
  2020  – 2019العلمية  لقسم علوم البحار التطبيقية / كلية علوم البحار للعام الدراسي الخطة  

 

 المشاركون في البحث الباحث االول عنوان البحث ت

1 

Study fauna assemblages and their 

relation to the accumulation of sediments in 

coral reef area NW of the Arabian Gulf 

 

 د. اوسامة قاسم خليفه

 ندى صالح

 زينب عبدالرضا

 لميس سالم

2 
Synthesis and Spectroscopic properties 

of some Benzidine Schiff bases 
 - د. علي حسين امتيغي

3 

Comparative study of nutrients between 

north-west ROPME Sea area-Iraq coast 

and south-west Omani coast 

د. عماد جاسم محمد 

 الشاوي
 د. خالد الهاشمي

4 

Vertical and horizontal distribution of 

nutrients in Shatt Al-Arab estuary and 

NW Arabian Gulf 

د. عماد جاسم محمد 

 الشاوي
 د. رجاء عبد الكاظم

5 
دراسة بيئية وتصنيفية لنوعين من الطحالب الضارة في 

بيشمال غرب الخليج العر  

د. عماد جاسم محمد 

 الشاوي

 ابتهال موسى االسدي

 د. رجاء عبد الكاظم

6 
دراسة تأثير تعرية الضفاف وتأثيرها على الحدود 

 االقليمية في شط العرب جنوب العراق
 ناجد فيصل شريف د. اوسامة قاسم خليفه

7 
توزيع ومصدر المعادن الثقيلة في ضخضاحة 

 البالينورس شمال الخليج العربي
.د.اوسامة قاسم خليفةم  ندى صالح عباس 

8 

Analytical and thermal studies for new 

polyurethane synthesis from Ziziphus 

spina-christi Leaves 

م.م. مها عبد الحسين 

 حميد

 ميادة عبد هللا عدنان

 وداد صالح حنوش

9 

Spectrophotometric determination of 

Zink in pharmaceutical medication 

samples using 8_Hydroxyquinoline 

reagent 

م.م. مها عبد الحسين 

 حميد

 صفاء صبري نجم

 تحسين صدام فندي

منذر عبد الحسين 

 الصكبان

10 

Synthesis,characterization,Antimicrobial 

activity and Theoretical studies of New 

Polymeric Schiff-base 

سين م.م. مها عبد الح

 حميد

 ميادة عبد هللا عدنان

 منذر عبد الجليل محمد

 اخالص قنبر جاسم

11 

Synthesis and Identification of 

polymeric phenolic Schiff-bases 

containing azobenzene, of Mn (II) 

complex 

م.م. مها عبد الحسين 

 حميد

 ميادة عبد هللا عدنان

 علي طه صالح

12 

Study  of the some phytotoxin chemical 

structure and its effects on the  aquatic 

organisms and human 

أ.م.د.عماد جاسم 

 الشاوي
- 

13 

HEAVY METALS INDICIES IN SHATT 

AL-ARAB RIVER, BASRAH PROVINCE, 

IRAQ. I: SEDIMENTS 

 

 

 أ.م.د.دنيا خيرهللا

 

 

 

 م.محسن عبدالرسول

 م.م.صالح مهدي

 دالزهرة الحلوا.د.عب

 ا.حامد طالب السعد

 أ.د. وصال فخري حسن

14 

Water Quality of Shatt Al-Arab 

River in Basrah Iraq: Heavy and 

Trace Metal Concentration. 

 

 أ.م.د.دنيا خيرهللا

 أ.د. وصال فخري حسن

 م.د. رشاد عادل عمران

 م.زهير علي عبدالنبي

15 
Physico-Chemical Properties Of 

Sediments Site Suitability Evaluation for 
 - أ.م.د.دنيا خيرهللا



Mangrove Plantation In Iraq Coastline. 

 

16 

Phytoremediation Of Crude Oil Polluted 

Soil: Effect Of Cow Dung  and Poultry 

manure amendments On The 

Remediation Of Crude Oil Polluted Soil 

By Ray grass. 

 

 - أ.م.د.دنيا خيرهللا

17 

Monitoring and mapping of Shatt Al-

Arab Estuary(out bar Area) and nearby 

coastline, Southern Iraq using GIS and 

Remote Sensing Satellite Data 

 

 م.م.ميالد علي حسين د. اوسامة قاسم خليفه

18 

Hydrodynamic of the Sediments 

Movement in the Southern Part of the 

Shatt al-Arab and North-Western of the 

Gulf 

 

 - د. اوسامة قاسم خليفه

19 

Mineralogy and Sediment Grain-Size 

Distributions as index of the modern 

sedimentary processes of Sawa Lake, 

Mothanna Governorate, Southwestern 

Iraq 
 

. اوسامة قاسم خليفهد  
 م.م.ميالد علي حسين

 م.باحث سجاد عبالكاظم

20 
التوزيع الشهري للعناصر في الغبار المتساقط في 

 محافظة البصرة
 أ.د.وصال فخري حسن

 أ.م.د.دنيا خيرهللا

 أقبال فخري حسن

 عدنان عبدالحسين

 زهير علي

 رحاب سالم

21 
النزرة في عناصر أستخدام االستخالص المتتابع لتقييم ال

 السواحل العراقي

 أ.م.د.دنيا خيرهللا

 

 أ.د.وصال فخري حسن

 زهير علي

 عالء عادل

22 

The impact of ecosystem 

Hypertrophication and climate changes 

on thrive of the jellyfish in Shatt Al-

Basrah canal 

أ.م.د.عماد جاسم 

 الشاوي
 د.علي باسل محمود

 

  


