
 كلية الزراعة 

 قسم األسماك والثروة البحرية 

 المشاريع الزراعية 

 2020  –2019توزيع طلبة المرحلة الرابعة / العام الدراسي 

 شعبة أ الفصل االول 

 أسم المشرف  أسم المشروع أسم الطالب  ت

1 
   احمد رياض عكض 

دراسة عمر ونمو اسماك الكرسين في شط  

 العرب

 حسين عبود سعود أ.م. د. 

    اسراء ناصر حسين علي 2

 

الصفات المظهرية للقناة الهضمية والغذاء 

 السماك البلطي من شط العرب 

 أ.م.د. صالح مهدي نجم  

3 
  ازهر فاضل صبيح غضبان  

بياح كلوزنجيري في   دراسة عمر ونمو أسماك

 نهر كرمة علي 

 أ.د. عبد الرزاق محمود محمد   

    اكرام طعمه جمعة فداوي 4

 

بياح االخضر في شط   دراسة عمر ونمو أسماك

 العرب

 أ.د. أمجد كاظم رسن 

   بتول نبراس كاظم خلف 5

 

تقييم كفاءة المستخلص المائي لنبات الخزامي في  

 تخدير صغار اسماك الكارب الشائع 

 أ.د. خالدة سالم خضير

   عماد نوري عودةبدرية  6

 

 أ.م. د. حسين عبود سعود  غذاء وتغذية اسماك الكرسين في شط العرب 

   جنان حسن شدود عبود  7

 

 أ.م. د. الهام جبار غذاء وتغذية اسماك النويبي في المياه العراقية

    حوراء جاسم محمد جاسم 8

 

دالصفات المظهرية والعددية للبلطي في شط 

 العرب

 أ.م. د. جاسم محسن عبد 

     حوراء فاضل سعيد جفت  9

 

دراسة مظهرية وتشريحية للحيوان الفقري 

Spheroma 

 أ.م. د. أنتصار نعيم سلطان 

10 
   حيدر حسين خليل قاسم 

مسح لطفيليات وامراض اسماك البلطي في المياه  

 الداخلية في البصرة

 أ. د. أثير حسين علي 

11 
   زهراء رحيم عبد االمام 

دراسة تأثير طريقة الطبخ ونزع المادة الرابطة  

 على الصفات الفيزيائية للعالئق 

 أ.م. د. رياض عدنان ارميلة 

   مصطفى علي راضي حسين  12

 

الصفات الحياتية وطبيعة الغذاء السماك البلطي 

 في شط العرب

 أ.م. د. علي اسماعيل جوده

 86 خليفةنور قاسم حسين  13

 

 أ.م. د. نعيم شند حمادي  دراسة الهائمات الحيوانية في نهر خرطراد 

    يوسف ابراهيم غازي 14

     

تأثير االجهاد الملحي على صورة الدم في اسماك 

 الكارب االعتيادي 

 أ. م.د. فاطمة عبد الحسين  

   نور فالح حسن جعاتي 15

 

  

 هدى اسعد عبدالكريم حافظ  16

 

 

  

   مروة طارق نعيمة صالح  17

 د. مجتبى عبدالوهاب  تنوع الطحالب القاعية في محطة في شط العرب  هدى دراج ياسين عبدالجبار   18

 



 جامعة البصرة 

 كلية الزراعة 

 قسم األسماك والثروة البحرية 

 المشاريع الزراعية 

 2020  –2019أسماء طلبة المرحلة الرابعة / العام الدراسي 

 الفصل االول  شعبة ب

 أسم المشرف  أسم المشروع أسم الطالب  ت

            ازهار جبار صبري سلمان 1

2 
   ايمان كاظم طاهر جادر 

تحضير مركز بروتيني من مخلفات 

 القشريات 

 أ.م.د. جالل محمد عيسى 

3 
  حسين زين العابدين نجم 

التطبيق العملي للمواصفات المظهرية  

 والعددية لسمكة الكارب االعتيادي 

 أ.م. رجاء عبد علي 

 أ.م. جنان نجم عبدهللا  دراسة العمر لسمكة الشانك    حنين عارف محمد عبد هللا 4

 رجاء نوري مكي أ.م.  تأثير سمية الكلور على نسب بقاء الروبيان    حوراء سلمان حنتوش  5

6 
   زكية عبد الوهاب عبد الكريم

تنوع الهائمات النباتية في منطقة خرطراد 

 وعالقتها بالعوامل البيئية 

 أ.م.د.مجتبى عبد الوهاب 

7 
   زهراء باسم علي محمد 

مسح لطفيليات اسماك الحمري في المياه  

 الداخلية في البصرة

 م.د. ثامر قاطع عداي 

8 
    زينب كريم مهجر

قياس الصفات المظهرية والعددية والغذاء  

 السماك البياح االخضر 

 م. فرات قاسم جاسم 

9 
    سارة عبد السجاد صادق

دراسة نسيجية للتغيرات الموسمية لمناسل  

 البياح الذهبي 

 م. انتصار شعبان هاشم  

10 
   سجاد منصور مجيد  

دراسة عمر ونمو اسماك النويبي في المياه  

 البحرية العراقية 

 أ.د. أمجد كاظم رسن 

11 

    سكينة حامد عبد الرحمن

تقييم كفاءة المستخلص المائي لنبات عشبة  

القديس في تخدير صغار اسماك الكارب  

 الشائع 

 أ.د. خالدة سالم خضير

12 
    سمر سمير عبد الرحيم

تأثير التراكيز الملحية على بقاء نبات 

Potamogeton  والتغيرات  الشكلية 

 م.د. عادل قاسم جاسم 

13 
   عماد عدنان عبد الحسين

تجمعات االسماك في شط العرب،  دراسة 

 قضاء الدير

 أ.د. ساجد سعد حسن

14 
     مؤيد ماجد غانم

في السمكة   للقناة الهضميةالصفات المظهرية 

 الذهبية 

 أ.م. د. الهام جبار

15 
   هبة سمير عبد هللا

مسح لطفيليات وامراض اسماك الخشني في  

 المياه الداخلية في البصرة 

 أ. د. أثير حسين علي 

16 
 ثامر اياد قاسم عبود 

دراسة المستويات المختلفة للكلور على بعض  

 قياسات الدم السماك الكارب الشائع 

 فاطمة عبد الحسين أ. م.د. 

17 
 حسين عقيل قاسم شمخي  

مسح االصابات الطفيلية السماك الشانك 

 العربي في البصرة 

 د. ثامر كاطع جمادي 

18 
 مها حسين عاشور شلش  

الفساد الفيزيائي والكيميائي والميكروبي  

 لالسماك

 ى أ.م.د. جالل محمد عيس





 

 

 


