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 جامعة البصرة

 كلية العلوم

 قسم علم البيئة

 مشروع التخرج عنوان  اسم المشرف الطالباسم  ت
 المحٌطات تحمض حول بٌئٌة دراسة عزٌز محسن ناٌف.د.م.أ اطٌاف عبدالكرٌم ناصر  .1

 اعتدال سعٌد حسن  .2
 

 الدٌدان الحلقٌةدراسة لدودة العلق من شعبة  م.د. رغد زٌدان خلف

 الجوفٌة المٌاه على الصحً الصرف مٌاه تؤثٌر علً عبدالحافظ حنان.م.م ام البنٌن حسٌن مغٌر  .3

 المعادن بسب صدأ الحدٌد تآكل معالجة فً النباتٌة   المستخلصات استخدام  طاهر مزبان وداد.د.م.أ انوار محمد ٌوسف  .4
 

 معالجة المٌاه الصٌدالنٌة باستخدام التقنٌات الحدٌثة ا.د. اسٌا فاضل عبدهللا اٌة عبد المهدي كامل  .5

 م.م. باسمة عبد الرزاق عبد الرحمن اٌالف مهند عواد  .6
 

 على االسماك التؤثٌرات الفسلجٌة لبعض الطحالب السامة

  2015الى  2005التغٌرات فً تركٌبة المجتمع  السمكً فً شط العرب خالل المدة  ا.د. اسامة حامد ٌوسف اٌمان راضً خضٌر  .7

  Cheatomium globosumتطبٌقات فطر  م.م. شٌماء سعٌد رحٌم اٌمان صالح عزٌز  .8

 البقولٌة النباتات فً الجذرٌة   العقد على الملوثات تاثٌر   طاهر مزبان وداد.د.م.أ بنٌن علً عباس  .9

عادل عبد حبٌب الرحمن   .10
 القادر

 منها للحد الدولٌة االتفاقٌات ودور البٌئً  التلوث انعكاسات م.د. حسن ثاجب محٌل

 الحسن عبدهللا كاظم  .11
 

 االطفال على الهواء ملوثات تاثٌر   م.م. معتز حكمت عثمان

 انتاج الوقود الحٌوي م.د. عمارعطٌة  طالل حسن علً مرٌدي  .12

 والحلول  الممكنة  المقترحات العراق المائٌة فً الموارد واقع محسن عزٌزا.م.د. ناٌف  حسٌن جاسم عبد  .13
 

 انواع الغزالن فً العراق ا.متمرس د. نجاح عبود حسٌن حسٌن رائد عبد الودود  .14

 التغٌرات الزمنٌة فً تركٌبة اسماك شط البصرة ا. د. اسامة حامد ٌوسف حسٌن عبد االمٌر عطٌه  .15
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 مشروع التخرج عنوان  اسم المشرف الطالباسم  ت
 االنسان وصحة البٌئ ة  على واثارها الطبٌة  النفاٌات محارق حكمت عثمان م.م. معتز حسٌن علً جبار  .16

Phragmites australis م.م. نجالء هاشم عدالن حنٌن حسٌن جادر  .17 كفاءة نبات القصب    

 المخلفات البالسنٌكٌة وتؤثٌرها على البٌئة م.م. معتز حكمت عثمان حنٌن قاسم جالب  .18

 Benzo(a) pyrene حسن مصطفى فراس.د.م خنساء علً اسماعٌل  .19

 النباتً االحٌائً التنوع م.د. سهاد عبد السادة طه دنٌا محمد عكاب  .20

 من التربة  المعزولة ا ت الفطر لبعض م   االنز النشاط دراسة ا.م.د. مصطفى عبدالوهاب نجم زمن حسن هاشم  .21
 

 باالنقراض فً العراقاالفاعً المهددة  ا. د. اسامة حامد ٌوسف زهراء جعفر ادعٌر  .22

 Carbon Footprintبصمة قدم الكاربون  م.م. معتز حكمت عثمان زهراء عاصف شعبان  .23

 البٌئة وطرائق معالجتها الصلبة على النفاٌات مخاطر م.م. اسراء عامر عاٌد زهراء عقٌل عٌسى  .24
 

 كورونا جائحة ظل فً الحراري االحتباس انحسار م.م. فادٌة مشتاق سلٌم زهراء علً كاظم  .25

 للطحالب االقتصادٌة االهمٌة م.م. ابتهال موسى جعفر زٌنب احمد عوفً  .26

 النباتات السامة م.د. سهاد عبد السادة طه زٌنب عدنان عباس  .27

 تلوث الغذاء بالمبٌدات الكٌمٌائٌة م.م. حنان عبدالحافظ علً سارة محمد عبد علً  .28

 سجاد حاتم كاظم  .29
 

م الرصاص عنصري تاثٌر م.م. اسراء عامر عاٌد  النباتات وتركٌز الكلوروفٌل فٌها نمو على والكادمٌو 
 

 الكونكاربس لشجرة ٌةئٌب دراسة ا.م.د. ناٌف محسن عزٌز سجاد عباس ناٌف  .30
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 مشروع التخرج عنوان  اسم المشرف الطالباسم  ت
 البصرة محافظة فً انتشارها واسباب المعدة جرثومة م.م. انسام جاسم محمد سجاد موفق علً  .31
 ادارة النفاٌات الطبٌة مهدي م.م. اٌناس عونً سجى محمود شاكر  .32

 معالجة المٌاه العادمة م.م. اٌناس عونً مهدي سلوى سفاح حسن  .33

 المائٌة واألحٌاء المٌاه على العضوٌة الملوثات تؤثٌر عبد الرحمنعبد الرزاق م.م. باسمة  ٌوسف عقٌل ضٌاء  .34

 الكهربائٌة الطاقة تولٌد فً والجزر المد طاقة لالاستغ م.د. عمار عطٌه طالل عباس احمد عبد الحً  .35

 تؤثٌر انبعاثات الملوثات فً الهواء بالقرب من الفعالٌات النفطٌة والصناعٌة ا.م.د. ناٌف محسن عزٌز عبدهللا عبدالكرٌم احمد  .36

 والزراعً الصناعً المجالٌن   فً واستخدامها الطحالب م.د. مٌثم عبدهللا غالً عطاء علً عبد المجٌد  .37

 علً خضر عبٌد  .38
 

 الشمسٌة الطاقة طالل عطٌة عمار.د.م

 الملوثات  ومعالجة المشٌدة الرطبة االراضً ا.د. مكٌة مهلهل خلف علً سلمان داود  .39

 استخدام الكلور فً التعقٌم م.د. فراس مصطفى حسن علً عبد الحسٌن هلٌل  .40

 علً عبداالمٌر محسن  .41
 

 من المواد العضوٌة Compostانتاج السماد  ا.د. اسٌا فاضل عبدهللا

 التلوث النفطً وتؤثٌره على البٌئة م.م. حنان عبدالحافظ علً فاتن ضٌاء عبد  .42

 تؤثٌر العناصر النزرة على الصفات الفسلجٌة لنباتات الماء والٌابسة وقدرتها على مراكمتها عبد الرحمن م.م باسمة عبدالرزاق فاطمة جعفر صادق  .43
 

 الالحمة النباتات عبد السادة طهم.د. سهاد  فاطمة حسٌن حٌدر  .44

 انتاج المواد النانوٌة فً الفطرٌات  ودور وتطبٌق اتها النانوتكنلوجً تقنٌة   م.م. شٌماء سعٌد رحٌم فاطمة سعد محمد  .45
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 مشروع التخرج عنوان  اسم المشرف الطالباسم  ت
 فاطمة ضٌاء علً  .46

 
 الملوثات من التخلص ًف الفحم استخدام طاهر مزبان وداد.د.م.أ

 Crustaceansالقشرٌات  م.د. رغد زٌدان خلف فاطمة طارق عزٌز  .47

 االهمٌة الطبٌة للطحالب م.د. مٌثم عبدهللا غالً فاطمة عماد خضٌر  .48

 التلوث الكهرومغناطٌسً وتؤثٌره على االنسان والبٌئة م.م. اسراء عامر عاٌد فرح عبد الرزاق  .49

 االهالب قلٌلة الحلقٌة الدٌدان م.د. رغد زٌدان خلف كاظم نبٌل زٌارة  .50

 نبات الشمبالن وعدس الماء باستخدام الثقٌلة بالعناصر الملوثة للمٌاة الحٌوٌة المعالجة م.م. اسراء عامر عاٌد كاظم ٌوسف فرج  .51
 

ٌور االحٌائً  التنوع واقع حول دراسة م. د. مهنا قاسم حبٌب لطٌفة عبد الكرٌم قاسم  .52  فً االراضً الرطبة جنوب shorebirds الشاطئٌة للط 
 العراق

 البٌئً للتلوث كدلٌل   القصب نبات استخدام طاهر مزبان وداد.د.م.أ محمد حسن علً  .53

 )السوداء الحبة(البركة حبة لنبات الطبٌة االهمٌة طاهر مزبان وداد.د.م.أ محمد منصور ارحٌم  .54

 محمود ضٌاء علً  .55
 

 والبٌئً الصحً واثرها المزرقة الخضراء الطحالب م.د. مٌثم عبدهللا غالً

 دور االشعاع الشمسً فً تحسٌن خصائص المٌاه ا.د. مكٌة مهلهل خلف محمود عارف محمود  .56

ا محطة كارثة م. انعام عبد االمٌر عبد الحسٌن مراحب ناظم سامً  .57  النووٌة فوكوشٌم 

 المناخ البٌئة على وتؤثٌره بالدقائقٌات التلوث عبدالحسٌن عبداالمٌر انعام.م مرتضى ستار جبار  .58

 الحمار شرق هور حٌوانات بٌئة حسٌن عبود نجاح.د..متمرس أ مصطفى اسعد محمد رضا  .59

 مواطن العدوى فً صالونات الحالقة ومواد التجمٌل م.م. انسام جاسم محمد مصطفى محمد عبد  .60
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 مشروع التخرج عنوان  اسم المشرف الطالباسم  ت
 طاقة الرٌاح م.د. عمار عطٌة طالل مهند محسن علً  .61

 بالبٌئة قتهاوعال النسٌجٌة الصناعات م. انعام عبد االمٌر عبد الحسٌن مواهب جاسم عبدالزهرة  .62

 الطحالب واالثراء الغذائً م. ابتهال موسى جعفر موسى كاظم هادي  .63

 مركب الفورمالدٌهاٌد م.د. فراس مصطفى حسن نور الهدى نزار عبدالجبار  .64

ا. متمرس د. عبد الرضا اكبر  نور عامر اسماعٌل  .65
 علوان

 فً العراق Zizphus millاالهمٌة البٌئٌة واالقتصادٌة الشجار السدر 

 الفٌروسات التً تصٌب االنسان ولماذا التعالج بالمضادات الحٌوٌة م.م. انسام جاسم محمد نور محمد حمزة  .66

 اسباب تدهور نوعٌة مٌاه شط العرب وتملحه والحلول المقترحة م. محمد سالم موٌل هدى احسان علً  .67

 النبات فً حٌاة الغذائٌة   العناصر دور م.م. نجالء هاشم عدالن هدى صبٌح صالح  .68

 معالجته وطرائق والصحة البٌئ ة على النفطً التلوث خطورة م. انعام عبد االمٌر عبد الحسٌن هدى نبٌل طه  .69

 البٌئ ة فً وتطب ٌقاتها sago waste)  النخٌل ) اوراق تدوٌر   اعادة ا.د. اسٌا فاضل عبدهللا هدٌة مكً جواد  .70
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