
  5102/5102العام الدراسي /                                                                    وزارة التعلين العايل والبحج العلوي                                                                
 كليت الزراعت   -جاهعت بغداد       

  قسن البستنت وهندست احلدائق    
 

 سجل البحوث املنشورة
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 الموقع وعامل

 التأثير
 المالحظات   

 النمو فً الطحالب ومستخلص الجبرلٌك حامض رش تاثٌر 1
 الخوخ اشجار الوراق المعدنً والمحتوى

 احمد الغنً عبد ولٌد
 مصطفى عٌادة عداي

 

 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة
 

 47 / عدد خاص
 

 –كهَت انشراعت  -انعزاق 

   IF 6.13 -خبيعت بغذاد 
 

 

 Algatonو  Vegeaminoاستجابة هجٌنٌن للهانة للرش بال  2
 والتغطٌة باالكرل فً نظام الزراعة المستدامة

 

 صادقصادق قاسم 
 عبٌر داود سلمان
 وفاء علً حسٌن

 

 74/  1 العراقٌة مجلة العلوم الزراعٌة
 

 –كهَت انشراعت  -انعزاق 

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

فً  Agro leafتاثٌر التغطٌس بالجبرلٌن والرش بالسماد المغذي  3
 بعض صفات النمو الخضري والحاصل لنبات االلمازة

 

 صادق قاسم صادق
 سلمانعبٌر داود 

 سعاد محمد خلف
 

 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة
 

4/ 47 
 

  –كهَت انشراعت  -انعزاق 

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

 لثمار النوعٌة الصفات فً Enraizal و  Agrosol رش تاثٌر 4
 والبٌت المكشوفة الزراعة ظروف تحت الكرزٌة الطماطة

 البالستٌكً

 سلمان داود عبٌر
 صادق قاسم صادق

  –كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  2 انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

 نبات جذور فً النتح ومضادات النتروجٌنٌة االسمدة مصادر تاثٌر 5
 والبرولٌن والساٌتوكاٌنٌن للنترات تركٌز من وماتحتوٌه البطاطا

 مجٌد غالب رواء
 صادق قاسم صادق
 احمد صالح احمد

  –كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  1 انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

   IF 6.13  -خبيعت بغذاد
 

 انصفبث بعض فٌ انُتح ويضبداث انُتزوخََُت االسًذة نًصبدر انفسهدٌ انتبثَز 6

 انبطبطب درَبث فٌ انُتزاث وتزكَش انُوعَت
 مجٌد غالب رواء

 صادق قاسم صادق
 74/  7 انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

 

  –كهَت انشراعت  -انعزاق 

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

دور المخصب االحٌائً والرش ببعض المغذٌات فً نمو وحاصل  7
 الخٌار المزروع تحت ظروف البٌئة المحمٌة

8/  مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة عالوي مصطفى محمد  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

 خبيعت انقبسى انخضزاء
 

تاثٌر رش الكالسٌوم المخلبً واوساط الزراعة فً نمو وازهار  8
 Antirrhinum majusنبات حلق السبع 

 –كهَت انشراعت  -انعزاق  5 74/ مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة اللطٌف عبد سندس

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

74/  مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة الٌاس سامً مرٌم ISSRالتمٌٌز بٌن بعض منتخبات اصناف الرقً باستعمال تقانة  9  –كهَت انشراعت  -انعزاق  5

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

74/  مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة حسٌن علً مها يختهفت يصبدر يٍ يغذٍت بعُبصز نهزش انقزَببَظ َببث استدببت 11  –كهَت انشراعت  -انعزاق  5

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 

 –كهَت انشراعت  -انعزاق  47/ 4 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة صدى نصٌف جاسم تقوٌم الخصائص التصمٌمٌة لجانب من متنزه بابل السٌاحً 11

   IF 6.13 - خبيعت بغذاد
 



الطبٌعٌة )دراسة مٌدانٌة لمتنزه بابل  -تقٌٌم المتنزهات التارٌخٌة  12
 السٌاحً(

 –كهَت انشراعت  -انعزاق  8/  2 مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة صدى نصٌف جاسم

 خبيعت انقبسى انخضزاء
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 Iraqi Journal of اٌاد ولٌدعبد هللا  الكشف عن الفطرٌات الملوثة للوسط الزرعً للفطر المحاري ومكافحتها  13
Biotechnology 

  العراق  14/  2

 الطماطة من منتخبة وراثٌة لتراكٌب والوراثً الحقلً االداء تقٌٌم 14
Lycopersicon esculeuntum Mill 

 خضٌر عباس علوان 
 عبدهللااٌاد ولٌد 

 محمد محمود محمد
 
 

كهَت انشراعت  -انعزاق  7/  4 انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

خبيعت انقبسى  –

 انخضزاء
 

 

 Agaricus bisporusتقٌٌم كفاءة االنتاج لبعض سالالت الفطر الزراعً  15
 التً تم تجدٌد عزالتها االم بطرائق متعددة 

 

 اٌاد ولٌد عبدهللا
 

 المجلة العراقٌة للعلوم 
 

 74/  ب1
 

 العراق
 

 

 تقٌٌم االداء الحقلً والوراثً لطوافر الجٌل االشعاعً السادس فً الطماطة  16
 

 خضٌر عباس علوان 
 اٌاد ولٌد عبدهللا

 محمد محمود محمد
 

 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة 
 

كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  2

 IF - خبيعت بغذاد –

6.13   

 

تاثٌر المخصبات االحٌائٌة وحامض السالسالٌك فً جاهزٌة وتركٌز بعض  17
العناصر فً التربة والنبات وبعض مواصفات النمو واالنتاجٌة لنبات الفاصولٌا 

 المروٌة بمٌاه مالحة 
 

 بٌان حمزة مجٌد 
 

 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة 
 

كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  1

 IF - خبيعت بغذاد –

6.13   

 

تاثٌر المخصبات االحٌائٌة وحامض السالسالٌك فً المؤشرات الكٌمٌائٌة  18
 والنوعٌة لقرنات لنبات الفاصولٌا المروٌة بمٌاه مالحة 

 

 بٌان حمزة مجٌد 
 

 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة 
 

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  2

   IF 6.13 -  بغذاد

 

  اَتبج عهي انًذاداث واسانت وانبوروٌ وانكبنسَوو نهحذٍذ انورقٌ انزش تبثَز 19

  انكًََبء يزكببث يٍ انثًبر ويحتوى Fragaria ananassa Duch انشهَك

 انُببتَت

 نازك حقً خلٌل 
 ولٌد عبد الغنً احمد

 

 مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة 
 

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  -

   IF 6.13 - بغذاد

 

  واَتبج ًَو فٌ انعضوً وانتسًَذ انتزبت تغطَت تبثَز 21

 Fragaria ananassa Duch انشهَك
 نازك حقً خلٌل 

 
خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  - انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

   IF 6.13 -بغذاد

 



  صُف انشهَك واَتبج ًَو فٌ واندبزنٍَ وانتبزٍذ انتبج قطز تذاخم تبثَز 21

 انفَستفبل
 نازك حقً خلٌل 

 

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  2 انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

   IF 6.13 - بغذاد

 

  ستزٍُح تزوٍز انحًضَبث اصهٌ ًَو فٌ واندبزنٍَ ادٍََ انبُشل تبثَز 22

 ستزويَهو وسوٍُدم

 اسامة ٌحٌى صالح 
 

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  8/  2 انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

  انقبسى انخضزاء
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تاثٌر رش البوتاسٌوم والزنك وحامض الجبرلٌك فً محتوى االوراق والقشرة  23
 من بعض العناصر الغذائٌة الشجار الرمان صنف سلٌمً 

مجلة العلوم الزراعٌة  فاروق فرج جمعة 
 العراقٌة 

47   / خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  2

   IF 6.13 - بغذاد
 

تاثٌر رش البوتاسٌوم والزنك وحامض الجبرلٌك فً الحاصل وبعض الصفات  24
 الثمرٌة  الشجار الرمان صنف سلٌمً 

مجلة العلوم الزراعٌة  فاروق فرج جمعة 
 العراقٌة 

 /74 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  2

   IF 6.13 - بغذاد
 

استجابة اللوبٌا للرش بالبورون والكاربولٌزر فً نمو وحاصل القرنات  25
 الخضراء 

مجلة العلوم الزراعٌة  ماجد علً حنشل 
 العراقٌة 

 /74 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

   IF 6.13 - بغذاد
 

مجلة العلوم الزراعٌة  ماجد علً حنشل  تاثٌر رش البورون والكاربولٌزر فً انتاجٌة ونوعٌة بذور اللوبٌا الجافة  26
 العراقٌة 

 /74 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

   IF 6.13 - بغذاد
 

تاثٌر الطٌف الضوئً والبنزل ادنٌن فً بعض الصفات تالخضرٌة والكٌمٌائٌة  27
 الفرع صنفٌن من الجربٌرا خارج الجسم الحً 

مجلة العلوم الزراعٌة  محمد شهاب حمد
 العراقٌة 

 /74 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

   IF 6.13 - بغذاد
 

تاثٌر الطٌف الضوئً نفثالٌن حامض الخلٌك فً تجذٌر افرع صنفٌن من  28
 الجٌربرا 

مجلة العلوم الزراعٌة  محمد شهاب حمد
 العراقٌة 

 /74 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

   IF 6.13 - بغذاد
 

تاثٌر منظمات النمو فً استحثاث الكالس الصل الحمضٌات الفولكامارٌانا  29
 خارج الجسم الحً 

مجلة العلوم الزراعٌة  محمد شهاب حمد
 العراقٌة 

47   / خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

   IF 6.13 - بغذاد
 

تاثٌر االوكسٌن ومتعدد االمٌن فً تجذٌر الفرع الصل الحمضٌات  31
 الفولكامارٌانا خارج الجسم الحً 

مجلة العلوم الزراعٌة  محمد شهاب حمد
 العراقٌة 

 /74 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  3

 بغذاد
 

( وبعض RAPDتمٌٌز جنس نخٌل التمر باستخدام مؤشر الدنا العشوائً )  31
 الطرائق التقلٌدٌة والكٌمٌائٌة 

 مؤٌد رجب عبود 
 ثائرة خٌري الراوي 

 حسام سعد الدٌن محمد
 

مجلة الفرات للعلوم 
 الزراعٌة 

 /4 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  4

 انقبسى انخضزاء
 

تاثٌر تراكٌز مختلفة من البنزل ادنٌن والكاٌنتٌن على انتاج درنات البطاطا  32
 خارج الجسم الحً )صنف لزٌتا (الدقٌقة 

مجلة الفرات للعلوم  رضا مصطفى العبٌدي 
 الزراعٌة 

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  7/  4            

 انقبسى انخضزاء
 

تاثٌر الرش الورقً بالشرش وقرط القمة النامٌة فً بعض صفات النمو  33
 الخضري والحاصل فً البامٌا 

 رضا مصطفى العبٌدي 
 محمد محمود محمد

 

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  47/  4            العلوم الزراعٌة العراقٌة 

   IF 6.13 - بغذاد
 



تاثٌر الرش ببعض المغذٌات فً صفات النمو لشتالت الخوخ نكتارٌن  34
Prunus persica var nectarin   صنفCrimson Baby 

مجلة دٌالى للعلوم  احسان محمود حلمً 
 الزراعٌة 

 /4 خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  2

 دٍبني
 

تاثٌر مستوٌات الري والمادة العضوٌة فً النمو الخضري والحاصل للفلفل  35
 الحرٌف تحت نظام الزراعة العضوٌة 

مجلة الفرات للعلوم  محمد زٌدان خلف  
 الزراعٌة       

خبيعت  –كهَت انشراعت  -انعزاق  2 4/

 انقبسى انخضزاء
 

36 Effect of three honeycomb interplant distances on 
growth and flowering of two cultivars of bean 

اٌمان جابر عبد 
 الرسول 

 علً هانً 

Agriculture 
mechanization in 
asia,africa, and 
latin america 

 /74    IF 0.05/   الٌابان 1
Thomson Reuters 
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37 Effect of three honeycomb interplant distances 
on Yield and it Components of two cultivars of 
bean 

 اٌمان جابر عبد الرسول 
 علً هانً 

Agriculture 
mechanization in 
asia,africa, and latin 
America 

 /74    IF 0.05/   الٌابان 4
Thomson 

Reuters 

 

38 Effect of nutrient solution spray dates on some 
growth characteristics of olive transplants 

 Egyption journal of مؤٌد رجب عبود 
applied sciences 

  مصر 31/  5

تاثٌر الماٌكوراٌزا وملوحة ماء الري وفٌتامٌن الفاتوكوفٌرول و  39
(α-Tocopherol  على نمو وازهار نبات اللٌزنٌوس )

Eustoma grandiflorum Raf shinn  صنف
Advantage 

 Egyption journal of سوسن عبد هللا عبد اللطٌف 
applied sciences 

  مصر 31/  11

 صدى نصٌف جاسم  مدٌنة بغداد -تطوٌر المساحات الخضراء فً متنزه الزوراء  41
 سامً كرٌم محمد امٌن

  تونس 4/  11 مجلة منشورات علوم جغرافٌة 

تاثٌر اللقاح الحٌوي والسماد العضوي فً نمو ازهار القطف لنبات  41
 القرنفل وعمرها المزهري بعد الخزن 

 

 زهراء عبد الستار خلف
 سوسن عبد هللا عبد اللطٌف

 مجلة منشورات علوم جغرافٌة 
 

 تونس   5/ 12
 

 

 Sangeralتاثٌر الرش بحامض السالسالٌك والمغذي المعدنً  42
 فً نمو وانتاج ونوعٌة بذور نبات البصل 

 

 كاظم دٌلً حسن
 اسٌل محمد حسن

مؤتمر الوراثة والبٌئة الدولً 
 العلمً الرابع

 

 مصر عذد خبص
 

 

43 Effect of date palm leaves compost (DPLC) 
and licorice roots extract spray on vegetative 

growth of (Aswad Diyala) fig trees 

 ولٌد عبد الغنً احمد
 نجم عبود جاسم

 مصطفى عٌادة عداي

journal of agriculture 
and veterinary 

sciences 

 السعودٌة 9/  1
 

 



  

44 Response of peento peach trees to foliar 
spray with some plant extracts 

 Zagazig journal of مصطفى عٌادة عداي 
horticulture science 

  مصر 42/  5

فً بعض مؤشرات نمو  Setter-2دور التسمٌد الورقً بمغذي  45
 .( Solanum tuberosum Lوحاصل البطاطا )

 مها علً حسٌن 
 احمد حماد محمود

Zagazig journal of 
horticulture science 

  مصر 42/  5

تاثٌر نوعٌة االضاءة وتركٌز السكروز وماء جوز الهند فً اكثار  46
اصلً الحمضٌات السوٌنجل سترومٌلو والتروٌرسترانج فً 

 المعمل 

 مٌادة طارق الجبوري 
 

Zagazig journal of 
horticulture science 

  مصر 42/  6
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االدارة المتكاملة لالسمدة الكٌمٌائبة والعضوٌة واالحٌائٌة وتأثٌرها  47
فً نمو ومحتوى النبات من بعض العناصر الصغرى وتركٌز 

 فً نبات الخٌار (IAA)هرمون 

 هادي مهدي عبود
 كاظم دٌلً حسن
 فالح حسن سعٌد

مؤتمر الوراثة والبٌئة الدولً 
 العلمً الرابع

 

 مصر عذد خبص
 

 

دور المغذٌات العضوٌة والكٌمٌائٌة فً نمو وحاصل الباذنجان  48
 تحت ظروف الزراعة المحمٌة 

 كاظم دٌلً حسن
 عدنان ناصر مطلوب
 خالد عبد مطر الالمً

لعلوم الزراعٌة كربالء لمجلة 
 العراقٌة 

كهَت انشراعت  -انعزاق   2/  2

  خبيعت كزبالء –
 

استجابة الباذنجان المزروع فً البٌوت المحمٌة للعناصر المغذٌة  49
 العضوٌة والكٌمٌائٌة 

 صادق قاسم صادق
 كاظم دٌلً حسن
 خالد عبد مطر 

كهَت انشراعت  -انعزاق  2/  7  مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة 

خبيعت انقبسى  –

 انخضزاء

 

 عبٌد عداي عٌادة. د التٌن وحاصل نمو فً الجبرلٌك وحامض البراسٌنوالٌد تاثٌر 51
 شمخً جمٌل خالد

    الزراعٌة للعلوم المثنى مجلة

 عبٌد عداي عٌادة. د التٌن وحاصل نمو فً والبراسٌنوالٌد البروسول تاثٌر 51
 شمخً جمٌل خالد

    انشراعَت نهعهوو انًثُي يدهت

 والمعدنً العضوي للتسمٌد نبالً صنف الزٌتون اشجار استجابة 52
 CPPU بالساٌتوكاٌنٌن والرش

 جمعة فرج فاروق. د
 حسٌن جبار الستار عبد

    وانتكُونوخَب نهعهوو انعزاقَت انًدهت

 العشب بمستخلص والتسمٌد CPPU بالساٌتوكاٌنٌن الرش تأثٌر 53
 والثمرٌة الخضرٌة الصفات فً NPK المركب والسماد البحري

 جمعة فرج فاروق. د
 حسٌن جبار الستار عبد

    وانتكُونوخَب نهعهوو انعزاقَت انًدهت



 نبالً صنف للزٌتون

 السالسٌلك وحامض بااللكاتون والرش البوتاسٌوم التسمٌد تاثٌر 54
 قرع لنبات والحاصل النمو صفات بعض فً بٌنهم والتداخل
 cucurbita pepo الكوسة

 الرسول عبد جابر اٌمان. د
 هادي جالب باقر

    انصزفت نهعهوو انًثُي يدهت

 وحامض السائل العضوي بالسماد والرش البوتاسٌٌوم التسمٌد تاثٌر 55
 cucurbita pepo الكوسة قرع وحاصل نمو فً  السالسٌلك

 الرسول عبد جابر اٌمان. د
 هادي جالب باقر

    انصزفت نهعهوو انًثُي يدهت

 الهٌومك حامض واضافة العضوٌة المادة بمستخلص الرش تاثٌر 56
 Fragaria ananasa للشلٌك الخضري النمو فً وتداخالتهما

Duch 

 احمد الغنً عبد ولٌد. د
 رشٌد نوري حسٌن

    انشراعَت نهعهوو االَببر يدهت

 الهٌومك حامض واضافة العضوٌة المادة بمستخلص الرش تاثٌر 57
 الشلٌك نبات حاصل فً وتداخالتهما

 احمد الغنً عبد ولٌد. د
 رشٌد نوري حسٌن

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت
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 سجل البحوث املنشورة
 العدد والمجلد   اسم المجلة    اسم الباحث              عنوان البحث                         ت

 الموقع وعامل

 التأثير
 المالحظات   

 الفلفل نبات نمو تحسٌن فً Brassinolide النمو منظم تاثٌر 58
Capsicum annuum L .االجهاد ظروف تحت النامٌة 

 الملحً

 العبادي عصام. د
 سلمان غازي عدنان

    انشراعَت نهعهوو دٍبني يدهت

 Capsicum الفلفل نبات نمو تحسٌن فً العضوي السماد تاثٌر 59
annuum L الملحً االجهاد ظروف تحت النامٌة 

 العبادي عصام. د
 سلمان غازي عدنان

    الزراعٌة للعلوم دٌالى مجلة

 الحلوة الذرة نبات فً الكمٌة الحاصل صفات بعض استجابة 61
 الحٌوٌة بالمحفزات والرش الزراعة لمواعٌد

 صادق قاسم صادق. د
 عبٌد هادي محمد

    الزراعٌة للعلوم كربالء مجلة

 الحلوة الذرة نبات فً النوعٌة الحاصل صفات بعض استجابة 61
 الحٌوٌة بالمحفزات والرش الزراعة لمواعٌد

 صادق قاسم صادق. د
 عبٌد هادي محمد

    الزراعٌة للعلوم كربالء مجلة

 بحامض النبات ورش بالبراسٌنوالٌد الكورمات نقع تأثٌر 62
 White صنف الكالدٌولس نبات وازهار نمو فً السالسٌلك

Prosperity 

 امٌن محمد كرٌم سامً. د
 سلمان محمود نوال

    انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

 الكورمات ونقع بالبراسٌنوالٌد النباتات ورش التضلٌل تأثٌر 63
 صنف الكالدٌولس نبات وانتاج نمو فً السالسٌلك بحامض

 امٌن محمد كرٌم سامً. د
 سلمان محمود نوال

    انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت



White Prosperity 

 الصفات بعض فً التربة وتغطٌة والمعدنً العضوي التسمٌد دور 64
 البروكلً لنبات والحاصل الخضرٌة

 الصحاف حسٌن فاضل. د
 سلوم فاضل ٌاسمٌن

    انشراعَت نهعهوو انكوفت يدهت

 الصفات فً التربة وتغطٌة والمعدنً العضوي التسمٌد دور 65
 البروكلً لنبات النوعٌة

 الصحاف حسٌن فاضل. د
 سلوم فاضل ٌاسمٌن

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

 للرش Catharanthus roseus البزون عٌن نبات استجابة 66
 والهٌومك السالسٌلك بحامض

 معٌان كرٌم. د
 حسن ابراهٌم زٌنب

    انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

 نمو فً Biozyme النمو ومحفز العضوي بالسماد الرش تأثٌر 67
 الخضرٌة الصفات/    Red Jun الصوفً الخوخ

 حلمً محمود احسان. د
 ابراهٌم ناهض براء

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

 نمو فً Biozyme النمو ومحفز العضوي بالسماد الرش تأثٌر 68
 العناصر من االوراق محتوى/    Red Jun الصوفً الخوخ

 حلمً محمود احسان. د
 ابراهٌم ناهض براء

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

 نباتات وانتاج تكوٌن فً واالوكسٌنات الساٌتوكاٌنٌنات تأثٌر دراسة 69
 الحً الجسم خارج Hippeastrum hybridum الـ

 خلٌفة جواد لمٌاء. د
 حسٌن ابراهٌم بلسم

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

 االبصال مواصفات على والسكروز الساٌتوكاٌنٌنات تأثٌر دراسة 71
 الحً الجسم خارج Hippeastrum hybridum  الـ لنبات

 خلٌفة جواد لمٌاء. د
 حسٌن ابراهٌم بلسم

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت
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 سجل البحوث املنشورة
 العدد والمجلد   اسم المجلة    اسم الباحث              عنوان البحث                         ت

 الموقع وعامل

 التأثير
 المالحظات   

 بابل لمتنزه مٌدانٌة دراسة) الطبٌعٌة - التارٌخٌة المتنزهات تقٌٌم 71
 (السٌاحً

 جاسم نصٌف صدى. د
 عباس كرٌم سراب

    انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

 جاسم نصٌف صدى. د السٌاحً بابل متنزه من لجانب التصمٌمٌة الخصائص تقوٌم 72
 عباس كرٌم سراب

    العراقٌة الزراعٌة العلوم مجلة

 صادق قاسم صادق. د والتضلٌل الحٌوٌة للمحفزات الباذنجان نباتات استجابة 73
 الدٌن محً رجاء سعد

    العراقٌة الزراعٌة العلوم مجلة

 صادق قاسم صادق. د الباذنجان وحاصل نمو فً المستدامة الزراعة دور 74
 الدٌن محً رجاء سعد

    العراقٌة الزراعٌة العلوم مجلة

75 Study of Genetin Diversity of Iraqi Date Palms 
Using Some Morphological Markers 

 الدٌن سعد حسام. د
 ازهر ظافر هدٌل

International journal of current 

microbiology and applied sciences 

   

 نمو فً المتحللة االغنام لمخلفات الفاتر بالماء االستخالص تأثٌر 76
 ظروف تحت الغذائٌة العناصر من ومحتواها الطماطة نباتات
 البالستٌكٌة البٌوت

 كاظم جواد نبٌل. د
 جبر الكرٌم عبد باسم

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

    انوراثَت انًصبدر صَبَت خًعَت/  عهًٌ يؤتًز كاظم جواد نبٌل. د حاصل فً االغنام لمخلفات والبارد الحار بالماء االستخالص تأثٌر 77



 انعزاقَت وانبَئَت جبر الكرٌم عبد باسم البالستٌكٌة البٌوت ظروف تحت ثمارالطماطة ونوعٌة

 الطماطة شتالت نمو فً المتحللة االغنام مخلفات مستخلص أثٌر 78
 الغذائٌة العناصر من ومحتواها

 كاظم جواد نبٌل. د
 جبر الكرٌم عبد باسم

    انعزاقَت انشراعَت انعهوو يدهت

 وحاصل نمو فً المغذٌات ببعض والرش االحٌائً المخصب دور 79
 المحمٌة البٌئة ظروف تحت المزروع الخٌار

 عالوي مصطفى محمد. د
 درٌفل الحسٌن عبد خالد

    انشراعَت نهعهوو انفزاث يدهت

 العضوٌة وغٌر العضوٌة بالمغذٌات للرش الباذنجان نبات استجابة 81
 المحٌة الزراعة ظروف فً واالنتاجٌة النمو فً واثرها

 حسٌن علً وفاء. د
 رائد جمعة عبد

    وانطب نهعهوو واسظ يدهت

 وانتاج نمو فً والنحاس البوتاسٌوم من مختلفة بتراكٌز الرش تاثٌر 81
 البطاطا

 كاظم جواد نبٌل. د
 عامر سلمان عبد هللا 

    انشراعَت نهعهوو انقبدسَت يدهت

 
 


