
  لقسم المحاصیل الحقلیةالمشاریع البحثیة لطالب البكلوریوس  

 الفریق البحثي  اسم المشرف  عنوان البحث ت

تأثیر رش البورون في حاصل الحبوب  1
 ومكوناتھ لثالث اصناف من الشوفان

أ.د. حمید خلف 
 خربیط

 ابتھال سلمان اكباشي 

 ابراھیم محمد لطیف

 احمد ریاض عبد هللا

النیتروجین في نمو وحاصل  تأثیر رش 2
 السلجم

أ.د. جاسم محمد 
 عباس

 احمد محمد جاسم

 احمد محمود شیحان

 احمد ماجد طعمة

 حسین منعم جواد

تأثیر رش الیوریا في بعض صفات نمو  3
 وحاصل صنفین من الباقالء

أ.د. جاسم محمد 
 عباس

 د. اسامة القصاب

 جنات حیدر احمد 

 جعفر عبد بخیت

 حارث رحیم صالح

تأثیر الرش بالجبرلین في نمو وحاصل   4
 الباقالء

أ.د. انتصار ھادي 
 حمیدي

 احمد منذر یعقوب

 اسماء داود حمید

 اسراء طالل محسن

تأثیر رش حامض السالسلیك في نمو  5
 وحاصل الحمص

أ.د. انتصار ھادي 
 حمیدي

أ.م.د. ھناء خضیر 
 محمد علي

 بشار عبد الكریم

 احمد محمد طھ

البنزل ادنین في نمو وحاصل تأثیر رش  6
 السلجم

أ.د. موفق عبد 
 الرزاق سھیل

 ایات رؤوف ناجي

 ایة محمد اسعد

 ایالف رعد كاني

تأثیر منظمي النمو الجبرلین والبنزل ادنین  7
والكوبلت نقعا ورشا في بعض صفات 

 النمو الخضري لمحصول الماش

 أ.د. محمد مبارك 

أ.م.د.مكیة كاظم 
 علك

 حیدر كریم راضي

 حیدر صالح انور

 حنین ایاد حسن 

 ایة احمد ثامر

 ایة عماد محمد

 ایمان فوزي برتو



تأثیر مسافة الزراعة في بعض صفات   8
 النمو والحاصل ومكوناتھ للكتان

أ.د. محمد ھذال 
 كاظم

 بتول بشیر مفتن

 بكر رامز حسن

 باسم عباس احمد

تأثیر مواعید الزراعة في نمو وحاصل  9
حنطة الخبز واجراء  تراكیب وراثیة من

 عملیات التھجین

أ.د. راضي ذیاب 
 عبد

 رسل طالب كریم

 رغد سعد نسیم

 رفل تحسین بھیج

أ.م.د.ھناء خضیر  تقییم نمو وحاصل بذور صنفین من الكتان 10
 محمد علي

 امنة فرحات عبد القادر

 بارق عبد الحق سعدي

 باسم حامد عباس

تأثیر تغطیة البذور عند الزراعة ورش  11
في نمو  ET  +NPKالمنظم الورقي 

 Triticumوحاصل حنطة الخبز 
astivum L. 

أ.م.د.ھناء خضیر 
 محمد علي

 ھمام خالد عبد الكریم

 نور یوسف محمود

أ.م.د. شذى عبد  تأثیر مدد الري في نمو العصفر 12
 الحسن

 بالل حامد محمد

 تبارك عبد الرضا

 عبد عليتبارك 

والمانتول في استحثاث  D-2,4تأثیر الـ  13
الكالس في االجزاء النباتیة في محصول 

 الجت المتحمل للجفاف

أ.م.د. ابراھیم عبد 
 هللا حمزة

 حسین قاسم جیاد

 حال فارس صالح 

تأثیر رش حامض السالسیلك في بعض  14
 صفات نمو وحاصل الباقالء

أ.م.د. زیاد 
 اسماعیل عبد

 محمود دعاء محمد

 دالیا ھاشم كاظم

 دعاء عامر محسن

دراسة المعالم الوراثیة لبعض صفات   15
الباقالء وبكتیریا الرایزوبیا تحت قلة وفرة 

 النتروجین

أ.م.د. بنان حسن 
 ھادي

 رفل حسن عبد هللا عباس

 رھام محمد حسین

 رؤى حسن محمد

دراسة استنبات ثالث انواع نباتیة (الحنطة،  16
فان) باختالف كمیات كمیات الشعیر، الشو

 البذار

أ.م.د. ناظم یونس 
 عبد

 اسراء عالء الدین حسن

 ریم نزار عبد الحسن

 زھراء ناجي عبد حنش

 زید احمد جبار ناجي



 سعد یونس عباس غركان

اداء رش اصناف من الباقالء تحت نظامین  17
 نباتیین وبعض المعالم الوراثیة 

أ.م.د. وجیھة عبد 
 الحسن

 سارة محمد صادق 

 زینب محمد عبد االلھ

 زینب مالك عریبي

 اساور عبد الحكیم نجم

استجابة اصناف من الحنطة للرش  18
 بحامض الھیومك

أ.م.د.نجاة حسین 
 زبون

 سارة طالب عباس 

 سارة حسین نعمة

 سارة یوسف یونس

الخزن طویل االمد لحبوب وسنابل اصناف  19
 البذور)من حنطة الخبز (صفات قوة 

أ.م.د. صدام حكیم 
 جیاد

 ضحى عماد محمد

 ضحى عماد ابراھیم 

 ضحى علي رشید

نمو وحاصل تراكیب وراثیة من حنطة  20
 الخبز بتأثیر موعد الزراعة

د. ازھار عبد 
 الحمید رشید

 سما احمد طھ

 سماح ساجد حسین

 سندس حسین كاظم

 سارة خالد عبد الودود

ض الصفات تأثیر اشعة المایكرویف في بع 21
 الخضریة لنبات الحنطة

د.بشیر عبد هللا 
 ابراھیم

 سجاد محمود حسین

 سجاد جاسم كاظم

 عبد هللا ھاشم بكر

 ضحى فرات ابراھیم

 سرى علي محمود

 شھد فارس حسین د.واثق فلحي حمود تأثیر مبید الشیفالیر في االدغال المرافقة  22

 صفا یونس عیسى

 سیف علي مجید

 مھند جمال جسام

تأثیر رش حامض الھیومك في النمو  23
 الخضري والزھري والحاصل لنبات الحلبة

أ.م.د. سال باسم 
 اسماعیل

 عمر جمال عالوي

 عال عباس شمخي

 عالء حسین مھیدي

 علي جبار رحیم



تأثیر االصناف واالسمدة المعدنیة  24
والعضویة في عدد من صفات النمو 

 لمحصول الحنطة

د. فائز عبد الواحد 
 الربیعي

 علي محمد عبد العزیز

 علي صادق خلف

 علي سالم عبد الوھاب

تأثیر حامض السالسیلك في نمو وحاصل  25
 صنفین من الحنطة

د. احسان نواف 
 دحل

 كرار فالح حسن

 كرار حسین جاسم

تأثیر الرش بالجبرلین في نمو وحاصل  26
 الباقالء

د. رئام شاكر 
 محمود

 محمد صالح عبد الجلیل

 ریم ابراھیملمیاء ك

 محمد حسن فرج

تأثیر الكثافة النباتیة في صفات النمو  27
 والحاصل الربعة اصناف باقالء 

 مروة جمیل علي د.فائز فیاض محمد

 مروة سعد شعالن

 مریم تركي عرموط

دراسة معالم وراثیة لصفات النمو  28
 والحاصل الربعة اصناف من الباقالء

أ.م.د. زینب كریم 
 كاظم

 شاكر عليمصطفى 

 مصطفى عباس مرداس

 مریم عبد الكریم كعید

تأثیر السماد النایتروجیني على الحاصل  29
 ومكوناتھ لبعض اصناف الشعیر 

د. احمد علي 
 الكرخي

 میرفت مجید كریم

 مصطفى محمد ستار

 منة هللا حسین حطحوط

تأثیر نقع البذور المتدھورة بتراكیز مختلفة  30
ونمو بادرات من الجبرلین في انبات 

 الشوفان

أ.م.د. جالل حمید 
 حمزة

 نادیة عبد هللا فیحان

 میس امجد مجید 

 ھدیل ایاد احمد

 ندى كاظم عبد محمد

تأثیر رش حامض الھیومك في بعض  31
 صفات نمو وحاصل الشوفان

د. رزان زھیر عبد 
 الفتاح

 والت حسین علي

 یوسف باسم جبر
 


