
                           مشارٌع تخرج طلبة قسم علوم البحار الطبٌعٌة / كلٌة علوم البحار

 9191 - 9109العام الدراسً 

 المالحظات اسماء الطلبة اسماء االساتذة المشرفٌن اسم المشروع ت

 دراسة واقع التلوث النفطً لنهر شط العرب .0
 
 

 أ.د. حامد طالب مهجر السعد

 * عادل حنتوشأ.د. عباس 

 رواء خالد عبد الرزاق .0

 زهراء رضا غازي .9

 نمارق فٌصل عبد الرضا .3

 

 أ.د. حامد طالب مهجر السعد دراسة العناصر النزرة فً اهوار جنوب العراق .9

 * أ.م.د. مرٌم فوزي خلف

 صفا سرمد عبد الرضا .0

 زٌنب واجب عبد الحسٌن .9

 نور حمٌد كاظم .3

 

وانتشار بعض المجامٌع النٌاتٌة دراسة توزٌع  .3
 والحٌوانٌة فً نهر شط العرب

 أ.د. موسى جاسم محمد 

 * أ.م.د. خٌري دفار سعود

 دعاء باسم عبد الوهاب .0

 نور مصعب احمد .9

 امال عبد المحسن غالً .3

 

العوامل البٌئٌة على توزٌع وتركٌب  بعضتأثٌر .4
 مجتمع أسماك شط العرب

 *ناصرأ.د. نوري عبد النبً 

 ناصر مهدي علً. د.م.أ

 حسنٌن كرٌم عطشان .0

 حسٌن سعد ستار .9

 محمد صادق مهدي .3

 

تأثٌر مبٌد الكالٌفوسٌت دراسة مرجعٌة حول  .5
 األحٌاء بعض على

  ناصر مهدي علً. د.م.أ

 *العلً أ.م.د. بلقٌس سهٌم 

 حسناء ابراهٌم راضً .0

 اٌمان مجٌد حمٌد .9

 راضًاحمد جبار  .3

 

تأثٌر كثافة االستزراع ومستوٌات التغذٌة على  .6
 نمو أسماك الزٌنة 

أ.م.د. نورس عبد الغنً عبد 
 الزهرة

 

 عباس نور الزهراء مهند .0

 عبد اللطٌف زهور ٌوسف .9

 زٌن العابدٌن علً حسٌن .3

 

دراسة مجتمع الالفقرٌات فً محطتٌن من شط  .7
 العرب

 أ.م.د.عبد الحسٌن حاتم غازي 

 *أ.د. مالك حسن علً 

 أمجد محمد مختار .0

 اٌمان علً مجٌد .9

 صالحسجاد حامد  .3

 

 االرتٌمٌا تنقٌس وانتاج روبٌان الممالح .8

Artemia 

 أ.م.د.عبد الحسٌن حاتم غازي 

 *أ.د. داود سلمان محمد 

 اٌالف حٌدر فاضل .0

 عدنان فرٌد عبد الحسٌن .9

 مرٌم مصطفى شرٌف .3

 

عوامل بٌئٌة منتخبة على توزٌع  دراسة تاثٌر .9
النباتات المائٌة وتحدٌد بعض أدلة التنوع 
 الباٌولوجً لها فً بعض مناطق البصرة

 محمد مكً بحر .0 أ.م.د. امال احمد محمود

 ماجد شاكرمحمد  .9

 علً عزٌز عباس .3

 

دراسة تراكٌز بعض المعادن النزرة فً بعض  .01
النباتات المائٌة المتواجدة فً بعض المسطحات 

 المائٌة جنوب العراق 

 عبد هللا بهجت حسن .0 أ.م.د. امال احمد محمود

 أحمد مجٌد موسى .9

 حسٌن كاظم محمد .3

 

فٌزٌائٌة ال لبعض العواملدراسة بٌئٌة  .00
 حٌائٌة  فً شط العرب االكٌمٌائٌة و الو

 م.د. رجاء كاظم حنف
 

 محمد حسٌن عواد .0

 محمد فائز دحام .9

 حمزة عادل عبد الواحد .3

 

 **نجم محمود أ.م.د. انعام  عزل وتشخٌص الفطرٌات من مٌاه االسالة .09

 م.د. سناء قاسم بدر

 أحمد سالم مجبل .0

 حٌدر عادل شلش .9

 ٌاسٌن سعدي جواد .3

 

 Aspergillusالفطر عزالت  عن مقدرةالتحري  .03
flavus   االسماك على  عالئقمن المعزولة

  اتاالفالتوكسٌن سموم انتاج

 اسٌل حمٌد نعمة .0 م. فاضل جبار فرحان

 جهان علً محمود .9

 علً فاضل عباس .3
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