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 المحترمعميد معاون ال السيد 

  امر اداريم/ 

 تحية طيبة:

 9191-9102 الدراسي العام/  والتلوث البيئة قسم طلبة  تخرج بحوثنرسل اليكم 

 

 

 0202-0272بحوث تخرج  طلبة قسم البيئة والتلوث / العام الدراسي 

 ػُىاٌ انبحذ اسى انطبنب

 حسٍ جببز سىَف

 حُبٌ حسٍ بذر ػهٍ
 ىد انضىضبئٍ ...وببء انؼصزانخه

 كزار صبحب سبنى
يحًذ ػبذ هللا يجبم 

 حظٍ

 سبرِ حًُذ جىاد كبظى

 

 فٍ ظبهزة االحخببص انحزارٌ 91-انخأرُز غُز انًببشز نكىفُذ

سهزاء ػبذ انؼببص 

 يخُف
 كزار حًشِ ػجم َبصز

 

( Ricinus communisيمبرَت بٍُ َىػٍُ يٍ انُببحبث انًهحُت انخزوع)

( اليكبَُت اسانت االيالح ححج ظزوف يهىحت Olea europaeaوانشَخىٌ)

 انخزبت انًخخهفت

 اَت ػًبر كبظى 

 يصطفً كبظى شبىط 
 دراست انطزق انًخبؼت نهسطزة ػهً االحُبء انًجهزَت انًهىرت نالغذَت

يحًذ ػبذ انزسىل 

 حسٍُ 

 ابزاهُى يُذَم َىيٍ 

 َت انُببحُت انُبَىَت نًؼبنجت انًُبِ انؼبديتانخصُُغ انحذَذ وحطبُمبث انخمب

 احًذ ػبذ انزساق ػشَش
 بٍُُ ػًبد ػبشىر

 حأرُز انببَشٍَ ػهً انبُئت واالَسبٌ

 بٍُُ ػالوٌ خضز 

 َىر ػهٍ كبظى ػبىد

انخهىد انضىضبئٍ انُبحج يٍ حبرُز انًىنذاث انكهزببئُت االههُت وػاللخهب 

 االشزفبصحت االَسبٌ فٍ يحبفظت انُجف 

 يحًذ ػطشبٌ شُُىر

 يصطفً حسٍُ سهًبٌ
 واربرهب ػهً انُظبو انبُئ 0202حزائك انغبببث فٍ ػبو 

 حسٍُ رشُذ ػهٍ
 اسزاء َبصز ػببص

 اسخزاحُجُت ادارة انُفبَبث انطبُت
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 سَُب سبنى ػهىاٌ

 فبطًت هبشى يطز  
 COVID-19انمهك انُفسٍ انُبحج يٍ حفشٍ فبَزوص كىروَب انًسخجذ 

 سَُت يُبضم يحسٍ
 شهذ فبضم صزَغ 

 
 فٍ انؼزاق  (Gramineaeدراست حشزَحُت نبؼض اجُبص انؼبئهت انُجهُت )

 فىائذ ويضبر فُزوص كىروَب ػهً انحُبة انبشزَت  ضحً صالح صبحب

 كهُبث جبيؼت انكىفت دراست انخهىد انغذائٍ فٍ بؼض كبفخزَبث ايجذ طبهز حسٍ 

 سزي رحُى جبسى

 بٍُُ ػببص يحًذ
 صُبَت انبُئت انذاخهُت

 ػبذ هللا حسٍ كبظى 

 هاجر سعود راضي

فٍ انًؼبنجت انحُىَت نبؼض  trichoderma harizianumاسخخذاو انفطز 

 انًشخمبث انهُذروكزبىَُت فٍ انخزبت انًهىرت
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