
  
  )لغرض الترقيت العلويت لورتبت استار( أ.م.د. ريام ناجي عجوي عبذالسيرة العلويت 

قسن علىم الحياة  -كليت العلىم –الجاهعت الوستنصريت    
Mobile: +9647810190109 

Email: reyam80a@uomustansiriyah.edu.iq,   reyam80a@yahoo.com , 

  انجٍئً انتهىث / عبو ثٍئخ /  حٍبح عهىو : االختظبص

 الكبرى البحيرات بالعناصر الثقيلة في التلوث والمستقرة في الشبكة الغذائية ، البيئة المشعة النظائردراسة النظام البيئي المائي و : البحثي الخط
 الكواشف البيئية والطاقة المتجددة باستخدام معالجات صديقة للبيئة.  ، ة ،القانون البيئي الموحد للطبيعةالبيئي االستدامة ، والمياه العذبة

 

  :الذراسيت الشهاداث 

  

0212/ كلية العلوم للبنات / ج بغداد   -التلوث البيئي  -بيئة عام -علومدكتوراه  -1  

0222/ كليةالعلوم /ج المستنصرية   –بيئة نبات  -ماجستير علوم  -0  

 0221 انجظشح ج/  قبس ري عهىو كهٍخ/  حٍبح عهىو ثكبنىسٌىط -3

  
  كتبة شكش  13انجىائض وانتكشٌى األكبدًًٌ وكتت انشكش : 

 

( دونٍخ جبئضح)   0211ثبسٌظ  فً انعبنى عًىو عهى انتطجٍقٍخ انعهىو يجبل فً انشبثبد نهعبنًبد نىلاير انٍىَغكى جبئضح -1   

( دونٍخ جبئضح)  0213يظش  فً االوعظ نهششق انتطجٍقٍخ انعهىو يجبل فً انشبثبد نهعبنًبد نىلاير انٍىَغكى جبئضح -0   

    (  دونٍخ جبئضح)  0215 ثبسٌظ نٍىٌ فً نهجٍىنىجٍٍ  تىاط جبئضح-3

) جبئضح دونٍخ (. 0212جبئضح عضىٌخ عهًبء االساضً انشطجخ فً ايشٌكب  -4    
 

 الخبرة األكاديويت والتذريس:

 

 الذراساث العليا الذراساث األوليت

  ، معالجة تلوث المياه ، الكواشف البيئيةمادة البيئة ، مادة التلوث    ، التطور والتنوعمادة البيئة ، مادة التلوث
: والذوراث  الوهاراث العلويت  

   ICPM-S. DMA80,GC-MASS,Top Wave Analyses) ( انحذٌثخ ثبنتقٍُبد انعٍُبد وتحهٍم انًختجشي انفحض اجهضح فً خجشح

يعبٌٍش انجىدح فً انفحىطبد  .انجُىثٍخ انعشاقٍخ األهىاس فً انًغزٌبد وتىصٌع انغًكٍخ انثشوح ألثحبث انشطجخ األساضً عهًبء جًعٍخ

 Image analysesيع انتحهٍم انظىسي  (CRM, SRM ,QA,QC) انًختجشٌخ

  

 وتقٍٍى انجحىث انعهًٍخ واالطبسٌح فً انجبيعبد وانىصاسح ثحىث ضًٍ يغتىعت عكىثبط 15, ثحج 45  : الونشىراث العلويت

 

) نجُخ االعتالل االنكتشوًَ +نجُخ انحذٌقخ انُجبتٍخ ( , نجبٌ  انهجبٌ / نجبٌ انقغى,  5, انًؤتًشاد انعهًٍخ :  7االطبسٌح انتً اششف عهٍهب : 

 (  نًجهخ انكهٍخ  انكهٍخ ) نجُخ االعتالل االنكتشوًَ
 

 يظبدقخ انعًبدح   تىقٍع يقذو انغٍشح انزاتٍخ         يظبدقخ سئٍظ انقغى             يظبدقخ انًىاسد انجششٌخ                                        
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