
 

إدارة النفايات والطمر   أقام قسم البيئة في كلية العلوم ندوة علمية متخصصة تحت عنوان    

مديرية / المنطقة الجنوبية / بالتعاون مع دائرة حماية وتحسين البيئة  الصحي في محافظة البصرة 

االجتماعات في قسم علوم على قاعة ، 3/3183/ 81وم االثنين الموافق وذلك في ي. بيئة البصرة 

 . الحياة

 :وكان من أهم أهداف الندوة

 . ـ عرض تجارب الدول في التعامل مع النفايات الصلبة والتكنولوجيا المستعملة في ذلك 8

طمر النفايات لنفايات الصلبة وخاصة في مواقع في مجال إدارة ا بين المشاركين ـ تبادل الخبرات3
 .المعتمدة فيها  والتقنيات

 .ـ ربط الجوانب النظرية بالواقع للوصول إلى حلول امثل 3

د فلحي عبد الحسن علي ، ومدير عام دائرة حماية .م.الندوة  كلمة السيد عميد كلية العلوم ا تضمنت

د دنيا .م.وكلمة رئيس قسم البيئة ا. المنطقة الجنوبية السيد طه ياسين محمد القرشي / تحسين البيئة 

 .علي حسين 

وكذلك بعض طلبة  لفةومن دوائر الدولة المخت والموظفين األساتذةفي الندوة العديد من  حضر

 :كاآلتيو ، وشارك في الندوة محاضرين من الدوائر المعنيةواالولية الدراسات العليا

 قسم البيئة / كلية العلوم / د نايف محسن عزيز .م.ا. 

  مديرة مديرية بيئة البصرة / السيدة  خيرية عبود ياسين. 

 البصرة بلديةمديرية / رئيس مهندسين عصام حسين ياسين . 

  وحدة البيئة / قسم األمور الفنية / دائرة صحة البصرة / رانية عاصف / المهندس البيئي. 

في هذا مركز علوم البحار ، في إعطاء نبذة عن تجربتها وخبرتها / د نادية المظفر .م.كما ساهمت ا 

 .المجال

 .وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات 

 81/3/3183 الصحي في محافظة البصـرة توصيات نـدوة إدارة النفايات والطمـر 

إنشاء معامل لتدوير النفايات الصلبة ومواقع الطمر الصحي المطابقة للمحددات البيئية وإدراجها  .8

 . ضمن موازنة تنمية األقاليم وتشجيع االستثمار في هذا المجال



ومطويات   نشر الوعي البيئي حول مخاطر التعامل الخاطئ مع النفايات عن طريق إعداد نشرات .3

 .بيئية تشترك فيها الدوائر المعنية مثل البلدية والبلديات والصحة والبيئة

 . إقامة الندوات والورش التوعوية عن طرق إدارة النفايات الصلبة في المدارس والدوائر الحكومية .3

وإعادة  إدراج مادة البيئة في المناهج الدراسية تتضمن مفاهيم إدارة النفايات الصلبة والطمر الصحي .4

 .التدوير

تعزيز دور اإلعالم من خالل تنظيم حمالت إعالمية تتضمن مختلف الفئات في كيفية التعامل مع     .5

 .النفايات

 م البيئةاقسأإدراج خطط إدارة النفايات الصلبة والطمر الصحي ضمن برنامج الدراسات العليا في  .6

 .لكليات العلوم والهندسة والتعليم التقني

استيراد المواد صعبة التحلل واالتجاه إلى استيراد المواد القابلة للتحلل بفترات  العمل على عدم .7

 .قصيرة

العمل على رفع النفايات المنتشرة عشوائيا في بعض المناطق البعيدة عن مركز المدينة وذلك  .1

 منع أصحاب الشاحنات التي تنقل النفايات من داخلو لتأثيرها المباشر على تدهور التنوع الحيوي

 .للمحافظة المدينة وترميها على جوانب الطرق الرئيسية

الطبية الخطرة داخل المستشفيات والتعامل معها بوجود  االعتيادية عن النفايات عزل النفايات .9

 .محارق خاصة جديدة

محاسبة كل من يعمل على تلويث البيئة واإلضرار بها ويتعامل بشكل خاطئ في إدارة النفايات  .81

 . الصلبة أو حرقها

استحداث عيادة بيئية استشارية تضم المختصين من األكاديميين والمهتمين في هذا المجال من دوائر  .88

 . الدولة األخرى

 .ق اإلنسان الطبيعيةإبراز دور الجانب البيئي كونه جانب أنساني يمس حقو .83

 

 

 

 

 

 

 



 

 ي ــر الصحــأسماء  المشاركين في حضور ندوة إدارة النفايات والطم              

 81/3/3183في محافظة البصرة                         

 

 اإلداريينالمشاركون من 

 مكان عمله اسم المشارك ت

 عميد كلية العلوم فلحي عبد الحسن علي. د.م.أ 8

 كلية العلوم/رئيس قسم الكيمياء هادي سلمان الالمي. د.أ 3

 كلية العلوم/معاون العميد للشؤون اإلدارية  زكي ناصر كاظم. د.م.ا 3

 كلية العلوم/رئيس قسم البيئة دنيا علي حسين. د.م.أ 4

 المنطقة الجنوبية/مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة طه ياسين محمد القريشي 5

 المنطقة الجنوبية  /دائرة حماية وتحسين البيئة ياسين خيرية عبود 6

 

 (أبجديا ةمرتب)طلبة الدراسات العليا المشاركون من األساتذة والموظفين 

 قسم البيئة/ كلية العلوم عبد الحسين يوسف العضب.د.أ 8
 قسم البيئة/ كلية العلوم عبد الرضا اكبر علوان.د.أ 3

 قسم البيئة/ العلومكلية  نجاح عبود حسين.د.أ 3
 جامعة البصرة/مركز علوم البحار فارس جاسم اإلمارة. د.أ 4
 قسم علوم الحياة/كلية العلوم  ناصر عبد علي. د.ا 5
 قسم علوم الحياة/كلية العلوم  محمد عبد المحسن الحجاج.د.أ 6

 قسم علوم الحياة/كلية العلوم  جبار دهري نعمة. د.م.أ 7

 جامعة البصرة/مركز علوم البحار كامل خلفمنال . د.م.ا 1
 جامعة البصرة/مركز علوم البحار نادية عبد األمير المظفر. د.م.أ 9

 قسم البيئة/ كلية العلوم نايف محسن عزيز .د.م.أ 81

 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة احمد نعمة  88

 قسم البيئة ايمان عثمان 83
 مديرية بيئة البصرة بشرى عبد هللا عبد الرحمن 83
 المنطقة الجنوبية/دائرة حماية وتحسين البيئة ختام سعدون عوني 84
 مديرية بيئة البصرة خزعل مهدي سلطان 85
 مديرية بلديات البصرة خيري عزيز السعد 86
 قسم الجغرافيا/كلية اآلداب شكري إبراهيم الحسن. د 87
 األسماكقسم /كلية الزراعة عادل قاسم جاسم. د 81
 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة علي حسن وهيم. د 89
 قسم األمور الفنية/ دائرة صحة البصرة منى عبد الكاظم الخفاجي. د 31
 قسم علوم الحياة/كلية العلوم  منير إسماعيل .د 38



 دائرة صحة البصرة هادي الزم جاسم. د 33
 المملكة المتحدة/ جامعة درهام حميد العطار.د 33
 قسم البيئة/ كلية العلوم عمار عطية طالل.د 34

 مركز شرطة البيئة/مديرية الدفاع المدني طالب حاتم محمود/ الرائد الكيمياوي 35
 مديرية بلدية البصرة سجاد محمد سعيد مجيد 36
 قسم علوم الحياة/طالب دكتوراه حسن جازع صالح 37
 بلديات البصرةمديرية  صفاء عطا كاظم 31
 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم ظاهر عبد العال 39
 مديرية بلدية البصرة عبد الحسن رحيم علي 31
 المنطقة الجنوبية/دائرة حماية وتحسين البيئة عبد الحسين حنون خلف 38
 مديرية بيئة البصرة كلثوم علي جديد 33
 قسم البيئة ليلى ناصر 33
 قسم البيئة/ كلية العلوم طاهروداد مزبان . م 34

 قسم علوم الحياة/كلية العلوم  باحث ذكرى برغش محمد.م 35

 قسم علوم الحياة/كلية العلوم  باحث هيفاء عدنان منصور.م 36

 قسم البيئة/ كلية العلوم انسام جاسم محمد. م.م 37
 قسم البيئة/ كلية العلوم نعمان سليم هاشم. م.م 31

 قسم البيئة/ كلية العلوم عبد االميرانعام .م.م 39

 قسم البيئة/ كلية العلوم ضياء عبد السادة حسين.م.م 41

 مديرية بلدية البصرة ماهر عبد هللا عبد العزيز 48
 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة مضر حسن كاطع 43

 قسم البيئة/طالب ماجستير معتز حكمت عثمان 43
 قسم األمور الفنية/ دائرة صحة البصرة المهندسة رانية عاصف 44
 مديرية بلديات البصرة ف حيرانضايناصر  45
 قسم علوم الحياة/طالبة ماجستير هدى عادل رحمة 46
 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة ياسمين تحسين يوسف 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 



منهاج ندوة إدارة النفايات والطمر الصحي في محافظة البصرة   

81/3/3183 

 

 االفتتاح والترحيب. 
 كلمة السيد عميد كلية العلوم. 
 المنطقة الجنوبية/كلمة السيد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة. 
 كلمة السيد رئيس قسم البيئة. 

 
 عنوان المحاضرة المحاضر الجهة المحاضرة

كليـــــــــة  األولــى
 العلـــــــوم

 الذكيالطمر الصحي  نايف محسن عزيز. د.م.ا

كليــــــــة  الثانيـــة

 الهندســــــة

ادارة النفايات الصلبة والتعامل  المهندسة ياسمين تحسين

 معها هندسيا

مديريــة بيئـة  الثالثــــة
 البصرة

 رئيس كيمياويين اقدم
 خيرية عبود ياسين

التشريعات والقوانين البيئية في 
 مجال إدارة النفايات

بلدية مديريــة  الرابعــة
 البصرة

مخططات بلدية وبلديات البصرة  المهندس عصام حسن
 إلدارة النفايات الصلبة

دائـــرة صحة  الخامسة
 البصرة

 المهندس البيئي
 رانية عاصف

الواقع الصحي في مجال النفايات 
 الصلبة

 التوصيات. 

 اختتام أعمال الندوة. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلمة السيد عميد كلية العلوم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور المشاركين في الندوة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الهندسة المدنية/كلية الهندسة/ ياسمين تحسين يوسف                             قسم البيئة  /كلية العلوم/نايف محسن عزيز.د.م.أ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية بلدية البصرة/    عصام حسين ياسين      مديرية بيئة البصرة                                     /خيرية عبود ياسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة البيئة/قسم األمور الفنية/دائرة صحة البصرة/رانية عاصف / المهندسة البيئية                    

 

 المحاضرين في الندوةصور                          


