
جوائز يوم العِلم العراقي /المعلومات الشخصية

االسم الرباعي:
 رواء حسين كاظم حنف

جهة االنتساب:
  جامعة بابل / الهندسة / الهندسه البيئيه

اللقب العلمي والشهادة:
 مدرس/دكتوراه

االختصاص العام:
 هندسة وتكنولوجيا

االختصاص الدقيق: 
 هندسه بيئيه

 الدرجة الوظيفية المنصب الصفة: 
 مدرس / تدريسيه/كليه الهندسه / تدريسي 

تاريخ الميالد:
  1972-11-02

البريد االلكتروني:
  raweh72@yahoo.com

رقم الهاتف:
  07827225014

                               1 / 3



جوائز يوم العِلم العراقي / جائزة التدريسيين المتميزين 

عنوان البحث :
Comparative study of domestic wastewater treatment by mature vertical-flow

constructed wetlands and artificial ponds

 عنوان المجلة الكامل بدون مختصرات :
 Ecological Engineering

 IF
2.914

 Vol:
100

 No:
اليوجد

 SJR:
1.053

هل البحث منشور او مقبول للنشر ضمن: 
Scopus

تاريخ النشر: 
2017-03-01

اسماء المشاركين: 
Rawaa Al-Isawi,Sanak Ray

جهة اصدار المجلة: 
Elsevier

الرابط االلكتروني للمجلة: 

                               2 / 3



www.journals.elsevier.com/ecological-engineering/

ملخص عن المشروع البحثي:
هذه الدراسه لمقارنه انواع متعدده من استخدام تقنيات االراضي الرطبه المختلفه من ناحيه التصميم

والتشغيل في معالجه مياه الصرف الصحي (االراضي ذات البزل العمودي والبرك المائيه). النتائج
النهائيه وضحت ان االراضي ذات البزل العمودي كانت جيده في تحسين نوعيه المياه المعالجه

باستثناء مركبات الفسفور. بالنسبه للبرك الهوائيه كانت افضل من ناحيه ازاله مركبات االمونيا
والفسفور وهذا يعكس وجود االوكسجين الكافي لتسريع عمليه ازاله الملوثات.بشكل عام كانت تقنيه
االراضي الرطبه ذات البزل العمودي افضل من البرك في ازاله الدقائق العالقه وطلب االوكسجين

الكيميائي.

القيمة العلمية المضافة: 
أستخدمت تقنيه االراضي الرطبه لمعالجه مياه الصرف الصحي بنجاح في معظم دول العالم. في هذه

الدراسه تم تقيم انواع متعدده من انظمه تقنيه االراضي الرطبه (البالغه والفتيه) اضافه الى تقيم انظمه
االراضي المختلفه من حيث التصميم والتشغيل لغرض ايجاد النظام االمثل (تصميم-تشغيل-كفاءه) في

ازاله الملوثات من مياه الصرف الصحي المعالجه ليتم اعتماد النوع االمثل حسب طبيعه المكان
والكلفه ومتطلبات االزاله.

الفائدة من البحث: 
امكانيه تنفيذ وتطبيق تقنيه االراضي الرطبه (نظام صديق للبيئه) في مناطق متعدده في العراق وخاصه
مناطق االهوار في جنوب العراق وذلك من خالل اعتماد تنفيذ نظام تقنيه االراضي الرطبه االمثل بما
يتالئم مع طبيعه المنطقه والظروف المحيطه. تكمن اهميه تطبيق هذا البحث في اعاده تأهيل االهوار

من جهه والمحافظه على البيئه االحيائيه فيها من جهه اخرى.

نسخة من البحث:

الحالة:موثق
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