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 2018-2017بحوث تخرج طلبة قسم البستنة وھندسة الحدائق 

 اسم المشرف اسماء الطلبة اسم البحث ت
تاثیر الرش باالسمدة العضویة ومستخلص الطحالب في   .1

 نمو شتالت الزیتون 
 احمد عامر عبید 

 أ.د. فاروق فرج جمعة ارقم ناظم جبر 

تاثیر مواعید الرش بمستخلص الطحالب في نمو شتالت   .2
 الزیتون 

 اسراء حمید علي
 أ.د. مؤید رجب عبود اطالل مھدي كامل

تاثیر مواعید اضافة االسمدة العضویة في نمو شتالت   .3
 الزیتون 

 احمد كریم حسب هللا 
 أ.د. ولید عبد الغني احمد احمد ھاشم حرج 

تاثیر اضافة السماد العضوي الصلب والسائل في نمو   .4
 شتالت الرمان 

 علي فاضل حویط 
 ا.م.د. احمد طالب جودي سمیر حمد عبود

تاثیر مركبات الكربولیزر واالحماض االمینیة في نمو   .5
 شتالت النارنج

 مصطفى مھدي فاضل
 ا.م.د. نازك حقي خلیل ھیثم علي صالح

ص الطحالب في نمو تاثیر رش البوتاسیوم ومستخل  .6
 شتالت الزیتون 

 جعفر مجید جعفر
 محمد عبد الواحد 

 محمد خالد سلطان 
 د. مصطفى عیادة عداي

تاثیر رش واضافة مستخلص جذور نبات البصل في نمو   .7
 شتالت النارنج البذري

 دالیا سمیر عبد الوھاب
 د. حسین نوري رشید زینب علي عیسى

 محمد كاطع استخدام االسمدة العضویة النباتیة النتاج شتالت العنب   .8
 د. ثائرة خیري رشید حسن جمعة

 نغم اسماعیل بتال اكثار اشجار الزیتون  .9
 د. اسامھ یحي صالح ایات لیث عبد اللطیف

تاثیر اضافة السماد النتروجیني ورش حامض الھیومك   .10
 في النمو وحاصل السبانخ 

 زھراء حیدر نصیف
 زھراء باسل محمد
 زھراء علي یاسر

 د. رضا مصطفى عبد الحسین

 عمر جمال لطیف تاثیر التسمید الورقي في نمو وحاصل نبات الباقالء  .11
 د. ماجد علي حنشل رسل عصام فاضل

12.  
تاثیر مخلفات سواقي الري(عدس الماء) والمحفز 

BIOZYME TF في نمو وانتاجیة نبات اللھانھ  
Globe Master F1(الھجین   (  

 زینب غالي محمد 
 د. وفاء علي حسین علي رشید كاظم

تاثیر اضافة حامض الھیومك ومستویات التسمید   .13
 الفوسفاتي في نمو وحاصل الخس 

 اسن مثنى عطا هللا 
ل علياحمد باس  د. محمد زیدان خلف 

استجابة نبات الشوندر للرش بالمستخلصات المائیة   .14
 لخمسة انواع من البذور 

 رند محمد محمود
 م. عبیر داود سلمان مصطفى ستار

استجابة محصول الخس الضافة االسمدة الكیمیائیة   .15
 والعضویة 

 مھند خمیس
 تیسیر سعد عبد الھادي

 غیداء عاشور
 ھاشم عبد الرزاقم.م. احمد 

تغذیة صنفین من الفجل باستخدام مخلفات المنازل   .16
 م.م. مریم سامي الیاس غفران ھادي  لحمایة االنسان والبیئة من التلوث الكیمیائي

االستفادة من بقایا الطعام في الحمایة من التلوث وزیادة   .17
 م.م. رواء غالب مجید لیلى مؤید مؤشرات النمو الخضري لصنفین من الشلغم 

ALGATON20تاثیر الرش بالمغذي   .18 والبورون في  
 نمو وانتاجیة الباقالء

 رسل محمود طھ
بسمة عبد المسیح 

 محمد
 رشا رعد محمد
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 2018-2017قسم البستنة وھندسة الحدائق بحوث تخرج طلبة 

 اسم المشرف اسماء الطلبة اسم البحث ت

19.  
المحافظة على نظافة البیئة وصحة االنسان باستخدام 

مخلفات المنازل وتاثیرھا على مؤشرات النمو الجذري 
 لصنفین من الشلغم 

 م.م. مریم سامي الیاس نبیل حسین عودة

استخدام مخلفات المنازل للوقایة من الملوثات   .20
 م.م. رواء غالب مجید اماني علي شیاع  الكیمیاوئیة وتطبیقھا على صنفین من الفجل 

 ضحى حارث زراعة الباذنجان واھمیتھ الغذائیة والطبیة   .21
 د. محمد مصطفى عالوي ضحى سامي

جامعة  -كلیة الزراعة–تصمیم الفضاءات الخارجیة   .22
الجادریة -بغداد  

 الصدیق جلیل 
 دالیا ممتاز
 طھ جاسم 

 د. صدى نصیف جاسم

تاثیر االصناف والرش بمعلق خمیرة الخبز الجافة في   .23
 النمو الخضري والزھري للروز

 براء فالح زیدان
 نرمین عالء حسن
 لورد زاھر صادق

 د. بان محمد علي

 تاثیر اضافة االسمدة الكیمیائیة في نمو وانتاج الجیربرا  .24

 فاطمة زاھر
 رسل غانم

 ابراھیم خلیل 
 خلیل امجد

 د. نوال محمود
 

تاثیر رش بعض المغذیات في نمو وازھار نبات حلق   .25
 السبع 

 سرى باسم كریم 
 م. صادق محمد صادق مصطفى طارق كریم 

26.  
صفات نبات تاثیر التسمید بمخلفات المجاري على 

البیتونیا الخضریة والزھریة المزروعة في قناني 
 بالستیكیة ذاتیة السقي

 محمد حمزة
 االء ثامر

 
 م.م. سھاد عبد االمیر

تاثیر خالصة الصبار على العملیة الخزنیة لمحصول   .27
 البطاطا العادیة

 زینب عبد الرسول
 ا.م. ادیبة نجم رستم زینب حسام

دراسة تاثیر نوعین من المستخلصات النباتیة ونوع   .28
 التعبئة في القابلیة الخزنیة لدرنات االلمازة 

 ایھ عدنان یاسین
 م.م. مروة برھان علوان زینب جمال محمد

ـ   .29 BAتاثیر ال في نمو وتضاعف االفرع الخضریة لنبات  
 الخردل خارج الجسم الحي 

 روعة محمد 
 رویدة شاكر 

 رقیة جبیر 
 د. لمیاء خلیفة جواد

30.  
تاثیر منظمات النمو المختلفة على بعض صفات النمو 
الخضري لنبات اكلیل الجبل المزروعة خارج الجسم 

 الحي 

 ایوب خلف عودة
 ر جاسمم.م. نورا جب اریج عالء محسن 

تاثیر بعض منظمات النمو النباتیة في نشوء وتضاعف   .31
 نبات الستیفیا خارج الجسم الحي

 عقیل عبد الكریم
 م.م. اسراء رفعت خیري تبارك محمود

 


