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 اسم المشروع اسماء الطلبة اسم المشرف ت

 أ.د.حسن علي عبد الرضا 1

 مروة عادل علي

 
 

 انتاج الفیركمبوست ودراسة تاثیر استخدامھ مع االسمدة الحیویة في نمو النبات

 مھا عماد جاسم
 تبارك سلیم جاسم
 شیرین حیدر مجید
 كفاء عادل كاظم

 محمد احمدغادة 

 أ.د.سلمان خلف عیسى 2

تاثیر المحتوى الرطوبي ونسجة التربة في مقاومة التعریة الریحیة وتكوین العواصف  ایمن ایاد عبد الكاظم
 الغباریة

تاثیر المحتوى الرطوبي ونسجة التربة في مقاومة التعریة الریحیة وتكوین العواصف  مصطفى محمد طعمة
 الغباریة

 استخدام تقنیة االستشعار عن بعد في مراقبة العواصف الترابیة في العراق عبدالرحمن احمدنقاء 
 استخدام تقنیة االستشعار عن بعد في مراقبة العواصف الترابیة في العراق زھراء عبد هللا احمد

الریحیة وتكوین العواصف تاثیر المحتوى الرطوبي ونسجة التربة في مقاومة التعریة  علي حسین علي
 الغباریة

 استخدام تقنیة االستشعار عن بعد في مراقبة العواصف الترابیة في العراق صفاء فاضل حاتم

 أ.د.االء صالح عاتي 3

 بناء التربة عز الدین محمد
 بناء التربة ایھاب رشید حمید
 بناء التربة محمد حسن نادر
 التربةبناء  ادیبة محمد نصیف
 بناء التربة اسراء ھاشم خلف
 بناء التربة حسین سعد ضمد
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 اسم المشروع اسماء الطلبة اسم المشرف ت

 أ.د.نمیر طھ مھدي 4

 نمذجة الترب المنضدة سارة عدنان سالم
 نمذجة الترب المنضدة كرار محمد ناصر

 الترب المنضدةنمذجة  سیف صباح عبد  الرزاق
 نمذجة الترب المنضدة علي احمد علي
 نمذجة الترب المنضدة یوسف ثائرمھدي

 نمذجة الترب المنضدة  یوسف علي عبد هللا

 أ. د.عباس خضیر عباس 5

 مصطفى ثائرعبد

 
 

تاثیر اضافة السماد البوتاسي وكمبوست جذوع النخیل في نمو وحاصل الحنطة النامیة 
 رملیةفي تربة 

 مرتضى خلیل ابراھیم
 میرفت حاتم لعیبي

 سارة باسم كریم(فصل)
 فاطمة محمد كاظم

 لین محمد جبار

 أ.م.د.عبد الغفور ابراھیم حمد 6

 محمد صالح جبار
 زینة عبد الرزاق

استخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة في انتاج خرائط عالیة الدقة 
 ألستخدامات األراضي لمدینة بغداد

 زینب مضرعبد المطلب
 طھ طالل علي

استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في تقییم األراضي في مشروع قلعة صالح جنوب 
 العراق

 دعاء امین جمعة
 

لمشروع المیمونة جنوب  GISاختیار افضل مكان مناسب لزراعة الحنطة باستخدام 
 العراق

 تقییم تدھور الترب باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة لمشروع المیمونة جنوب العراق شیماء سعدي نواف

 أ.م.د.جعفر عباس شمس هللا 7

 طیبة زیاد عبد الرزاق

 
تاثیر اضافة الكالسیوم والسماد العضویة والتسمید النتروجیني في نمو وحاصل نبات 

 الحنطة 

 لینة عامرحسن
 یاسمین ھاشم عطیة

 استبرق محمود اسماعیل
 سارة طھ راضي
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 اسم المشروع اسماء الطلبة اسم المشرف ت

 م.د.جبرة احمد عنكوش 8

 انور احمد لفتة

 
 

 التداخل بین مادة االكریالمید واالسمدة العضویة في تحسین صفات التربة الرملیة

 نور سالم مجید
 زین العابدین فالح سعید

 حسن نمیر سلمان
 مصطفى احسان
 ایة محمد خمیس

 م.د.افاق ابراھیم جمعة 9

 ریام عماریاسر

 
 Cordiaاستخدام تولیفات مختلفة من منظمات النمو لتجذیر عقل الجنس 

 سرى محمود حسین
 رانیا محمد غازي

 مصطفلى حیدر


