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 كلية الزراعة   -جامعة بغداد       

  قسم الارشاد الزراعي ونقل التقنيات 

 

 سجل البحوث المنشورة

 

 العدد والمجلد   اسم المجلة    اسم الباحث              عنوان البحث                         ت
 الموقع وعامل

 التأثير
 المالحظات   

 حاجاتهم ضوء في الزراعيين للمرشدين تدريبي برنامج بناء 1

 المنطقة محافظات في العضوية الزراعة مجاالت لبعض التدريبية

 ماجستير رسالة \ العراق من الوسطى

 ,  رضا الجبار عبد بيان. د

 جواد فاطمة

 للبحوث قار ذي مجلة

  الزراعية
 4  م,  1 ع

 2015 سنة
 \ذي قار 

 

المستوى المعرفي لدى اصحاب بساتين اشجار الرمان  2
بحشرة دودة الرمان وبعض طرائق مكافحتها في 

 رسالة دبلوم  \كربالء المقدسة  \منطقة الحر 

 حسن,  رضا الجبار عبد بيان. د
 راضي

مجلة جامعة 
 العلميةكربالء 

 13 م,  2 ع

 2015 سنة
 0.11\كربالء المقدسة 

 

بساتين النخيل  ألصحابالحاجات التدريبية المعرفية  3
بحشرة حفار غدق النخيل وبعض طرائق مكافحتها في 

رسالة  \محافظة كربالء المقدسة  \ناحية الحسينية 
 دبلوم 

 ماجد,  رضا الجبار عبد بيان. د
مجلة جامعة  حميد

 كربالء العلمية
 13 م,  2 ع

 2015 سنة
 0.11\كربالء المقدسة 

 

اداء المرشدين الزراعيين لبعض المهام االرشادية  4
دراسة  -وعالقتها برضاهم عن المناخ التنظيمي 
 ميدانية في المنطقة الوسطى من العراق 

 مثال. د,  رضا الجبار عبد بيان. د
طالب احالم,  اللطيف عبد  

مجلة العلوم 
 الزراعية العراقية

 46 م,  1 ع

 2015 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

المراكز التدريبية وسبل  تواجهالمشكالت التي  5
 تطويرها في العراق من وجهة نظر العاملين فيها 

 احسان,  رضا الجبار عبد بيان. د
 راضي

مجلة العلوم 
 الزراعية العراقية

 46 م,  4 ع

 2015 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

تطبيق زراع الباذنجان للتوصيات العلمية المتعلقة  6
 \محافظة كربالء المقدسة  \بالمحصول في ناحية الحر 

 رسالة دبلوم 

 عباس,  رضا الجبار عبد بيان. د
 صادق

مجلة جامعة 
 كربالء العلمية

 13 م,  4 ع

 2015 سنة
 0.11\كربالء المقدسة 

 

7 

في  هالباذرلذرة الصفراء نحو استخدام اتجاهات زراع ا
 رسالة دبلوم  \محافظة كركوك  \ناحية تازة 

 وسام,  رضا الجبار عبد بيان. د
 عادي

مجلة جامعة 
كركوك للعلوم 

 الزراعية

 7 م,  1 ع

 2016 سنة
 \كركوك 

 

الموارد البشرية  إلدارةواقع بعض المهام التخصصية  8
في جهاز االرشاد الزراعي في محافظات المنطقة 

 رسالة ماجستير  \الوسطى من العراق 
 

 ايفين.  رضا الجبار عبد بيان. د
مجلة العلوم  صفاء

 الزراعية العراقية
 47 م 5 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 



الالمركزية في جهاز االرشاد  لإلدارةتصور مقترح  9
 \الزراعي في محافظات المنطقة الوسطى من العراق 

 رسالة ماجستير 

 صفا,  رضا الجبار عبد بيان. د
 عباس

مجلة العلوم 
 ةالزراعية العراقي

 48 م 4 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

معرفة الموظفين الزراعيين خريجي كلية الزراعة  10
االدغال  بأنواعالعاملين في مديرية زراعة القادسية 

المنتشرة في حقول الرز في محافظة القادسية وطرق 
 رسالة دبلوم  \مكافحتها 

 معتصم,  رضا الجبار عبد بيان. د
 , وسن  مصطفى

مجلة جامعة ذي 
قار للبحوث 

 الزراعية

 5 م 2 ع

 2016 سنة
 \ذي قار 

 

اضرار  بأهممعرفة زراع محصول فستق الحقل  11
االدغال التي تؤثر على المحصول وطرائق مكافحتها 

 رسالة دبلوم  \محافظة ديالى  \في ناحية جلوالء 

د. مثال عبد اللطيف , لطيف مال 
 هللا

مجلة ديالى للعلوم 
 الزراعية 

 7 م 1 ع

 2015 سنة
 0.715\ديالى 

 

عة في البيوت الريفية لمشروع الزرا المرأةمعرفة  12
واثرة االرشاد والتدريب  عدهتالبالستيكية الذي 

 الزراعي 

 د. مثال عبد اللطيف ,سناء ثابت
مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية 
 46 م 5 ع

 2015 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

معرفة مربي االغنام بالتوصيات العلمية ذات الصلة  13
بتغذية وتناسل االغنام في محافظة واسط شعبة زراعة 

 رسالة دبلوم  \مركز الكوت 

مجلة جامعه ذي  د. مثال عبد اللطيف , زينة علي
قار للبحوث 
 الزراعية 

 5 م 1 ع

 2016 سنة
 \ذي قار 

 

معرفة مربي االسماك ببعض جوانب االدارة الناجحة  14
في تربية االسماك داخل االقفاص العائمة في محافظة 

 ذي قار 

مجلة جامعه ذي  د. مثال عبد اللطيف , قاسم محسن
قار للبحوث 
 الزراعية 

 4 م 2 ع

 2015 سنة
 \ذي قار 

 

دور ادارة المرشد الزراعي للمعرفة بالمستحدثات  15
الزراعية في تحسين االنشطة االرشادية الميدانية في 

رسالة  \محافظات المنطقة الوسطى من العراق 
 ماجستير 

 د. مثال عبد اللطيف , نور حاتم
مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية 
 47 م 5 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

تطبيق زراع الذرة الصفراء لبعض الممارسات  16
االدارية التي تحافظ على ادامة التربة وخصوبتها في 

 رسالة دبلوم  \بابل  \ناحية مشروع المسيب 

 د. مثال عبد اللطيف , ثائر حامد
مجلة الزراعة 

 العراقية 
 21 م 1 ع

 2016 سنة
 \وزارة الزراعة 

 

الحاجات المعرفية لمزارعي الخضروات في مجال  17
التسميد العضوي داخل البيوت البالستيكية في قضاء 

رسالة  \واسط وعالقتها ببعض المتغيرات  \النعمانية 
 دبلوم 

د. مثال عبد اللطيف , عالء 
مجلة العلوم  خضير

 الزراعية العراقية 
 20 ع

 2015 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

واقع خدمات النشاط االرشادي الحكومي في مجال  18
 رسالة ماجستير \المستصلحة  لألراضيادارة الفالح 

  

 د. رعد مسلم , فالح حكيم
مجلة الفرات 

 للعلوم الزراعية 
 بتاريخ 713 في

24\12\2015 
 \جامعة بابل 

 

  \وزارة الزراعة  بتاريخ 444 فيمجلة العراقية د. رعد مسلم , عبد الرحمن في البيوت المحمية  الطماطمالحاجة المعرفية لزراعة  19



رسالة  \للتوصيات العلمية ببعض مجاالت ادارة التربة 
 دبلوم 

 2015\10\4 الزراعية  مصيوف

20 

 الية التخطيط المعارض النوعية للنخيل والتمور 
مجلة العلوم  د. رعد مسلم اسماعيل

 الزراعية العراقية 
 46 م 3 ع

 2015 سنة في
 2.5\جامعة بغداد 

 

تخطيط الدورة التدريبية لنشر تقانة زراعية فسائل  21
 النخيل المنتجة في الزراعة النسيجية 

مجلة الزراعة  د. رعد مسلم اسماعيل
 العراقية 

 20 م 1 ع

 2015 سنة
 \وزارة الزراعة 

 

معرفة زراع الحنطة بالتوصيات العلمية االرشادية في  22
مجال استخدام االسمدة الكيميائية وعالقتها ببض 

 اطراف مدينة اربيل  \المتغيرات 

مجلة جامعة ذي  د. رعد مسلم , عمر غريب
قار للبحوث 
 الزراعية 

 5 م 1 ع \

 2015 سنة
 \ذي قار 

 

23 

مستويات المعرفة واداء المخططين العاملين بالمنظمة 
 االرشادية في عملية تخطيط البرامج االرشادية 

مجلة الجمعية    د. رعد مسلم اسماعيل
 لإلرشادالعلمية 

 مصر \الزراعي 

 20 م 1 ع

 2016 سنة
 \مصر

 

مصادر االتصال المستخدمة من قبل المرشد الزراعي  24
في نقل المعلومات الزراعية لزراع الشلب في ناحية 

 العباسية في محافظة النجف 

 يثويناحمد 
مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية 
 47 م 3 ع

 2016 سنة في
 2.5\جامعة بغداد

 

السمات االتصالية للعاملين بالجهاز االرشادي  25
وعالقتها في تطبيق زراع محصول الحنطة لتوصيات 

 الزراعية لمحافظة كركوك 

 احمد ثويني
مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية 
 47 م 1 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

الحاجات التدريبية المعرفية لزراع الشعير في مجال  26
التابعة لقضاء  الشحميةادارة المحصول في ناحية 

 الصويرة في محافظة واسط 

 احسان راضي
العلوم الزراعية 

 العراقية 
 47 م 3 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

معرفة زراع البطاطا للعمليات التسويقية في محافظة  27
 االنبار 

مجلة جامعة ذي  رعد مسلم اسماعيلد. 
 قار 

 5 م 1ع

 2016 سنة
 \ذي قار 

 

معرفة مزارعي الذرة الصفراء بالتوصيات العلمية في  28
في ناحية كمت محافظة  والمياهمجالي ادارة التربة 

 ميسان 

 د. رعد مسلم اسماعيل
مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية 
 21 م 1 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 

االبتكار الزراعي االرشادي لمربي النحل لتطوير  29
 \وزيادة االنتاجية في المنطقة الوسطى من العراق 

 رسالة ماجستير 

د. اشواق عبد الرزاق ناجي , نور 
 جواد
 
 
 

مجلة العلوم 
 الزراعية العراقية 

 47 م 6 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد

 

الجودة ادية في ظل معايير تخطيط البرامج االرش 30
 \ة في محافظات المنطقة الوسطى من العراق الشامل

 رسالة ماجستير

,  ناجي الرزاق عبد اشواق. د
جاسم محمد  

مجلة العلوم 
 الزراعية العراقية 

 47 م 5 ع

 2016 سنة
 2.5\جامعة بغداد 

 



 

واقع الخدمات االرشادية المقدمة لمربي االبقار في  31
رسالة  \العراق المحافظات الوسطى والجنوبية من 

 ماجستير

,  ناجي الرزاق عبد اشواق. د
طالب محمد  

مجلة جامعة ذي 
 قار 

 4 م 2 ع

 2015 سنة
 \ذي قار 

 

واقع الخدمات البيطرية  المقدمة لمربي االبقار في  32
رسالة  \المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق 

 ماجستير

,  ناجي الرزاق عبد اشواق. د
طالب محمد  

مجلة جامعة ذي 
 قار 

 4 م 3 ع

 2015 سنة
 \ قار ذي

 

واقع الخدمات التجهيزية  المقدمة لمربي االبقار في  33
رسالة  \المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق 

 ماجستير

,  ناجي الرزاق عبد اشواق. د
طالب محمد  

مجلة جامعة ذي 
 قار 

 4 م 3 ع

 2015 سنة
 \ قار ذي

 

مستوى تطبيق زراع الرز صنف الياسمين للتوصيات  34
العلمية في ناحية القادسية ومحافظة النجف االشرف 

 رسالة دبلوم \ببعض العوامل  وعالقته

 ثامر,  ناجي الرزاق عبد اشواق. د
عبد عظيم  

مجلة جامعة ذي 
 قار 

 4 م 3 ع

 2015 سنة
 \ قار ذي

 

االسماك في واقع الخدمة االرشادية المقدمة لمربي  35
 رسالة ماجستير \المحافظات الوسطى في العراق 

 احمد,  ناجي الرزاق عبد اشواق. د
 فليح

مجلة جامعة ذي 
 قار 

 4 م 1 ع

 2015 سنة
 \ قار ذي

 

 


