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 2020لغاية نهاية سنة  –التقرير السنوي لوحدة البحوث البيئية 

 

صدور -1 العدد    األمر  بعد  ذي  تكليف   2019/ 8/ 29في    10722/ 7/39الجامعي                           والمتضمن 

  إدارةتم استكمال إجراءات استالم    حسين قاسم بإدارة وحدة البحوث البيئية في كلية العلوم، االمير  عبد الدكتور  

بتأريخ   تم  االجامعي بتحديد أعضاء    األمر. وبعد صدور  2019/ 15/9الوحدة من المدير السابق  عقد  لوحدة، 

بتأريخ   البيئية  البحوث  لوحدة  األول  برنامج عمل جديد    2019/ 30/9االجتماع  قيام  يضمن    بماوذلك لوضع 

الموكل   بالدور  التي تهم مدينة كركوك على وجه الخصوص والعراق   إليها الوحدة  البيئية  القضايا  في مواجه 

 بشكل عام. 

مع الشكل العصري    يتالءموبما  بمدلوالت علمية  الشكل الجديد    إلى  البحوث البيئية  وحدة(Logo) تغير شعار -2

 . 2/10/2019بتأريخ  العامةالبيئية  لألهداف

وطلبة   -3 الباحثين  قبل  من  الوحدة  مختبر  أجهزة  لتشغيل  عمل  الية  العليا  تحديد  بتأريخ  الدراسات  ابتداًء 

 : االتي من خالل البرنامج  10/2019/ 10

متطلبات    إلى  إضافةضمن معاير االيزو المعتمدة    األجهزةتحديد قائمة باحتياجات المختبر لتشغيل   •

 السالمة المهنية والصناعية للمختبر.  

 تحديد جدول بأوقات محددة للعمل على األجهزة من قبل الباحثين وبشكل يمنع التداخل في العمل.  •

تعيين مشرف محدد من أحد أعضاء الوحدة لألشراف على عمل كل باحث مع ضرورة تواجده في   •

 العمل على األجهزة. أثناءالمختبر 

 ات متابعة العمل على األجهزة لكل باحث مع تحديث هذه االستمارة لكل تجربة. تنظيم استمار •

بنسخة من   • الوحدة  الحفاظ على األجهزة مع تزويد  الباحثين بضرورة  قبل  التعهد من  ملء استمارة 

 وحدة البحوث البيئية في كل من البحوث المنشورة.  إلىيتم اإلشارة   أنالبحوث المنشورة على 
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يضمن  ت -4 بما  الوحدة  احتياجات  قائمة  المختبرات   إدراجحديد  في  المعتمدة  االيزو  معاير  الوحدة ضمن  مختبر 

لسيد عميد كلية العلوم أ.م.د. نعمة علي  حيث تم رفع طلب ل  الرصينة بهدف استقطاب الكوادر العلمية والبحثية.

 . 12/10/2020احمد بهذا الخصوص بتأريخ 

فحص تلك األجهزة لتدوين حالتها وإمكانية تشغيلها بعد توفير    إجراءبعد    أوليشكل  ب  تم ترقيم أجهزة المختبر -5

 .2020/ 10/ 15بتأريخ   المعدات والمواد المطلوبة لها

مدير وحدة   -. عبداالمير حسين قاسم  من قبل م.د   2019/ 10/  17تم إقامة سمنر في يوم الخميس المصادف   -6

البيئية   الهندسة إضافة    -البحوث  كلية  التدريسيين من  البحوث   إلىوبحضور عدد من  حضور أعضاء وحدة 

السمنر عرض طريقة تشغيل أربعة من   تم خالل  القيام بإجراء فحوصات   أجهزةالبيئية. وقد  ثم  الوحدة ومن 

السيد   إلى. وتم رفع تقرير بذلك  األجهزةمناقشة األسئلة حول تلك  الحاضرين و  أمامعملية على تلك األجهزة  

 وشعبة التعليم المستمر في كلية العلوم.   اإلعالموحدة  إبالغعميد كلية العلوم لغرض 

قاسم   -7 حسين  عبداالمير  م.د.  من  البيئية    -بتوجيه  البحوث  وحدة  االثنين    -مدير  يوم  في  ثاني  سمنر  إقامة  تم 

من قبل م.م. احمد حسن غريب )عضو وحدة البحوث البيئية( وبحضور عدد من    2019/ 10/   28المصادف  

ومن ثم القيام بإجراء فحوصات عملية   أجهزةالوحدة. حيث تم خالل السمنر شرح طريقة تشغيل أربعة  أعضاء  

 العلوم. السيد عميد كلية  إلىعلى تساؤالتهم. وتم رفع تقرير بذلك   واإلجابةالحاضرين   أمامعلى تلك األجهزة 

م.د. عبداالمير حسين قاسم -8 البيئية  البحوث  البيئية    -  بتوجيه من مدير وحدة  البحوث  قام كوادر   -مدير وحدة 

من السيد م.م. مصطفى جمال أكبر والسيد حيدر موفق محمد بتصليح أربعة أجهزة مختبرية عاطلة   الوحدة كالً 

.علماً بان قيمة األجهزة 2019/ 11/ 26وذلك بتأريخ    جهود الشخصية وبتفاني وإخالص كبيرين في العملالوب

السيد    لدنمن    المستمرةالمتابعة  من خالل  و  األمرهذا  على    وبعد االطالع  $.  8807  يتجاوز  التي تم تصليحها

األستاذ   جامعة كركوك  العلوم  رئيس  كلية  عميد  والسيد  إسماعيل  احمد  نعمة    األستاذ الدكتور صباح  المساعد 

مصطفى  السيد  السيد مدير الوحدة والى كالً من    إلىالجامعة كتاب شكر وتقدير  علي احمد، قدم السيد رئيس  

وذلك تثمينا للجهود المبذولة بهذا   كوادر الوحدة الفنيين  أحد  حيدر موفق نامقوالسيد  (الوحدة مقرر) أكبرجمال 

 الخصوص.
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في  قسم الكيمياء  التنسيق مع  بسبب تراكم مواد كيميائية منتهية الصالحية في مختبر وحدة البحوث البيئية، تم   -9

بعد   العلوم  العلوم    إلىبذلك  رفع طلب  كلية  السيد عميد كلية  امكتب  الكيميائية  تلك  لتخلص من  لغرض  المواد 

 . 2019 /24/10في   المهنيةمتطلبات السالمة للبيئة وبحسب  واآلمنوبالشكل السليم 

جهاز  -10 تشغيل  تم  األجهزة،  عمل  طريقة  ودراسة  متابعة  وبعد  ذاتية  وصيانة   Dosimeter 3007 Aبجهود 

تأريخ    عملللواصبحتا جاهزتين    Heater and Stirrer (M221)جهاز   ، مع استمرار  2019/ 25/11بعد 

 العمل على هذا المنهاج بهدف تذليل المعوقات التي تعيق تشغيل باقي األجهزة منذ سنوات عديدة. 

تم تغير نظام ترقيم الكتب الصادرة من الوحدة واالعتماد على المفاتيح المذكورة في دليل الفهرست الموحد   -11

 .2020مطلع عام  ابتداًء من العمل بها ولجامعات العراق 

  نسخة نشاطات الوحدة وذلك لحفظ    إلىالكترونية لجميع الكتب الواردة، الصادرة، إضافة    أرشفةتم عمل نظام   -12

 . 2020في مطلع عام  الكترونية من الوثائق الخاصة بوحدة البحوث البيئية

العراقية وبحسب    من مختلف الجامعات   المطلوبة من قبل طلبة الدراسات العليااالستمرار بأجراء الفحوصات   -13

 . األجهزةتوفر المواد األولية لتشغيل 

الدكتور صباح احمد إسماعيل خالل زيارته   -14 السيد رئيس جامعة كركوك األستاذ  توجيهات  كلية   إلىبحسب 

بتأريخ   مقا   إجراءبخصوص    12/2019/ 12العلوم  المختبرية  في  التحاليل  المعمول  هو  كما  مالية  مبالغ  بل 

يتم الحقاً تحديد أسعار   أنمختلف المختبرات، تم تحديد أسعار التحاليل الكيمائية، الفيزيائية واإلشعاعية على  

السيد عميد كلية   إلىالمستلزمات المطلوبة. وقد تم رفع قائمة باألسعار    توفريالتحليل البكتريولوجي للماء حالما  

تم استضافة السيد مدير حيث    اإلجراءالعلوم األستاذ المساعد الدكتور نعمة علي احمد، وهو بدوره رحب بهذا  

على قرارها  وإاجتماع مجلس الكلية لمناقشة األسعار    إلىوحدة البحوث البيئية الدكتور عبداالمير حسين قاسم  

يتم إيداع المبالغ المستحصلة في صندوق خاص تابع للمكتب االستشاري في كلية العلوم مع تخصيص نسبة   أن

مستقبالً  البيئية  البحوث  وحدة  لتطوير  المبالغ  تلك  ومن  عام  .  مطلع  من  تم  2020ابتداًء  التحاليل    إجراء، 

 .أعالهالمذكور   إيداع المبالغ في الصندوقوباحثين لالمختبرية المطلوبة ل
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تم بحمد هللا تعالى وألول مرة  وبعد التعاون مع شركة غاز الشمال  عد متابعة ودراسة طريقة عمل األجهزة،  ب -15

ياباني  Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS 7000 Shimadzu)جهاز: تشغيل  

حيث يقوم الجهاز بفحص العناصر الثقيلة مثل النحاس    عمل.جاهزة لل  وأصبحت   2020/ 1/ 27بتأريخ  المنشأ  

Cu  كوبلت  ،Co  المنغنيز  ،Mn  الحديد  ،Fe    والزنكZn    الماء   إلىإضافة في  األخرى  العناصر  من  العديد 

 األخرىالجامعات  من األجهزة الحديثة والمهمة حيث ال يوجد في  و  الجهاز ه  اوبشكل دقيق جداً، علماً بان هذ 

منها  يويستف  هذ د  تشغيل  وبعد  واسع.  بشكل  والباحثين  العليا  الدراسات  طلبة   اطلبة  بمقدور  أصبح  الجهاز 

والباحثين   العليا  كركوك  إجراءالدراسات  في  المطلوبة  السفر    التحاليل  من  بعيدة   إلىبدالً  أخرى  محافظات 

مناسبة ح  وبأجور  يتوفر  حيث  أعاله  المذكورة  للعناصر  القياسية  المحاليل  يتوفر  القياسي حالما  المحلول  اليا 

 لعنصر النحاس فقط. 

معاينة   -16   Atomic Absorption Spectrophotometer (Buck Scientific 205)جهاز  بعد 

السادة    أنتبين  المنشأ    أمريكي قبل  من  تصنيفها  تم  كما  عاطالً  وليس  جديد  الجهاز  السابقين.    المسئولينهذا 

الجهاز هذا  حيث يقوم  ،  عملجاهزة لل  وأصبحت   2020/ 1/ 27  خبتأريالجهاز  تم تشغيل هذا    استثنائيةوبجهود  

العناص من    .أيضا  الثقيلة  ربفحص  الرغم  تأريخ    أنعلى  في  الحديثة  األجهزة  من  بالتأكيد  كانت  الجهاز  هذا 

من    السابقةشراءها واستالمها قبل سنين عديدة، لكن كفاءتها تقل عن كفاءة الجهاز الحديث والمذكور في الفقرة  

 هذا التقرير. 

العالي والبحث العدم ترميز األجهزة  نظراً   -17 التعليم  في حينها  لعلمي  المختبرية في الموقع االلكتروني لوزارة 

األجهزةو ترميز  منظومة  تم  ،  أعاله  لتوقف  الوحدة،  متطلبات  جميع  تهيئة  على  منا  األجهزة  وحرصاً  ترميز 

مشابه لنظام ترميز المختبرات في    بشكلو   16/1/2020ابتداًء من تأريخ  المختبرية في وحدة البحوث البيئية  

 يتم تغييرها حالما يبدأ تشغيل نظام الوزارة. أنعلى  الوزارة

كجزء من سياسة عمل وحدة البحوث البيئية حول نشر الوعي البيئي وبصور متنوعة وبإشراف السيد مدير  -18

بيئية مزججة عدد ) تم عمل بوسترات  قاسم،  الدكتور عبداالمير حسين  ( وذلك 11( ولوحات عدد )8الوحدة 

الهندسة كلية  طلبة  مع  كلية    بالتنسيق  وممرات  رواق  في  لتعليقها  طالبية  نشاطات  من  بتأريخ    العلومكجزء 

25 /2 /2020. 
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وحدة البحوث البيئية، وبعد التنسيق مع المختصين   قامت ضمن سعيها المتواصل لتشغيل األجهزة المختبرية   -19

 بتشغيل الجهازين:   10/2020/ 1بتأريخ  من شركة غاز الشمال قامت كوادر الوحدة 

 Gas Chromatography (GC)جهاز

 High Performance Liquid Chromatography (HPLC)وجهاز

والمهمة      الحديثة  الجهازين هما من األجهزة  بان هذين  المتنوعة و علماً  البحوث  ال يوجد مثيالتها في في مجال 

العراقية بشكل  ويستفي  الجامعات  والباحثين  العليا  الدراسات  طلبة  منها  الجهازين  خاص د  هذين  تشغيل  وبعد   .

بعد توفير المحاليل    لمطلوبة في جامعة كركوكالتحاليل ا  إجراءأصبح بمقدور طلبة الدراسات العليا والباحثين  

المطلوبة.  للعناصر  بهذا    القياسية  الكبير  االهتمام  يدل على  السيد رئيس    األمرومما  قبل  الحثيثة من  والمتابعة 

المساعد نعمة علي احمد،   األستاذ والسيد عميد كلية العلوم جامعة كركوك األستاذ الدكتور صباح احمد إسماعيل 

  كتاب شكر وتقدير لكل من السيد مدير الوحدة ومقررها وذلك تثمينا للجهود المبذولة قدم السيد رئيس الجامعة  

 بهذا الخصوص.

  3963والكتاب    2020/ 6/ 15في    618كتابي الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ج م د  ب  عمالً  -20

البيئي،    2020/ 7/ 12في   والواقع  التطوعي  العمل  موضوع  البيئية  والمتضمن  البحوث  وحدة  بتسجيل قامت 

بتأريخالنشاطات  بعض   مع  غرض ل  2020/ 23/8  البيئية  مشترك  بشكل  في    تنفيذها  األولية  الدراسات  طلبة 

والعلوم الهندسة  الصحية  في    كليتي  الظروف  بها  تسمح  ما  وبحسب  الجديدة  الدراسية  السنة  مطلع  من  ابتداًء 

علماً  للبلد  بكال    أن.  االهتمام  عن  ينم  بشكل  الجامعة  أروقة  تزين  سوف  المتنوعة  النشاطات    األمرين هذه 

 يتضمن النشاطات ما يلي: و .الواردين في كتب الوزارة المذكورة أعاله

 وعلمية متنوعة.  إرشاديةعمل بوسترات ثابتة تعرض أمور  •

 عمل بوسترات يحض ويشجع على االهتمام بالواقع البيئي. •

الفارغة   • المساحات  في  إما عن طريق زراعة األشجار  متنوع    سنادينعن طريق عمل    أو تشجير 

 لنباتات الظل ودائمة الخضرة.
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Ministry of Higher Education 

 And Research 
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No: 
Date:      /         /2020 

 العدد:  

 م  2020 //              : التأريخ 
 

الصلبة عن طريق تحويلها   • والنفايات  المستعملة  المواد  أشياء مفيدة وقابلة    إلىاالستفادة من بعض 

 لالستخدام من جديد. 

منظمة   -21 مع  التنسيق  هي    الطفل  إنقاذ تم  عمل   إحدىوالتي  لغرض  وذلك  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات 

عقد عمل مع رئاسة الجامعة بعد الموافقة    إجراءيتم    أن يئية بحثية بما يخدم الواقع البيئي للبلد على  مشاريع ب

 األولية للمشروع المقدم من قبل الوحدة وبدعم مادي من قبل المنظمة المذكورة أعاله. 
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