
  / موصل  وتقناتهاجدول كلٌة البٌئة 

 التخصص السنة الشهادة اسم المشرف عنوان األطروحة اسم الطالب ت
رٌم نوزت احمد  1

 سٌالة
قٌاس مستوٌات التلوث بالمشتقات النفطٌة فً 

 مناطق منتخبة من مدٌنة الموصل
خالد احمد عبدهللا 

 الغنام
 تلوث النفط 7112 ماجستٌر

زكرٌا نافع محمود  7
 شهاب

التأثٌرات البٌئٌة للمطروحات على مٌاه نهر 
 دجلة بٌن منطقتً الرشٌدٌة والقٌارة

 علوم البٌئة 7112 ماجستٌر طه حسٌن السالم

مصطفى عامر   3
 ذنون

تقٌٌم الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمائٌة لمٌاه 
 وداي المر

ٌحٌى داؤود 
 المشهدانً

 علوم البٌئة 7112 ماجستٌر

 فرحان فارس أمنة 4
 الحدٌدي

 المنطقة فً دجلة نهر مٌاه نوعٌة تقٌٌم
 القٌارة و الموصل سد بٌن الواقعة

 المختلفة لالستخدامات

 الدٌن كمال قصً
 االحمدي

 وعٌة مٌاهن 7112 ماجستٌر

تحضٌر كاشف ومٌضً ودراسة قابلٌته على  أعراف خالد ذنون 5
   الكشف االشعاعً  

رشٌد محمود 
 ٌوسف

 بٌئةعلوم  7112 ماجستٌر

ساره ضرغام  6
 جاسم

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة إِلدارة رفع 
أَنقاض األَبنٌة المهدمة للمدٌنة القدٌمة فً 

 الموصل

قصً كمال الدٌن 
 االحمدي

 تقانات البٌئة             7112 ماجستٌر

رغد نوفل حازم  2
 سعٌد

النفطٌة فً  تأثٌر التلوث بالهٌدروكاربونات
 بعض احٌاء التربة المجهرٌة

محجن عزٌز 
 مصطفى

 علوم البٌئة 7112 ماجستٌر

 REMOVAL OF VOLATILE رشا خالد صبري 2

ORGANIC SULFUR 

COMPOUNDS (VOSCs)  

EMISSIONS FROM 

DIFFERENT SOURCES VIA 

ANOXIC BIO-SCRUBBER 

ISTANBUL 

TECHNICAL 

UNIVERSITY 

 علوم بٌئة  7112 دكتوراه 

تقٌم كفاءة محطة إسالة االٌسر القدٌم وشبكة  فاطمة معاذ حامد 2
   نقل المٌاه فً بعض احٌاء مدٌنة الموصل

 علوم البٌئة 7112 ماجستٌر ناٌف بكر أحمد

تقٌٌم صالحٌة المٌاه العادمة المطروحة فً  اسراء مقبول بشٌر 11
بعض مناطق مدٌنة الموصل فً انبات ونمو 
بعض النباتات المستخدمة فً تثبٌت الكثبان 

 .الرملٌة جنوب محافظة نٌنوى

 علوم البٌئة 7112 ماجستٌر ناٌف بكر احمد

دالل عبدهللا فتحً  11
 محمود

تأثٌر التلوث بالمعادن الثقٌلة فً نبات الحنطة 
Triticum) aestivum L.)  على بعض

الصفات الفسلجٌة والتشرٌحٌة والمستوى 
 الجزٌئً

 علوم البٌئة 7112 ماجستٌر دمحم ابراهٌم خلٌل

سرى ولٌد أحمد  17
 محمود

تحدٌد الظروف المثلى لمعالجة التلوث 
 بالمعادن الثقٌلة باستخدام الفطرٌات 

Aspergillus niger  وAspergillus 
oryzae فً أوساط سائلة 

 علوم بٌئٌة 7112 ماجستٌر مازن نزار فضل

كفاءة إزالة الملوثات باستخدام انظمة المعالجة  ٌحٌى رٌاض خضر 13
 البٌولوجٌة العاملة بنظام باردنفو المطور   

قصً كمال الدٌن 
 االحمدي

 علوم بٌئة 7112 ماجستٌر

تلوث رسوبٌات أكتاف نهر دجلة للمنطقة  عال معد عباس 14
المحصورة بٌن العباٌجً واالعظمٌة فً 

 محافظة بغداد

عبد الستار عبد 
 القادر

 العلوم البٌئٌة 7112 ماجستٌر

 


