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 2017-2016بحوث تخرج طلبة قسم البستنة وھندسة الحدائق 

 اسم المشرف اسماء الطلبة اسم البحث ت

تأثیر الرش بالمحلول المغذي و مستخلص الطحالب البحریة في نمو   .1
 شتالت النارنج

خالد حسام حسن    
أسماء حسن كاظم     

 یاسر عمار عبد الھادي
 الغني الراويأ.د. ولید عبد 

تأثیر الرش باألسمدة العضویة ومستخلص الطحالب في نمو شتالت   .2
 الزیتون

 احمد عامر عبید
 أ. د . فاروق فرج جمعة ارقم ناظم جبر

 عمر حسناوي حمدي تأثیر لون عمود الزراعة المائیة في انتاج صنفین من الشلیك  .3
 د. نازك حقي خلیل عادل حمدي رشید

4.  
تأثیر رش مستخلص عرق السوس و مستخلص الكركم في النمو 

 Citrus)والمحتوى المعدني لشتالت النارنج المحلیة 
aurantium L.) 

 یوسف صفاء
 مصعب لیث

 نشوان خضیر
 ندى احمد

 د . مصطفى عیادة عداي
 و

 م. میادة طارق علوان

عبد الزھرةدعاء عادل  تأثیر رش المغذیات الورقیة في بعض صفات البصل  .5  
 أ.م.د. ماجد علي حنشل دالل غفوري ابراھیم

تأثیر رش النتروجین وحامض السالسلیك في النمو الخضري   .6
 للكرفس األحنبي

 سندس ھیثم حارث
 سجى محمد جبار

ا.م. د. رضا مصطفى عبد 
 الحسین

Seed primingتأثیر   .7 في انبات بذور البامیا   
 حسیند. وفاء علي  عماد عبد العزیز 

Seed primingتأثیر   .8 في انبات بذور البامیا   ریم محمد سند 
 د. وفاء علي حسین اباء محمد رضا

دیار عبد الرحمن یاسر  تأثیر اضافة الھیومیك ورش البورون في نمو حاصل القرنابیط  .9
 أ.م.د . محمد زیدان خلف علي احمد

لنبات الفلفل تأثیر مضادات االجھاد في بعض صفات النمو الخضري   .10
 الحلو تحت نظام الزراعة المغطاة

 محمد فاروق عبد الرزاق
 مرؤة عماد فیصل
 مریم ضیاء حمید

 مریم سامي الیاسم.م. 

11.  
المقارنة بین ثالثة انواع من مضادات االجھاد وتأثیرھا على صفات 

 النمو الخضري لنبات الفلفل الحریف باستخدام الزراعة المغطاة
 

 ھدى جاسم محمد
 والء عبد المحسن

 مالك سعدي
 م.م. رواء غالب مجید

فعالیة الرش الورقي بمستخلص الخمیرة وحامض السالسیلیك في   .12
 الخس

مریم علي حسین           
 محمد محمود محمد یاسر عامر عبدالرحمن

إسـتـجـابـة البروكلي للرش بالمغذي الورقي السیتوجیب والعناصر   .13
 عبد الرزاق احمدھاشم نور الدین عمار الكبرى

 لیث أحمد تأثیر إضافة مخلفات القھوة والشاي في نمو وحاصل نبات الباقالء  .14
 م.م.عبیر داود عباس شفیق

 


