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قسم األسماك والثروة البحرية

المشاریع الزراعیة 
توزیع طلبة المرحلة الرابعة / العام الدراسي 2018– 2019

الفصل الثانيشعبة أ 
أسم المشرفأسم المشروعأسم الطالبت

1
 أبراهيم مؤيد عبود

والعددية لسمكة البلطي دراسة الصفات المظهرية 
أ.م. د. صالح مهدي  الزيلي

2
 أفنان كامل جاسم 

 والعددية لسمكة النسرةدراسة الصفات المظهرية  
Lutjanus lutjanus أ.م. د. أثير حسين في المياه البحرية العراقية

3
 إقبال وارد جاسم 

التباين الشهري لعتصر النحاس في اصبعيات اسماك 
أ.د. عبد العزيز محمود  الكارب االعتيادي

Carassius auratusخصوبة سمكة  آيات سامي ناصر  4
أ.م. د. نجم رجب 

الروبيان   المساحة السطحية لثالث انواع مندراسة  آية كامل علي  5
أ.م. د. أنتصار نعيم 

6
 حنان صيوان حنتوش 

استخدام مسحوق سمكة الجفوت في عالئق اسماك 
أ.م. د. رياض عدنان الكارب الشائع

أ.م. د. نعيم شند تأثير الملوحة على نسبة فقس بيوض االرتيميا دنيا عبد المحسن لفتة  7

8
 رباب إبراهيم حسن 

الملحية على عدد ونسب خاليا الكلوريد تأثير االقلمة 
م.د. فاطمة عبد الحسين الكارب الشائع  اسماك في

م. فرات قاسم  سمكة المولي االسود دراسة طبيعة غذاء زينب عالء عبد الباقي  9

10
 سارة بشير داود 

دراسة بعض الصفات البيئية والتنوع االحيائي في 
م. انتصار شعبان  نهر خرطراد

 تقييم نوعية المياه لنهر الكرمة شيخة باسم عبد العزيز  11
أ.د. عبد العزيز محمود

كرمةالفي نهر البياح االخضر اسماك  عمر ونمو علي كاظم شرهان  12
أ.م. د. أمجد كاظم

13

 علياء سامي سلمان 

 والعددية لسمكة البطاندراسة الصفات المظهرية 
Crenidens crenidens  في المياه البحرية

أ.م. د. أثير حسين العراقية

14
 محمد خالد حميد 

سمكة البياح دراسة نسيجية لمراحل نضج مناسل 
م. فرات قاسم  االخضر

15
 مريم زكي جواد 

بين محطة ضخ  كمية المواد الصلبة الكلية مقارنة 
م.د. مجتبى عبد الوهاب حمدان وشط العرب

16

 هديل ليث عوفي 

ودراسة تاثير والعوامل المرضية  مسح للطفيليات
البلطي في  ألسماكدالة المناسل ومعامل الحالة 

م.د. ثامر قاطع  البصرة

17
 هيفاء باسم عبد الوهاب 

النهاش والبني  السماكمقارنة الصفات المظهرية  ل
أ.م. رجاء عبد علي والهامور

18
 علي صباح داخل 

الشانك   والعددية لسمكةدراسة الصفات المظهرية 
أ.م. د. جاسم محسن العربي

19
 رقية عبدالخالق عبود

 Nemipterusطبيعة غذاء اسماك الباسج 
japonicus  

أ.م. جنان نجم
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  الفصل الثاني شعبة ب
 أسم المشرف أسم المشروع أسم الطالب ت

1 
 أحمد طالب علي 

نهر كرمة في  بياح كلوزنجيري أسماكعمر ونمو دراسة 
 علي

 أ.د. عبد الرزاق محمود   

2 
 آيات عبد اإلمام باقر

في   Epinephelus coioidesغذاء اسماك الهامور 
 المياه البحرية العراقية

 أ.م. د. جاسم محسن

 أ.م. د. أمجد كاظم اسماك البلطي  تغذيةدراسة  ايفان عبد الشهيد عيسى  3

4 
 أيناس وسام خشن

الكارب المرباة في الحياتية لسمكة مقارنة للصفات 
 األحواض وفي المياه المفتوحة

   ساجد حسن أ.د. 

 

5 
 باسم طاهر حاصل 

 Nemipterusطبيعة التغذية السماك الباسج 
japonicus أ.م. د. علي اسماعيل 

6 
 رسل عبد هللا عبد الجليل 

مقارنة المواد المغذية بين محطة ضخ حمدان وشط 
 م.د. مجتبى عبد الوهاب العرب

7 
 رسل قاسم محمد غثيث

مقارنة التكوين الفيزيائي والتركيب الوزني لبعض انواع 
 م.د. جالل محمد االسماك

8 
 ريم شجر عبيد سلطان

عالقة االصابات الطفيلية المختلفة  بدالة المناسل ومعامل 
 م.د. ثامر قاطع Nemipterus japonicusالسماك الباسج الحالة 

 غذاء اسماك الشانكطبيعة  زهراء عادل رحيمة  9
 أ.م. رجاء عبد علي

10 
 زهراء علي عبد الحسين 

دراسة مظهرية لغالصم بعض االسماك ومكوناتها 
 أ.م. جنان نجم الغذائية

11 
 سجى رباح سعد بدن         

استخدام فول الصويا كبديل لمسحوق  تأثيردراسة 
 الكريمم.م. تقي عبد  في عالئق اصبعيات الكارب الشائع األسماك

12 
 عادل جبار هاشم

 Carassiusعالقة الطول بالوزن والعمر سمكة 
auratus أ.م. د. نجم رجب 

13 
 علي عدنان عبد العال 

للسرطان  للجهاز الهضمي والتكاثري دراسة تشريحية
 أ.م. د. أنتصار نعيم P. pelgicusالبحري 

 الزيليدراسة طبيعة غذاء سمكة البلطي  علي ناظم عبد الهادي  14
 أ.م. د. علي اسماعيل

15 
 فاطمة صالح دريول

في عالئق اسماك الكارب  استخدام مسحوق سمكة الشلك
 أ.م. د. رياض عدنان الشائع

16 
  عبد الهادي فاطمة عبد الخالق

على نسبة فقس بيوض  ضوء واالوكسجينتأثير ال
 أ.م. د. نعيم شند االرتيميا

17 
 عبداللطيفمحمد عبد الرزاق 

تأثير التراكيز الملحية المختلفة على استهالك الطاقة في 
 اسماك الكارب االعتيادي

 د. فاطمة عبدالحسينم.

18 
 عبدالصاحبهدى عبد الهادي 

منتوج غذائي من لحوم االسماك المفرومة وصفاتها 
 النوعية

 م.د. جالل محمد

 دراسة اإلنتاجية األولية في نهركرمة علي والء حسن عبدهللا  19
 عادل قاسمد. م.

 

 


