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 2021-2020التدرياككيي  المدر ككة اسككما ال ئككم اد ككاا لمككرب ا مككار شت للككات التخككرح للعككا  الدراسككم 

  حاب االتم :

 اسماء لننة المناوشة اسل المشرف ال للة اسماء عنواا اللرث  

 ا تظار واسل  يناا التلوط اللالستيلم

 دعاء ثاشر شرداا

 زهراء ئاظل  ريل

.  علككككككككا   الككككككككب  

 خليف

 

  . .د اشير  عمراا حاي ا

 ا. .د حيدر راضم  اظل

  .د .حوراء  عمة حاي  

استخدا  الشملالا  مادا عضويه  النت 

راي   مرصور شترمل للملوحه ئم ت

 صفات الترخه الملريه  استماللاا

 ئا مة حا  علد الزهر 

 هوازا سلماا  اسل

  . زيد علد الزهر 

 زهراء شرمود شا ر د ر ال رالب ئم المعالنة الريوية

 زينب شرمد زيداا

 علم شرمد غالم

 ئا مة  سعد حاي 

 

 ا.د اثير سايب

دراسة خعض االثار اللي يكة للميكات الملكار 

 ى شرائظة خاخلالمتااوط عل

 

 

 هدى  اخر  اصر

 شاالء احمد حاي 

 

 

أ. .د. حيدر راضم 

  اظل

 حاي  عليوي حا ا. .د 

 ا.  . شم حميد شرمد   

   .زيد علد الزهر  علم

 الرصكككا  لعنصكككري الريكككوي التكككرا ل  

 ا راق شكك  شختلفككة عينككات ئككم  اللككادشيو 

 المرلية االسواق ئم الشاي  شنقوع

 علم عا ل ئاضل

  نل علم حا 

 

 ا. .د سعد  الم علواا

تقيككيل خي ككم لماككتوى تر يككز تلككوط الاككواء 

للعض العناصكر الققيلكة الناتنكة شك  حكرق 

 النفايات ال لية ئم المرارق

 خني   اسل دحا 

 زينب  اظل عناد

 اسد شا د حميد

 هيقل  اسل  واد

 

 شز خالد رحيل خشاا

  Asperigllusاللشف ع  سل  االئالتلاوا المنج ش  الف ر 

Flavus     الملوط لرلوب  الرن ة المخز  ة ئم خعض سايلوات

 خعض المرائظات العراوية

 رسور ئاظل علد اللاظل

 علم حاي  علم

 اشعاع خريح علم

 شيري شعالا علم

 

 

 

 

 ا.م.د. سعد والي علوان

 ا. .د. شرمد علد اللاظل



 

 العراق جمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة القاسم الخضراء

 كليـــــة علــــوم البيئــــة      

 قسم التلوث البيئي 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Al-Qasim Green University 

College of Environmental Sciences 

Pollution Department 
 

 

 

 
 

 

 العدد:

 التأريخ:    /     /

 بسمــــه تعالــــى

 

ل رق االشنه ئم الاي ر  على العف  االسود دراسة  فاء  خعض ا

 الملوط للملا م العاشة Stachybrotys  sppالاا  

 

 خاا  اسل دحا 

 ششلور  عواد رحيل

 

 .د حوراء  عمة 

 حاي 
 ا. .د حاي   اظل عليوي

 خعض النوى المشعة لترب  Rn_222دراسة ترا يز غاز الراد ا 

 شختارا ش  شعاشل  اخوق اللفل

 زيد احمد شرمد

 سمار  ريااا  واد

 حاني   عفر عليد

 علم  ريل شاخت

 

ا. .د شرمد علد 

 اللاظل

تقيكككيل  وعيكككة شيكككاا  اكككر الرلكككة خاسكككتخدا  

 الدليل اللندي

 شرمد  عفر شادي 

 

 حاي  عليوي حا ا. .د 

 ا.د اثير سايب  ا م

  . خالد رحيل

 علا   الب.   

 

Bioseperation and purification 

of hepatoxin microcystin-LR 

from cyanobacteria species 

westiellopsis prolifica 

 شرتضى سريح شخيفم 

 شقنى علد علم شمخم

  رار حيدر ئالح

 سناد علم علد خليوي

 ئرح خدر زيد

 ا. .د اشير  عمراا حاي 

التصككرر ئككم شن قككة خرككر الننككف  اثككرا 

 على اللي ة

 عالء حاي  راشد

 شرمد حا  ظاهر

 

 

 ا. .د حاي   اظل عليوي

     

  ا   

 

 

 رئيسا   ناجي اثير سايبا.د   1

 عضوا   ا.م.د حيدر راضي كاظم  2

 عضوا   م.د .حوراء نعمة حسين    3

 



 

 العراق جمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جامعة القاسم الخضراء

 كليـــــة علــــوم البيئــــة      

 قسم التلوث البيئي 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Al-Qasim Green University 

College of Environmental Sciences 

Pollution Department 
 

 

 

 
 

 

 العدد:

 التأريخ:    /     /

 بسمــــه تعالــــى

 

 ا.م.د اميرة عمران حسين 1

 ا.م . مي حميد محمد   

 رئيسا  

 عضوا   2

 عضوا   م .زيد عبد الزهرة علي 3

 
 رئيسا   حسين عليوي حسنا.م.د  1

 عضوا   مصطفى احمد عريبيم.  2

 عضوا   نوري م.م لميس 3

 
 رئيسا ا.م.د. سعد والي علوان 1

 عضوا ا.م.د. محمد عبد الكاظم 2

 عضوا ا.م.د حسين كاظم عليوي 3

 

 

 
 حسين عليوي حسننم.د ا.                                                                                               

رئيس قسم التلوث البيئي                                                                                                 

 
 // اخة شنه الى 

 شلتب الايد العميد المرتر  .................... لال الع شع التقدير 

 شلتب الايد شعا ا العميد للشؤ ا العلميه المرتر  .. شع التقدير 

 . شلفة اللناا ئم القال 

 ات شؤ ا التدريايي  للتاشير .شلف 

  الصادر 
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