيئ
 .علمية اسس على تبنى تنفيذية خطط وضع على العالقة

 فــي تعــاون  علــى وتبنــى ســتتطور العالميــة البحثيــة والمعاهــد العالميــة بالجامعــات المركــز عالقــة أن
 ودراسـات مشـاريع تنفيـذ عـن فضـال. العلميـة المركـز مسـيرة فـي نوعيـة نقلـة سـتكون  طموحـة علمية مشاريع

 ان بيـــد. خـــاص بشـــكل البصـــرة محافظـــة وفـــي العـــراق جنـــوب فـــي العاملـــة األجنبيـــة للشـــركات واستشـــارات
 دعمـا سـتنال البحـار علـوم مركـز كـادر ضـمن العلميـة األختصاصـات كافة تغطي التي األكاديمية البحوث
 .الخطة هذه ضمن كبيرا
  2019 -2015داف الخطة البحثية الخمسية لمركز علوم البحار أهــــ

 البحريـة الميـاه باتجـاه البحثية المسارات توجه في واضحة دالة عالمة" الخليج نحو" شعار سيكون 
 .الهندي والمحيط العربي البحر في وكذلك عمان وخليج العربي الخليج مياه الى والدخول العراقية
 .ت البحثية التطبيقية لحل مشاكل وطنيةاجراء المشاريع والدراسا .1
 .ي مع توجهات المؤسسات التنفيذية ذات العالقة بالبيئة البحريةشالتما .2
 .تفعيل دور المركز في المنظمات الدولية واألقليمية في مجال البحوث والدراسات المشتركة .3
 .أنجاز البحوث األكاديمية بما يمكن الباحثين من الوصول الى درجات األمتياز .4
 .دعم مشاريع الدراسات العليا .5

 

  2019 -2015 البحار علوم لمركز الخمسية البحثية الخطةمحاور 
 تنمية السواحل وانتاج الطاقة الخضراء: المحــور الاول

 تحلية مياه ممالح الفاو -1
 التحلية لغرض البحرية المياه لسحب مختارة مواقع سيناريوهات دراسة -2
 األمن الحياتي البحري  -3
 ثر الرسوبي إلنشاء سد على شط العرب جنوب العراق باستخدام موديل رياضيتقييم األ -4
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 دراسة تكوين الجزر الحديثة في شط العرب -5
 مشروع دراسة الرسوبيات المنقولة في موانئ خور الزبير وامكانية االستفادة منها -6
 دراسة التنبؤ بالتغييرات في الساحل العراقي بسبب الرسوبيات المنقولة -7
 فورسوبية لتغير خط الساحل العراقيدراسة مور  -8
 تنمية وتطوير البيئة الساحلية -9
 دراسة تطور المؤاني العراقية باستخدام المسوحات الجيوفيزيائية البحرية -10
 توليد الكهرباء من المد و الجزر في خور الزبير -11

 الثاني: الأمن الغذائيالمحــور 

 يةالعراق البحرية المياه في الزبيدي اسماك مخزون  دراسة -1
 الصبور اسماك مخزون  -2
  التجاري  الروبيان استزراع تطوير -3
 االسماك وطفيليات أمراض -4
 العراقية السواحل لتنمية المنغروف اشجار زراعة -5
 الشبوطيات عائلة اسماك انواع بعض تكثير مشروع -6
 الكارب اسماك اصبعيات انتاج مشروع -7
 الطينية المسطحات على البحرية لالحياء طبيعية محمية انشاء -8
 المرجانية لشعابا -9
 التغيرات المناخية -10

 برامج الرصد و المراقبة: المحــور الثالث

 العراقية البحرية المياه في البيئي النظام وصحة للتلوث كدليل المحار استخدام -1
 النفطية لالنسكابات الطوارئ  خطط -2

 برنامج الرصد والمراقبة البيئية

 

 :ميةمجمل االنجازات البحثية مصنفة حسب االقسام العل

 

 القسم العلمي
 عدد 

 البحوث

البحوث 

 المنشورة

البحوث  

المرسلة 

والمقبول 

 للنشر

 البحوث 

 المنجزة

 البحوث 

المستمرة 

 والمدورة

 2 57 13 15 87 الفقريات البحرية
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 :الحقلية السفرات

 

 عدد السفرات المنطقة ت

 8   شط العرب )قضاء المدينة(   .1

 4 خور الزبير  .2

 5 الفاو  .3

 1 ابي الخصيب  .4

 1 المسحب  .5

 1 جزيرة السندباد  .6

 

 

 :العليا تالدراسا
 طالب الدراسات العليا داخل العراق

 الماجستير  الدكتوراه

 اناث ذكور اناث ذكور

8 3 1 5 

11 6 

 
 

 طالب الدراسات العليا خارج العراق
 الماجستير  الدكتوراه

 اناث ذكور اناث ذكور

10 2 1 - 

12 1 

 

 

الكيمياء وتلوث البيئة 

 البحرية
112 18 9 47 38 

 0 59 3 4 66 االحياء البحرية

 11 9 7 27 26 الرسوبيات البحرية

فيزياء المصبات والمياه 

 البحرية
26 3 4 19 0 

 11 0 4 10 25 التطور االحيائي

 62 181 40 77 243 المجموع
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 :2017 لعام العليا الدراسات على االشراف

 

 الجامعة والكلية التدريسي اسم القسم العلمي

 جامعة البصرة/كلية العلوم د.سامر عدنان رحمة قسم الفيزياء البحرية

 كلية العلوم / جامعة البصرة ا.د حامد طالب السعد قسم الكيمياء البحرية

 أ.م.د عبد الكريم طاهر يسر قسم الفقريات البحرية

 

 م.د مصطفى سامي فداغ

 جامعة البصرة / كلية التربية

 للعلوم الصرفة

 جامعة البصرة / كلية الزراعة

 
 

 :العلمية الترقيات
 المجموع مدرس استاذ مساعد استاذ اللقب العلمي

 10 1 4 5 العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ز:للمرك التدريسي الكادر تطور

 :العلمي اللقب حسبللمركز  التدريسي الكادر
اللقب 

 العلمي/االقسام
التطور 
 االحيائي

االحياء 
 البحرية 

الفيزياء 
 البحرية

الرسوبيت 
 البحرية 

الفقريات 
 البحرية 

الكيمياء 
 البحرية

 3 5 4 3 4 4 مدرس مساعد
 9 10 5 3 2 4 مدرس

 2 9 3 3 6 3 استاذ مساعد

 المرتبة العلمية اسم  التدريسي ت

 استاذ د. شاكر غالب عجيل 1

 أستاذ د. كاظم حسن يونس  2

 استاذ د. نادية عبد االمير المظفر 3

 استاذ ود سلمان محمدد. دا 4

 استاذ د. هند مهدي جارهللا 5

 استاذ مساعد د. حليمة جبار عبدالرزاق 6

 استاذ مساعد د. خالد خصاف صالح 7

 استاذ مساعد د. عباس جاسم تومان 8

 استاذ مساعد عيسى طه محمد 9

 مدرس  بيان عبد المطلب مهدي 10
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 6 4 1 1 6 2 استاذ
 20 23 13 10 18 13 المجموع

 101 المجموع الكلي
 

 لشهادة:حسب ا للمركز الكادر التدريسي
 

التطور   ةالشهاد
 االحيائي

االحياء 
 البحرية 

الفيزياء 
 البحرية

ت االرسوبي
 البحرية 

الفقريات 
 البحرية 

الكيمياء 
 البحرية

 المجموع

 53 12 14 7 7 6 7 الماجستير 

 44 12 7 6 4 8 6 الدكتوراه
 

 

 

 

 :الخارجية االيفادات

 

 اسم الموفد الدولة الجهة الموفد اليها موضوع االيفاد ت
رقم وتاريخ 

 االمر االداري

  المشاركة في ورشة عمل  .1

الجمهورية 

االسالمية 

 االيرانية

أ.م.د. عبد الحليم 

 علي المحيي

في  313

27/2/2017 

2.  
وقائع المؤتمر العالمي 

 لعلوم البحار
 شهرجامعة خرم

الجمهورية 

االسالمية 

 االيرانية

أ.د. حامد طالب 

 السعد

أ.د. عبد الزهرة 

 عبد الرسول

أ. صادق سالم عبد 

 هللا

م.د. أوسامة قاسم 

 خليفة

الكابتن البحري 

 حسين غازي خليفة

7/17/2611 

 3/1/2017في 

3.  

Training workshop 

on fundamentals of 

Oceanographic 

Data Management  

 طهران

الجمهورية 

االيرانية 

 االسالمية

أ.م.د. عبد الحليم 

 علي المحيي

7/17/1969 

في 

22/2/2017 

4.  
المشاركة في الدورة 

 التدريبية

الجمهورية 

 التونسية
 تونس

م.د مصطفى سامي 

 فداغ

7/17 /11588 

 2017/ 9/5في 

5.  

العمل على مشروع نبات 

 القرم
 ايران

جمهورية 

ايران 

 االسالمية

طيف د. أيمن عبد الل

 كويس

7/30 /2120 

في 

24/1/2017  
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6.  

تنسيق توأمة التعاون 

العلمي مع جامعة تشرين/ 

الجمهورية العربية 

 السورية

 سوريا

جامعة 

تشرين/ 

الجمهورية 

العربية 

 السورية

د. شاكر غالب أ.

 عجيل

د. أيمن عبد اللطيف 

   كويس

 

في  1081

24/4/2017 

7.  
المشاركة في المؤتمر 

م العالمي االول لعلو

 محيطات غرب اسياال

 طهران 

الجمهورية 

االسالمية 

 االيرانية

أ.د. علي عبدالزهرة 

 دعيبل

30-

31/10/2017 

 

 

 الداخلية: االيفادات

 رقم وتاريخ االمر االداري الجهة الموفد اليها اسم الموفد ت

1.  
أ.د. فارس جاسم محمد 

 االمارة
 6/2/2017في  334 جامعة كربالء / كلية العلوم

 9/3/2017 جامعة الفرات االوسط / الكلية التقنية هند مهدي جارهللاا.د.   .2

 17/1/2017في  10 مقر وزارة النفط في بغداد أ.م.د. منال كامل االسدي  .3

 2017/ 4/4في  908 جامعة ذي قار / كلية العلوم أ.د. حامد طالب السعد  .4

5.  
السيد صالح مهدي 

 صالح
 4/4/2017في  908 جامعة ذي قار / كلية العلوم

 4/4/2017في  908 جامعة ذي قار / كلية العلوم السيد محمود شبيب حيدر  .6

7.  

 أ.د. علي عبد الزهرة 

أ.م.د. عبد الحليم علي 

 محيي

أ.م.د عبد الجبار جلوب 

 حسن

أ. السيد صادق سالم عبد 

 هللا

 م.د. والء مجيد خضير

وزارة الموارد المائية / محافظة 

 بغداد
 4/5/2017في  1181

 والء مجيد الموسوي د.  .8
دائرة شؤون االلغام التابعة لوزارة 

 الصحة والبيئة / محافظة بغداد
 3/5/2017في  135

9.  
أ.د. ابتسام مهدي عبد 

 الصاحب
 17/1/2017في  157 جامعة ذي قار/كلية العلوم 

10.  
أ.د. عبد الزهرة عبد 

 الرسول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ءلة والعدالة والهيئة الوطنية للمسا
 1/3/2017في  524

11.  
أ.م.د عبد الكريم طاهر 

 يسر
 19/3/2017في  730 جامعة تكريت /كلية الزراعة

12.  
أ.د علي عبد الزهرة عبد 

 الرسول دعيبل
 7/3/2017في  183 محافظة بغداد

13.  

 د. اوسامة قاسم خليفة

 د. حسن خليل حسن

االستاذ طارق سالم عبد 

 هللا

 محافظة بغداد
في  1/11/2088

25/2/2017 
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 26/2/2017في  458 مجلس النواب –الدائرة القانونية  أ.م صادق سالم عبد هللا  .14

15.  
أ.م.د عبد الحليم علي 

 المحيي
 22/3/2017في  767 محافظة بغداد 

 17/1/2017في  10 محافظة بغداد م.د. عبداالمير رحيم  .16

 12/1/2017في  9 محافظة بغداد م.د. عبداالمير رحيم  .17

18.  

تقييم االثر البيئي لوحدة التقطير  د عامر عبد هللا جابرأ.م.

الجوي الثالثة في مصفى النجف 

ووحدة التقطير الجوي الثانية في 

 مصفى الديوانية

 27/4/2017في  129

19.  
المشاركة في المؤتمر السنوي البيئي  عدي محمد حسن قاسم

 الدولي الثاني

 9/4/2017في  927

20.  
ا.م.د. عبد الجبار جلوب 

 ن  حس

الصادر  12/1/2017في  9 وزارة النفط / بغداد

من مكتب االستشارات 

 البحرية

21.  
ا.م.د. عبد الجبار جلوب 

 حسن  

 17/1/2017 10 وزارة النفط / بغداد

الصادر من مكتب 

 االستشارات البحرية في

22.  
ا.م.د. عبد الجبار جلوب 

 حسن  

Block 8 13/2/2017في  46 الباكستانية / بغداد 

من مكتب الصادر 

 االستشارات البحرية

23.  
ا.د. حسن خليل المحمود                       

 د. اوسامة قاسم خليفة

االمانة العامة لمجلس النواب/ دائرة 

 بغداد-البحوث 

 2/2017/ 26في  458

 3/5/2017في  135 دائرة شؤون االلغام/ بغداد د. والء مجيد الموسوي  .24

25.  
ا.م.د. عبد الجبار جلوب 

د. والء مجيد حسن  

 الموسوي

 10/5/2017في 1217 وزارة الموارد المائية/ بغداد

26.  
د. أيمن عبد اللطيف 

 كويس

 18/5/2017في  1283 وزارة الزراعة / بغداد

 

 

 التدريس في الكليات

 االمادة المرحلة القسم الكلية اسم التدريسي ت

فسلجة  الثالثة الوقاية الزراعه ا.د. هند مهدي جارهللا 1

 راتحش

جيوفيزياء  الثالة النفط الهندسة د. والء مجيد خضير  2

 جيولوجي

البيئة  التربية  . مهند كاظم م 3

 الكيمياء

كمياء  الثالثة

 تحليلية

 رياضيات االولىالمحاصيل  الزراعة  . عادل جاسم م.م 4
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 /االنتاج

وقاية /  الزراعة مناف قاسم  د..م 5

 صناعات

 رياضيات االولى

 انواء الجوية الثالثة البيئة العلوم  عبد الحليم علي .أ.م.د 6

 انواء الجوية الثانية طبيعي  العلوم البحار د. عبد الحليم علي أ.م. 7

 

 

 تدريس طلبة الدراسات العليا وتقويم بحوث

 االمادة الكلية الشهادة اسم الطالب اسم التدريسي ت

وداد علي عبد  اسعد الطائي أ.د. -1

 سلمان

 –كلية الزراعه  اهدكتور

 جامعة البصرة

االحياء 

 المجهرية

تقييم للمجالت  بجوث 4تقييم  ا. د. هند مهدي جارهللا 2

العلمية 

 المختلفه

الى مجالت   3

الى  1اجنبية و

مجلة وادي 

 الرافدين

طفيليات 

وتقنيات 

 حياتية

 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل

عنوان  اسم التدريسي ت

تمر او المؤ

 الندوة

نوع  التاريخ مكان انعقادها

 المشاركة

مؤتمر التقنيات  ا. د. هند مهدي جارهللا 1

 الطبية 

الكوفة/المعهد 

 الطبي

 القاء بحث 9/3/2017

مؤتمر الموارد  ا. د. هند مهدي جارهللا 2

 المائية الثاني

 القاء بحث 27/7/2017 ميسان

ندوة وزارة  ا. د. هند مهدي جارهللا 

 موارد المائيةال

مقر 

 الوزارة/بغداد

مناقشة  7/9/2017

التوصيات 

الخاصة 

 بالمؤتمر

      

 د. نادية عبداالميرأ. 3

 م.د. عبداالمير رحيم 

ورشة عمل 

حول معالجة 

تلوث التربة 

بالمخلفات 

 النفطية

رئاسة جامعة 

 البصرة

4/4/2017  مشاركة 

 مشارك

ورشة عمل  م.د. عبداالمير رحيم 4

ثر دراسة اال

البيئي لعملية 

 االنتاج المعجل

19/1/2017 محافظة بغداد  مشارك 
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 2017مركز علوم البحار إنجازات أبرز 

 أوالً: النشاط االقليمي والعالمي 

 

 المشاركة في مؤتمر علوم البحار في الجمهورية االسالمية االيرانية:

االول لعلوم البحار في الجمهورية  عرض السيد رئيس المجلس تفاصيل مشاركته في المؤتمر العالمي    

االسالمية االيرانية الذي عقد في العاصمة طهران نهاية شهر تشرين اول الماضي، تلبية للدعوة االيرانية 

الموجهة للمركز بهذا الخصوص، واوضح مساهمته في لجنة تقييم جلسات المؤتمر العلمية، وتقديم بعض 

اور المؤتمر وسعة مكان االقامة الذي لم يكن يتناسب مع المالحظات التي تخص عدد المشاركين ومح

عدد الحاضرين، فضال عن وجود دراسات مرجعية في المؤتمر وهي بمثابة بحوث ثانوية االهمية، 

وكانت مالحظات تمس صميم عمل المؤتمر، واشار السيد رئيس المجلس الى االهتمام االيراني بدراسة 

متر داخل بحر قزوين التي يعزونها لتأثيرات االقفاص السمكية،  300تّكون طبقة الهوائية على عمق 

بدراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال التنقية البيولوجية للمياه، فضال عن االهتمام   فضال عن اهتمامهم

، واشار السيد رئيس المجلس الى ان خالصة المناقشات العلمية في  Ballast water بمياه التوازن

 ت تركز على اعتبار المستقبل سيكون لموارد البحر.المؤتمر كان
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 مي للبيئة في الجامعة التكنلوجية مؤتمر العلالالمشاركة في 

للبيئة في العلمي شارك السيد مدير عام مركز علوم البحار االستاذ الدكتور علي عبد الزهرة دعيبل في المؤتمر 

التي م مناقشة التوصيات واالستنتاجات ت . 2017 –ثاني ن اليتشر 14- 13للفترة من الجامعة التكنلوجية 

  تم تكريم الباحثين المشاركين. المؤتمرالبحوث المقدمة للمؤتمر. في نهاية جاءت في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارة علمية الى جامعة خرمشهر للعلوم والفنون البحرية في ايران

خرمشهر للعلوم والفنون البحرية ومركز برنامج التعاون العلمي المشترك بين جامعة  بناء على
الذي تم االتفاق عليه خالل اللقاء الذي تم بين الطرفين على متن باخرة األبحاث نسيم  علوم البحار

جامعة خرمشهر للعلوم  شارك عدد من األساتذة والطالب في زيارة الى .21/12/2016البصرة بتاريخ 
تم خاللها  ،2017شباط   9 - 6خالل الفترة من إليرانية في الجمهورية اإلسالمية ا والفنون البحرية

زيارة عدد من مختبرات كلية علوم البحار والمحيطات وتم االطالع على األجهزة العلمية في المختبرات، 
وبعدها زيارة القبة الفلكية في جامعة خرمشهر وتم زيارة جامعة ازاد االسالمية _ فرع عبادان وزيارة 
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ندسة وزيارة قاعة النشاطات الرياضية في كلية االدارة واالقتصاد البحري وكذالك زيارة مختبرات كلية اله
م،  1921( الذي تأسس عام Rangooniha Mosqueاول مسجد في المدينة وهو مسجد رنغونية )

وزيارة جامعة صناعة النفط )دانشكاه  1927  وزيارة اول محطة وقود في عبادان التي انشات عام
كلية هندسة النفط الشهيد تندكويان )دانشكدة مهندسي نفت شهيد تندكويان( والتجول في صنعت نفت( 

 مختبراتها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارة الوفد اإليراني التابع لجامعة خرمشهر في األهواز لجامعة البصرة

سة زار وفد إيراني يمثل ثالثة عشر جامعة إيرانية في منطقة األهواز جامعة البصرة ، وعقدت جل 
وعلى متن باخرة األبحاث التابعة لمركز علوم البحار  21/12/2016عمل في يوم األربعاء المصادف 

. وقام السيد رئيس جامعة البصرة االستاذ الدكتور ثامر أحمد حمدان بإدارة الجلسة. مما تجدر االشاره 
اجه بور ومساعده األستاذ إليه إلى إن رئيس جامعة خرمشهر لعلوم البحار األستاذ الدكتور لطف   خو 

الدكتور وحيد ياورى حضرا االجتماع وتم مناقشة برنامج التعاون المشترك بين جامعة خرمشهر لعلوم 
 البحار ومركز علوم البحار ، تم من خالله االتفاق على عدد من المواضيع العلمية المشتركة.
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يات البيولوجية في جامعة الفررات باحث من المركز يشارك في المؤتمر الدولي االول للتقن 

 االوسط

للتقنيااات الطبيااة  هنااد مهاادي جااارهللا فااي المااؤتمر العلمااي الاادولي االول ةالاادكتور االسااتاذشاااركت 

المعهااد  –الااذي اقاايم ماان قباال رئاسااة ) جامعااة الفاارات االوسااط  2017اذار   9-8والبيولوجيااة للفتاارة ماان 

وم الطبيااة التقنيااة نرتقااي لخدمااة المجتمااع  . شااارك فااي هااذا التقنااي الطبااي/ الكوفااة (  تحاات شااعار   بااالعل

باحث من مختلف الجامعات ألعراقيه ومختلف الاوزارات، حياث تام مناقشاة العدياد  250المؤتمر أكثر من 

من البحوث في االختصاصات العلمية البيولوجية والطبية . خضعت جميع البحوث العلمية للتقاويم العلماي 

ن في اللجنة العلمية للمؤتمر. تم إلقاء محاضارات علمياه متميازة مان قبال اسااتذة  من قبل اساتذه متخصصي

متخصصاين . تاام توزياع الشااهادات التقديريااة لجمياع الباااحثين المشااركين فااي المااؤتمر وسايتم نشاار جميااع 

 الكوفة.البحوث في عدد خاص من مجلة علوم 
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  العراقي النواب مجلس في البحوث دائرة في البحار علوم ركزم يقيمها حوارية دوةن 
 

 في البحوث دائرة في حوارية ندوة بتقديم البصرة جامعة البحار علوم مركز من علمي فريق قام 
 عبد  خور في الحدود ترسيم لقضية واالقتصادية الطبيعية االبعاد حول العراقي النواب مجلس

 حسن خليل حسن الدكتور باالستاذ الفريق تمثل عبد  خور في المالحة يمتنظ اتفاقية إقرار وتداعيات
 دائرة الى الفريق مقد النطاق ذات وعلى خليفة قاسم اوسامة والدكتور عبد  سالم صادق واالستاذ
 .للعراق الجغرافية الحدود بقضية لالحاطة المهمة االكاديمية الدراسات من مجموعة البحوث
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 البحري التلوث على السفن وأثر التوازن اهمي 
 قاعة على محاضرة البحرية الفقريات قسم في التدريسي مايكل وليم خالد المساعد االستاذ قدم 
 البيئة الى يضاف ما كل بأنه العلمي وتعريفه االتلوث حول المختار احمد مصطفى المساعد االستاذ
 الى اضافة العملية هذه في والمباشر الرئيس الدور االنسان يلعب اذا والمتوازن  الثابت نظامها من ويغير
 السفن تلعبه الذي والدور الدولية التجارة التطور ونتجه الجيولوجية االضطرابات نتيجة طبيعة تضيفه ما

 على النفطية والمنتجات االستهالكية للسلع التجاري  والتداول نقل عمليات من المجال هذا في التجارية
 والمواد وانبعاثاتها والنفطية والسياحية التجارية السفن تسببها التي التلوث عمليات تشمل السنة ايام مدار

 البيئة المشاكل اكثر من السفن في التوازن  مياه بان تفسير التوازنوجاء ومياه البحر في تلقى التي الصلبة
 واالحياء البكتريا من المختلفة نواعباأل المتمثلة الملوث نقل في حقيقية مخاطر من تمثله لما لبيئي للتلوث
 والتي المائية للبيئة الغازية الجريرة االنواع لنقل المسببات اهم احد التوازن  مياه تعتبر كذلك الضارة الدقيقة
 القوانين وبغياب ومتيسرة مقاومة االنواع تلك تكون  عندما خصوصا المحلية باألنواع المباشر الضر تسبب

 البحرية مياهنا في ماتعانية خصوصا مصراعيه على مفتوح الباب تجعل سوق  أنهاف وتطبيقاتها الصارمة
 عليها. والسيطرة القوة بغياب االقليمية
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 البصرة نسيم الرئاسي اليخت متن على الفيفا استقبال

 

 عبد األستاذ والرياضة  الشباب وزير دالسي وبصحبة القدم بكرة الدولي لالتحاد الفيفا من وفد زار
 االتحاد من وأعضاء مسعود الخالق عبد األستاذ القدم بكرة العراقي االتحاد رئيس والسيد عبطان الحسين
 جامعة رئيس مساعد السيد الوفد استقبال في وكان العراقية المالعب عن الحظر لرفع القدم بكرة المركزي 
 وقد خليفة غازي  حسين الدكتور الكابتن الرئاسي اليخت وربان النور دسع ساجد الدكتور األستاذ البصرة
 استقبل ما مثل الوفد وودع بالرحلة الوفد استمتع وقد العرب شط مياه في البصرة نسيم الباخرة أبحرت
رجاع التوفيق كل العراقية للرياضة متمنين  .الرياضية المحافل في العراقية المنتخبات هيبة وا 
 

 عبدهللا خور حول حوارية دوةن
 علوم مركز عام مدير السيد برئاسة البحار ومركزعلوم البحري  المنتدى بين البحرية الندوة عقد تم

 الندوة حضر وكذلك البحار علوم مركز اساتذة من ونخبة  دعيبل الزهرة عبد علي الدكتور البحاراالستاذ
 كافة من المهندسين الربابنة من ونخبة لكنه الكريم عبد مهندسين رئيس البحري  النقل عام مدير السيد
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 ومقترحات بتوجيهات الندوة وخرجت   عبد خور قضية مناقشة الندوة خالل تم البحرية المؤسسات
 .النواب مجلس ممثلية مع القادم االجتماع في تناقش سوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طويلة ولفترات عالية بكثافات لالسماك نقل وسيلة ابتكار
 مطلك عبد سالم د..ا و عبد  عامر .د.م.ا و رحيم عبداالمير .دم. من مكون  لميع فريق تمكن

 وفي عالية وبكثافات طويلة ولفترات الحية لالسماك نقل وسيلة ابتكار من الباحث مساعدي من وعدد
 %300 الى علية متعارف عما االسماك كثافة زيادة من الباحثون  تمكن بحيث مثالية صحية ظروف
 عملية في الضارة غير الكيميائية المواد من مجموعة استخدمت حيث وفيات او اجهاد اي حصول دون 
 المتر في اصبعية 40000 نقل امكانية الى يؤدي ،مما االجهاد وتقليل االسماك تهدئة لغرض النقل

 وفيات. حصول دون  الماء من الواحد المكعب
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 مناطق اختيار

 نبات لزراعة 

 انكروفالم 

 

 

 

 

 بعض الستزراع االماكن أنسب الختيار البيشة( )راس منطقة الى استطالعية حقلية سفرةب القيام تم
 االستعانة وتم القادم الشهر خالل االسالمية ايران جمهورية من جلبها سيتم التي المانجروف نباتات من
 جمع وتم للزراعة مقترحة موفقة تحديد وتم المنطقة استطالع لغرض الفاو زراعة دائرة منتسبي بأحد

 المد منطقة في الثانية الحدود حرس أمريه كتيبة مقر شمال تقع احدهما منطقتين من في تربة عينات
 والسير الحركة عن بعيدتين المنطقتين ان علما المنطقة في الزراعين حقول احد قرب تقع التي والجزر
 التجربة لنجاح اكثر امانا سيوفر مما
 

 األسماك لتربية مصغر متداور مائي استزراع نظام شاءوإن تصميم

 

 

 

 

 

 

 

 
 باحثين مع وبالتعاون  يسر طاهر الكريم عبد الدكتور البحار علوم مركز من باحث قام
 مصغر متداور مائي استزراع نظام وانشاء بتصميم المركز في البحرية الفقريات قسم من ومختصين

 من تعتبر الدوار النظام في األسماك تربية عملية ان الى ثالحدي بداية في ،تطرق  األسماك لتربية
 جيدة نتائج من لها لما البلدان من كثير في تستخدم الطريقة وهذه ، المائي االستزراع في الحديثة الطرق 
 اذ ، المياه من كبيرة كميات او كبيرة مساحات تتطلب ال الطريقة هذه ان عن فضال األسماك تربية على
 ، فيه الموجودة الفضالت من كثير من التخلص بعد األحواض الى ثانية مرة المستخدم الماء يعود

 المــــــــــوارد شحة من تعاني التي او المياه فيها تتوفر ال التي المناطق في التقنية هذه تستعمل
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 الحاجة عدم الى اضافة للماء االمثل االستعمال هو التربية من النوع هذا تعريف الى اضافة.المائــــــــــــــية
 قطرة كل من االستفادة يمكن ذلك من العكس على بل الماء تصريف لغرض المبازل وتجهيز حفر الى
 المردود الى اضافة العاملة االيدي من عدد وبأقل كلف بأقل العمل الستمرارية المشروع لصالح ماء

 اكثر في االنظمة هذه انتشرت عالموضو  ذات وفي.والماء لألرض االمثل استغالل عند الجيد المالي
 المالي المردود وعلى واإلنتاجي البيئي المستوى  على ايجابية نتائج من لها لما المتحضرة البلدان

 او مساحات يتطلب ال النظام هذا فان ذلك الى اضافة المشروع هذا مثل على القائمين لألشخاص
 التربية بعملية قياساً  النظام هذا ان في تتلخص  دفوائ المشروع لهذا ان على واكد.المياه من كبيرة كميات

 المتطلبات من % 15-10 سوى  يتطلب ال جيد بشكل المصمم النظام قليلة مياه يحتاج االعتيادية
 هذا استعمال يمكن مرتفعة االرض كلف تكون  التي المواقع في صغيرة: االرض متطلبات .للماء اليومية
 مساحة من (1/20) االرض نسبة ان حيث الترابي الحوض مساحة نفسب قياسا جداً  عالٍ  وبإنتاج النظام
 من عدد بواسطة ادارتها يمكن عاملة(: )ايدي منخفضة العمل متطلبات.التقليدي االستزراع في االرض

 على السيطرة التقليدي العدد خمس بنسبة اي التقليدي باالستزراع قياسا (3-2) يتجاوز ال االشخاص
 تتطلب الذي االنواع تربية على يساعد والذي الحرارة درجات على السيطرة الى اضافة الماء نوعية
 وبهذا الفصول جميع في األسماك انواع جميع تسويق يمكن وبهذا السنة مدار وعلى معينة حرارة درجات
 يناالوكسج بكمية الماء يتأثر المياه نوعية  على واكد .االسواق في واألنواع الكميات على السيطرة يمكن
 بانظمة مقارنة متعددة فوائد المتداور االستزراع نظام ويوفر الحياتية والسالمة الهيدروجيني واألس المذاب

 عليها مسيطر بيئية وبظروف محدودة وارض بمياه انتاج اعلى تحقيق منها االحواض في االستزراع
 .عليها والسيطرة باالمراض اإلصابة وتقليل

 الكاملة السيطرة و المساحة وحدة في اإلنتاج زيادة هي المشروع ذاه لمثل المتوقعة ئجالنتا اهم
 في األنظمة هذه استخدام في التوسع الى  اضافة المياه استبدال الى الحاجة بدون  البيئية الظروف على

 يمكن استنتجها التي التوصيات على الباحث واكد االسماك اصبعيات انتاج في القريب المستقبل
 –حرارة درجات من الخارجية المؤثرات جميع على السيطرة في المتداور الماء روعمش من االستفادة

pH-O2 النادرة االنواع على والمحافظة السنة. فصول جميع وفي األسماك انواع جميع تربية و 
 األسماك تصيب قد والتي االمراض جميع على السيطرة يمكن اضافة االسواق في والمرغوبة واالقتصادية

 تشجيع على اكد الختام وفي وتسجيلها اليومية المشاهدات وسهولة العاملة وااليدي والوقت الجهد تقليل و
 األسماك انتاج زيادة في برامجهم ضمن األنظمة هذه بإدخال والمفاقس األسماك مزارع أصحاب

 المنتجة واالصبعيات باليرقات الحاصل الفقد من يقلل البيئية العوامل على السيطرة ان حيث المستزرعة
 .االستزراع من االخرى  األنظمة في
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 في مركز الحاسبة wordpressمشاركة باحثين من مركز علوم البحار في دورة 

 

محمد امين مجبل من مركز علوم السيد و هند مهدي جار هللا االستاذ الدكتور شارك كل من 

جامعة البصرة للفترة من  -ة في مركز الحاسب wordpressالبحار في دورة تصميم المواقع االلكترونية

وبعد اجتياز االمتحان حصل الباحثان على شهادة مشاركة في الدورة  2017-3-14الى  3-1-2017

 . وبتقدير امتياز
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 بغداد في عشر السادس العراقي الجيولوجي المؤتمر في مشاركة

 المؤتمر في حييمال علي الحليم عبد كتورالد البصرة جامعة البحار علوم مركز من باحث شارك
 وبالتعاون  الجبوري  سليم الدكتور العراقي النواب مجلس رئيس برعاية عشر السادس العراقي الجيولوجي

 المحاور من عدد المؤتمر تضمن وعالمية عربية وبمشاركة النفط ووزارة الجيولوجيا قسم بغداد جامعة مع
 والكيمياء الجيوفيزياء محور الى اضافة البيئي والتلوث المياه ادرمص ومحور النفطي التلوق  محور منها

 الطريقة بواسطة االمطار ميل النحدار تحليلة بعنوان دراسة المؤتمر خالل المحيي وقدم الجيولوجيه
 .العربي الخليج غرب شمال في كاندل مان باختيار االحصائية

 

  مونستر مدينة في تونس لةدو في عقد الذي المؤتمر في البصرة لجامعة مشاركة

 دولة في قدع الذي المؤتمر في البحرية الفقريات قسم  من  فداغ سامي مصطفى الدكتور شارك
 المائي االستزراع وتقنيات انتاج تطوير  حول تمحور المؤتمر ان قائال تحدث مونستر. مدينة في تونس
 سبل تضمنت المؤتمر اهداف ان ذلك لىا اضافة .INOC والتكنلوجيا للعلوم االسالمية الشبكة دول في

 االستزراع ساليبوا الحديثة التقنيات استخدام حيث من البحري  المائي االستزراع وانتاج تقنيات تطوير
 موقع اختبار كيفية االقفاص في البحري  االستزراع اساسيات المحاور ايضا تناولو  االنتاج. لتطوير
 كيفية  هو االساسية اهداف ومن .البحرية االقفاص لمزرعة البيئي راألث البحرية المياه في المزرعة
 كوادر تدريب على اكد المؤتمر فعاليات نهاية وفي ألمراض منها تزرعةسالم االحياء ومعالجة حماية
 االقفاص. في البحري  االستزراع تقنيات استخدام حول علمية
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 يالحكوم االتصال مفهوم حول عمل ورشة في المركز مشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وزارة نظمتها التي العمل ورشة محسن مسلم اسامة السيد مركزنا في االعالمي المندوب حضر
 في (التعليمية المؤسسات عمل في حكوميال االتصال )دور عنوان تحت العلمي والبحث العالي التعليم
 علي الدكتور رةالبص جامعة في العامة والعالقات االعالم قسم رئيس بحضور الزراعة كلية رحاب
 حامد مصطفى الدكتور من كل الورشة ادار وقد. الجامعة في االعالمية الوحدات ومندوبي الكناني
 مسؤول هادي حسن علي والسيد العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في العامة العالقات مسؤول
 يتولى الذي التشكيل انه ىعل الحكومي االتصال تعريف الى تطرقا التعليم، وزارة في الحكومي االتصال
 المؤكدة المعلومات على للحصول الوزراء لمجلس العامة واالمانة الحكومية الدوائر بين التنسيق عملية

 والسياسات البرامج إبراز في دوره عن فضالً  الدائرة في األعلى المسؤول الى تقديمها قبل والمعتمدة
 التي الحقوق  من حق المعلومات تلك على طالعاال حق ان باعتبار الحكومية والخدمات والمشاريع
 التنسيق تقديم هو الحكومي االتصال أهداف ابرز ان على أكدا كما .الديموقراطي النظام يمليها

 وغيرها والصحة كالتعليم المجاالت كافة في الوزارات وبين الدولة دوائر بين المعلومات لتدفق االنسيابي
 الكثير في ورش هكذا مثل إقامت قد الوزارة ان الى هادي حسن علي السيد اشار فقد متصل سياق وفي.

 .الوزراء لمجلس العامة اإلمانة توجيهات على بناءاً  العراقية الجامعات من
 

 المائية المورد وزارة في عمل ورشة يحضر البحار علوم مركز من علمي كادر
 .أ.م.د و عبد  سالم دقصا أ. السادة من المتكون  البحار علوم مركز من علمي كادر حضر

 وزارة في عمل ورشة الموسوي  والء د.م. و حسن جلوب الجبار عبد د..أ.م و المحيي علي الحليم عبد
 الجنابي حسن .د المائية الموارد وزير السيد يةبرعا 8/5/2017 بتاريخ االثنين يوم المائية دالموار 

 البصرة محافظة عن وممثلي الوزارة ئردوا من عدد ومدراء النواب مجلس اعضاء من عدد وبحضور
 مناقشة الورشة تناولت البصرة بلدية ومديرية البصرة مجاري  ومديرية البصرة زراعة مديرية عن وممثلي
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 كمشروع المجال هذا في الوزارة بها تقوم التي والمشاريع االعمال وبعض العرب لشط المائي الوضع
 ومشروع البصرة في الفرعية االنهار تأهيل واعادة عالجةم مشروع وكذلك وتطويرها االروائية القناة

 الوفد وقدم .الحالي الوقت في العرب شط في القاطعة السدة اقامة وامكانية العرب شط ملوحة معالجة
 تم التي المواضيع في المقترحات وبعض العلمية الرؤية تضمنه تقرير البحار علوم لمركز العلمي
 االستحسان للمركز العلمي الكادر قبل من المقدمة العلمية والرؤى  لمقترحاتا والقت الورشة في مناقشتها

 .الحاضرين ومعظم الوزير معالي لدى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المؤتمر التقويمي لمركز علوم البحار 

على قاعة كلية  2017نيسان  3عقد مركز علوم البحار مؤتمره التقويمي يوم االثنين الموافق 

/ موقع كرمة علي وبحضور كافة منتسبي المركز من تدريسيين وموظفين الصيدلة في جامعة البصرة

وقد قدمت دعوة رسمية من قبل المركز لحضور المؤتمر الى جميع كليات ومؤسسات ودوائر الدولة 

ويتم التقييم  مركزلالداء العلمي واالداري للذاتي لتقييم االبهدف يقام هذا المؤتمر سنويا  ذات العالقة.

على معايير معينة مدروسة من قبل قسم البحث والتطوير في المركز وبالتشاور مع رؤساء باالعتماد 

االقسام العلمية واالدارية، كان هناك تقييما خارجيا من جهات مختلفة فضال عن التقييم الذاتي. ولتحقيق 

جات العلمية من اصحاب المناصب االدارية المرموقة والدر خبراءفقد تم اختيار لجنة من ال هذا الهدف

المتقدمة من داخل العراق وخارجه وبتخصصات مختلفة ذات عالقة وثيقة بتخصصات المركز العلمية 

ليشاركوا في عملية التقييم وطرح االفكار وتقديم المشورة بهدف نقل الخبرات واالستفادة من التجارب 

 وملف 2016مركز لعام لسنوي لوقد بنيت اراء المقييمين استنادا الى التقرير الاالدارية الناجحة.  

ارسلت  والتي اعدت من قبل الوزارة  وقداستمارة التقييم ب مرفقةالمكتب االستشاري البحري  نشاطات

ثمانية عشر خبير من هذه الملفات عن طريق البريد االلكتروني الى لجنة التقييم المنتخبة والمتكونة من 

 بي واوروبا.مؤسسات علمية متطورة في العراق والعالم العر
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 المائية الموارد وزارة اقامته الذي الثاني العلمي رالمؤتم في البصرة جامعة مشاركة

 اسامة والدكتور جارهللا مهدي هند الدكتور االستاذ من متكون البحار علوم مركز من علمي كادر شارك

 وزارة اقامته الذي الثاني لميالع المؤتمر في عدنان سامر والدكتور الدوغجي محمد والدكتور قاسم

 الجنابي حسن د. المائية الموارد وزير السيد برعاية 2017 تموز 27-26 من للفترة المائية الموارد

 المحافظات عن وممثلي الوزارة دوائر من عدد ومدراء النواب مجلس اعضاء من عدد وبحضور

 من االساتذة من عدد وبحضور بلدياتال ومديريات  عراقال محافظات في ةالزراع مديريات عن وممثلي

 المؤتمر. تخص تيال المحاور من العديد مناقشة تم العراقية الجامعات مختلف
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 الكويت في السمكي المخزون النهيار النقاشية الحلقة في البصرة جامعة مشاركة

 المساعد وبرفقة البحار علوم مركز عام مدير معاون  يونس حسن كاظم الدكتور االستاذ شارك
 معهد من الموجهة الدعوة على بناءا حسن سعد ساجد الدكتور االستاذ البصرة جامعة لرئيس االداري 
 انهيار لمشروع الثالثة السنوية النقاشية الحلقة في للمشاركة البصرة جامعة الى العلمية لألبحاث الكويت
 البيانات من واالحتياجات التحليل البصرة جامعة عن لون ممث قدم .الكويت في السمكي المخزون 

 البحرية المياه يف الصبور اسماك مخزون  ادارة" بعنوان محاضرة القاء تم لتأهيلها. االدارية االجراءاتو 
 من والمسوقة صادةمال االسماك كميات ان كاظم دكتور اشارو  ."العرب شط في الجنوبي ءوالجز  العراقية
 المخزون  من العرب شط اريفتص انخفاض تأثير من فضال البصرة فظةمحا في الصبور اسماك
 الصيد عمليات امام الحمار شرق  ومنطقة العرب شط وخصوصا المنطقة غلق على اكد ايضا .السمكي
 .التكاثر عمليات ألجراء المجال ولفسح االفراد لحماية وذلك ايار شهر خالل وخصوصا النوع هذا ألفراد
 منطقة لكونها المياه ونوعية المنطقة على للمحافظة يةوالزاع الصناعية التلوث عمليات يلتقل  الى اضافة
 . العرب شط مياه تصاريف وزيادة .النوع هذا ألفراد وتكاثر وتغذية حماية
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 ايران االسالمية الجمهورية في تدريبية ورشة في البحار علوم مركز من باحث مشاركة

 طهران في المنعقدة الورشة في البحرية الفيزياء قسم من المحيي علي مالحلي عبد أ.م.د. شارك
 مو لعل والبحث للتعليم االقليمي المركز من مقدمة وبدعوة يةيرانالا االسالمية جمهوريةال عاصمة

 نفسه الصعيد وعلى .طهران في ومقرها اليونسكو لمنظمة التابع (RCOWA) اسيا غرب المحيطات
 وحضر .وتركيا والجزائر وأذربيجان والهند وبكستان والعراق بأيران المتمثله ولالد من مجموعة شاركت
 الدكتور الى اضافة المحيطات لعلوم االسالمية الدول منظمة مجلس امين ن اير  مصطفى الدكتور الدورة
 من حثينالبا من وعدد الجوي  والغالف المحيطات للعلوم االيراني الوطني المعهد عام مدير زاده ناصر
 االسالمية الشبكة لمنظمة التنفيذي المدير ايرن  مصطفى حضور الى اضافة االيراني. الوطني المعهد
   .(INOC) البحار علوم ونقابة لعلوم الداخلية

 
 

 البصرة في الروبيان مزارع انشاء تشجيع عن عمل ورشة نظمي البحرية االحياء قسم

 البصرة جامعة البحار علوم مركز عقد " لتنميةوا للتطوير داعم خير الوطنية ثروتنا شعار" تحت
 االستاذ المركز عام مدير السيد واكد البصرة. في الروبيان مزارع انشاء تشجيع بعنوان عمل ورشة

 للمزارع االقتصادية الهميتها للروبيان مزارع انشاء ضرورة على دعيبل الزهرة عبد علي الدكتور
 وقال .الروبيان لزراعة امكانياته تطوير له ليتسنى  المزارع نشاط دعم الدولة على واضاف والمستثمر

 امتداد وهي لمحافظةل جدا مهمة التجربة هذه ان علي حسن مالك أ.د. للورشة العلمية اللجنة رئيس
 استشارية جهة المركز ان مؤكدا ناجح استثماري  مشروع عتبارهااب الجوار دول بها قامت التي للتجارب
 تصيب التي والهالكات لالخطار تفاديا لهم االعلمية االستشارات تقديم خالل من للمزارعين داعمة

 نشاطات لجميع المباشرة للمتابعة المعنية المؤسسات كافة من لجنة تشكيل تم اخر جانب من .الروبيان
 الى وانتشارا شيوعا ثراالك البيضاء االرجل ذو الروبيان ادخال على االتفاق الى اضافة الروبيان استزراع
  .الروبيان مزارع
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 المائية الموارد لوزارة عمل ورشة في البحار علوم لمركز اعلةف مشاركة

 بغداد محافظة في المائية الموارد وزارة في عمل ورشة في البحار علوم مركز من تدريسين شارك
 النواب سمجل اعضاء من عدد وبحضور الجنابي حسن .د المائية الموارد وزير السيد الورشة ،حضر
 ومديرية البصرة زارعة مديرية عن وممثلي البصرة محافظة عن وممثلي الوزارة دوائر من عدد ومدراء
 االعمال وبعض العرب لشط المائي الوضع مناقشة الورشة تناولت .البصرة بلدية ومديرية البصرة اري مج
 واعادة معالجة ومشروع وتطويرها ائيةاالرو  القناة كمشروع المجال هذا في الوزارة بها قومت التي شاريعوالم
 ذلك الى اضافة .الحالي الوقت في العرب شط ملوحة معالجة ومشروع البصرة في لفرعيةا االنهار تأهيل
 مناقشتها تم التي المقترحات وبعض العلمية الرؤية يتضمن تقرير البحار علوم لمركز العلمي الوفد قدم
 التلوث ايقاف الى اضافة ميسان ةمحافظ من للبصرة المائية الحصة اطالقات زيادة منها الورشة في

 من المقدمة العلمية والرؤى  المقترحات والقت ،العرب شط في تلقى التي الصحي صرفال مياه في الناتج
  .الحاضرين ومعظم الوزير السيد اليمع لدى االستحسان ونالت للمركز العلمي الكادر قبل
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 البصرة في الجغرافي االرث عن عمل ورشة امةالق تستعد البصرة جامعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمؤتمر العلمي الثاني لوزارة الموارد المائيةمشاركة في الحلقة النقاشية الخاصة 

الحلقة النقاشية الخاصة بالمؤتمر العلمي الثاني لوزارة شاركت االستاذ الدكتور هند مهدي جارهللا في 

-9-17صباحا بتاريخ  10في مقر الوزارة الكائن في بغداد في تمام الساعة مت اقي الموارد المائية والتي

البحوث المقدمة للمؤتمر. في نهاية الورشة . تم مناقشة التوصيات واالستنتاجات  التي جاءت في 2017

  تم تكريم الباحثين المشاركين.
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 :المدن الرتقاء تبوابا والفنون فةالثقا بعنوان عمل ورشة
 استعداداً  المركزية الجامعة لجنة عن المنبثقة والفنون  الثقافة لجنة / البصرة جامعة اقيمت
 الرتقاء بوابات والفنون  )الثقافة بعنوان عمل ورشة 2018 لعام العربية الثقافة عاصمة البصرة الحتفاالت
 االختصاصات كل في المبدعين دور يدلتاك الجامعة تسعى والتي البحار علوم مركز باخرة في المدن(
 بكل البصرة بناء اجل من العمالق الثقافي المشروع هذا انجاز في للمساهمة والعلمية والثقافية الفنية

  .االمن ومستقبلها وثقافتها تاريخها
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 .واالقتباس التاثير وعوامل النشر وطرائق العلمية البحوث تقييم حول عمل ورشة

 و قاسم سناء م.د. و محمد حسين هناء وأ.م. الرزاق عبد جبار حليمة أ.م.د. من كل تشارك
 النشر وطرائق العلمية البحوث تقييم حول عمل ورشة في المطلب عبد بيان م. و حميد فوزي  مريم م.د.

 البحار. علوم مركز في اقيمت التي واالقتباس التاثير وعوامل
 

 فعالياتها تختتم االهوار عمل ورشة
 سترفع التي القيمة التوصيات من بمجموعة وخرجت بنجاح فعالياتها االهوار لعم ورشة انهت

 من العديد مثل الحضور ان يذكرو  الورشة. مخرجات دعم في للمشاركة متعدده وزارية جهات الى الحقا
 الزراعة رةووزا والتكنلوجيا والعلوم البيئه ووزارة العالي التعليم وزارة مثل العالقة ذات الدولة ووزارات دوائر
 بيئة وبالتحديد البيئه حماية مجال في ومتخصصين جامعة واساتذة وخبراء مستشارين عن فضال
  .االهوار

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 :الدورات العلميةثانيا: 

يبذل المركز جهودا في توفير فرص التدريب وتحديث المعلومات العلمية واالدارية والفنية لكافة 
عن طريق اقامة دورات في داخل المركز يقدمها باحثون في مختلف العاملين في المركز، وذلك 

ادناه جداول توضح  المجاالت لرفع كفاءة العمل فضال عن استضافة متخصصين من خارج المركز.
 الدورات العلمية التي اقيمت في مركز علوم البحار واالخرى التي شارك فيها منتسبو المركز خارجه. 

 
 المركز داخل يمتقا التي العلمية الدورات .1

 

ت

 ت
 اسم الدورة

الجهه 

 المنظمة

تاريخ اقامة 

 الدورة
 القائمون بالدورة

اسماء المشاركين 

 في الدورة

1- 
دورة تخصصية 

حول ادارة النفايات 

الصلبة وكيفية 

شعبة 

المعلومات 

البحرية 

26/2 – 

2/3/2017 

د.شاكر غالب  د. سيتا ارام كيوركم.

 ل عجي

د . ايمن عبد 
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 اللطيف  والتوثيق السيطرة عليها 

استاذ صادق سالم 

 عبد هللا

 استزراع الروبيان -2
قسم االحياء 

 البحرية

3-

4/5/2017 

 م.د. طارق حطاب ياسين

م.م عقيل عبد الصاحب 

 عبد الحسين

 قاسم كاظم

حوراء محمد 

توفيق جميل 

احمدعلوان و اسس 

 حنون

3- 
توظيف التقنيات 

الحديثة لخدمة البحث 

 العلمي

الفيزياء قسم 

 البحرية

9-

10/4/

2017 

 أ.م.د سامر عدنان رحمة

م.د عبد الحسين 

 جعفر

م.د منى طه 

 خضير

4- 
جمع عينات االسماك 

 وتصنيفها

قسم الفقريات 

 البحرية

16_20 /

4/2017 

 أ.م.د فالح معروف مطلك

 م.د منى طه خضير

 م.د عباس جاسم تومان

 من خارج الجامعة

5- 
التكثير الصناعي 

 لالسماك

سم الفقريات ق

 البحرية

23-

27/4/

2017 

 أ.م.د عامر عبد هللا جابر

 م.د فالح موسى جعفر

 م.م فوزي مصطفى حميد

أ.م.د فالح معروف 

 مطلك

 صابر حسين صبر

سعد مرتضى عبد 

 هللا

 بيئة وفسلجة االسماك -6
قسم الفقريات 

 البحرية

7-

11/5/

2017 

أ.د نوري عبد النبي 

 ناصر

أ.م.د عبد الكريم طاهر 

 ليسرا

م.د محمد عبد الرضا 

 جاسم

 من خارج الجامعة

7- 

استخدام التقنيات 

الحديثة في البحث 

 العلمي

قسم الفيزياء 

 البحرية

9-10/4 /

2017 

 عبد الكريم فاضل  د. سامر عدنان

 محمد كاظم حسن 

 مريم طالب

 بيداء عبد الرضا

 بهاء عبد الجليل

 

دورة برنامج 

endnote 

مركز علوم 

 البحار

22/3/

2017 

د . أمير غني عبد عون  

 من مديرية الزراعة 

 م.بيان عبد المطلب

د .فالح موسى 

 جعفر 

 د . دنيا خيرهللا

 

 
 المركز خارج المركز منتسبي بها شارك تيال الدورات .2

 الجهه المنظمه اسم الدورة ت
تاريخ اقامة 

 الدورة

اسماء المشاركين في 

 الدورة

أ.د فارس جاسم محمد  19/1/2017-15المكتب االستشاري دورة تعريفية تخصصية  1
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واد الكيمياوية الصناف الم

 ومخاطرها وطرق التعامل معها

 –في كلية العلوم 

 جامعة البصرة

 االمارة

 

دورة تصميم المواقع 

في  wordpress االلكترونية

 مركز الحاسبة

مركز الحاسبة 

 اللكترونية

الى  3-1-2017

14- 3- 2017  

 ا.د. هند مهدي جارهللا

 وا. محمد امين

2 

دورة تخصصية حول الطرق 

الحديثة في خزن المواد 

الكيمياوية وكيفية الحفاظ عليها 

 من التلف

المكتب االستشاري 

 –في كلية العلوم 

 جامعة البصرة

أ.د فارس جاسم محمد  22-26/1/2017

 االمارة

3 

تنظيم ممارسة انسكاب مادة 

كيمياوية والعملية اخالء طلبة 

في قسم الكيمياء / كلية موظفين 

 العلوم

مديرية الدفاع المدني 

 في البصرة

أ.د فارس جاسم محمد  16/1/2017

 االمارة

4 
مديرية الدفاع المدني  دور االسعافات االولية 

 في البصرة

 السيد صالح مهدي 19-23/2/2017

5 
 123الدورة التطويرية 

 للترقيات العلمية 

مركز تطوير طرائق 

 التدريس

26/2-5-

3/2017 

 م. لمى جاسم محمد

6 
كلية العلوم  مقدمة في االستشعار عن بعد

 والتكنولوجيا

12 -13 /4 /

2017 

 د. عبد الحليم علي

7 

Excel & Access  ديوان محافظة

 البصرة

في  9666م/ 

11/5/2017 

م.م امال سوادي محمد 

 علي

 م.م احمد جري شبيب

8 

مبادئ واخالقيات العمل 

 الصحفي

فظة ديوان محا

 البصرة

في  0166م/ 

18/5/2017 

م.م امال سوادي محمد 

 علي

 م.م احمد جري شبيب

 م.م عدي محمد حسن 23/2/2017-19 مديرية الدفاع المدني دورة االسعافات االولية 9

10 

كلية التربية للعلوم  (123الدورة التطويرية )

االنسانية /جامعة 

 البصرة

26/2-

5/3/2017 

 م.د عباس جاسم تومان

 م.د فالح موسى جعفر

 م.د عبد الحسين جعفر

م.د ليلى مصطفى عبد 

 الكريم

11 

وحدة ابحاث الخلية  Real time PCRتطبيقات 

والتقنيات الحيوية 

وقسم علوم الحياة / 

كلية العلوم جامعة 

 البصرة

مصطفى سامي م.د.  18-30/3/2017

فداغ ومن كليات جامعة 

 البصرة

12 
تطوير تقنيات االستزراع 

 لمائيا

-15 الجمهورية التونسية

20/5/2017 

مصطفى سامي  .م.د

 فداغ

13 
كليةالعلوم  مقدمة في االستشعار عن بعد

 والتكنولوجيا

12-

13/4/2017 

 د. عبد الحليم عليأ.م.

14 
دورة تعلم المحادثة باللغة 

 االنكليزية

 بيان عبد المطلب م. 2/4/2017 المعهد البريطاني

 فاضل نعمه م.م.
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 م.بيان عبد المطلب 10/4/2017 المعهد البريطاني IELTSة دور 15

16 
-27 كلية الطب البيطري endnoteدورة برنامج 

28/3/2017 

 سناء قاسم د.م.

17 

تقييم البحوث العلمية وطرائق 

النشر وعوامل التأثير 

 واالقتباس

كلية علوم الحاسوب 

وتكنولوجيا 

المعلومات/جامعة 

 البصرة

 ء حسين محمدهنا أ.م. 26/1/2017

 سناء قاسم د.م.

 حليمة جبار د.أ.م.

 بيان عبد المطلب م.

18 
فصل الجزيئات الحيوية عن 

 البروتينات من محاليلها الخام

قسم الكيمياء/كلية 

 العلوم

 سناء قاسم د.م. 9-10/1/2017

19 

استخدام تقنية التبصيم للكشف 

عن االخماض النووية 

DNAlRNA   واالحماض

 تيناتاالمينية البرو

-19 الطب البيطري

20/4/2017 

 سناء قاسم د.م.

 حليمة جبار د.أ.م.

 جهاد مكي م.م.

20 Real time PCR حليمة جبار د.أ.م. 5/1/2017-4 كلية الصيدلة 

21 

دورة االسعاف واالغماء 

 والصدمة

 حليمة جبار د.أ.م. 20/3/2017 كلية الزراعة

 سناء قاسم د.م.

 بيان عبد المطلب م.

 شبر جعفر رغد د.م.

22 

دورة السالمة المهنية 

 للمختبرات

-15 مركز علوم البحار

19/3/2017 

 هناء حسين محمد أ.م.

 سناء قاسم د.م.

 حليمة جبار د.أ.م.

 بيان عبد المطلب م.

23 

تقييم البحوث العلمية وطرائق 

النشر وعوامل التأثير 

 واالقتباس

 بيان عبد المطلب م. 19/1/2017 كلية الزراعه

 

 
 الترفيع لغرض المستمر التعليم في المركز منتسبي بها شارك التي لدوراتا -3

 اسماء المشاركين تاريخ انعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة ت

1.  
دورة في الترقيات 

 العلمية
مركز تطوير طرائق 
التدريس والتدريب 

 الجامعي/ كلية التربية

لغاية  26/2
5/3  

 د. والء مجيد الموسوي 

 

 

 البصرة جامعة تقيمها زراعلالست دورة

 بعنوان دورة البحرية االحياء قسم قام البحار علوم مركز يقيمها التي المستمر التعليم دوارت ضمن
 .الصاحب عبد عقيل واالستاذ حطاب ق طار  الدكتور المحاضرة القى البصرة محافظة في الرويان استزاع
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 العلوم ووزارة البصرة زراعة مديرية من االختصاص ذات في عالقة له من كل الدورة وحضر ايضا
 تجارب بين والمقارنة المحلي الروبيان انواع اهم منها محاور على وقسمت ةر الدو  تضمنت والتكنولوجيا

 في واعتمدت  الروبيان تكثير في مشجعة نتائج الحالية السنوات اثبتتو  ة الحالية والسنوات سابقة سنوات
 في حدثت جاربت عرض تم ذلك الى اضافة .التكثير عملية على التدريب وهو مهم اساس على الدورة
 دعم  الدورة اهداف ومن ايضا .لها المانسبة الحلول وايجاد المعوقات على والوقوع للمقارنة الجوار دول

 الحية باالغذية الروبيات تغذية وطرق  للروبيان االستزراع كميات زيادة الى اضافة الوطني االقتصاد
 للمتميزين شهادات تسليم تم الدورة نهاية وفي .الجوار بدول ومقارنته استزراع قعوا على قوفو وال

 .فيها والمشاركين

  
 

 

  لألسماك االصطناعي التكثير دورة

 في القسم فعاليات ضمن لألسماك االصطناعي التكثير في تدريبية دورةب البحرية فقرياتال قسم قام
 زراعة مديرية من المجال ذات في االختصاص وذوي  هتمينالم الدورة حضرو  المستمر التعليم منهج
 مفقس انشاء كيفية منها محاور ثالث الدورة تتضمن والتكنلوجيا العلوم منتسبي الى اضافة البصرة
 عملي تطبيقو  الهرمونات واستخدام االصطناعي التكثير عن محاضرة تقديم الى اضافة االسماك لتكثير
 واجزاء حيامنوال البيض الجنسية المنتجات واخذ الهرمونات حقن من االصطناعي التكثير عملية حول
 في العاملين كفاءة تطوير اهمها عدة بتوصيات الدورة خرجت ذلك الى اضافة االصطناعي. التلقيح
 االصطناعي التكثير فشل الى تؤدي التي والخطوات لصحيحةا غير الخطوات بعض لتالفي المفاقس
 السمكي المخزون  زيادة وبالتالي النفقات في الهدر وتقليل االنتاج لزيادة حيحةص بصورة العمليات واجزاء

 .واالستهالك التربية ألغراض
 

 :للتالميذ تقوية دورة
دورات تقوية منهجية الى طلبة المراحل االبتدائية والمتوسطة وباسعار اقام مركز علوم البحار 

%( الى ابناء 20هالي البصرة وعمل خصم بنسبة )رمزية ايمانا في رفع المستوى العلمي الى ابناء ا 
 .التدريسيين والموظفين في الجامعة
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 :المؤتمرات والندوات وورش العملثالثا: 

 واقامة مشاركة العراق داخل والمؤتمرات الندوات

 المشاركون المنظمة الجهة المؤتمر تاريخ المؤتمر اسم ت

 الثاني العلمي المؤتمر 1

 ئيةالما الموارد لوزارة

 الموارد وزارة .27/7/2017

 المائية

 مهدي هند أ.د.

 جاراللة
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 العراق خارج والمؤتمرات الندوات في المشاركة

 البلد المنظم المشاركون  الجهه المنظمه تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر ت
الجمهورية  10/20176 مؤتمر علوم البحار 1

االسالمية 
 االيرانية

أ.د. علي عبد 
الزهرة عبد 

 الرسول

الجمهورية 
السالمية ا

 االيرانية
 ماليزيا أ.د حامد طالب  ماليزيا 23/5/2017 مؤتمر علوم البحار 2
 الهند ا.د. فارس االمارة SRMجامعة 9/12/2017 مؤتمر علوم الكيمياء 3
 اذربيجان ا.د. فارس االمارة اذربيجان 10/2017 مؤتمر علوم البحار 4

 :في مؤتمر دولي مشاركة 

اعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفقريات  عدي محمد حسن قاسم احدس المساعد شارك المدر 
البحرية في المؤتمر الدولي الثاني التي تقيمه منظمة التنمية واالرتقاء بالبيئة العراقية برعاية العتبة 

يا مشاركه باحثين من امريكا وايران وماليزيا ولبنان ووزارة البيئة والعلوم والتكنولوجو العباسية وبحضور 
وبعض الجامعات العراقية وكان لجامعة ابن حيان االهلية دور كبير في انجاح المؤتمر وتم تسليط 
الضوء على المشاكل التي تهدد بيئتنا ووضع الحلول والمعالجات لهذه المشاكل ودور المنظمات المجتمع 

ص في تأثير الفوارق المدني والمجتمع المحلي في حل بعض هذه المشاكل البيئية وكانت مشاركتنا تتلخ
في المياه البحرية العراقية على مصائد االسماك والثروة البحرية والبيئة البحرية التي باتت تهدد بيئتنا 
بالكثير من السلبيات ووضع الخيارات المناسبة لكل هذه المشاكل البيئية وكان لها صدى طيب الذي دعا 

 م البحار وادارته وكوادره .    مركز علو التحضيرية للمؤتمر بالثناء على اللجنة 

 

 

   

 

 

 

 مشاركة لجامعة البصرة في المؤتمر الجيولوجي العراقي السادس عشر في بغداد
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حيي في المؤتمر معبد الحليم علي ال علوم البحار جامعة البصرة أ.م.د.شارك الباحث من مركز 
الدكتور سليم الجبوري وبالتعاون  الجيولوجي العراقي السادس عشر برعاية رئيس مجلس النواب العراقي

عدد من  تضمن المؤتمر. مع جامعة بغداد قسم الجيولوجيا ووزارة النفط وبمشاركة عربية وعالمية
الجيوفيزياء النفطي ومحور مصادر المياه والتلوث البيئي اضافة الى محور  المحاور منها محور التلوث

النحدار ميل االمطار بواسطة  مر دراسة بعنوان تحليلخالل المؤتوقدم المحيي والكيمياء الجيولوجية. 
 .الطريقة االحصائية باختيار مان كاندل في شمال غرب الخليج العربي

 
 

 جامعة البصرة تناقش  تحلية مياه ممالح الفاو

نظم مركز علوم البحار بجامعة البصرة حلقة نقاشية عن تحلية مياه ممالح الفاو.وأوضح الباحث 

ان هدف البحث هو توفير مياه صالحة للشرب .واشار الى ان منطقة جنوب البصرة تعاني حازم السياب 

من شحة كبيرة في توفير مياه الشرب. ولكثرة وجود الممالح في هذه المنطقة يمكن اعتماد مسطحات 

مبينا  .التبخير بالطاقة الشمسية المستخدمة في انتاج الملح جنوب الفاو في تحقيق هدف تحلية مياه البحر

ان البحث يتضمن القيام بجمع المعلومات المناخية والمعلومات الحقلية للقيام بتجارب مختبرية تحت 

ظروف متباينة من الجريان ومن مواد مختلفة مستخدمة في تغليف بحيرات الممالح ومن مواد مختلفة 

تساعد في زيادة معدل وأشار ايضا ان من أهداف البحث دراسة االسباب التي  .النتاج مياه غير مالحة

 .التبخير واألسباب التي تساعد في زيادة معدالت التكثيف

 تعاون بين جامعة البصرة ودائرة الموارد المائية في ايران

ضمن التعاون العلمي المشترك  ات المانغروف في المياه العراقيةتجربة إلنجاح التحمل الملحي لنب

ة الموارد الطبيعية في مدينة ) بوشهر ( في جمهورية ايران جامعة البصرة ودائر بين مركز علوم البحار

( في االراضي العراقية تم جلب عدة عينات من بذور إلعادة استزراع نبات المانغروف )القرماالسالمية 

قام   .هذا النبات لغرض اجراء تجارب تطبيع التحمل الملحي واستزراع النبات في بيئة مسيطر عليها

روع والمختص بالزراعة المائية ودراسات التحمل الملحي وتطفير البذور بأجراء الفريق العلمي للمش

عدة تجارب مختبرية لدراسة تأثير التراكيز الملحية المختلفة على نسب االنبات لهذا النبات وكذلك 
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 ان العمل الزال وكانت النتائج مبشرة رغم .دراسة تأثير الصدمات الكهربائية اتسر مع عملية االنبات 

الغاية والهدف من التجربة تحسين البيئة الساحلية اما مكان  .في مراحلة االولية وفي طور التجربة 

 زراعة النبات سيكون في رأس البيشة الفاو ومنطقة خور الزبير

 2016مركز علوم البحار يحصل على جائزة نيسا العالمية الفضل بحث علمي عراقي لعام 

مركز علوم  يتان فبيان عبدالمطلب التدريسيم. المظفر والباحثة  ناديةأ.د. حصل كل من الباحثة 

، تهدف الجائزة الى مكافئة التميز في البحث  2016يسا الفضل بحث علمي لعام نالبحار على جائزة 

العلمي في العراق وادخال روح المنافسة واالبتكار في مجال البحث العلمي الرصين . وبمناسبة يوم العلم 

تكريم الباحثتان بهذه الجائزة المتميز الفضل بحث في العلوم االجتماعية واالنسانية وعن العراقي تم 

اق مساهمتهم في مجاالت المعرفة االنسانية التي لها اثر واضح في الحياة العلمية واالكاديمية في العر

شبكة العلماء ومن الجدير بالذكر ان جائزة نيسا هي اختصار لكلمة ) وذلك وفق معاير علمية موضوعة 

 العراقيين في الخارج (

 

 

 

 

 

 

 

 حلقة نقاشية في جامعة البصرة عن األمراض الطفيلية المصيبة لألسماك

يلية األمراض الطف حول هدي جارهللا من قسم الفقريات حلقة نقاشيةالدكتور هند م قدم األستاذ

راض المعدية واألمراض التعريف باألمراض الُمصيبة لالسماك وهي األم المصيبة لألسماك تضمنت

غير المعدية ، األمراض المعدية والناشئة عن كائنات حية يمكن تقسيمها اعتماداً على نوع المسبب 

المرضي الى : األمراض الطفيلية ، األمراض البكتيرية ، األمراض الفطرية واألمراض الفايروسية. 

% من 80بين األسماك اذ تمثل حوالي  حيث تعتبر األمراض الطفيلية اكثر األمراض المعدية انتشاراً 

جملة أمراض االسماك وتعتبر ايضاً المصدر الرئيسي للعدوى الثانوية باألمراض البكتيرية والفطرية ، 

تصاب األسماك بمختلف أنواع الطفيليات التي تشمل )األوليات ، القشريات ، الديدان المفلطحة ، الديدان 
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طفيلي الدودة  تطرق الى نوعين من الطفيليات بشكل مفصل وهماوالديدان الخيطية( وتم ال الشريطية

فيما يخص دورة  Diphyllobotherium latum  ودودة السمك الشريطية   .Learnea spالكالبية

الحياة ، االعراض المرضية ، طرق التشخيص واالصابة ، العالج وطرق الوقاية والسيطرة . اما 

ختالل فسيولوجي وظيفي في الجسم فتشمل : األمراض الوراثية ، االمراض غير المعدية والناشئة عن ا

 األمراض البيئية ، أمراض النقص الغذائي واالورام . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظاهرة االخالف باألحياء وعالقتها مع الخاليا لجذعية عن  محاضرة

خالف ظاهرة االمحاضرة بعنوان قسم االحياء البحرية من احب ابتسام مهدي عبد الص أ.د.القت 
دراسة حول جميع شعب االحياء الالفقارية والفقرية تطرقت الى  ،لجذعيةاباألحياء وعالقتها مع الخاليا 

لبرمائيات والزواحف ثم الطيور والبائن انتهاء باإلنسان ايضا ة الى الحشرات واابتداء من وحدة الخلي
. ( وهو الكبدخالف )التعويضاال ط الى جسم االنسان تتضح فيه ظاهرةعن وجود عضوا واحد فق تتحدث

واضافت ان معلومات حديثة وبحوث الستخدام الخاليا الجذعية لتعويض بعض الخاليا الهرمة او 
ممكن ان يعوض تلقائيا ء االمامي من اصبع االنسان لجز المفقودة في جسم االنسان واتضح ان بتر ا

يا وطالب كلية الطب المهتمين . واكدت على ان هذا البحث يفيد طلبة الدراسات العلبدون جراحة
 باستخدام الخاليا الجذعية .  
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 تعاون علمي بين جامعة البصرة وجامعة تشرين في سوريا توأمة

بين مركز علوم البحار وكلية علوم التعاون العلمي  توأمة  تنسيقفي شارك وفد من مركز علوم البحار 

ث البحرية في جامعة تشرين في الجمهورية العربية البحار في جامعة البصرة و المعهد العالي للبحو

وتم تسليم السيد  أ.د. شاكر غالب عجيل و م.د. أيمن عبداللطيف كويس . قام بالتنسيق كل من السورية

العميد درع المركز ومسودة التعاون العلمي وكتاب الدعوة لزيارة مركز علوم البحار وكذلك عدد من 

و  2015البحوث المنشورة لمنتسبي مركز علوم البحار لعام يحتوي على  CDالمطبوعات وقرص 

 وملخص عن مركز علوم البحار.  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن استخدام األسماك كمؤشرات بيولوجية وفسلجية للكشف عن سالمة النظام البيئي محاضرة

رية محاضرة عبدالكريم طاهر يسر التدريسي في مركز علوم البحار قسم الفقريات البحالقى أ.م.د. 
شرات عن استخدام األسماك كمؤشرات بيولوجية وفسلجية للكشف عن سالمة النظام البيئي اذ تتميز المؤ 
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رصد التغيرات الفيزياوية والكيمياوية التي تحدث في تلك البيئة إذ بإمكانها الحيوية بقدرتها على تحسس و 
الذي ينعكس على مجموعة تلك البيئة و ات حول هذه التغيرات أو كميتها وشدة التعرض في إعطاء معلوم

 التكاثرو  عةالمناو  النموو  مؤشر الحيوي )تغيرات في األيضمن التغيرات الحياتية والفسلجية تظهر على ال
السلوك( والتي يمكن من خاللها معرفة اقثار التراكمية للملوثات المختلفة في ذلك النظام أو عن مدى و 

ان تعرف المؤشرات الحيويـــة على أنها كائن حي أو تجمعات من كما اضاف  المشكلة التي يواجهها.
الكائنات الحية تستخدم لمراقبة صحة األنظمـــــة البيئية نتيجة لقدرتها على تحسس ورصد التغيرات 

التي تشير بدورها إلى وجود مشكلة في ذلك )تغيرات فيزيائية أو كيميائية( و الحاصلة في النظام البيئي 
وى هذه األحياء من بعض العناصر يمكن إستنتاج المعلومات عن طريق دراسة محت انه واكد النظام

اضافة  المركبات ونشاطات التمثيل الغذائي وعمليات االيض المختلقة والوظائف واإلشكال الظاهرية.و 
كل نوع يمتلك عة للغاية وتمثل آالف األنواع و الى ذلك تحدث عن صفات األسماك كمؤشرات حيوية متنو 

مجموعة مختلفة من ستراتيجيات التغذية. وقابليتها على تراكم مجموعة واحدة أو أكثر من الملوثات في 
تتواجد في جميع المواسم بكتلة حية مالئمة  جسمها الكامل أو بعض األنسجة أو األعضاء الخاصة.

نفس النوع من مناطق تسمح بجمع كمية كافية للتحليالت الكيميائية دون أن تؤثر على الكثافة السكانية ل
تمتاز بفترات  تمتلك مستويات مختلفة لتحمل التلوث تتراوح من العالية جدًا إلى الواطئة جدًا. مختلفة.

المياه على مدى فترة من الزمن  حياة طويلة نسبيا وطوال هذه الفترة يمكنها تزويدنا بمؤشرات عن جودة
اما االستنتاجات التي يوفرها استخدام األسماك  سهولة جمعها من البيئة ليس عند أخذ العينة فقط.و 

التقدم  مراقبة التلوث في النظام البيئي. .م البيئيكمؤشرات حيوية الفوائد التالية قياس التغيرات في النظا
 .الحاصل في إعادة تاهيل النظام البيئي
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 )أكياس النايلون( عن مخاطر استخدام الحقائب البالستيكية حاضرةم

محاضرة بعنوان مخاطر  قسم الرسوبيات البحريةلطيف الربيعي من أيمن عبد الد. م.التدريسي  القى    
)أكياس النايلون( تطرق الباحث في محاضرته على مفهوم البالستك  استخدام الحقائب البالستيكية

المادة األولية وتعريفة بأنه مادة يتم صنعها من خالل عمليات معتمدة بأساسها على النفط الذي يعتبر 
في صناعة اللدائن كما يمكن إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي والفحم كمادة أولية ويشكل البالستيك ما 

% من منتجات النفط يتم تصنيع أكياس البالستيك من مادة البولي إثيلين وهي إحدى  4نسبته 
، إذ تحتاج البيئة إلى مئات ات الكربون والهيدروجينالبوليمرات وهو عبارة عن سلسلة طويلة من ذر 

السنين لتفكيك هذه الروابط طبيعياً. أما النايلون، فهو عبارة عن جزئيات طويلة ومتكررة ومتصلة مع 
، إذ إنها تعتبر كتلة غير قادرة على التحلل، إلى جانب أنها لتي يكون تحللها صعبًا وغير ممكنبعضها ا

الخيوط وهذه المادة بالذات هي التي تسبب األضرار عبارة عن مادة كيمائية ميتة موجودة في هذه 
اضاف قائال أن معظم مخلفات منتجات البالستيك وخاّصة أكياس البالستيك فال يمكن و  الكيميائية.

التخلص منها بسهولة، األمر الذي يجعلها عبئًا كبيرًا على البيئة وخطر يهدد حياة اإلنسان والكائنات 
عامًا ا. وان االستمرار في حالة عدم االكتراث بها وتراكمها بكميات كبيرة الحية األخرى التي تعيش فيه
 عاجاًل أو آجاًل إلى أضرار ومخاطر بيئية وصحية عديدة. بعد آخر في البيئة سيؤدي

 محاضرة في جامعة البصرة عن الروبيان النهري الشرقي واألثر المتوقع على األنواع المحلية

علوم البحار محاضرة عن الروبيان  م غازي التدريسي في كليةلحسين حاتعبد اأ.م.د. القى 
النهري وكيفية دخوله إلى مكان لم يكن موجودًا فيه من قبل، بفعل اإلنسان أو بشكل عرضي، واستقر 

فتراس األنواع اعن التهديدات المباشرة ك دث ايضاتحو  .بعد إن نجح في البقاء حيًا في هذا المكان الجديد
وقال الباحث ان الموطن األصلي للروبيان النهري  فس على الغذاء ومناطق التكاثر.المحلية والتنا

لمياه اإليرانية وسجل في ا وان.الشرقي دول شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وفيتنام ومنيمار وتاي
لشحن ان طرق انتشار هذا النوع ترجع الى ا قد اكدو  2006الول مرة في العراق عام كنوع غازي وسجل 

النقل المتعمد  .الى المياه المشتركة بين البلدانالعمل في تجارة الحيوانات والنباتات. اضافة و  البحري.
قدرة عالية على التكاثر. له قائال  ما مميزات هذا النوع فتحدث الباحثا بهدف تربية اإلحياء المائية.

مكانية االنتشار والتحرك من مكان ألخر. القدرة على التكيف  التغذية  مع الظروف البيئة المختلفة.وا 
منها شط العرب  من الروبيان في مناطق محلية عديدةينتشر هذا النوع  على أنواع مختلفة من الغذاء.

الحمار وهور الجبايش ( وهور نهر الفرات )نهر المسحب ونهر حرير نهر دجلة )منطقة القرنة والدير(.
وفائدة  من خالل االستهالك المحلي كغذاء. ة تطبيقية مباشرةااليجابي له فائداما االثر  وهور الحويزة
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اما التوصيات التي قدمها الباحث  كالفوائد الصناعية وصناعة عالئق األسماك. تطبيقية غير مباشرة
. إجراء دراسات متعلقة بالتأثيرات المرضية الروبيان في تحضير عالئق األسماكفهي استهداف 

 يسببها هذا النوع. والتأثيرات البيئية التي قد
 
 األسماك المدخنةن ع محاضرة

األسماك محاضرة عن  قسم الفقريات البحريةتدريسي في ال قصي حامد الحمدانيأ.م. القى 
  أسماك منزوعة علىمن أقدم وسائل حفن األسماك حيث تم العثور  تدخين األسماك يعتبر .المدخنة

حجري في فرنسا. ويقصد بتدخين األسماك هو الرأس ومعاملة بالتدخين في بعض مقابر العصر ال
معاملة األسماك بالدخان الناتج عن الحرق الغير كامل ألحد أنواع األخشاب الصلبة أو نشارتها وذلك 
كسابها صفات مرغوبة خاصة من حيث الطعم والرائحة وغيرها  .بغرض إطالة مدة حفن هذه المنتجات وا 

انت بدايتها في انكلترا في حوالي القرنين الثاني عشر والثالث عرفت عملية تدخين األغذية منذ القدم وك
عشر حيث كانت المنتجات في ذلك الوقت مالحة من اجل الحفا  على المنتج من الفساد والتعفن لعدم 

اكد الباحث مع التطور في هذا المجال أصبحت المنتجات المدخنة . و توفر المواد الحافظة في تلك الفترة
الناحية العامة تعتبر المنتجات المدخنة ذات نكهة ومذاق خاص ومفضل عند كثير من اقل ملوحة ومن 

الشعوب إضافة للصالحية الجيدة إثناء التخزين ولكن في درجات حرارة منخفضة وتشتهر كثير من دول 
أوربا باإلضافة إلى أمريكا، كندا، روسيا ودول أخرى في تصنيع المنتجات المدخنة باستخدام األسماك 
المختلفة وباألخص الحاوية على كمية من الدهون لما تعطي هذه الدهون من مذاق خاص أثناء عملية 

( المركبات محتواه من) علىتتوقف جودة الدخان المنتج  تكنولوجيا توليد الدخانالتدخين. اضافة الى ان 
 بعض العوامل منها: علىوبالتالي تتوقف جودة المنتج المدخن 

كسجين فيها و ونفاذ األ مضغوطةو  ةمتماسكتكون اب الصلبة أو نشارتها نوع الخشب: فاألخش
بطئ وبالتالي األكسدة غير كاملة وتعطي دخانًا أفضل ولذلك فهي أفضل كثيرا من األخشاب الرخوة 

كسجين وتصبح فرصة األكسدة الكاملة موجودة وبالتالي و التي تتميز بتركيب مفكك فيسهل نفاذ األ
والمحتوي الرطوبي للخشب: أفضل نسبة رطوبة في الخشب المستخدم إلنتاج  القيمة. الدخان الناتج قليل

درجة حرارة توليد الدخان وحجم اضافة الى  % ولذلك يتم تجفيف الخشب أو ترطيبه.20الدخان هي 
اثناء عملية التدخين سوف تنتج مركبات عدة تتخلخل السمك  اما  جزيئات النشارة ومعدل سريان الهواء

المركبات هي مجموعة األحماض العضويةو مركبات االلدهايد ومركبات الفينوليك ومركبات  وهذه
في هذا النوع يتم تدخين األسماك المضاف  واضاف ان التدخين على نوعين التدخين البارد الكيتون.

جة % وتأخذ فترة طويلة في در 12إليها كمية عالية من الملح حتى يصل تركيز الملح في أنسجتها إلى 
وبالتالي أيام وقوام األسماك يكون أصلب  7م تصل إلى ° 30 – 25حرارة منخفضة تتراوح ما بين  
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اضافة الى التدخين بالحرارة  تعطي صالحية للتخزين أطول النخفاض الرطوبة وزيادة نسبة الملح.
 .والكهرباء واخيرا التدخين بالسائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتطبيقاتها   PCRعن تقنية  محاضرة

 PCRتقنية  محاضرة بعنوانقسم التطور االحيائي عبد االمير رحيم جاسم من  م.د.قى ال
ة مخبتريه بانه  تقني PCRتناولت المحاضره شرح  وتعريف بتقنية تفاعل البلمرة التسلسلي . وتطبيقاتها

أي  ،خارج النظام الحيوي   DNAتقوم على إكثار نسخ الحمض النووي  .تقريباً  م1983تم اكتشافها عام 
الستنساخ قطعة محددة من   هي تقنية حيويةلذلك فو  أنها طريقة لنسخ الحمض النووي في المختبر.

اضاف ايضا  فحوصات إضافية.لكي يتسنى إجرى عليه اختبارات و   مضاعفة إنتاجهاالحمض النووي و 
نزيم ب عملية النسخ عة مع مجمو البوليمريز و  عد وضع الحمض النووي المراد نسخة مع البريمر وا 

تمر بها عملية   مراحل منفصلة 3التحكم الحراري فان هناك   األحماض النووية في أنبوب داخل جهاز
األصل. اضافة الى  DNAم وذلك لفك الحمض النووي    94رفع الحرارة إلى   النسخ مرحلة التفكيك

يزيائيًا بواسطة الروابط اق فم ليقوم البريمر باأللتص   60-55ن إنزال الحرارة إلى ما بي مرحلة االلتصاق
م    75ثم يقوم برفع درجة الحرارة إلى  ومرحلة االمتداد .األصل  DNAالهيدروجينية مع الحمض النووي 

ة . اضافة الى المراحل الثالث تعتبر دور الجديد  DNAمريز بعمله في بناء الحمض النووي ليقوم البل
ناتج الحمض وتعتمد كمية ، األصل قد تضاعف  DNAكاملة وفيها يصبح الحمض النووي 

من اهداف المحاضرة  تشجيع الباحثين . توضح العملية على عدد الدورات والصورة التالية  DNAالنووي 
الباحثين على التعاون في حل المشاكل العلمية واجراء ابحاث  ة ودعوةعلى استخدام تقنيات حديث

   ية والتشخيصية والتصنيفية .في الدراسات البيولوج PCRمشتركة اضافة الى استخدام تقنية 
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 مجموعة شعبة النواعم عن محاضرة

البيئي على الواقع  ةنظر  محاضرة بعنوان قسم االحياء البحرية مالك حسن علي من أ.د.القى 
تناولت محاور الموضوع مراجعة  .شعبة النواعم( في بيئة شط العرب)مجموعة  لمجتمع االحياء القيعانية
ف مجموعة القواقع والمحار في شط العرب مراجعة للوضع البيئي والحياتي ألخر تحديثات تصني

اضاف قائال الهدف منها تحديد مدى تأثير التغيرات المناخية و  .عام 40ل وتغيراته في مجموعة خال
وفي نهاية المحاضرة قدم توصية   .االحياء القيعانية  في شط العرب والبيئية االخرى وانعكاساتها على

 ار والمتابعة وخصوصا في مجال الدراسات االيكو فسيولوجية ألحياء شط العرب . لالستمر 

 

  خدمات النظام البيئي والتنوع االحيائيعن محاضرة 

محاضرة بعنوان خدمات النظام  رئيسة قسم التطور االحيائي المظفر نادية عبد االمير أ.د.القت 
هي الموارد والعمليات التي توفرها البيئة الطبيعية لنا. خدمات النظام البيئي  .البيئي والتنوع االحيائي
كسجين وتساعد على تنظيم المناخ من خالل تخزين الكربون، وتحسين الصفات و مثال توفر األشجار األ
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األسماك مصدر الغذاء، ويحتاج صانعو القرار إلى اضافة الى  مالية الطبيعية ومساحات للترفيه.الج
ة التي يدعم بها التنوع البيولوجي، وقدرة النظم اإليكولوجية على توفيرها معلومات واضحة عن الكيفي

واضافت قائلة ان العديد من هذه الفوائد تتعرض لتهديد شديد من  والضغوط التي تضعف تلك القدرة.
جراء الضغوط التي يصنعها اإلنسان. وعلى الرغم من أهمية هذه الخدمات لالنسان، اال اننا مازلنا ننظر 

وفي نهاية المحاضرة اشارت الباحثة الى خدمات النظم البيئية  يها على أنها مجانية وال حصر لها.إل
والسياحة واهميتها التي تعتبر خدمات النظم البيئية والسياحة البيئية مصدرين رئيسيين لتوليد اإليرادات 

لة إلدارة الموارد وفي توليد وتطرقت الى نماذج ناجحة للسياحة البيئية كوسيلة فعا للمجتمعات المحلية.
 جنوب أفريقيا واالمارات(.قتصادية مستدامة هي )نيوزيلندا و تنمية ا

 
 

 يشارك في المؤتمر الجيولوجي  في محافظة بغداد باحث من قسم الرسوبيات البحرية

 ألقىو بغداد محافظة في اقيم الذي عشر السادس الجيولوجي  المؤتمر في الموسوي مجيد والءم.د.  شارك
 المغمورة الغوارق  عن الكشف في البحرية الجيوفيزيائية المسوحات استخدام) بعنوان األول بحثين الباحث

 البحث تضمن. )العربي الخليج غرب شمال جيوفيزيائية (بعنوان الثاني والبحث )العرب شط مجرى  في
 السونار وتقنية البحرية يعانللق المقاطع رسم تقنيات باستخدام بحرية جيوفيزيائية مسوحات أجراء األول
اضافة الى  العرب شط في المغمورة واالنقاض الغوارق  من عدد تحديد الى الدراسة وتوصلت ,البحري 
 للتخلص الغوارق  هذه النتشال الجهود بذل ضرورة الى الدراسة وأوصت، عنها تفصيلية معلومات تحديد
وعلى . النهر تأهيل واعادة والجيومورفولجي اديواالقتص البيئي الجانب على سواءاً  السلبية اثارها من

المسوحات الجيوفيزيائية البحرية متمثلًة بتقنية رسم  استخدام الثاني البحث الصعيد المتصل تم عرض
( وفي Lagoonsفي مناطق الخيران ) Sub Bottom Profilersالمقاطع العرضية للقيعان البحرية 
ان المنطقة متأثرة بشكل كبير بعمليات التنشيط التكتوني  البحثج المياه األقليمية العراقية. بينت نتائ

ظواهر الحديث وما نتج عنها من تأثير الفوالق وعمليات الرفع والهبوط والتي أثرت بدورها على عدة 
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تمثلت بتعدد الخيران سواًء الممتدة الى اليابسة والممتدة الى الخليج العربي  جيومورفولوجية في المنطقة
 الدراسة وأوصت يات الطي أو أندفاعات ملحية.عن وجود عمليات رفع نتجت بسبب عملفضاًل 
  المائية القنوات في االبار حفر وضرورة االخرى  البحرية الجيولوجية المسوحات من المزيد بأستخدام
 .القاع تحت التراكيب ونوعية طبيعة على للتعرف

 
 

 اه العذبةامكانية استزراع الروبيان في الميعن  محاضرة 

محاضرة عن امكانية استزراع مقرر قسم االحياء البحرية طارق حطاب ياسين المالكي د. م. القى
انتاج الروبيان وتحدث عن في بداية المحاضرة تطرق الباحث الى موضوع  .الروبيان في المياه العذبة

 فيتنامو  الفلبينو  الهندو  ااندونيسيو  الصينو  تايلنداهم الدول المنتجة للروبيان حسب كمية انتاجها في 
بنما و  فنزويالو  كواانيكار و  البرازيلو  المكسيكو  االكوادور ،، بينما في امريكاايران واسترالياو  ماليزياو  تايوانو 

المتوقع من اإلنتاج السنوي الكلي لجميع أنواع الروبيان في المياه العذبة ان  .والواليات المتحدة االمريكية
ويذكر أن تربية الروبيان في المياه  ،ي وقت مبكر من األلفية الجديدةف طن 200.000سيصل إلى 

اضافة الى ذلك خمنت منظمة االمم . العذبة قد تكون أكثر استدامة من استزراعه في المياه البحرية
% من االنتاج العالمي للروبيان المستزرع والذي  75المتحدة للزراعة والتغذية بان اسيا تصدر حوالي 

، كما ارتفع انتاج الروبيان بين بليون دوالر 9حوالي  2003ته المستورده الميركا في سنة كانت قيم
  .2006، في سنة مليون طن 2.6طن الى اكثر من  22000من اكثر من  2005 – 1975

بليون دوالر.  4.1شكل الروبيان تقريبا ثلث الماكوالت البحرية المستوردة المريكا اذ بلغت قيمته 
انت  99بلغت  ةسيوي لكل مجموعات روبيان الماء العذبِ اإلنتاج اق % من مجموِع االنتاج العالمِي الذي كت

الهند و  %(12.5تايلند )و  %(56.3والمنتجون الرئيسيون هم الصين )  2007طن في 459000تقريبًا 
ة مهمة يمكننا القول إن الروبيان سلع%(. ومن هذه النتائج 3.6%( وفيتنام )4.5تايوان )و  %(12.3)

 جدًا، يجب استثمارها بشكل جيد.
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 اآلثار البيولوجية لإلشعاعات المؤينةعن  محاضرة

محاضرة عن اقثار البيولوجية  االحياء البحريةقسم من عقيل عبد الصاحب م.م. القى الباحث 
لعنصر من نواة ا في بداية المحاضرة  تحدث عن تكون االشعاعات بأنها تتكون ذرة. لإلشعاعات المؤينة

متعادلة ويدور حول هذه النواة عدد من  تحتوي علي بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات مركزية
 ىبينما يطلق عل عدد البروتونات في النواة اسم العدد الذري  يطلق على. اإللكترونات سالبة الشحنة

العناصر الكيميائية يكون عدد معظم أنوية  النيوترونات اسم الوزن الذري. فيو  عدد البروتونات مجموع
النيوترونات وفي بعض أنوية بعض العناصر يكون عدد النيوترونات  البروتونات داخل النواة مساويا لعدد

يتغير تركيبها  وهذه النظائر بعضها ثابت ال. أكبر من عدد البروتونات وتسمي هذه العناصر بالنظائر
النظائر غير  بينما البعض اقخر من هذه منخفض. الذرى بمرور الزمن والعادة تكون لها عدد ذري 

النظائر سوف تلفن أنويتها  مستقر وغالبا ما تكون أعدادها الذرية عالية وتسمى بالنظائر المشعة وهذه
 .، وأشعة كاماألفا، وأشعة بيتا كدقائق نووية )أي سوف يصدر عنها إشعاعات نووية( تسمى أشعة

وزنا وتختلف في صفاتها الكيميائية والفيزيائية  الى عناصر أخرى أقلوبمرور الوقت تتحول هذه العناصر 
يتعرض اإلنسان لإلشعاع المؤين  مصادر اإلشعاعات المؤينة  ايضا وتحدث عن  .عن العنصر األصلي

النظائر المشعة الصناعية و  من مصدرين هامين منها النظائر المشعة الطبيعية )المصادر الطبيعية(
 االسلحة النوويةو  المفاعالت النوويةهي النظائر المشعة الصناعية اضاف ان . ة()المصادر الصناعي
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ما ينتج من اليورانيوم والثوريوم المستخدمين اصافة الى النظائر المستخدمة في الطب والبحث العلمي و 
ن في صناعة السيراميك والزجاج واستخدم اليورانيوم في الماضي كمادة ملونة للسيراميك إلعطائه لو 

 ما ينتج عن البطاريات الذريةو  في الكواشف الدخانية  241ما ينتج عن استخدام االمريشيوم برتقالي و
 .صناعة النفط والغازو  وما ينتج من احتراق الفحم والغازالصناعة الفوسفاتية

 

 بعض أنواع األغذية الحية المستخدمة في االستزراع المائيعن  محاضرة

عقيل عبد الصاحب الوائلي محاضرة م.م. القى الباحث  البحرية ضمن نشاطات قسم االحياء
تطرق في بداية البحث عن مقدمة . بعنوان بعض أنواع األغذية الحية المستخدمة في االستزراع المائي

تعد الطحالب المجهرية مصدرا غذائيا مهما جدا في الزراعة المائية على األخص موجزة للطحالب 
صلح قية لبعض القشريات واألسماك، ولكن ليس جميع الطحالب المجهرية تبوصفه غذاء للمراحل الير 
. ويعد شكل الخاليا الطحلبية وحجمها وسميتها وسهولة هضمها إضافة الى غذاء ناجح للمزارع الحيوانية

التركيب الكيميائي من االحتياجات الخاصة لتغذية الحيوانات التي تؤثر على قيمتها كغذاء. أن استزراع 
الب من الناحية التجارية تؤدي دورا مهما في اقتصاديات بعض دول العالم وخاصة في دول شرق الطح

 آسيا مثل تايوان والفلبين واندونيسيا وتعد الطحالب من أكثر الطحالب المستخدمة تجاريا.
واضاف قائال ان اعتماد القيمة الغذائية ألي نوع من أنواع الطحالب على التداخل بين تركيبته 

كيمياوية وتمثيله من قبل الكائن الحي الذي يتغذى عليه وبين المتطلبات الغذائية لذلك الكائن. كما إن ال
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في سلوك تغذية االرتيميا والروبيان من خالل تأثيرها على معدل 

 زراع.  ترشيح الغذاء وابتالعه وتمثيل الغذاء نوعا وكما وطور النمو وظروف االست
ايضا تحدث عن جمع وتفقيس وتكاثر روبيان الممالح )االرتيميا( من المشاكل التي تؤدي الى 
انخفاض معدالت البقاء في مزارع تربية الروبيان هو ضعف حركة اليرقات حديثة الوالدة لذلك يجب 

ذات قيمة صغر حجمه بحيث يتناسب مع فتحة فم اليرقة.و  البحث عن غذاء طبيعي يتميزبطىء حركته.
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غذائية عالية اضافة  سهولة الحصول علية أما من البيئة مباشرة أو أنشاء أحواضتربية له وسهولة تقبله 
 وهضمه من قبلها.

 

 الهائمات السمكيةن ع محاضرة 

في بداية  .الهائمات السمكيةمحاضرة عن  لفقريات البحريةقسم امن  منى طه خضير د..م.القت ا
تتكاثر معظم األسماك بوضع بيوض أثقل من الماء،  االسماك، عنعامة ة بمقدم تالمحاضرة تحدث

وعية اكبر من الماء، قد تكون أو تنتج بيوضا غاطسة لها كثافة ن ״ولكن العديد منها تنتج بيوضا" طافية
قد تلتصق البيوض بشكل  ، وتطرح بشكل مجاميع ملتصقة مع بعضها، أولها قابلية على االلتصاق

وهو  طافية صغيرة الحجم وبأعداد هائلةبيوضا  تنتج معظم األسماك البحريةاألجسام و فردي إلى بعض 
غاطسة إلى القاع، وقد تلتصق بالنباتات المائية  ״بينما تنتج غالبية األسماك النهرية بيوضا تكيف للبقاء.

على أو بالصخور، وذلك بواسطة اللواحق أو يصبح جدار البيضة لزجا بعد اإلخصاب وهذا يساعد 
إلى حين الفقس،  ״أو دائما ״التصاقها على األجسام األخرى أو على القاع. قد يكون االلتصاق مؤقتا

وربما يكون تكيفا يمنع انجراف البيوض مع تيارات الماء. اضافت ان اليرقة حديثة الفقس تتميز بوجود 
الحبل العصبي والقطع . ويكون مع وجود القليل من البقع اللونيةكيس مح كبير وتكون عادة شفافة 

  .العضلية واضحة مع نشوء القليل من الغضاريف أو بعض التكلس في الهيكل العظمي
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     المقاالت:

 القسم الكاتب عنوان المقالة ت

 حشيشة الليمون 1

 lemon grass   

 التطور االحيائي م. د. حليمة جبار عبد الرزاقأ.

 التسمم الغذائي بملوث  2

  Vibrio cholera الكوليرا

 االحياء البحرية أ.م غازي مالح المالكي

كلية علوم البحار عراقة  3

 الماضي وإشراقة المستقبل

 الرسوبيات البحرية ا.د. حسن خليل المحمود

: بذرة مركز علوم البحار 4

 أثمرْت وعمَّ عطاُؤها 

 الرسوبيات البحرية ا.د. حسن خليل المحمود

الغلظة السلوكية لدى بعض  5

 الشباب الجامعي

 الرسوبيات البحرية ا.د. حسن خليل المحمود

لماذا سيعطش العراق وكيف  6

 نواجه سد اليسو التكي

 الرسوبيات البحرية ا.د. حسن خليل المحمود

اخالقيات البحث العلمي في  7

 المجتمع االكاديمي

 الرسوبيات البحرية ا.د. حسن خليل المحمود

في الظواهر البحثية الخاطئة  8

 مجتمعنا االكاديمي

 الرسوبيات البحرية ا.د. حسن خليل المحمود

  :النشر العلمي رابعا: 

 شركات النشر العالمية تدعم كتاباً مترجماً في مركز علوم البحار

 بدعم من شركة جون وايلي العالمية ومؤسسة نور األوربية للنشر األكاديمي، صدر كتابًا مترجماً 
صفحة وبواقع  468يقع الكتاب في  " نظم إنتاج اإلستزراع المائي" ت عنوانفي مركز علوم البحار تح

تبت من قبل  16 خبيرًا من خبراء اإلستزراع المائي حول العالم. ترجمت الفصول التسعة  23فصال كب
د.عرفات رجب احمد والفصول السبعة األخيرة من قبل أ.م. مصطفى أحمد المختار. م.األولى من قبل 
اب اهم واحدث طرق االستزراع المائي المتبعة حول العالم ونقاط القوة والضعف ومعدالت يستعرض الكت

 الربح واسباب الخسارة والمعالجة العلمية للمعوقات العملية وغيرها.
يورو  53,93التي سوقت الكتاب بسعر ( more booksأول ظهور للكتاب كان على موقع )
 مثل األمازون واليتننك سورس واليبرري العالمية تباعًا. وسيظهر على مواقع تسويق الكتب العالمية

يذكر ان محرر الكتاب البروفيسور جيمس تيدول من جامعة كنتاكي االمريكية قد أعرب عن 
 سعادته لمشاركة المعلومات الحديثة للكتاب مع زمالئه في الجامعات العربية عامة والعراقية خاصة.

 



 2017التقرير السنوي لمركز علوم البحار 

 

 
 114 

 

 

 التقديرية : خامسا: الجوائز والشهادات
 

 رقم وتاريخ الكتاب المناسبة الجهة المانحة اسم التدريسي ت

أ.د. علي عبدالزهرة  1

 دعيبل
   مجلس محافظه البصرة

أ.د.نادية عبد االمير  2

 المظفر

 م.بيان عبد المطلب

شبكة العلماء 

 العراقيين في الخارج

جائزة نيسا العالمية 

الفضل بحث علمي 

 2016عراقي لعام 

تكريم يوم العلم 

2017 

جائزة القسم المتميز  جامعة البصرة قسم التطور االحيائي 3

  2016لسنة 

2016 

  ورشة عمل رئيس الجامعة م.م زهراء عبد الهادي 4

م.م زهير علي عبد  5

 النبي
  براءة اختراع الجامعةرئيس 

أ.د. فارس جاسم محمد  6

 االمارة

مشاركة في المؤتمر  ماليزيا

الدولي للعلون 

الزراعية والبيئية 

 واالحيائية

في  7/17/69

7/12/1016 

أ.د. فارس جاسم محمد  7

 االمارة

جامعة  –كلية العلوم 

 كربالء

المؤتمر العلمي 

–الخامس لكلية العلوم 

 جامعة كربالء

في  8/6/1168

27/4/2017 

أ.د. فارس جاسم محمد  8

 االمارة

جامعة  –كلية العلوم 

 البصرة

 2017 اللقاء محاضرة

 وزير الموارد المائية أ.د. هند مهدي جاراللة 9

 

مشاركة ببحث في 

 مؤتمر الموارد المائية

26-27/7/2017 

 9/3/2017مشاركة ببحث في عميد الكلية التقنية  أ.د. هند مهدي جاراللة 10
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لجامعة الفرات 

 االوسط

 المؤتمر 

مدير مركز علوم  أ.د. هند مهدي جاراللة 11

 البحار

 افضل تدريسي في قسم

 الفقريات 

5/4/2017 

مركز الحاسبة  أ.د. هند مهدي جاراللة 12

 االلكتروني

المشاركة في دورة 

تصميم المواقع 

 االلكترونية

14/3/2017 

م.م زهير علي عبد  13

 النبي

افضل تدريسي في قسم  لوم البحارمركز ع

 الكيمياء

2016 

أ.د. امنه عبد الكريم  14

 التماري

في ورشة عمل  كلية الصيدلة

االتجاهات الحديثة في 

 التحليل الطيفي

في  7/15/412

15/2/2017 

ورشة عمل تطبيقات  كلية الزراعة م. لمى جاسم العنبر 15

 GCMSتقنية 

11-12-2017 

مد أ.د. فارس جاسم مح 16

 االمارة

مساعدات طلبة  كلية الزراعة

 دراسات عليا

في  4/80م ./

11/4/2017 

مساعدات طلبة  كلية الزراعة أ.د حامد طالب السعد 17

 دراسات عليا

/ 11/4في  4/80م . /

2017 

أ.د عباس عادل  18

 حنتوش

مساعدات طلبة  كلية الزراعة

 دراسات عليا

في  80/ 4م . 

11/4/2017 

-h)حصول على قيمة  وزير التعليم العالي الب السعدأ.د حامد ط 19

index) 7 فما فوق 

في  4/7664ق /

6/4/2017 

-h)حصول على قيمة  وزير التعليم العالي أ.د علي عبد الزهرة 20

index) 7 فما فوق 

في  7664/  4ق /

6/4/2017 

-h)حصول على قيمة  وزير التعليم العالي أ.د امنة عبد الكريم 21

index) 7 فما فوق 

في  7664/  4ق / 

6/4/2017 

رئاسة جامعة  أ.د حامد طالب السعد 22

 البصرة

في  35/10781/ 7 نشر كتاب

30/4/2017 

جامعة  –كلية العلوم  أ.د حامد طالب السعد 23

 البصرة

مناقشة طالب دراسات 

 عليا

في  7/35/235

12/1/2017 

جامعة  –كلية العلوم  أ.د حامد طالب السعد 24

 ارذي ق

مناقشة طالب دراسات 

 عليا

في  1071/ 7/54

4/2/2017 

جامعة  –كلية العلوم  أ.د حامد طالب السعد 25

 البصرة

مناقشة طالب دراسات 

 عليا

في  3/7/2906

31/1/2017 

المشاركة بدورة  مديرية الدفاع المدني عدي محمد حسن 26

 االسعافات االولية

19/2 /2017 

شهادة مشاركة  

 لقسم()باحثين في ا

كلية التربية للعلوم 

االنسانية /جامعة 

 البصرة

المشاركة بالدورة 

 (123التطويرية )

في  484

27/2/2017 

وحدة ابحاث الخلية  شهادة مشاركة 

والتقنيات الحيوية 

وقسم علوم الحياة 
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/كلية العلوم / جامعة 

 البصرة
 

 

 

 :نشاطات أخرى  سادسا:

 :لموقع االلكتروني الجديد لمجلة وادي الرافدين لعلوم البحارا
 نشر الموقع االلكتروني الجديد لمجلة وادي الرافدين لعلوم البحار بحلته الجديد وعلى الرابط

www.mjms.org   

 

 

 االنكليزية:الموقع االلكتروني للمركز باللغة العربية و

http://www.mjms.org/
http://www.mjms.org/
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 المجالت العلمية في مركز علوم البحار

 
 
 
 

 مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار

Mesopotamian Journal of Marine Science 

 2017العدد األول لسنة  32المجلد 

 نالمشاركو عنوان البحث ت

1 

The concentrations of radon in the marine 

sediments of Ra's Al-Besha Northern West of the 

Arabian Gulf. 

 مناف قاسم جابر

نوري حسين نور 

 الهاشمي

عبد الرضا حسين 

 صبر

2 

Status of oil pollution in Water and Sediment 

samples from Shatt Al-Arab Estuary and North-West 

Arabian Gulf. 

 حامد طالب السعد

آمنة عبد الكريم 

 التماري

  
 المجلة العراقية لالستزراع المائي مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار



 2017التقرير السنوي لمركز علوم البحار 

 

 
 119 

 

علي عبد الزهرة 

 دعيبل

 عباس عادل حنتوش

 علي مهدي ناصر

 صالح مهدي صالح

3 

Polyculture of Machrobracium nipponense (De 

Haan, 1849) with Ctenopharyngodon idella Val., 1844 

in Laboratory conditions. 

ق حطاب ياسين طار

 المالكي

4 
Heavy Metals Released from Sewage Sludge of 

Basra city, Iraq Using Chemical Method. 
 فريال حميم إبراهيم

5 
The Present Status of Fish Farm in Floating 

Cages at Thi-Qar Governorate. 

 نبراس نجم عبود

 عامر عبد هللا جابر

 كاظم حسن يونس

6 

Levels of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 

(PAHs) in Muscles of Commercial Fishes from Iraqi 

Waters. 

فارس جاسم محمد 

 اإلمارة

 علي مهدي ناصر

آمنة عبد الكريم 

 التماري

لمى جاسم محمد 

 العنبر
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 المجلة العراقية لالستزراع المائي

 1العدد:  14المجلد:  2017 
 الصفحة المؤلفون البحث عنوان

   L. Bacopaاكثار نبات بربين الماء

monnieri  خارج الجسم الحي 

  حليمة جبار العرادي 

 أنسام مهدي صالح 

  خيون علي محسن  

 جهاد مكي مجيد 

12-1 

تأثير نوع الهرمون ومقدار الجرعة في 

مستوى هرمونات الجونادوتروبين في بالزما 

  Cyprinus)دم اسماك الكارب الشائع

L.) carpio   اثناء عمليات التكثير

 االصطناعي

 فالح موسى الزيدي 

 ساجد سعد النور 

 سم محمد جاسمبا 

28-13 

 مصايد وتقييم مخزون أسماك الشلك

Leuciscus vorax Heckel, 1843  في

 هور شرق الحمار، جنوب العراق

  فالح معروف مطلك 

 عبد الرزاق محمود محمد  

 صادق على حسين 

46-29 

اإلكثار شبه االصطناعي للروبيان ذي  

  Litopenaeus األرجل البيضاء

vannamei 

  عبد الحسين حاتم غازي 

  ساجد سعد النور  

 مالك حسن علي

60-47 

 
         

 مالك الموظفين في المركز

 الشهادة عنوان وظيفي االسم الرباعي واللقب ت

 
 أنوار كاظم حريب العتابي

رئيس اختصاص نظم 

 ومعلومات

دبلوم عالي في المعلومات 

 المكتبية

 
 بكالوريوس علوم كيمياء م.رئيس كيماويين أنعام عبد الكريم منثر غالي المياح 

 
 بكالوريوس هندسة بحرية معاون ضابط بحري كرار عبد الواحد  عبد هللا محمد 

 
 بكالوريوس آداب لغة عربية رئيس مالحظين لة جبار طاهر بريجسهي

 
 بكالوريوس آداب مكتبات أمين مكتبة أقدم زكي حميد صالح  عيسى المالكي

 
 بكالوريوس آداب مكتبات اقدم  أمين مكتبة نعمت حسين نعمه محسن السوداني

 
 بكالوريوس آداب مكتبات أمين مكتبة نادية مهدي صالح الياسين

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد رئيس مالحظين نغام غازي عبد الباقي محمود المالأ

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد رئيس مالحظين إستبرق جاسم محمد علي عبد الحسين 

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد م.رئيس أبحاث كريمة عبد الجليل عبد الكريم علي الحجاج

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد مدير نداء عبد علي علوان  حسوني القرناوي

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد م.مدير أماني أديب حمودي محمد القاووش

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد م. مدير حسابات سوسن غالب عبد اللطيف  نجم الخاكي

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد محاسب أقدم أكثم مجيد عبد الحسين علي العلي

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Haleemah%20J.%20Al-Aradi%20%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%22&formQuery=au:%22Haleemah%20J.%20Al-Aradi%20%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Ansam%20M.%20S.%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&formQuery=au:%22Ansam%20M.%20S.%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Ansam%20M.%20S.%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&formQuery=au:%22Ansam%20M.%20S.%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Khaun%20A.%20M.%20%20%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%22&formQuery=au:%22Khaun%20A.%20M.%20%20%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Khaun%20A.%20M.%20%20%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%22&formQuery=au:%22Khaun%20A.%20M.%20%20%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Jihad%20M.%20Al-Zewar%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%83%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22&formQuery=au:%22Jihad%20M.%20Al-Zewar%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%83%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Jihad%20M.%20Al-Zewar%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%83%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22&formQuery=au:%22Jihad%20M.%20Al-Zewar%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%83%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Faleh,%20M.%20Al%20Zaidy%20%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%22&formQuery=au:%22Faleh,%20M.%20Al%20Zaidy%20%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Sajed%20S.%20Al-Noor%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%22&formQuery=au:%22Sajed%20S.%20Al-Noor%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Basem%20M.%20Jasim%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%22&formQuery=au:%22Basem%20M.%20Jasim%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Falah%20M.%20Mutlak%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%83%22&formQuery=au:%22Falah%20M.%20Mutlak%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%83%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22A.%20R.%20M.%20Mohamed%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&formQuery=au:%22A.%20R.%20M.%20Mohamed%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22A.%20R.%20M.%20Mohamed%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&formQuery=au:%22A.%20R.%20M.%20Mohamed%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22S.%20A.%20Hussein%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22S.%20A.%20Hussein%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22S.%20A.%20Hussein%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22S.%20A.%20Hussein%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Abdul-Hussein%20H.G.%20%20%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%22&formQuery=au:%22Abdul-Hussein%20H.G.%20%20%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Sajed%20S.%20Al-Noor%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%22&formQuery=au:%22Sajed%20S.%20Al-Noor%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Sajed%20S.%20Al-Noor%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%22&formQuery=au:%22Sajed%20S.%20Al-Noor%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Malik%20H.%20Ali%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&formQuery=au:%22Malik%20H.%20Ali%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Malik%20H.%20Ali%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&formQuery=au:%22Malik%20H.%20Ali%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Malik%20H.%20Ali%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&formQuery=au:%22Malik%20H.%20Ali%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22&uiLanguage=ar
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 الشهادة عنوان وظيفي االسم الرباعي واللقب ت

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد رئيس مالحظين  خلود كاظم لفته زغير

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد ينمالحظرئيس  ميالد سالم طعمه   نعمة سويلم

 
 بكالوريوس إدارة واقتصاد م. مدير سناء راضي عبود رضا  البتة

 
 بكالوريوس إدارة وإقتصاد محاسب قطر الندى عبد اللطيف وحيوح كطان  

 
 بكالوريوس إدارة وأقتصاد مدير لصيمريهيفاء علي كريم حسين ا

 
 بكالوريوس إدارة وأقتصاد م.مدير سوسن وفيق كاظم العيداني

 
 بكالوريوس إدارة وأقتصاد مدير تدقيق جمهوريه مرار مسعود شنان السبتي

 
 بكالوريوس أدارة واقتصاد مدير حسابات أقدم ياسين عبد الواحد خضير عويد 

 
 بكالوريوس أدارة وأقتصاد مدير حسابات لدراجيصبيحة ساجت فرج  ثجيل ا

 
 بكالوريوس تربية علوم الحياة م. رئيس بايولوجي علية حسين علي ضيدان  الخلف

 
 بكالوريوس علوم الحياة م. بايولوجي ياسمين جعفر رزاق راضي العبودي

 
 بكالوريوس علوم الحياة باحث أقدم شيماء عواد بجاي أرحيل 

 
 بكالوريوس تربية فيزياء فيزياوي أقدم حسن حمد أسعد محمد زكي 

 
 بكالوريوس تربية فيزياء فيزياوي أقدم أحمد جاسم رحمه لفته 

 
 بكالوريوس تربية فيزياء فيزياوي أقدم أسعد عبد الكريم حافظ  مونس الحلفي

 
 بكالوريوس تربية كيمياء م.كيمياوي محمد ذياب خلية فنيطل البعالوي 

 
 بكالوريوس تربية كيمياء كيمياوي أقدم يدر جاسم أألسديمحمود شبيب ح

 
 بكالوريوس لغة عربية رئيس مالحظين أماليد مانع جميل سالم  السهيلي

 
 بكالوريوس زراعة  م.مهندس زراعي  مروة جواد كاظم قاسم  الحلفي 

 
 بكالوريوس زراعة  مهندس زراعي  عمر عبداالمير كحطان عويد البدران

 
 بكالوريوس زراعه مهندس زراعي أقدم علي شراد الرحمه علي وفيق

 
 بكالوريوس علوم األرض رئيس معاون مختبر أسراء يحيى شبر علي الموسوي

 
 بكالوريوس علوم األرض رئيس معاون مختبر زينب عادل عيسى محمد

 
 بكالوريوس علوم األرض باحث أقدم زينب عبد الرضا حميد لفته الحميدان

 
 بكالوريوس علوم األرض بايولوجي أقدم عبد الحسن زيارةلميس سالم 

 
 بكالوريوس علوم األرض رئيس معاون مختبر نغم أحمد نصار جبر سلمان

 
 بكالوريوس علوم الحياة بايولوجي أقدم صبا عباس كاظم شره  السوداني

 
 بكالوريوس علوم الحياة م. رئيس بايولوجي هناء جبار يونس يعقوب حسن

 
 بكالوريوس علوم الحياة بايولوجي أقدم بد الكريم تعبان عبود أسراء ع

 
 بكالوريوس علوم الحياة بايولوجي أقدم أنوار عبد الكريم  جمعة سالم

 
 بكالوريوس علوم الحياة بايولوجي أقدم بثينة مهدي يونس مهوس الغزي  

 
 وم الحياةبكالوريوس عل رئيس بايولوجي أقدم حبيب كاظم إبراهيم محسن الخرسان 

 
 بكالوريوس علوم الحياة بايولوجي أقدم رحاب سالم خزعل نجم العطبي 

 
 بكالوريوس علوم الحياة بايولوجي أقدم محاسن غفار هاشم محمد

 
 بكالوريوس علوم بحرية مدير جمال عبد القادر عبد الكريم الرجب

 
 يةبكالوريوس علوم بحر مدير فني أقدم نعيم مهدي جابر غالي الخضير

 
 بكالوريوس علوم حاسبات رئيس مبرمجين ماجدة عبد الحسين أرباط مزبان

 
 بكالوريوس علوم حاسبات م. رئيس مبرمجين أسماء عبد الجليل أحمد عبد هللا

 
 بكالوريوس علوم رياضيات فيزياوي أقدم سجاد كاظم جاسب خزعل المشعل

 
 الوريوس علوم زراعيةبك مهندس زراعي أقدم حيدر شاكر درويش حسن  الكنعاني

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي أقدم نادية علي حسين مهدي 
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 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي أقدم أسراء عادل فاضل عباس 

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي أحمد عبد النبي عزيز فارس  الحسن

 
 بكالوريوس علوم زراعية م.رئيس مهندسين زراعيين أمل حسين علي ضيدان

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي حال علي شبار راضي العبادي

 
 بكالوريوس علوم زراعية م. مهندس زراعي ميادة حسين أحمد صالح جاروان

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي أقدم أسراء كنفذ وناس شبيب البهادلي 

 
 بكالوريوس علوم زراعية اعي أقدممهندس زر أنتصار كامل حميد احمد

 
 بكالوريوس علوم زراعية م. رئيس مهندسين زراعيين تغريد جواد عبد الرسول احمد

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي خالد حمد حسوني علي الالمي 

 
 بكالوريوس علوم زراعية رئيس مهندسين زراعيين سعد مرتضى عبد هللا سلمان

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي أقدم م جابر حسونشيماء عبد الكري

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي عباس خلف علي ناصر العلي

 
 بكالوريوس علوم زراعية مهندس زراعي مجيد شناوة سفيح كسار العميري

 
 بكالوريوس علوم فيزياء فيزياوي أقدم جميلة محمد بدر كحيط  المالكي

 
 بكالوريوس علوم فيزياء فيزياوي أقدم وس  جعازي السهالنيخالد ساجت كب

 
 بكالوريوس علوم فيزياء رئيس فيزياويين  سوزان أحمد خضير سعيد الزبيدي

 
 بكالوريوس علوم فيزياء فيزياوي أقدم عقيل جميل جاسم صالح  ألمهري

 
 بكالوريوس علوم كيمياء كيمياوي جعفر محمد حسن  همالن الكعبي

 
 بكالوريوس علوم كيمياء كيمياوي أقدم سن خلف محمد البيضانيحسين ح

 
 بكالوريوس علوم كيمياء كيمياوي أقدم رنا طارق شبلي فنجان السعد

 
 بكالوريوس علوم كيمياء كيمياوي أقدم ميثاق إبراهيم عبود عبدالرضا 

 
 بكالوريوس علوم كيمياء رئيس كيمياويين نادية خلف محسن محمد

 
 بكالوريوس علوم كيمياء رئيس كيمياويين أقدم سين علي العلي هدير علي ح

 
 بكالوريوس علوم كيمياء كيمياوي أقدم يسرى جعفر عليوي جالب الغزاوي 

 
 بكالوريوس فنون جميلة  اقدم مصمم هاشم زكي محمد علي 

 
 بكالوريوس قانون مدير فني جبار أمين جابر مسلم اللطيف 

 
 بكالوريوس قانون معاون مدير فني ال ناصرضياء مال هللا داود الم

 
 بكالوريوس هندسة بحرية رئيس مهندسين أقدم خليفة صدام شبيب كنبار  البيضاني

 
 بكالوريوس علوم بحرية  مدير فني أقدم نعيم مهدي جابر غالي الخضير 

 
 بكالوريوس اكاديمية بحرية  مدير فني اقدم  حسين غازي خليفة عزيز الفريجي 

 
 بكالوريوس هندسة مدنية مهندس يل زبون ناصر زاملعق

 
 دبلوم صناعات كيمياوية رئيس كيمياويين أقدم فاطمة طارش خربوش فارس 

 
 دبلوم فني إداري رئيس مالحظين فنيين أستبر ق عبد الرضا عبيد سلمان الضاحي

 
 دبلوم فني إداري أمين مخزن أقدم أيمان يونس هادي حبيب المالكي

 
 دبلوم فني إداري م. مدير ادغ شلتاغ سبع  عودة الغياضسناء ف

 
 دبلوم فني بناء وأنشاءات مدير فني أقدم علي عبد حسن غلوم التميمي

 
 دبلوم فني تكنولوجي مالحظ فني يوسف محمد ابراهيم علي العبدهللا

 
 دبلوم فني محاسبة رئيس مالحظين خديجة عبد علي عبار الساعدي

 
 دبلوم فني ميكانيك رئيس مالحظين عويد الحمداني جاسم مريود عناية

 
 دبلوم  معاون مالحظ فني محمد امين مجبل 

 
 دبلوم معهد معلمات مدير أديبة عبد الحميد مطرود  عبد اللطيف 
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 دبلوم معهد معلمات م.مدير رجاء نوري موسى  رسن العكلة

 
 إعدادية م.مدير فني عادل شري بدر عسكر  التميمي

 
 إعدادية أدبي رئيس مالحظين ة فيصل شالل حسنفاطم

 
 إعدادية أدبي رئيس سواق أقدم حسين والي زاير الحمداني

 
 إعدادية تجارة مدير جنان مهدي صالح  احمد الكنيص

 
 إعدادية تجارة م. مدير حسابات وفيقة ناصر عباس أحمد النشمي

 
 تجارةإعدادية  م. مدير قاهره علي عبد الحسين حمود العبادي

 
 إعدادية تجارة م.مدير حسابات جميلة لفتة عيدان حسان الحلفي

 
 إعدادية تجارة م.رئيس أمناء صناديق سندس صدام فالح  حسن مشكوري

 
 إعدادية تجارة م. مدير فاطمة عبد هللا بنوان  حربي لطيف الصبيح

 
 إعدادية تجارة معاون مدير هناء عبد الرزاق عبود بارم  الكنعان

 
 إعدادية تجارة م. مدير شرى صالح محمد تركي ب

 
 إعدادية تجارة مدير أميرة مهدي صالح  احمد  الكنيص

 
 إعدادية صناعة معلم ثاني كفاية رجب أحمد  محمد السويج

 
 إعدادية صناعة معلم ثالث جالل طالب عبيد  مطر الموسوي

 
 إعدادية  صناعة  مالحظ فني حيدر فالح محمد شريف منصور 

 
 متوسطة م. رئيس كتاب طابعة أنعام جواد كاظم فزاع الحلفي 

 
 متوسطة م. مالحظ تغريد عبد علي عبد عون   اسمر التميمي

 
 متوسطة رئيس مالحظين نشمية غضبان عبد هللا   سعد الحمداني

 
 متوسطة كاتب طابعة أول نغم نوري ناهي نعمه احمد

 
 متوسطة  )تنسيب الى الرئاسة( كاتب طابعة أول ةأسراء جاسم محمد علي عبد الحسين المرز

 
 متوسطة رئيس مالحظين إيمان عبدالقادر تركي احمد اللحيوي

 
 متوسطة رئيس مالحظين فاطمه حنون مهدي صالح الصالح

 
 متوسطة رئيس حراس أقدم رعد قاسم عبد الرزاق علي الصيمري

 
 ةمتوسط كاتب طابعة أقدم سعدي مولى كوام حسن المياح

 
 متوسطة كاتب طابعة أقدم علي خزعل عطيوي  يصغ الصيمري

 
 متوسطة بحار ثاني إبراهيم محمد إبراهيم محمد العامر 

 
 متوسطة م.مدير فني حامد عبد السالم عاشور إبراهيم  العبد هللا

 
 متوسطة م.رئيس حرفيين رافي آرام كيورك كرابيديان 

 
 طةمتوس م. مدير ناجحة محمد حبيب اسيود

 
 متوسطة منظم إرشيف ثاني سمير جاسم سعيد زامل المنصوري

 
 ابتدائية  أمين مخزن أقدم محمد عيدان فرهود عسكر المالكي

 
 ابتدائية بحار ثالث عامر جابر عبد علي فزع الكطراني

 
 ابتدائية  م.رئيس سواق نعيم وادي حافظ عذافة  البزوني

 
 إبتدائية  كاتب طابعة أول سهام عبد علي عبد عون  اسمر التميمي

 
 إبتدائية رئيس حراس أقدم جاسم محمد مغراف سباهي ال بخيت

 
 إبتدائية حارس أقدم جواد كاظم علي جابر البخاتي

 
 إبتدائية رئيس حراس أقدم كاطع زود باشخ  علي الخشاتي

 
 إبتدائية رئيس حراس اقدم كاظم عويد موسى عاقول العاقول

 
 إبتدائية رئيس حراس مد  عليج البخيتاويمحمد عبد هللا مح

 
 إبتدائية رئيس سواق إحسان عبد الواحد حسين دهيم الدهيم
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 إبتدائية بحار ثالث أمجد علي كريم حسين الصيمري

 
 إبتدائية بحار ثالث حيدر علي ماهود عبود الصيمري

 
 إبتدائية م.رئيس حرفيين صفاء علي ماهود عبود الصيمري

 
 إبتدائية حارس أقدم ندال خصاف المساعد صالح سالم ه

 
 إبتدائية رئيس سواق ضياء علي ماهود عبود الصيمري

 
 إبتدائية حرفي أقدم قيس حسن حمد محسن الحماده

 
 إبتدائية حرفي أقدم محمد ونيس جنديل جابر

 
 إبتدائية رئيس حرفيين أقدم ناصر طالب جابر ناصر  الصيمري

 
 ابتدائية  رئيس حراس  ج البخيتاوي محمد عبد هللا محمد علي

 
 بدون شهادة حارس أقدم حسن محمد مغراف سباهي آل بخيت

 
 بدون شهادة رئيس حراس أقدم داوي سهيل جبر بتي ال بخيت

 
 بدون شهادة حارس أول صالح حازم وادي فرج الكناني

 
 بدون شهادة حارس أقدم فريد شكري عبد هللا كرم الكرناوي

 
 بدون شهادة رئيس حراس عبد الحسن بدن الجنانيكاظم كريم 

 
 بدون شهادة رئيس حراس محمد شاطي حسين عبيد الحريشاوي

 
 بدون شهادة حارس أقدم وسام جاسم محمد مغراف آل بخيت

 
 بدون شهادة موظف خدمات أقدم حسنه نعيمه ذهب مشري العتاب

 
 هادةبدون ش موظف خدمات أقدم حمزة حميد حمادي هاشم البطاط

 
 بدون شهادة معاون رئيس حرفيين  زهرة علي فاضل مدهوش

 
 بدون شهادة رئيس حرفيين أقدم سامي عبد النبي عبد الواحد عويد العويد

 
 بدون شهادة سائق أول سعد حافظ عبيد سلمان الدراجي

 
 بدون شهادة رئيس حرفين  صبيحه جاسم محيسن باشخ 

 
 بدون شهادة في أقدمحر عباس صبيح حاجم سلمان  الحلفي

 
 بدون شهادة حرفي أقدم علي طه عبد النبي علي

 
 بدون شهادة حرفي أقدم فالح نافل فياض عبد الرضا المياح

 
 بدون شهادة م.رئيس حرفيين قيس عبد الرسول فرج  عبد السيد الشريفي

 
 بدون شهادة حارس ثالث عباس نعمه عناد عايد البزون 

 
 بدون شهادة معاون حرفي لي شناوة مانع صادق كحيوش  مجو

 
 بدون شهادة حرفي أقدم ملكيه سالم سعدون علوان الغنامي

 
 بدون شهادة رئيس حرفيين أقدم ناظم يوسف علي حسين  أألسدي

 
 بدون شهادة موظف خدمات أقدم وعد علوان عبود محمد  النجم

 
 بدون شهادة معاون حرفي بسنة سلمان شناوة

 بدون شهادة  ر. حرفين اقدم   ليلى حامد عويد  .1

 


