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 :علميةالالذاتية و السيرة 
 سلمان الموسويامل :أ. د. ابراهيم مهدي عزوز الاالسم الك   -

 . قضاء الهندية 1955التولد:  -

 أكملت المراحل الدراسية االبتدائية والمتوسطة والثانوية في قضاء الكوفة في محافظة النجف االشرف. -

 جامعة بغداد –دورة ( من قسم علوم الحياة في كلية التربية )الثاني على ال 1980 -1979عام بكلوريوس علوم حياة    -

 .1983/ 1/10. ولغاية 28/8/1980معيد في قسم علوم الحياة كلية التربية جامعة بغداد في   -

 جامعة موسكو –الكلية البايولوجية   -من قسم البيئة والهايدروبيولوجياوحياتية المياه( البيئة المائية )ماجستير في  -

  1985/ 5/ 20في  MSU- Lomenosovكومية الح

 في MSU- Lomenosovوالجامعة دكتوراة  في )البيئة التطبيقية وتقنيات الطحالب( من ذات القسم والكلية  -

11/1/1989. 

 . 1995/ 10/10جامعة بغداد لغاية  -كلية التربية ابن الهيثم  –في قسم علوم الحياة  1989/ 3/ 16)مدرس(  في  -

 .2009 -1996والعمل تدريسي في كلية العلوم جامعة سبها في ليبيا من  عام1995 عام ة خارج العراقالهجر -

 جامعة سبها في ليبيا –. من كلية العلوم 1996/ 6/ 23*حاصل على درجة أستاذ مساعد في 

 جامعة سبها في ليبيا. –. من كلية العلوم 1/9/2004*حاصل على درجة أستاذ مشارك في 

 من جامعة بغداد 16/10/2011في  األستاذية لى درجة * حاصل ع

ي مجالس االقسام العلمية، وعضو فليبيا  –في كلية العلوم جامعة سبها سنة  11من  ألكثرومقرر قسم  رئيس قسم وكالة -

يا واالولية لكليات ،  واللجان العلمية والدراسات العليا ولجان صياغة المناهج الدراسية للدراسات العلللجان االمتحانيةومقرر 

 ية والعلوم والثانويات التخصصية في داخل العراق وليبيا.بالتر

( كتاب شكر وشهادة تقديرية ودرع تكريم من مختلف الوزارات والمؤسسات والجامعات ودوائر 80حاصل على اكثر من ) -

 الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وأطروحة دكتوراة واقرار العديد من خطط البحث والحلقات الدراسية  ( رسالة ماجستير60ومناقشة وتقويم أكثر من ) -

 المتخصصة لطلبة الدراسات العليا، وتقويم عدد كبير من البحوث لغرض النشر والترقيات العلمية

 *عضوية الجمعيات العلمية ومنظمات المجتمع المدني:
 1980عضو جمعية علوم الحياة العراقية منذ عام  -

 1980ية منذ عام لمعلمين العراقعضو نقابة ا -

 1989و 1988-1887عضو رابطة الشباب العربي السوفيتي في أتحاد جمعيات الصداقة مع الشعوب  لألعوام  -

 2012عضو االهيئة التأسيسية للجمعية العراقية لحماية البيئة المائية العراقية   -

 2012نذ عام عضو جمعية حماية المصادر الوراثية والبيئية العراقية م -

 2013عضو جمعية النخب والكفاءات العراقية منذ عام  -

 2016ية العلماء العراقيين منذ عضو جمع -

  2016 جامعة بغداد منذ  -عضو الهيئة االستشارية للمجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك -

 2018عضو نقابة االكاديميين  -

 ية والعربية والدولية.مقوم علمي لعدد من المجالت العراق -

 متعاون مع أمانة بغداد ووزارة البيئة ومراكز بحوث البيئة ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة بحماية البيئة.  -

 التابع لمجلس االمن الوطني –في لجنة البيئة والمياه في مركز النهرين للدراسات االستراتيجية  خبير  -

 بتكليف من دائرة البحث والتطوير في وزارة التعاليم العالي. -وزارة الداخلية –في كلية الشرطة  العلمية رئيس لجنة الترقيات -

 االنجازات العلمية:

 الكتب العلمية :

  .كتب علمية في مجال االختصاص عدةتأليف 
 صفحة(. 527) . 2007ونشر في   2004أنجز في  : أساسيات علم البيئة -1  

 صفحة(. 407) .2007ونشر في  2006أنجز في  : ات حقلية ومعمليةدراس -البيئة العملية -2  

 صفحة(.552)  . 2009ونشر  2008 في أنجز  :النظم البيئية  -3  

 صفحة(.464) . تأليف مفرد 2010نشر في  : علم األوالي األسس والتطبيق -4  

 طرق دراسة وتحليل المياه والتربة والهواء )قيد االنجاز(.  -5  
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 . العلمية والندوات التخصصية ت المؤتمرا
 داخل وخارج العراق وكما يلي: التخصصية  عملالوورش مؤتمرات من العدة أعمال في  المشاركة    

 1988الندوه العالمية، لنعمل معا من اجل بيئة آمنه، جامعة موسكو  -1

  1990جمعية علوم الحياة العراقية.  –مؤتمر علوم الحياة  -2

 .1994العراق. –وتطوير بيئة الصحاري _ جامعة األنبار مؤتمر اعمار  -3

 .، عضو اللجنة التحضيرية للندوة.1996ليبيا  –الندوة الوطنية للبيئة في جامعة سبها  -4

 الجماهيرية. المشاركة بثالثة بحوث. –. كلية العلوم ، جامعة سبها 2004مؤتمر علوم الحياة في / -5

 ، المشاركة ببحثين.2004/ليبيا  –طرابلس  -يميائية للبيئةالندوة الوطنية للملوثات الك -6

 المشاركة ببحث ، المشاركة ببحث.2005ليبيا  –مؤتمر التقنيات الحيوية الثالث سبها  -7

 .، المشاركة ببحثين.2006/ 6ليبيا  -بنغازي –مؤتمر تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي  -8

 .، المشاركة ببحث.3/2007ليبيا  -الكيمياء سبها مؤتمر التقنيات الحديثة في -9

 .ورئاسة جلسة ، المشاركة ببحث2007/ 11ليبيا  -مؤتمر الصحراء والتصحر سبها -10

 . المشاركة ببحثين.2009/ 4/ 27-25ليبيا –غريان  -مؤتمر العلوم األساسية ، كلية العلوم جامعة الجبل الغربي  -12

 ليبيا. المشاركة بثالثة بحوث. -جامعة سبها2009/  18/11-16لبيولوجي المؤتمر الدولي  للتنوع ا -13

الجامعة المستنصرية. في  –كلية التربية االساسية  -في العراق بين الحاضر والمستقبل  الندوة الموسعة للواقع البيئي -14

 .علمية ، تقديم محاضرة5/4/2011

 جامعة بغداد. –وحدة االبحاث البيولوجية ومعهد الهندسة الوراثية  2011.واقع السل في االنسان والحيوان في العراقندوة  -15

 .20/4/2011جامعة بغداد في  -كلية العلوم للبنات -بيئة العراقية" ندوة "المخاطر البيئية لألنواع الغازية على ال -16

 جامعة الكوفة. المشاركة ببحث. 25/4/2011-24المؤتمر االول للعلوم البيولوجية  -17

 .، المشاركة ببحث.5/5/2011-4العراق.  -كلية العلوم الجامعة المستنصرية -المؤتمر العلمي السابع للعلوم -18

 .، رئاسة جلسة، وصياغة توصيات المؤتمر.2011، أمانة بغداد في ول لتنمية الوعي البلدي والبيئيالمؤتمر العلمي اال -19

 .20/2/2012جامعة بغداد في  –لعراق بيئات قابلة لألستثمار( كلية العلوم بنات الندوة العلمية المتخصصة )البحيرات في ا -20

المؤتمر العلمي الخامس )مشاكل طلبة الدراسات العليا في داخل وخارج العراق( منظمة النخب والكفاءات العراقية في  -21

 . تقديم ورقة عمل بأسم الجامعات العراقية.3/3/2012

، تقديم محاضرة عن .14/3/2012في  -خصصة )مشاكل بيئية معاصرة( كلية العلوم جامعة ديالىالندوة العلمية المت -22

 االسباب البيئية للتصحر .

، تقديم محاضرة عن .5/4/2012الندوة التخصصية )الوعي البلدي في خدمة المجتمع ( أمانة بغداد وكلية التربية ابن الهيثم  -23

 صفة على بيئة المدن وصحة السكان.تأثير المتبقيات الصلبة وغبار االر

 .ـ المشاركة ببحث، وتقييم بحوث ورئاسة جلسة.17/4/2012في الجامعة المستنصرية في  االول المؤتمر الطالبي العلمي -24

 . المشاركة ببحث.19/4/2012- 18العراق.في –كلية العلوم جامعة ذي فار  –المؤتمر االول لعلوم الحياة  -25

تقديم محاضرة عن مشكلة التصحر وتأثيرها على . 25/4/2012كلية الزراعة جامعة كربالء في  -ات المائيةندوة الزراع -26

 البيئة وواالنتاج الزراعي.

 . المشاركة ببحث.29/4/2012المؤتمر العلمي االول لكلية التربية للعلوم الصرفة جامعة كربالء في  -27

 . المشاركة ببحث.7/5/2012-6امعة تكريت في المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية ج -28

 .21/5/2012-20نة بغداد للفترة من ورشة عمل بعنوان ) تنمية الوعي البلدي( أما -29

 .20/6/2012جامعة بغداد في  –الندوة العلمية ) سمكة البلطي وأثرها في البيئة العراقية( مركز بحوث التأريخ الطبيعي  -30

 . بغداد.2012/ 6/7وزارة التربية، باالشتراك مع المعهد العراقي لحوار الفكر ،لجنة كتابة المناهج  -(ندوة )كتابة المناهج -31

 .) المشاركة ببحث(20013جامعة بابل في / /  –المؤتمر البيئي الرابع  -32

 سة جلسة.) المشاركة ببحث ورئا 2013وزارة العلوم والتكنولوجيا.  / /  –المؤتمر العلمي النسوي االول  -33

 .، المشاركة ببحث.2013/ 31/3جامعة كربالء  -كلية التربية للعلوم الصرفة -المؤتمر العلمي الثاني -34

شاركة .، الم5/4/2013في  -لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -المؤتمر البيئي الدولي للتنمية المستدامة في العراق  -35

 ترحات للمؤتمر.قمالتوصيات وال وة لجنة صياغةببحث، وند

 ابن الهيثم، جامعة بغداد. عضو اللجنة التحضيرية.–الواقع والطموح( كلية التربية –الندوة العلمية ) المياه الداخلية العراقية  -36

 .2013 جلسة. وعضو لجنة صياغة التوصياتمقرروئي الدولي الخامس ) جامعة بابل( المشاركة ببحثين المؤتمر البي -37

 جلسة. ومقررالمشاركة ببحث  2013 كانون األول. 26-25ر العلمي الثالث )مركز أحياء التراث العلمي العربي( المؤتم -38

 ورئاسة جلسة. 2014 المؤتمر الدولي للتنوع اإلحيائي في نهري دجلة والفرات، المشاركة ببحث -39
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 وتقويم بحوث. . المشاركة ببحث.2014ن الثاني كانو -8المؤتمر النسوي العلمي الثاني، وزارة العلوم والتكنولوجيا  -40

 (.)المشاركة ببحث  2014كلية العلوم جامعة كربالء  -المؤتمر العلمي األول -41

 .2014 ركة ببحث وزارة البييئة العراقية ) المشا –المؤتمر العلمي الدولي األول للبيئة  -42

 ) المشاركة ببحث(. 2014نيسان  3-2جامعة تكريت،  -ةالمؤتمر العلمي الثامن، كلية التربية للعلوم الصرف -42

 ، حضور ومناقشة. 2014كانون أول  3-1المؤتمر العلمي التاسع )البحث العلمي طريقنا لألمن الغذائي( وزارة الزراعه في  -43

 مشارك ببحثين .16/4/2015-15مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث، جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية ،  -44

 والمشاركة ببحث.  يرية للمؤتمر.ضعضو اللجنة التح -،جامعة بغداد24/9/2015-22للعلوم البايولوجية المؤتمر الدولي االول  -45

 -الجامعة التكنولوجية -، مركز بحوث البيئية2015تشرين االول  28-29المؤتمر الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة،  -46

 ورئيس جلسة علمية. .والمشاركة ببحث اللجنة العلمية(.)عضو 

 ورئاسة لجنة ومقوم علمي. جامعة بابل ) المشاركة ببحث( -2015كانون االول 16-15المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيئية  -48

  .الول كانون ا 2015المشاركة ببحث. -جامعة الكوفة –المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية للبنات  -49

 2016راقية. عضو اللجنة التحضيرية والمشاركة بثالثة بحوث. المصادر الوراثية والبيئية العالمؤتمر الدولي الرابع لجمعية  -50

 وتقديم محاضرة المشاركة بدراسة تطبيقية 23/4/2016المؤتمر البيئي االول لمنظمات المجتمع المدني في كربالء المقدسة في  -51

 .المشاركة ببحث  20/4/2016-19جامعة بابل من  -لوطني للعلوم واالدابالمؤتمر ا -52

والمشاركة  عضو اللجنة العلمية للمؤتمر. 16/2/2016التكنولوجيةللبيئة والتنمية المستدامة، الجامعة  المؤتمر الدولي الثالث -53

 ببحثين، ورئيس جلسة علمية.

 المشاركة ببحث. 15/4/2017-14جتمع المدني في كربالء المقدسة في الثاني  لمنظمات الم المؤتمر الدولي البيئي -54

 المشاركة ببحثين .ورئيس جلسة علمية. 20/2/2018-19جامعة بابل من  -المؤتمر الدولي الثاني للعلوم واالداب -55

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، 2018آذار  28-27الخامس لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية  الدوليالمؤتمر  -56

 ومشارك بعدة بحوث.

 6-5جامعة ذي قار .للفترة من  –الواقع والطموح( كلية العلوم  –المشاركة في اعمال الورشة العلمية الموسعة ) أهوارنا  -57

 محافظة الناصرية. .4/2018/

 . 2018كانون االول  المشاركة ببحث 17-18 جامعة تكريتالدولي االول مؤتمر ال -58

 . المنجزة العلمية البحوث
بحث علمي منشور ومقبول للنشر في المجالت العراقية والعربية واألجنبية  والمؤتمرات الوطنية  (104)أكثر من  ونشر أنجاز   

 رابعة فيث تخرج لطلبة المرحلة الوبحو ( حلقة دراسية تخصصية لطلبة الدراسات العليا120 ) وانجاز أكثر من. والدوليةوالعربية 

 . وكما يأتي:كليات التربية والعلوم والهندسة
 

تأثير عناصر الزنك ، الكادميوم والكوبلت وأمالح السلفيت على حياتية الطحالب الخضراء، ملخص اطروحة دكتوراة،  دراسة  -1

 . باللغة الروسية1988 -روسيا االتحادية –موسكو 

روسيا  –، مجلة العلوم البيولوجية_ جامعة موسكو Scenedesmu quadrcaudaلب تأثير أمالح السلفيت في المزارع النقية لطح -2

 .. باللغة الروسية1989االتحادية، 

إختبار سمية عناصر الزنك ، الكادميوم والكوبلت لجنس للسندسمس بواسطة الفعالية الضوئية للخاليا. مجلة حماية البيئة السوفيتية،  -3

 . باللغة الروسية.1989ة والطبيعة، موسكو الجمعية الحكومية لحماية البيئ

بحث تأثير عناصر الزنك ، الكادميوم والكوبلت بواسطة تقدير الفعالية الخلوية للطحالب الكارية. مجلة الهيدروبيولوجيا / حقل  -4

 .. باللغة الروسية1990أوكرانيا،  –كييف  –اسمية المياه والبيئة األشعاعية 

على النمو وشدة الفعالية لعملية تمثيل الضوئي في مزارع نقية من السندسمس.  مجلة الهيدروبيولوجيا/ حقل تأثير أيونات السلفيت  -5

 .. باللغة الروسية1990أوكرانيا،  –كييف  –البيئة والفيزيولوجي والكيمياء الحيوية للمياه 

نة بغداد، مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية_ كلية التلوث بالعناصر الثقيلة والدقائقيات في مناطق تقاطع الطريق السريع لمدي -6

 .2000ونشر في  1994العراق  –جامعة بغداد  –ابن الهيثم 

في تخفيف سمية المياه الملوثة بالمعادن الثقيلة، مجلة علوم   Scenedesmus obliqusدراسة مختبرية حول استخدام  -7

 .1998ونشر في 1995بغداد  –الجامعة المستنصرية ‘ المستنصرية

سمدة على انتاجية البكتريوبالنكتون في مزارع تربية اسماك الكارب ذات الترب الثقيلة، مجلة تأثير استخدام انواع مختلفة من األ  -8

 .1996بغداد  –مؤسسة المعاهد الفنية  -التقني

المستوردة في مدينة بغداد، مجلة ابن الهيثم تواجد عنصر الرصاص في مياه الشرب قبل وبعد التبريد بماكنات التبريد المحلية و  -9

 .1998ونشر في  1996العراق  –جامعة بغداد  –للعلوم الصرفة والتطبيقية_ كلية ابن الهيثم 
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، مجلة ابن الهيثم للعلوم  1996دراسة مقارنة  –تلوث المسابح المفتوحة والمغلقة في مدينة بغداد باألحياء المجهرية المرضية  -10

 .2001العراق. نشر في  –جامعة بغداد  –لتطبيقية_ كلية ابن الهيثم الصرفة وا

 –تأثير التعرض لكلوريد الرصاص على حياتية وخصوبة نوعين من القشريات، مجلة جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية  -11

 .2002الجماهيرية  –جامعة سبها 

عمان  -العلوم الطبيعية، جامعة العلوم التطبيقية -ردنية للعلوم التطبيقيةالتراكم الحيوي للرصاص في مدينة بغداد، المجلة اال -12

 2002االردن 

جنوب الجماهيرية، مجلة  –تأثير تواجد المعادن السامة في بقايا النفايات واالتربة في انتشار امراض الحساسية في مدينة سبها   -13

 .2003اهيرية الجم –جامعة سبها  –جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية 

كموشر حيوي لتقدير سمية الحديد على قشريات النمياه العذبة. مجلة جامعة سبها  Cypris sp, Simocephales spاستخدام  -14

 .2003الجماهيرية  –جامعة سبها  –للعلوم البحتة والتطبيقية 

جنوب ليبيا، مجلة  -العادمة المعالجة في مدينة سبها دراسة أولية لتقويم الدور البيئي للمرشح البيولوجي في محطة إعادة المياه  -15

 .2004األردن ،  –الزرقاء للبحوث والدراسات، جامعة الزرقاء 

أهمال شروط اإلصحاح البيئي لبيئة المدن وأثره في زيادة التلوث بالدقائقيات ومسببات الحساسية، ندوة اآلثار البيئية للمخالفات  -16

 .2004ي، طرابلس. ليبيا الكيميائية في الوطن العرب

اختبار كفاءة انواع مختلفة من النباتات في الرقابة الحياتية لتلوث الهواء وسحب وتخفيف العناصر الثقيلة، ندوة اآلثار البيئية  -17

 .2004ليبيا  -للمخالفات الكيميائية في الوطن العربي، طرابلس

 ليبيا. -جامعة سبها 2004مؤتمر علوم الحياة ، سبها  .Daphnia macrothrax spسمية الكادميوم على افراد الدافنيا  -18

 ليبيا. -جامعة سبها 2004دراسة بيئية تصنيفية للقشريات الصدفية في بحيرات حجارة قرب سبها، مؤتمر علوم الحياة ، سبها  -19

ي لمنطقة مرزق، مؤتمر علوم الحياة ، سبها السمية المقارنة لبعض المبيدات على قملة الخشب المنتشرة في النظام البيئي الزراع -20

 الجماهيرية. -جامعة سبها 2004

للبحوث البحته  سبها جنوب  ليبيا، مجلة جامعة -تقييم عملية معالجة المياه الصناعية المعادة بالمجمع الصناعي بتمنهنت  -21

 .2005والتطبيقية ،سبها.  ليبيا

طحالب في سحب العناصر الثقيلة من المياه الصناعية المعادة، المؤتمر الوطني الثالث اختبار كفاءة نبات القصب وبعض أنواع ال -22

 .2005ليبيا  –للتقنيات الحيوية، سبها 

إزالة العناصر الثقيلة الراسبة من المياه الصناعية المعادة بواسطة الطحالب الخضراء المز رقة الملتصقة في القاع. المؤتمر   -23

 .2006بنغازي  –الجة مياه الصرف الصحي والصناعي الوطني األول لتقنيات مع

الوحل المرافق للمياه الصناعية المعادة وتأثيره في رفع مستوى المعادن الثقيلة في رواسب بحيرات األكسدة والتخزين،   -24

 .2006بنغازي  –المؤتمر الوطني األول لتقنيات مياه الصرف الصحي والصناعي 

كل خاص االلومومنيوم في عينات الشاي المستخدم في األسواق الليبية، المؤتمر الدولي حول تقدير بعض العناصر الثقيلة وبش  -25

 .2007ليبيا  –التطورات الحدثة في الكيمياء وتطبيقاتها ، سبها 

. Isopodaتأثير االستخدام المتكرر للمبيدات في النظم البيئية الصحراوية على حيوية المحلالت البيئية من متساوية األرجل   -26

 .2007ليبيا  –مؤتمر التصحر، كلية الزراعة ، جامعة سبها 

.مجلة  Simecephalus sp & Cyclocypris   sp   ( في الوسط المائي على حياتيةAlCl3تأثير تواجد كلوريد األلمنيوم )  -27

 .2007ليبيا.  -جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية، سبها 

للبكتريا الملوثة للمياه. مجلة العلوم األساسية، المركز الوطني لألبحاث  Cyclocypria spاختبار كفاءة االفتراس عند القشري  -28

 .2008ليبيا.  -، طرابلس

البحيرات االصطناعية المبطنة وتأثيرها في هدر وتملح المياه المعالجة المعادة، مجلة الدراسات الصحراوية  بحوث الصحاري ،   -29

 .  2008ليبيا.  –مرزق 

وكمية للمخلفات الصلبة ودورها في زيادة نسب التلوث بالغبار، مجلة ناصر للبحوث والدراسات، جامعة ناصر دراسة نوعية   -30

 .2008األممية ، ليبيا 

الغبار المتراكم في بيئة مدينة سبها وتأثيره المتوقع على النظام الحيوي، مجلة جامعة للعلوم البحتة والتطبيقية، سبها، ليبيا.   -31

2008. 

راكم الحيوي لبعض المعادن الثقيلة في االتونة المستوردة والوطنية والوسط الحافظ، مجلة جامعة للعلوم البحتة تقدير الت  -32

 . 2008والتطبيقية، سبها، ليبيا 

جنس ، مؤتمر العلوم األساسية،  Cypris condona دراسة مستوى التأثير الحيوي للكادميوم والرصاص على القشريات من  -33

 .27/4/2009 -25ليبيا.  -نكلية العلوم غريا
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دراسة أولية الختبار قدرة القشريات البرية في تحليل واستهالك المخلفات السليللوزية. مؤتمر العلوم األساسية، كلية العلوم   -34

 .27/4/2009 -25ليبيا.  -غريان

استخدام مواد أولية متوفرة في البيئة في تحضير أوساط اصطناعية في تنمية وتكثير األولي الهدبي )البرامسيوم(. مؤتمر العلوم   -35

 .27/4/2009 -25ليبيا. -األساسية، كلية العلوم غريان

36-  Ecology of Cyclops (Cyclopoidae) in Sebha pond – South of Libya. J. Ecoscan, 3 (1&2) :47-

51, 2009. 

دراسة أولية لتقدير تأثير البقايا الصلبة للمخلفات البلدية وغبار األرصفة على التنوع الحيوي ) دراسة تطبيقية( المؤتمر الدولي  -37

 .2009/ 18/11ليبيا. –للتنوع الحيوي جامعة سبها 

الزراعي جنوب ليبيا. المؤتمر الدولي التنوع  تقييم بعض الخواص الفيزيوكيميائية والحيوية لمياه بحيرات صرف مشروع حميره -38

 .2009/ 18/11ليبيا  -الحيوي جامعة سبها 

دور المسطحات المائية المنفذه في منطقة فزان في زيادة التنوع الحيوي للطيور المختلفة، المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي جامعة  -39

 .2009/ 18/11-16ليبي  –سبها 

لبيئي في بيئة المدارس ودوره في زيادة نسب الغبار المتراكم وتأثير ذالك على صحة الجلد عند التالميذ، اهمال شروط االصحاح ا -40

 ، مقبول للنشر. 2010-2009ليبيا  –مجلة التحدي لألبحاث، سرت 

سات الصحراوية، دور عناصر المناخ في سرعة تحلل الجزء العضوي من القمامة المنزلية وتأثيره على بيئة المدن، مجلة الدرا -41

 .(17/10/2010ليبيا ) -المركز العربي ألبحاث الصحراء مرزق

 .2010تواجد الطيور حول منظومة االرصاد والمطارات وعالقتها بنوعية الغطاء النباتي. مجلة جامعة كربالء العلمية،  -42
 .2011لالفقريات في نظامين مائين ببغداد، مجلة جامعة بابل العلمية، مسح لبعض ا -43

، مجلة جامعة   كربالء  Eucyprisفي الوسط المائي على حياتية القشريات من جنس CrCl3  تأثير التعرض لكلوريد الكروميوم  -44

 ..2011العلمية، العراق 

ية، جامعة العالق ودوره في تلوث الهواء في المدن الصحراوية، المؤتمر العلمي االول للعلوم البايولوجتقييم نوعية وكمية الغبار -45

 . 25/4/2011-24الكوفة 

من المستهلكات االولية في النظام البيئي المائي. المؤتمر العلمي السابع   Cypris spالتأثير الحيوي للزنك والكوبلت على حياتية   -46

 .2011بغداد.  –الجامعة المستنصرية  -، كلية العلوم4-5/5/2011

 –طقتي المقدادية والفلوجة، مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية. كلية التربية أبن الهيثم دراسة مقارنة لنوعية مياه االبار لمن -47

 .2011العراق.  –جامعة بغداد 

المؤتمر االول للعلوم البيولوجية، جامعة    Scenedesmus qudricauda (Chobat)إزالة النيكل والكادميوم بواسطة طحلب  -48

 .2012العراق. –ذي قار 

كلية التربية جامعة تكريت  -تقدير كفاءة المعالجة والتنقية لعدة محطاة تنقية مياه االسالة في محافظة ديالى. المؤتمر العلمي السابع -49

2012. 

 .2012جامعة كربالء  دراسة نوعية لغبار االرصفة  في منطقتين من مدينة بغداد.المؤتمر العلمي االول كلية التربية -50

وعية لغبار االرصفة في مدينة المحمودية لغرض التعرف على تأثيراته المحتملة على النظام البيئي للمدينة، المؤتمر دراسة ن -51

 .2012العلمي الطالبي الجامعة المستنصرية،  في 

 Staphylococcus aurous and Escherichoa coliكمنظف حيوي للمياه الملوثة ببكتريا  Cyclocypris إستخدام  الجنس  -52

 2012، مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية،  

في تحليل وأستهالك المخلفات السليلوزية في نظم بيئية مختلفة، مجلة علوم   Procellionides pruinosusأختبار قدرة النوع  -53

 العراق. -جامعة بغداد .2012بغداد 

اء شمال ليبيا ومدى مالئمتها لتربية االحياء المائية .المؤتمر البيئي الرابع دراسة لمنولوجية للنظام البيئي المائي لعين تاورغ -54

 العراق. –جامعة بابل  –2013/ 14-15/1

المؤتمر النسوي االول، وزارة العلوم والتكنولوجيا  اختبار عدة طرق اذابة لتقدير مستوى المعادن الثقيلة في غبار االرصفة،  -55

 العراق. –بغداد  .2013

 Ankistrodesmus bibraianus ( Reinsch)التأثير الحيوي للزئبق والرصاص والزنك على حياتية الطحلب االخضر  -56

Kors ،2013، المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية للعلوم الصرفة ، جامعة كربالء. 

 2013الهيثم للعلوم الصرفة  والتطبيقية(.مستوى العناصر الثقيلة الصناعية في غبار االرصفة والمتبقيات الصلبة، مجلة ابن  -57
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إهمال شروط االصحاح البيئي في التخلص من المتبقيات الصلبة وغبار االرصفة وتأثيراته المحتملة على مكونات النظام  -58

 .2013البيئي. المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة، وزارة التعليم العالي / آيار 

59- Catfish (Clarias lazera) as bio- indicator to estimate the levels of heavy metals in hydro-

ecosystem. (J. IJST,18-12.2013, .( I. Fac. 3.4). 

دراسة لمنولوجية لبعض العوامل الفيزيوكيميائية لمياه جدول بني حسن وعالقتها مع مستوى التلوث البكتيري، المؤتمر البيئي  -60

 .2013العراق، نشر بعدد خاص في مجلة جامعة بابل  –جامعة بابل  –كانون االول  6-5الخامس 

كلية العلوم  -دراسة بيئية لجدول بني حسن في محافظة كربالء ، المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي في نهري دجلة والفرات -61

 ..2014، بغداد، نشر بعدد خاص في مجلة علوم بغداد 2013كانون االول  19-18جامعة بغداد.  -للبنات

المؤتمر العلمي تأثير بعض العوامل البيئية وخصائص التربة في الديناميكية السكانية لدودة االرض في تربة مدينة بغداد  -62

 .2013كانون االول  -26-25بغداد من  –مركز إحياء التراث العلمي  –الثالث 

63- Water treatment of selected water wells of Al- Muqdadyah town-Iraq using burned Initiate 

bentonite as a Natural ion- exchanger.(J.IISTE, VOL. 20: 23-29.2014, I.fac.5.1). 

قة طيفية لتقدير عنصر الثاليوم في مناشىء مختلفة من منتوجات االسمنت باستخدام عدة طرق لالذبة ، المؤتمر العلمي طري -64

 علوم والتكنولوجيا. العراق.وزارة ال 8/1/2014النسوي الثاني، 

 –العراق، المؤتمر العلمي األول كلية العلوم  –محافظة كربالء  -شرب ضمن مدينة كربالءالتقيم كفاءة محطتي تنقية مياه  -65

 ) نشر بعدد خاص في مجلة جامعة كربالء(. 2014جامعة كربالء ، شباط 

66- A Preliminary study to evaluate the water quality of Sabha Man- Made Lake in Lybia. 

Australian, J, of Basic and Applied Sciences, 8(13) August 2014: 439-445.( I. Fac. 2.684). 

 -كربالء –تقدير مستوى عناصر النحاس والكادميوم والحديد والرصاص والكروم في  مياه ورواسب جدول بني حسن   -67

 .24/2/2015لمؤتمر العلمي الثالث لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية في خاص  عددفي  منشورالعراق. بحث 

جواء مدينة كربالء المققدسة بالجسيمات العالققة والمعادن ) دراسة دور غبار الشوارع في زيادة نسب التلوث المحتمل أل  -68

 ..24/2/2015لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية في لمؤتمر العلمي الثالث عدد خاص لفي  منشورتطبيقية(. بحث 

(  2) 28م   ،) مجلة أبن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية ( .دراسة بيئية للمشروع االروائي )نهر بيت زوينة ( محافظة ديالى  -69

  .25/3/2015في 

70- Qualitative and Quantitative study of phytoplankton in lotic ecosystems, Iraq.Mesop. environ. j. 

2015, Vol.2, No.1:46-63.(Impact factor: ) 

أختبار كفاءة بعض النباتات المنتشرة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة كربالء في ترسب الغبار وسحب العناصر الثقيلة، 71- 

 .2015( 2، )28م  للعلوم الصرفة والتطبيقية، مجلة ابن الهيثم

  الجمبوزيا اسماك عند االفتراس كفاءة في واالس الهيدروجيني الحرارة درجات وتغاير المائي البيئي النظام مياه نوعية تأثير -72
Gambusia affinis بابل -كانون االول جامعة بابل15-16. المؤتمر الدولي السادس للعلوم البيئية، البعوض ليرقات- 

 ) مجلة ذات معامل تأثير (. ..Mesop.environ. J.Spcial Issue B:77-89لة العراق.نشرفي عدد خاص في مج

متابعة التداخل بين االنشطة البشرية والتغاير في الخصائص الفيزيوكيميائية لقطاع من نهردجلة بين منطقتي الدجيل  -73

. الجامعة التكنولوجية  -مركز بحوث البيئية، 2015تشرين االول  28-29لمؤتمر الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة، وبغداد، ا

 ، ع ، ص. 2الحامعة المستنصرية، م  –مجلة الهندسة والتكنولوجيا 

لتقدير مستوى التأثير الحيوي كدليل حيوي  bibraianus ( Reinsch) Kors   Ankistrodesmusالطحلب   استعمال  -74

-17جامعة الكوفة  -)مؤتمر علوم الحياة الثانيء في المياه العذبة.لمبيدي الكاليفوسيت والنوكوز  على حياتية الطحالب الخضرا

جامعة  –كلية التربية  –عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثاني لعلوم العياة  -مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة )،2015كانون االول 16

 .(80-74ص  الكوفة،

ه بين بغداد والدجيل مع تسجيل ستة انواع جديدة، المؤتمر الدولي دراسة كمية ونوعية للدايتومات الهائمة في قطاع من نهر دجل  -75

 ، نشر في مجلة التقنيات الحياتية العراقية، م، ع .8/10/2015-6مقبول للنشراالول للعلوم البايولوجية، 

، المؤتمر جديدة عانوا تسجيل مع العراق/محافظة ديالى – االروائي الشط جديدة لمشروع النباتية للهائماتكمية ونوعية  دراسة -76

 (.2015كانون االول 17الدولي الرابع لجمعية حماية المصادر الوراثية والبيئية،جمهورية مصر العربية. )مقبول للنشر في 

، المؤتمر الوطني دراسة تصنيفية لبعض الطحالب غير الدايتومية المشخصة في موقع التقاء ذراع الثرثار بنهر دجلة شمال بغداد -77

 بابل العراق. .20/10/2016-19جامعة بابل في  –واالداب االول للعلوم 

 مجلة ديلى للعلوم الصرفة.، للمياه المأخوذة من نهر دجلة الفزيوكيميائيةمتابعة تأثير قناة الجادرية في تحسين بعض الخصائص   -78

 . العراق. –. جامعة ديالى 2016، 4، ع 12المجلد 
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 Chlorococcum في إنتاجية بعض االحماض الدهنية للطحلب االخضر ثير اجهاد النيتروجين وكلوريد الصوديوم أت -79

humicola  (2016 جامعة بغداد ، 4، ع 13م -)مجلة علوم بغداد. 

بواسطة تغيير نوعية الوسط  Scenedesmus quadricauda تحفيز معدالت النمو وزمن التضاعف للطحلب االخضر  -80

 . )مجلة ذات معامل تأثير(.23/2/2016ث مقبول للنشر في بح )بحث مقدم للنشر في جامعة ديالى (. الزرعي

( في تحفيز الدهون الكلية واالحماض الدهنية في ثالثة اجناس من الطحالب المعزولة  B1,B6,B12تأثير المعاملة بفيتامينات ) -81

 مصر العربية. جمهورية (.2016/1/20محلياَ )المؤتمر الدولي الرابع لجمعية حماية المصادر الوراثية والبيئية في

المساهمة في تنظيف البيئة بتحويل مخلفات االطارات والمطاط الى بوليمرات مطاطية. المؤتمر الدولي الرابع لجمعية حماية  -82

 (.6/5/2016تموز ) قبل للنشر في  30-23المصادر الوراثية والبيئية، مصر م 

مدينة كربالء وعالقته بالمتبقيات البلدية الصلبة في  ق في اجواءمتابعة مستوى تواجد المعادن الثقيلة في الغبار المتراكم والعال -83

 . 23/4/2016محافظة كربالء المقدسة . –ؤتمر البيئي االول لمنظمات المجتمع المدني الم شوارع المدينة.

وطني للعلوم المؤتمر ال دراسة تصنيفية لبعض الطحالب غير الدايتومية المشخصة في موقع التقاء ذراع الثرثار بنهر دجلة. -84

 العراق.  –بابل  -20/10/2016-19جامعة بابل في  –واآلداب 

كمنظفات بيئية في استهالك المخلفات  Porcellionides puruinosusاستعمال القشريات االرضية من متساوية االرجل  -85

كربالء في  –نمية واالرتقاء بالبيئة العراقية منظمة الت -السليلوزية النباتية وتحويلها الى مخصبات تربىة. المؤتمر البيئي الدولي الثاني

 ) بحث مقبول للمشاركة(. –العراق  – 015-16/4/2017

 ،لطحالب غير الدايتوميه الملتصقة على الطين في موقع  التقاء ذراع الثرثار بنهر دجلة شمال بغدادل الفصلية تالتغيرا  -86

 .2017 /18/10-17كنولوجية.الجامعة الت-مركز بحوث البيئة  –الثالث المؤتمر البيئي 

 -مركز بحوث البيئة – الثالث . المؤتمر البيئيمحاولة  تحفير كمية البروتين الكلي لثالث طحالب خضر معزولة محليا  -87

 .2017 / 18/10-17 الجامعة التكنولوجية.

اقبة تأثير االنشطة البشرية في بيئة التغاير في مجتمع الدايتومات الهائمة وتطبيق بعض االدلة  لتقييم نوعية مياه نهر دجلة ومر  -88

 .العراق –بغداد  2018 - آذار ة الخامسيالمؤتمر العلمي الخامس لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئ -النهر شمال مدينة بغداد

مل في تحليل كمي ونوعي للمتبقيات الصلبة وغبار االرصفة وتقييم مدى تأثيرهما في تشيكل مستوى الغبار العالق المحت -89

 2018 -آذار28-27. المؤتمر العلمي الخامس لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة الخامس غرب العراق –اجواء مدينة الخالدية 

 العراق. –بغداد 

خاليا الطـحلب  لتر في تنمية وتحفيز 120بحجم  (Tubular Photobioreactor يوي انبوبيحاختبار كفاءة مفاعل ضوئي  -90

Chlorococcum. Humicola  لمؤتمر الدولي الثاني ، ا2018  -العراق –جامعة بابل  –. المؤتمر الدولي الثاني للعلوم واالداب

 . 2018 -العراق –جامعة بابل  –للعلوم واالداب 

الدولي الثاني للعلوم  قطاع من نهر دجلة شمال بغداد، المؤتمر فصلية للدايتومات الملتصقة على الطين في دراسة نوعية -91

 . 2018 -العراق –جامعة بابل  –، المؤتمر الدولي الثاني للعلوم واالداب 2018  -العراق –جامعة بابل  –واالداب 

 اب ( وعنصري الكادميوم والكروم على الكتلة الحيوية لفطريات -تأثير التعرض لمبيد كاليفوسات)جراوند -92

( (Aspergillus niger ,  Trichoderma harzanium   المؤتمر العلمي الخامس لجمعية صيانة المصادر  .الملوثةفي المياه

  -العراق –بغداد  2018 -آذار28-27ة يالوراثية والبيئ

 .وازمنة التضاعف  لثالث طحالب خضر معزولة محليا معدالت النمو ،للوسط الزعي في منحنيات ئيتيار الماالتاثير تغير سرعة  -93

 .العراق –بغداد  2018 -آذار28-27لمصادر الوراثية والبيئية المؤتمر العلمي الخامس لجمعية صيانة ا

94- Evaluation of air pollution tolerance index of some plants species in Kerbala City- Iraq. JPSR 

AB12.J. Pharm. Sci.& Res, vol.10(6) 10 (8-9): 1386-1390. 2018. 

95-   Bioremediation of pesticide Glyphosate (Ground – UP SL) and remove  Cd, Cr elements from 

polluted aquatic medium by using Fungi (Aspergillus niger , Tricoderma harzanium). J, Biochem , and 

Cellular Archives, (Accepted  at 13 May 2018. 

96- Bioremediation of pesticide Glyphosate (Ground – UP SL) and remove  Cd, Cr elements from 

polluted aquatic media by using ( Clorococcum humicola , Chlorella vulgaris) algae.J. Bioche, and 

Cellul Archives (accepted, 13 May 2018) . 

 -مجلس االمن الوطني –ين للدراسات االستراتيجية مشكلة شحة المياه والتحديات اآلنية والمستقبلية. مجلة النهرين، مركز النهر -97

 العراق. –بغداد  .208 -171. ص 2018العدد الخامس/ تموز 
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في قطاع من نهر دجلة شمال بغداد.  Phragmiets australisدراسة نوعية فصلية للدايتومات الملتصقة على نبات القصب  -98

 . 2018جامعة تكريت  -المؤتمر الدولي االول للمؤتمر  )

99- Relationship between street dust and development problem of suspended ،accumulated dust in 

atmospheric of Baghdad city (applied study in Elshaab region ) accepted in J of Engine, and Appli, 

Sci, 19 Oct, 2018). 

100- Impact of water mixing areas in qualitative variations of phytoplankton algae and some 

physiochemical characteristics of water on section of Tigris river / Iraq. (J. of Plant Archives - 29 

October 2018). 

101- Response of green alga Chlorococcum humicola developed in Chu-13 medium to different 

concentrations of CO2. ( Accepted – 3 November, 2018 in JGPT). 

102- Qualitative Diversity and Seasonal Fluctuations of Phytoplankton in lentic Hydroecosystem 

(in Received d in 20/10/2018). 

 الشهيد وتأثيراتها المحتملة في النظام البيئي والمجتمع الحيوي. التغيرات الفيزيوكيميائية لمياه البحيرة االصطناعية لنصب -103  

 .(2/12/2019في  قبل للنشرالمؤتمر العلمي النسوي الثالث، وزارة العلوم والتكنولوجيا ) 

104- Effect of Exposure to Glyphosate Pesticide, Cd and Cr on Biomass of Algae Chlorococcum humicola and 

Chlorlla vulgaris in polluted Aqueous Culture.  J. of Public health & Development. 9 (10):737-741. 

 .بحوث قيد االنجاز مكتملة النتائج
 تأثير مستويات التعاقب البيئي غير المنتظم على الطاقة االستيعابية لنظام بيئي مغلق ) بحيرة سبها( جنوب ليبيا. -1

 ب في منطقتين من محافظة السليمانية  وأربيل من شمال العراق .دراسة مسحية للطحال -2

 باألنشطةبعض المعادن الثقيلة في ثالثة مستويات من بيئة جدول بني حسن بين سدة الهندية ومنطقة الكفل وعالقتها  تراكممتابعة  -3

 البشرية.

  لية.تطبيق طرق تحفيز مختلفة لمعدالت النمو في عدة أجناس من الطحالب المح44

لمراقبة االنشطة البشرية على بيئة ونوعية مياه المشروع االروائي )بيت  Phytoplanktonاستخدام التغيرات النوعية والكمية في  -5

 ديالى. –زوينة( في منطقة جديدة الشط 

 يزيوكيميائية.التنوع الحيوي للطحالب المشخصة خالل الصيف في قطاع من نهر الغراف وعالقته بنوعية القاع والتغيرات الف -6

 :والتقويم العلمي واالشراف العمل في الدراسات العليا
جامعة سبها -في كلية العلوم  1999في جامعة بغداد، ومنذ خريف  1995لغاية  1993ساهمت بالتدريس في الدراسات العليا منذ عام      

بيئة وحياتية )ية الوقت الحاضر، وقمت بتدريس المواد التالية: ، ثم العودة والعمل في كلية التربية أبن الهيثم لغا2009في ليبيا لغاية  –

، بيئة طحالب، تقنيات والنظم البيئية المياه ، علم البيئة المتقدم، البيئة السكانية، علم السموم البيئي، حياتية التلوث، البيئة النباتية،

 1993الدكتوراه. أشرفت على طلبة الدراسات العليا منذ عام كورسات أساسية وتخصصية لطلبة الماجستير و ،(الطحالب، بيئة مياه عذبة

وكذلك عدم وجود دراسات عليا في قسم علم األحياء في كلية العلوم جامعة  1995وتوقف العمل بسبب هجرتي الى ليبيا في نهاية  عام 

ألن  رسائل للماجستير (7)وأنجزت  عملت مباشرة في التدريس واإلشراف 1999سبها في تلك الفترة. وبعد فتح الدراسات في خريف 

 بالدراسة العليا في التدريس واالشرافساهمت الدراسات فقط عند هذا المستوى العلمي. وبعد عودتي للعراق ومعادلة اللقب العلمي 

ب دراسات ( طال3)أشرف حاليا على  و ( دكتوراة  4و 16الماجستير لطلبة - 20) حواالطاريومجموع ما أنجز من الرسائل  .2011منذ

متعاون في مجال الدراسات العليا اشراف وتدريس مع كلية العلوم للبنات جامعة بغداد وكلية العلوم  .في مختلف المراحل دكتوراة  عليا

 .وكلية التربية في الجامعة العراقيةوكلية التربية للبنات جامعة االنبار   التربية للعلوم الصرفة جامعة كربالءكلية و
 الموسوي سلمان لآ عزوز مهدي أ.د ابراهيم

 -2018 -جامعة بغداد -ابن الهيثم كلية التربية للعلوم الصرفة -قسم علوم الحياة
Email: dr.ibrahim.ima@gmail.com Tel: 08713262356. 07707101806..  
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