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 2018 – 2017قسم علوم التربة والموارد المائیة للعام الدراسي  بحوث تخرج طلبة

 اسم التدریسي اسم الطالب عنوان البحث ت

تأثیر اضافة النتروجین الى التربة ورش الزنك على  1
 أ.م.د. جواد طھ محمود نور محمد حسن محمد المجموع الخضري في بعض مؤشرات نمو الذرة الصفراء

والرش بالجبرلین في نمو وحاصل  NPKتأثیر مستویات  2
 د. علي جاسم ھادي علي غسان عواد نبات الماش

 د. قحطان جمال عبدالرسولأ.م. رقیة خالد عبدهللا حركة الكلور في الترب الثقیلة 3

تأثیر اضافة السماد الحیوي في نمو صنفین من محصول  4
 ایمان قاسم محمدأ.م.د.  سلمان جاسم عبدهللا الحنطة

استجابة محصول الحنطة الضافة العناصر  الصغرى رشا  5
 أ.م.د. ایمان قاسم محمد رسل سمیر محمد على المجموع + الزراعة المائیة النتاج محصول الخیار

تأثیر اضافة المادة العضویة والتغذیة الورقیة بالعناصر  6
 أ.د. منذر ماجد تاج الدین احمد اسماعیلشھد  الصغرى في نمو وانتاج الذرة الصفراء

تأثیر اضافة البوتاسیوم الى التربة ورش المجموع  7
 أ.م.د. جواد طھ محمود لمى جالل محمد الخضري بالحدید في بعض مؤشرات نمو الذرة الصفراء

تأثیر اضافة السماد العضوي والرش باالحماض الدبالیة  8
 أ.د. منذر ماجد تاج الدین احمد محمدمینا  في نمو نبات الذرة الصفراء

والرش بالحدید والزنك في نمو  NPKتأثیر مستویات  9
 د. علي جاسم ھادي سجى سلیمان طھ وحاصل نبات الماش

الكیمیائي والرش بالحدید المخلبي وتأثیر التسمید العضوي  10
 وعدهللا احمدأ.م. فراس  شھد سامر محمد في صفات النمو الخضري وحاصل الباقالء

مقارنة تأثیر اضافة الزنك المعدني والمخلبي الى التربة  11
 أ.م.د. یوسف احمد محمود شھد احمد محمد ورشھ على النبات في نمو وحاصل الباقالء

 أ.م.د. قحطان جمال عبدالرسول فاطمة حسین زایر حركة الكبریت في الترب الثقیلة 12

13 
المخلفات العضویة واالسمدة تأثیر مصادر مختلفة من 

البوتاسیة في جاھزیة بوتاسیوم التربة ونمو الذرة 
 الصفراء

 محمد نصیف جبار
 أ.د. محمد عبد الربیعي محمد محمود محمد

تأثیر اضافة البوتاسیوم الى التربة ورش الحدید على  14
 اد طھ محمودأ.م.د. جو سعاد طھ مخلف المجموع الخضري في بعض مؤشرات نمو الذرة الصفراء

15 
تأثیر اضافة مستویات مختلفة من الصخر الفوسفاتي 
وكمبوست سعف النخیل في جاھزیة الفسفور ونمو 

 محصول الذرة الصفراء

 طیبة حسین فاضل
 أ.د. محمد عبد الربیعي شیماء عماد حسن

 أ.م.د. قحطان جمال عبدالرسول عبداالمیرھبھ راضي  دراسة الحركة االفقیة للمغنسیوم في التربة الطینیة الثقیلة 16
 أ.م.د. قحطان جمال عبدالرسول شھد كریم علي تقییم ودراسة الكالسیوم في التربة 17

تأثیر مستویات الصخر الفوسفاتي ومصدري السماد  18
 أ.م.د. بشرى محمود علوان صفا علي عبید العضوي في نمو وحاصل الباقالء

 أ.م.د. عبدالباقي داود سلمان ساره عدنان جبار تأثیر معادن الكاربونات على امتزاز الفسفور في التربة  19

تأثیر التركیب الملحي ومصادر مختلفة من المادة العضویة  20
 أ.م.د. عبدالباقي داود سلمان علي عدنان عبدهللا في السلوك الكیمیائي للبوتاسیوم في التربة

التسمید المتكامل المعدني والعضوي والحیوي في تأثیر  21
 أ.م. فراس وعدهللا احمد ایمان علي احمد نمو وحاصل الحنطة
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 اسم التدریسي اسم الطالب عنوان البحث ت

والزنك في نمو وحاصل تأثیر التغذیة الورقیة بالحدید  22
 أ.م. فراس وعدهللا احمد حسین محمد میر حسن الحنطة

تأثیر مستوى وطریقة اضافة حامض الھیومیك في بعض  23
 أ.م. فراس وعدهللا احمد رؤى عدنان علي صفات النمو وحاصل الباقالء

تأثیر التركیب الملحي ومصادر مختلفة من المادة العضویة  24
 أ.م.د. عبدالباقي داود سلمان  احمد سھیل حمادي الكیمیائي للزنك في التربةفي السلوك 

تقییم مستوى تلوث میاه نھر دجلة في بغداد بالكادمیوم  25
 م.م. مازن فاضل خضیر وفھ فاضل عبد المرتضى والرصاص 

تقییم نوعیة میاه نھر دجلة ومدى صالحیتھ لالستخدام  26
 م.م. مازن فاضل خضیر رحیم عبدالكاظمور ان الزراعي في بغداد

في بعض والسماد العضوي تأثیر نوعیة میاه الري  27
 د.ابتسام مجید رشید مجتبى اكرم شاكر خصائص التربة الكیمیائیة ونمو الذرة الصفراء

تاثیر نوعیة میاه الري ومخلفات التبن في االیصالیة  28
 د.ابتسام مجید رشید مجید محمد رضا ونمو الذرة الصفراءالتربة الكھربائیة ودرجة التفاعل 

االستصالح الحیوي لتربة االھوار الملوثة بمستویات  29
 د.سمیرة ناصر حسون تبارك عبد خضیر مختلفة من الكادمیوم

الكادمیوم في نبات الحنطة المزروع في تربة ملوثة تراكم  30
 أ.م.د. كاظم مكي ناصر نبأ عبد الستار حسن ببعض العناصر الثقیلة

تراكم الرصاص في نبات الحنطة المزروع في تربة ملوثة  31
 أ.م.د. كاظم مكي ناصر نور رحیم كریم ببعض العناصر الثقیلة

وحامض الھیومیك المضاف الى تأثیر نوعیة میاه الري  32
 د. ابتسام مجید رشید احمد سالم محمد في بعض خصائص التربة ونمو الذرة الصفراء التربة

تراكم الزنك في نبات الحنطة المزروعة بتربة ملوثة ببعض  33
 أ.م.د. كاظم مكي ناصر حیدر عبد الحمید مجید العناصر الثقیلة

تراكم النیكل في نبات الحنطة المزروع في تربة ملوثة  34
 أ.م.د. كاظم مكي ناصر اسماعیل حقي اسماعیل ببعض العناصر الثقیلة

35 
في  .Triticum aestivum Lاستعمال نبات الحنطة 

تقنیة االستصالح الحیوي لمعالجة التربة الملوثة لعنصري 
 الزنك والكادمیوم

 سمیرة ناصر حسون د. زین العابدین احمد سعدون

استعمال نبات الحنطة في االستصالح الحیوي لمعالجة  36
 د.سمیرة ناصر حسون علي زیاد عبد المجید عبد الكریم التربة الملوثة بعنصري الرصاص والنیكل

دور المخلفات العضویة في تخفیض اثر ملوحة میاه الري  37
 أ.د. حامد حسین رجب علي رسول ناجي الذرة الصفراءوبعض صفات التربة الكیمیائیة نمو وحاصل 

دور المخلفات العضویة في تخفیض اثر ملوحة میاه الري  38
 أ.د. حامد حسین رجب ایناس عالء حسین وبعض صفات التربة الكیمیائیة نمو وحاصل الذرة الصفراء

في نمو  والرش بحامض الھیومیكتأثیر نوعیة میاه الري  39
 د.ابتسام مجید رشید الحوراء رغد محي الدین الذرة الصفراء

           استجابة محصول الحنطة الضافة االسمدة العضویة 40
 أ.م.د. ایمان قاسم محمد احمد غازي جمشیر ( مخلفات حیوانیة )

41 
تأثیر اضافة االسمدة المعدنیة (النتروجینیة والفوسفاتیة 
والبوتاسیة) في التربة ورش السماد الدبالي (حامض 

 الھیومیك ) في نمو محصول الحنطة
 أ.م.د. ایمان قاسم محمد حوراء عبدالواحد رزن

 


