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 عنوان المشروع األستاذ المشرف اسم الطالب ت
 

  .% 15يوم بإضافة الخبز اليابس  100رأس لمدة  100تسمين الحمالن العواسية  د. مثنى أحمد محمد طيب ابتهال فاضل خضر 1

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . عمر عبد الحميد محمود الواحد اسراء سالم حيدر عبد 2

  تسمين الحمالن العواسية بأضافة الزنجبيل الى العليقة . عمار رائد محمد ايمن عبد العزيز اسماعيل 3

  الجت المجفف . العلف المركز و بأستخدام العواسية تسمين الحمالن رغد نبيل داؤود بسام احمد رمزي كامل 4

  تسمين العجول باستخدام كسبة بذور القطن . نادية محمد بشير حنان حازم مصطفى حسن 5

  تربية فروج اللحم في ثالث قاعات بأضافة المعززات الحيوية في العليقة . غدير عبد المنعم محمد حنان ناظم محمد عبد هللا 6

  تسمين أفراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة .  رويدة زهير يونس الرحمن طهديانا محمد عبد  7

  مشروع انتاج فروج اللحم باستخدام األحماض العضوية كمنشطات للنمو . خالد هادي مصطفى ريم اسامة محمد جبر 8

  من بقايا الخبز اليابس في تسمين الحمالن العواسية . %15استخدام نسبة  هيثم محمد صبيح زينة زياد فالح جاسم 9

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . اسراء مبشر توفيق سعد عبد الوهاب سليم 10

  من بقايا الخبز اليابس الى العليقة . %18بإضافة  تسمين الحمالن العواسية وسيم خالد احمد سيف الدين فيصل غازي 11

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . رغد نصير وليد سيف علي خليل ابراهيم 12

  رأس حمالن عواسية . 200تسمين  حنان وليد قاسم سيف نزار عبد ولي 13
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  الجدوى األقتصادية لمشروع تسمين الحمالن . إبراهيممحمد سالم  عامر عبد زيدان خلف 14

  األنزيمات الى العليقة مخلوط و مع إضافة المعزز الحيويفروج اللحم طائر 10300انتاج  نواف غازي عبود ياسين خضر حسينعامر  15

  . حبة البركةمشروع تسمين الحمالن  العواسية باستخدام كسبة  وسام جاسم محمد عثمان محمد عبد الحميد  16

  طائر فروج لحم باستخدام مخلفات صناعة الراشي . 5000مشروع تربية  محمد محمود خليل علي بسام يحيى ابراهيم 17

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . ياسر غانم صالح علي عبد الباسط حامد احمد 18

  مشروع استخدام اليوريا كمصدر نيتروجيني في عالئق تسمين الحمالن العواسية   مثنى فتحي عبد هللا عمار عبد الحافظ خليل  19

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . ثائر محمد عبد الباقي عمر نزار حميد حسين 20

   عبد الستار سالم سعدون غفران عز الدين عزيز  21

  تسمين الحمالن العواسية باستخدام المواد العلفية المتوفرة في األسواق المحلية. أسامة عبد الغني  فاطمة خليل علي ابراهيم 22

  استخدام مسحوق الكركم المضاف في عالئق فروج اللحم . رافع محمد طاهر فؤاد محي الدين اسماعيل  23

  الزعتر الى العليقة .تسمين فروج اللحم بأضافة  فتحيد. عبد هللا  مازن محمد عبد الجليل بدران 24

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . د. خالد حساني سلطان محمد محمود اسماعيل احمد 25

  . التقنين الغذائي الكمي م باستخدام برنامجفروج اللح فرخ من 5000 تسمينمشروع  د. فائز سامي سعد الدين محمد محمود خضر 26

  الجدوى األقتصادية لمخلفات الشاي المجففة في تسمين الحمالن العواسية . د. مزهر كاظم كعيبر محمد مرشد سالم جاسم 27
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  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . د. ماجد أحمد صبري محمد نايف عبد القادر علي 28

  .مشروع تسمين الحمالن العواسية باستخدام بذور الجرجير في العليقة  د. عبد الناصر ذنون الحيو مد نزار احمد عبدمح 29

   د. أنوار محمد يونس محمود باسل محمود خليل 30

  تسمين الحمالن العواسية باستخدام المحببات العلفية . د. صميم فخري محمد مروان رافع يونس عيدان 31

  مشروع األستزراع السمكي في األقفاص العائمة . د. نضال تحسين طه مسار محمد أحمد حسين 32

  باستخدام نوعين من العالئق  .عواسية حمالن مشروع تسمين  د. عمر ضياء محمد المصطفى ثامر محمود احمد 33

  األسماك و النباتات .مشروع االستزراع التكافلي ما بين  د. محمود أحمد محمد هبة موفق محمد خليل 34

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . د. عارف قاسم حسن همام غانم محمد فتحي 35

  تسمين افراخ فروج اللحم بأضافة مسحوق بذور اليانسون الى العليقة . د. صائب يونس  يوسف رعد غازي 36

  لحم بأضافة الدهن الى العليقة . تجهيز قاعتين فروج  د. دريد ذنون يونس يوسف عوني  مرعي حسن 37

  تسمين الحمالن العواسية باستخدام مخلفات السمسم الصناعية . د. فلح حسن أحمد يوسف محمود شاكر محمود 38

تمر زهدي رخيص الثمن بدل الشعير في العليقة  %20باستبدال  تسمين الحمالن العواسية م.م. هيثم محمد صبيح أحمد منير  39
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