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 عبد اللطيف جاسم أ.د.عبد الرزاق  تاثير نظم الحراثة االولية في استهالك الوقود والتكاليف االدارية والكلية للجرار  .1

 د.حسين عباس جبر

  العراق/ . 2015، العدد االول،  46المجلد  العلوم الزراعية، 

2.  The effect of irrigation methods and operational pressures in water use 

efficiency and productivity of maize (Zeamays.L.). 

Alzubaid,Abdulrazzak, A. Jasim i 

Zena Allawi Habeeb Alrawshdie 

Elixir Agriculture  78 (2015) 29618-29621 

2015 

  الهند

3.  The Effect of Furrow Opener (Ridge), operation speed and samples depth on 

soil physical properties and maize yield, 

Jasim, Abdulrazzak 

Alaa Salih Ati, 

Hadeel Amer Jabbar 

Khalid Zemam 

Elixir Agriculture 79 (2015) 30319-30322 

2015 

  الهند

سرعتين للوحدة الميكنية في زراعة محصول الذرة الصفراء  أستعمال الة مركبة مجمعة محليآ تحت   .4

 الزيتي .

 عبدالرزاق عبداللطيف جاسم

 شذى ماجد نفاوه  

 خالد زمام عامر 

 سامر بدري البدري 

 المجلة العراقية لعلوم 

 التربة .

  العراق 2015, لسنة 1, العدد 15المجلد 

 استخدام جهاز الليزر المصنع محليا في  قياس الساركومير وبعض الخصائص الفيزيائية   .5

 والكيميائية والحسية للحوم االبقار واالغنام والدواجن . 

 اميرة محمد صالح

 وعبد الرزاق عبد اللطيف جاسم

 غزوة درويش النقيب 

 المجلة المصرية للعلوم

 التطبيقية 

  مصر 2015, اب,  8, العددد 30مجلد 

 عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم New Holand (TD-80)تاثير نوع المعدة في تكاليف تشغيل الجرار    .6

 ليث عقيل الدين زين الدين 

 مجلة العلوم الزراعية

 العراقية 

  العراق 2015/ 11,  5. العدد 46المجلد 

 زينة عالوي حبيب سرع مختلفة.دراسة بعض المؤشرات الفنية واالقتصادية للوحدة الميكنية باستخدام   .7

 د.عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم 

 مجلة العلوم الزراعية

 العراقية. 

  العراق 2015/12, 6, العدد . 46المجلد . 

 

 

 

 دراسة تاثير قدرة السحب والكفاءة الحقلية باستخدام االلة المركبة والمستخدمة في تنصيب  .8

 انابيب الري تحت السطحي والري بالتنقيط تحت تصاريف مختلفة. 

 د.عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم 

 غالب عبد الكاظم الكعبي 

 مجلة العلوم الزراعية

 العراقية. 

  العراق . 2016سنه   5عدد  47

 د. عبدالرزاق عبد اللطيف جاسم تاثير بعض نظم تهيئة التربة في مظهر الحراثة وبعض المؤشرات الفنية للوحدة المكنية.  .9

 سالم فواز

 مجلة العلوم الزراعية

 العراقية. 

  العراق 19/4/2016سنه  6عدد  47

10.  The Effect of Different Furrow Depths and Speeds of Machinery Units 

 Using A Locally Assembled Combine Implement on Planting Maize. 

 

 

 

Abdulrazzak A. Jasim  

 Shatha M. Nafawa 

Samir B. Albadri  

 Khalid Z. Amer 

. Elixir International 

 Journal, Elixir Mech 

. Eng 

97 (2016) 42368-42371 42368. 

 

  الهند

11.  The Effect of Transplanting Methods on Field Capacity and Two Rice 

 Cultivars Yield. 

Abdulrazzak A. Jasim Alzubaidi 

 Ahmad S. Ahmad; and Aulaiwy 

Elixir International 

 Journal- Agriculture 

 Elixir Agriculture  

  الهند . 40772-40775 (2016) 95



12.  The Effect of Irrigation Methods and Discharge on Growth and Yield of  

Green Onion. 

Alzubaidi, Abdulrazzak A. Jasim 

Galib A. Alkaabi 

Elixir International 

 Journal- Agriculture 

 Elixir Agriculture 

  الهند     . 42090-42092 (2016) 97

 تاثير نوع انابيب الري بالتمنقيط والتصريف في بعض صفات التربة الفيزيائية وانتاج محصول  .13

 زهرة الشمس. 

  عبد الرزاق عبد اللطيف د.

 هللامصطفى نجم عبد 

 مجلة العلوم الزراعية

 العراقية. 

  العراق 2016، سنة /  1، عدد  16مجلد 

 علي, محمد مبارك  الري بالتنقيط السطحي وتحت السطحي واثرها في صفات نمو ونوعية الذرة الصفراء.    .14

 عبد الرزاق عبد اللطيف جاسم 

 مكية كاظم علي

 الرويشيدي زينة عالوي

 مجلة  الكوفة للعلوم

 الزراعية 

  العراق 2017. العدد )االول( لسنة  9المجلد 

15.  Operate Drip Irrigation System Pumping Unit Using Multiple Energy  

Sources 

Abdulrazzak A. jasim  

 Mustafa A. Abdulla  

Elixir Agriculture 99 (2016) 43277-43280 43277 الهند  

16.  Using Locally Made Ultrasonic Device to Determine Tillage 

 Appearance for Different Tillage Equipment under Two levels of Soil 

 Moisture 

Prof. PhD. Abdulrazzak A. Jasim 

 Ag. Eng. Salam F. Saadoon 

Elixir Agriculture 99 (2016) 43096-43099 43096 الهند  

  الهند 2015-8العدد -4المجلد   Ijeyt د.عباس شياع علوان بالقصف الكروي في محاليل مختلفة t-6061 سلوك تاكل سبيكة المنيوم  .17

 والمكواة بكريد السليكون في محاليل كلوريد 6061دراسة مقاومة التاكل لسبيكة االلمنيوم   .18

 % 3.5الصوديوم  

  الهند 2015-10العدد  -4المجلد  Ijesrt د.عباس شياع علوان

 Elixir International د.عباس شياع علوان 30crmov4تاثير المعامالت الحرارية على الخواص الميكانيكية والبنية المختبرية لفوالذ   .19

 Journal 

  الهند 2016-91المجلد 

20.  Conversion experiments in the fields of the faculty of agriculture to 

 productivity and its impact on development 

  الهند Elixir Vol.82 ,2015 السيدة نجوى عبيد

21.  The spatial distribution of green spaces in residential areas using GIS 

 Techniques 

 international journal السيدة نجوى عبيد

 of engineering 

 sciences & research 

technology 

  الهند 01/03/2016

22.  Study the effect of add secondary water pump to air cooler type Bf3 

On the efficiency of air 

 

 السيد سامر بدري سلمان

 السيد فائز فوزي مجيد

Elixir Agriculture 41213-41211(2016)96 الهند  

23.  A comparison of using Bio-diesel and the normal diesel in operation 

Of diesel engines  

 د.نصير سلمان كاظم

 مينا مساهر علوان

international journal 

 , mechanical 

 engineering 

 

  الهند 98(2016)

 تأثير تداخل رطوبة التربة واعماق الحراثه في بعض مؤشرات الحراثه  باستخدام المحراث   .24

 الثالثيالقرصي 

 جنان حكمت نامق

 تركي مفتن سعد

 عبد الستار محمد علي الجاسم

  العراق 2015/  1العدد  – 15المجلد  المجلة العراقية لعلوم التربة

25.  Evaluation performance of transport vehicle on different surfaces د. حسين عباس جبر international journal 

 of engineering 

 sciences & research 

technology 

(2015 )October (19)4 /3.785الهند  

26.  The use of variable weights on rear wheels in the evaluation  

Performance of ploughing operation 

  الهند Elixir Agriculture 40786-40782(2016)95 د.حسين عباس جبر

 بعد لمراقبه حاالت التغرات الزمنيه لجيومورفولوجيه نهراستخدام تقانه االستشعار عن   .27
 دجله في مدينه بغداد 

 قيد النشر   مجله العلوم الزراعيه السيد رياض خير الدين

28.  Maintenance of the school building  السيدة نجوى عبيد علوان Elixir civil 86(2015)35065-35070 الهند  



 

 

 

29.  Using terahertz time-domain spectroscopy to discriminate among 
 water contamination levels in diesel engine oil 

Ali .M.abdul-munaim 

m.reuter 

o.m.abdulmunem 

j.c.bazer 

m.koch 

d.g.watson 

Transactions of the 
Asabe 

Vol.59(3)2016 امريكا  

30.  Distinguishing gasoline engine oils of different viscosities using 
terahertz time-domain spectroscopy 

Ali .M.abdul-munaim 

Marco reuter 

Martin koch 

Dennis g.watson 

Journal of infrared, 
Millimeter and  
Terahertz waves 

Vol;36 number;6  

2016 

  امريكا

 د.نصير سلمان كاظم في درجات حرارة مختلفة دراسة اداء وانبعاث محرك الديزل يعمل بوقود ديزل  .31

 السيد سالم مطر ادهاس
 مدلة العلوم الزراعية 

 العراقية

  العراق 2015( في 5)46

32.  The effect of drying on triticale seed germination and insect  
Mortality 

 ASABE annual د.محمود كمال  احمد
International  
Meeting 

 july 29-26 امريكا 

2015  

New Orleans 

Louisiana 

33.  Pre planter assessments to improve field performance and accuracy Firas salim al-ani 

Mingjun ma  

Kurt A. roseentrater 

ASABE annual 
International  
Meeting 

 Orlando- 

Florida 

Jul 17-20 

2016 

34.  The performance of farm tractors as reported by can-bus messags Firas salim al-aani 

Matthew darr  

Bnjamin Covington 

Levi powell 

ASABE meeting  
Presentation 

Paper number 2461746 امريكا  


