الهدف من المحاضرة:
التعريف بوقود الغاز السائل وكيفية إنتاجه واستعماالته المختلفة في حياتنا.
االستنتاجات:
ضرورة التوجه نحو استغالل و استعمال وقود الغاز السائل وتقليل االعتماد على مصادر الوقود النفطية األخرى
المؤثرة على البيئة.

الهدف من المحاضرة:
التعريف بآليات انتاج الغاز السائل في شركة غاز الجنوب والعقبات التي تواجه العمل واحتماالت التلوث الناتج عن
هذا النشاط في الشركة.
االستنتاجات:
ينتج عن نشاطات الشركة المختلفة تأثيرات بيئية تحتاج الى تقييم شامل لتقليلها الى ادنى المستويات اعتمادا على
المحددات المحلية والعالمية.

الهدف من المحاضرة:
التعريف بالتغير المناخي ومصادره والتغيرات البيئية الحالية والمستقبلية على العراق والعالم
االستنتاجات:

 :تآكل طبقة األوزون وتأثير استخدام الغاز السائل.
الهدف من المحاضرة:
 )1بيان خطورة استخدام احد الغازات الدفيئة ( االحتباس الحراري) وتأثير ذلك على طبقة األوزون ،حيث
التقليل من تركيز جزيئات األوزون  O3في الطبقة.
 )2تحديد استخدام الغاز السائل  LPGفي اجهزة التكييف.

االستنتاجات:
استخدام الغاز السائل كبدل لغاز الكلوروفلوروكربون مع مراعاة استخدام متحسسات تسرب الغاز السائل المتوفرة
وبشكل واسع .ان هذه المتحسسات تعتمد على المدى الكبير لالنتقال االلكتروني بين مكونات الغاز السائل ( بيوتان و
بروبان) ومادة المتحسسات (أشباه موصالت).

قســـم البيئــة
منهـاج النـدوة
 03:9االفتتاح والترحيب
 03:9كلمة السيد عميد الكلية
 03:9كلمة السيد رئيس قسم البيئة
 03:9المحاضرة االفتتاحية
 09399استراحة
 09309المحاضرة األولى 3وقود الغاز السائل

ندوة استخدامات وقود الغاز
السائل وتأثيراته في االحتباس
الحراري والتغير المناخي

يقيمها قســـم البيئـــة
في كلية العلوم
جامعـــة البصـــــرة
 02كانون األول 0200

ا.د .فارس جاسم االمارة
 093:9المحاضرة الثانية 3التغير المناخي

ا.د .كاظم عبدالوهاب األسدي
093:9

ecologydept@gmail.com

رؤية القسم
يطمح قسم البيئة ألن يكون القسم المتميز بين أقسام كلية
العلوم على النطاق الوطني والعربي والعالمي في المجاالت
العلمية واألكاديمية وخدمة المجتمع وسوق العمل .ويسعى
القسم بشكل حثيث لتطبيق معايير الجودة العالمية ودليل
الجودة واالعتماد األكاديمي الصادر عن وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.

المحاضرة الثالثة 3التأثيرات البيئية

ا.م.د .عبدالمنعم خليل ابراهيم

لحياة أفضل
 00399نطمح
والتوصيات
المناقشة
 003:9انتهاء الندوة

جامعة البصرة في خدمة المجتمع

تأسس قسم البيئة في كلية العلوم  -جامعة البصرة عام
 .2102ونتيجة لوجود العديد من المشكالت البيئية في محافظة
البصر ة وللموقع الذي تتميز به المحافظة والتنوع في بيئتها
البحرية والنهرية واالهوار والصحراء فان الهدف األساسي من
إنشاء القسم هو إعداد باحثين شباب لديهم خلفيه علمية
كافية في التعامل مع الموارد الطبيعية ومشاكلها البيئية وحل
المشكل المتعلقة بهذه الموارد وال يقتصر حل هذه المشكالت
على محافظة البصرة بل يمتد إلى المحافظات العراقية
األخرى  .م ن هذه المشكالت البيئية تدهور األهوار ،تلوث
الهواء ،تلوث المياه الجوفية والسطحية وأيضا مشكله إزالة
المخلفات السائلة و الصلبة وطرق التخلص منها.

رسالة القسم
يسعى قسم البيئة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع في مجال
البيئة وتبادل المصالح والمنافع مع مختلف األطراف من خالل
تشخيص الحاجات الحالية والمستقبلية واالستجابة الفعالة لهذه
الحاجات عن طريق ضمان الجودة في جميع الجوانب التعليمية
والبحثية واالستشارية عن طريق إشراك كوادر القسم
التدريسية والوظيفية في الدورات التدريبية والتطويرية
المتخصصة لتحسين األداء العام في القسم و تهيئة الخطط
والبرامج الشاملة لتطوير العمل في القسم و تهيئة المتطلبات
والمستلزمات لكي تكون مخرجات القسم من الطلبة على
مستوى عالي من العلمية والتقنية وتساهم في تحسين الواقع
البيئي وكذلك إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات الدورية
خدمة للبحث العلمي والمجتمع.

