
 

 2016بحوث قسم البستنة المحلية 

رابط 

 ثالبح

نوع 

 ةالمجل

سنة 

 رالنش

 ت ثاسم الباح ثعنوان البح ةاسم المجل

6201 انقر هنا ةمحلي  مجلة الفرات للعلوم  

ةالزراعي  

بتاثير تغطيس الطعوم ببعض منظمات النمو النباتية و موعد التطعيم في نموشتالت المشمش صنف لبي سمير عبد علي  

يصالح العيساو  

1 

6201 انقر هنا ةمحلي  مجلة العلوم  

ةالزراعية العراقي  

Brassinolide تأثير الرش Tecamin ومستخلص الطحالب البحرية  حفي صفات النمو واالنتاج ألشجار التفا  سمير عبد علي  

يصالح العيساو  

2 

 2016 انقر هنا

 

ةمحلي مجلة ديالى للعلوم  

ةالزراعي  

Agroleaf اد الورقيتأثير المعاملة بالبراسينواليد والرش بالسم يفي بعض صفات النمو لطعوم البرتقال المحل  ثامر حميد رجه  

واثير محمد 

لإسماعي  

3 

6201 انقر هنا ةمحلي   ANBAR 

JOURNAL OF 

AGRICULTURAL 

SCIENCES 

 

Effect of spraying the nutrients in the vegetative growth and yield of potato Solanum 

tuberosum L. CV. Savanna at spraying season 

حعمر هاشم مصل  4 

ةمحلي 2016 انقر هنا مجلة ديالى للعلوم  

ةالزراعي  

Agroleaf تأثير المعاملة بالبراسينواليد والرش بالسماد الورقي يفي بعض صفات النمو لطعوم البرتقال المحل  ثامر حميد رجه  

واثير محمد  الفالحي

ياسماعيل الجناب  

5 

ةمحلي 2016 انقر هنا مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

معاذ محي محمد  (Solanum) tuberosumتاثير موعد الزراعة في نمو وحاصل خمسة اصناف من البطاطا

يشريف العبدل  

6 

ةمحلي 2016 انقر هنا مجلة الفرات للعلوم  

ةالزراعي  

معاذ محي محمد  ( Allium cepa L) تاثير الحجم وموعد الزراعة في نمو وحاصل االبصال والبذور للبصل

يشريف العبدل  

7 

6201 انقر هنا ةمحلي  جامعة  مجلة 
كركوك للعلوم 

ةالزراعي  

األعشاب ومستخلص الخفافيش )فضالت( لمخلفات األرضية لإلضافة أشرسي صنف الزيتون شتالت استجابة البحرية  

(Kelpak ).  

راحمد فتخان زبا  8 

ةمحلي 2016 انقر هنا مجلة ديالى للعلوم  

ةالزراعي  

ىاستجابة نمو وحاصل صنفين من البطاطا للرش بكل من مستخلص مخلفات الخفاش والعناصر الصغر سعد عبد الواحد  

يمحمود المحمد  

9 

https://iasj.net/iasj/pdf/888c2ab5c32cef26
https://iasj.net/iasj/article/127269
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=119167
https://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Article_Details.php?ID=133
https://www.iasj.net/iasj/article/120205
https://www.iasj.net/iasj/article/120205
https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/uploads/articles2016/No2_8/P-A-2.pdf
https://www.iasj.net/iasj/download/ecccbf7dddf4ae88
http://ejs-agri.com/uploads/pdf/NewFolder/8/1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B01.pdf
https://www.iasj.net/iasj/issue/7510
https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=67%20https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/


 

 



  

  

 2017بحوث قسم البستنة المحلية 

رابط 

 ثالبح

نوع 

 ةالمجل

سنة 

 رالنش

 ت ثاسم الباح ثعنوان البح ةاسم المجل

 انقر هنا
يمحل  

7201  
المجلة العراقية لدراسات 

ءالصحرا  

EVALUATION OF SOME CARAWAY CULTIVARS 

PERFORMANCE USING TERNARY PLOT AND AMMI BIPLOT 

TECHNIQUE 

زياد محمد عبد 

قالرزا  

1 

يمحل انقر هنا  
7201 نمجلة زراعة الرافدي  استجابة النارنج والليمون الحامض والعنب والزيتون لإلصابة بنيماتودا  

 Tylenchulus semipenetrans Cobb,1913 الحمضيات
سهبة هاشم يون  

2 

يمحل انقر هنا  
7201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

تأثير الرش بحامض الهيومك والحديد في بعض صفات نمو وحاصل صنفين 

 .Solanum tuberosum L من البطاطا
يحسين عواد عدا  

3 

يمحل انقر هنا  
7201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  
يحسين عواد عدا .Cucumis sativus L الفعل الجيني وقوة الهجين في نبات الخيار  

4 

يمحل انقر هنا  
7201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

اختبار هجن ثالثية من قرع الكوسة لقابلية االئتالف والفعل الجيني وقوة 

X الهجين ) ساللة (فاحص   
يحسين عواد عدا  

5 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

مض الهيومك في نمو وحاصل تأثير إضافة سماد الدواجن المصنع والرش بحا

سصنفين من الخ  
يحميد حمدان العل  

6 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  
مجلة االنبار للعلوم 

عدد خاص  –الزراعية 

ربالمؤتم  

Kelpak تأثير الرش بمضاد االكسدة ومستخلص الطحالب البحرية في بعض  

.صفات النمو والمحتوى المعدني لشتالت اليوسفي صنف كليمنتاين  

  

ثامر حميد 

وفالح حسن   رجه

 عبدهللا

7 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  

Journal Of Kirkuk 

University For 

Agricultural Sciences 

Effect of Water pressure in drip irrigation and potato 

cultivars (Solanum tuberosum L.) in growth, yield and 

qulity under fall season conditions in Kirkuk Governovate 

  

حعمر هاشم مصل  

8 

https://iasj.net/iasj/download/1232145836c40466
https://magrj.mosuljournals.com/
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj/article/129085
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=
https://www.iasj.net/iasj/article/140939
https://www.iasj.net/iasj/article/140939
https://www.iasj.net/iasj/article/140939
https://www.iasj.net/iasj/article/140939


ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

CPPU تأثير الرش بمنظم النمو Oligo-X ومستخلص الطحالب البحرية  في  

 (.Citrus aurantium Lبعض صفات نمو اصل النارنج )

اثير محمد اسماعيل 

يالجناب  

9 

 انقر هنا
ةمحلي  

7201  ANBAR JOURNAL OF 

AGRICULTURAL 

SCIENCES 

Effect of spraying with seaweed jump start and 

phosphorous fertilizing on growth and yield of two spinach 

varieties 

علي عمار 

لاسماعي  

10 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  

مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

تقدير بعض المعالم الوراثية بالتضريب التبادلي في الخيار االنثوي الخاص 

ةبالزراعة المحمي  

  

معاذ محي محمد 

يشريف العبدل  

11 

 انقر هنا

ةمحلي  

7201  

مجلة العلوم الزراعية 

ةالعراقي  

دراسات كمية على مرض البياض الزغبي على البصل واثر ذلك على نمو 

توحاصل البذور في منطقة اعالي القرا  

  

معاذ محي محمد 

يشريف العبدل  

12 

 انقر هنا
ةمحلي  

7201  
مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

Orgevit تأثير التسميد األرضي بالـ Reef PlantCare والرش بالـ  في  

اطق المحتوى المعدني لشتالت الزيتون صنف أشرسي النامية في المن

ةالصحراوي  

راحمد فتخان زبا  

13 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة الفرات للعلوم  

ةالزراعي  

تأثير نوع الوسط والمدعم ومستوى اللقاح في بعض الصفات النوعية 

 .  Pleurotus sapidus للفطر
طموفق مزبان مسل  

14 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

أثر التسميد بمخلفات نخيل التمر في بعض صفات نمو وحاصل الخيار تحت 

ةالبيئة المحمي  
طموفق مزبان مسل  

15 

ةمحلي انقر هنا  
7201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  
دمحمود شاكر احم  ficus nitida .L تأثير شدة الضوء ونوع العقل في قدرة التجذير  

16 

  

 

https://www.iasj.net/iasj/download/7dc09020240cb178
https://www.iasj.net/iasj/article/129084
https://www.iasj.net/iasj/download/6b7aa2404ad9ab38
https://search.emarefa.net/detail/BIM-770331
https://www.iasj.net/iasj/article/129119
http://www.ejs-agri.com/articleShow.aspx?ID=46
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=


 2018بحوث قسم البستنة محلية 

رابط 

 ثالبح

نوع 

 ةالمجل

سنة 

 رالنش

 ت ثاسم الباح ثعنوان البح ةاسم المجل

يمحل انقر هنا  
8201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

Solanum tuberosum L استجابة صنفين من البطاطا للتلقيح بالمخصبات  

ةالحيوية الال تكافلي  
يحسين عواد عدا  

1 

يمحل انقر هنا  
8201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

بالباوزيم والمخصبات البكتيرية في صفات النمو الخضري والحاصل اثر الرش 

الصنفين من البطاط  
يحسين عواد عدا  

2 

يمحل انقر هنا  
8201 مجلة الكوفة للعلوم  

ةالزراعي  

المعاملة بالمخصبات الحيوية والبايو زيم واثرها على نسبة العناصر الغذائية 

 .Solanum tuberosum L والصفات النوعية لصنفين من البطاطا
يحسين عواد عدا  

3 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة جامعة تكريت للعلوم  

ةالزراعي  

أثير االصل والرش بحامض السالسليك واضافة الهيومك في بعض صفات ت

االنمو الخضري لشتالت الخوخ صنف فلوريد  

سمير عبد علي 

يصالح العيساو  

4 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  
ةالماء في الحديقة اإلسالمية بين الوظيفة والداللة الرمزي ةحمود غربي خليف   

5 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االطروحة العلمية  

ةالمحكم  
ةأنماط وأشكال الحدائق اإلسالمية ومدى مالءمتها للمتطلبات البيئية والبشري ةحمود غربي خليف   

6 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201 بحث مشترك منشور في  

مجلة االنبار للعلوم 

العدد  16الزراعية المجلد 

1 

وساط الزراعية في بعض صفات النمو والحاصل تأثير مواعيد الشتل واأل

Festival للشليك صنف ةتحت ظروف البيئة المحمي   
يحميد حمدان العل  

7 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201 بحث مشترك منشور في  

مجلة الدراسات التربوية 

المجلد  13والعلمية العدد 

1 

تأثير مواعيد الشتل واألوساط الزراعية في بعض صفات الحاصل النوعية 

Festival للشليك صنف يتحت ظروف البيت البالستيك   
يحميد حمدان العل  

8 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201  

مجلة الدراسات التربوية 

ةوالعلمي  

Carbolizer تاثير الرش بالـ Aminozeid والـ  في نمو شتالت الكمكوات  

Fortunella margarita المتطاول  .  

  

ثامر حميد رجه 

دوعالء خالد حما  

  

9 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://iasj.net/iasj/pdf/5a69a9071f0827ce
https://www.iasj.net/iasj/article/160282
https://www.researchgate.net/publication/346715040_alma_fy_alhdyqt_alaslamyt_byn_alwzyft_waldlalt_alrmzyt
https://www.alutroha.com/
https://www.iasj.net/iasj/article/153337
https://www.iasj.net/iasj/article/179590
http://www.esj.edu.iq/pages?id=65


 انقر هنا

ةمحلي  

8201  Journal of 

Education and 

Scientific Studies 

  

Response of Two Potato Varieties for Spraying with some 

Nutrients for the Spring Season 

  

حعمر هاشم مصل  

10 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201  

مجلة كربالء للعلوم 

ةالزراعي  

استجابة شتالت الزيتون المزروعة في المناطق الصحراوية للتسميد 

 Reef plantcare والرش بالـ  Orgevitاألرضي بالـ
  

راحمد فتخان زبا  

  

11 

اانقر هن ةمحلي   
8201 المجلة العراقية لدراسات  

ءالصحرا  

Bio health و  G.GANA تأثير الرش بالـ في بعض صفات النمو لشتالت  

 Citrus sinensis Lالبرتقال المحلي .
راحمد فتخان زبا  

12 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة الدراسات التربوية  

ةوالعلمي  

.Citrus sinensis L استجابة شتالت البرتقال المحلي للرش  
 G.GANA بالـ

راحمد فتخان زبا  
13 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  
ستاثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر في نمو وحاصل الخ  

سعد عبد الواحد 

دمحمو  

14 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة الكوفة للعلوم  

ةالزراعي  

تأثير نوع الوسط والمدعم ومستوى اللقاح في بعض الصفات المظهرية 

 .  Pleurotus sapidus  واالنتاجية للفطر المحاري

موفق مزبان 

طمسل  

15 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

أثر بعض المعامالت على سعف نخيل التمر واستخدامه في وسط تنمية الفطر 

.الغذائي االبيض  

موفق مزبان 

طمسل  

16 

 

https://www.iasj.net/iasj/article/179585
https://www.iasj.net/iasj/article/179585
https://www.iasj.net/iasj/article/179585
https://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture/issue/view/45
https://www.iasj.net/iasj/download/217449f978f48b55
https://www.iasj.net/iasj/download/56e25552c46ed5c5
https://iasj.net/iasj/download/7a7d414e9ffa3709
http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/kjas/issue/view/528


  

 2019بحوث قسم البستنة محلي 

نوع  رسنة النش ةاسم المجل ثعنوان البح ثاسم الباح ت

 ةالمجل

 ثرابط البح

حسين عواد  1

يعدا  
ةالجيني في هجن الجيل األول من الخيار الخاص بالزراعة المحمي  قابلية االتحاد والفعل  

مجلة األنبار للعلوم 

ةالزراعي  
يمحل 2019  انقر هنا 

حسين عواد  2

يعدا  
ةتقدير قوة الهجين وبعض المعالم الوراثية في هجن الجيل األول من الباذنجان الخاص بالزراعة المحمي  

مجلة األنبار للعلوم 

ةالزراعي  
يمحل 2019  انقر هنا 

سمير عبد  3

علي صالح 

يالعيساو  
 Black Hamburg تأثير الرش ببعض المركبات في نمو شتالت العنب صنفي حلواني و

المجلة العراقية لدراسات 

ءالصحرا  

2019 
يمحل  انقر هنا 

سمير عبد  4

علي صالح 

يالعيساو  

 Black Hambur تأثير الرش ببعض المغذيات في صفات النمو لشتالت العنب صنفي حلواني و
مجلة الرافديم للعلوم 

ةالزراعي  

2019 
يمحل  انقر هنا 

5 
حميد 

حمدان 

يالعل  

في اكثار عقل نبات ورد الجمال  تأثير منظم النمو حامض اندول بيوتريك والوسط الزرعي Hibiscus 

rosa – sinensis L. .تحت ظروف البيئة المحمية    

بحث مشترك منشور في 

المجلة العراقية لدراسات 

العدد  9الصحراء المجلد 

2 

2019 

يمحل  انقر هنا 

6 
حميد 

حمدان 

يالعل  

IBAتأثير منظم النمو )  Hibiscus rosa – sinensis ( و الوسط الزراعي في اكثار نبات ورد الجمال

L. .باستخدام العقل الساقية    

بحث مشترك منشور في 

مجلة جامعة االنبار 

المجلد  للعلوم الزراعية

2العدد  17  

2019 

يمحل  انقر هنا 

7 
ثامر حميد 

رجه وعالء 

دخالد حما  

Carbolizer تأثير الرش الورقي بالـ Aminozeid والـ   في بعض صفات النمو والمحتوى المعدني  

 Fortunella margarita لشتالت الكمكوات المتطاول

  

المؤتمر الدولي الزراعي 

مجلة جامعة  -الثالث 

مكركوك للعلو  

2019 

يمحل  انقر هنا 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj/download/4b79c8b4ba0745ca
https://www.iasj.net/iasj/download/4b79c8b4ba0745ca
https://www.iasj.net/iasj/article/173612
https://www.iasj.net/iasj/article/183449
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=160270


  

8 

عمر هاشم 

حمصل  

ءتأثير مخلفات الدواجن في نمو وانتاجية نبات اللهانة الحمرا  (Brassica oleraceae Var. capitat 

L.) طتحت نظام الري بالتنقي  

  

Journal Of Kirkuk 

University For 

Agricultural 

Sciences 

2019 

يمحل  انقر هنا 

9 

عمر هاشم 

حمصل  

Effect of organic, chemicalfertilization and whey and on vegetative groweth of 

potatoes cv desiree 

  

Journal of Kerbala 

for Agricultural 

Sciences 

  

2019 

يمحل  انقر هنا 

10 

عمر هاشم 

حمصل  

والحاصل لصنفين في العروة الربيعية  تأثير بعض المغذيات الورقية في محتوى البطاطا من النايتروجين

بفي أبو غري  

  

Journal Of Kirkuk 

University For 

Agricultural 

Sciences 

  

2019 

يمحل  انقر هنا 

11 
اثير 

    محمد 

EFFECT OF FOLIAR SPRAYING WITH GROWTH REGULATOR (THIDIAZURON) 

AND NUTRIENT SOLUTION (FOLIZYME-GA) IN SOME GROWTH TRAITS OF 

MARUMI KUMQUAT (Fortunella japonica) SAPLINGS 

Iraqi Journal of 

Desert Studies 

2019 

يمحل  انقر هنا 

12 
معاذ محي 

    محمد 

قاالستهالك المائي للخيار في ظروف الزراعة المحمية غرب العرا  

  

المجلة العراقية لدراسات 

ءالصحرا  

2019 

يمحل  انقر هنا 

13 
احمد فتخان 

رزبا  

يسليم الرمان لصنفي الحاصل صفات بعض في الجافة الخبز وخميرة العضوية األسمدة بعض اضافة تأثير  

 Wonderful و

نمجلة زراعة الرافدي  

2019 

يمحل  انقر هنا 

https://www.iasj.net/iasj/article/160287
https://agriculture.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/08/20/effect-of-organic-chemicalfertilization-and-whey-and-on-vegetative-groweth-of-potatoes-cv-desiree/
https://www.iasj.net/iasj/article/160259
https://www.iasj.net/iasj/download/daac5dc5f6b3b025
https://www.iasj.net/iasj/download/6c27367c5cdf6f5c
https://www.iasj.net/iasj/download/dfb3de0e5a48a247


موفق  14

مزبان 

طمسل  

يواالحيائية على نمو وحاصل البروكل  تأثير التسميد العضوي والتغذية الورقية بالمستخلصات العضوية  
مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

2019 
يمحل  انقر هنا 

محمد عبد  15

الغفور 

دمحم  

Callus Induction and Plant Regeneration from Immature Embryos of Two 

Wheat Cultivars (Triticum aestivum L .)  

Iraqi Journal of 

Biotechnology 

2019 
يمحل  انقر هنا 

محمد عبد  16

الغفور 

دمحم  

Molecular evaluation of salt tolerance induced by sodium azide in immature 

embryos of two wheat cultivars 

Journal of 

Biotechnology 

Research Center 

2019 

يمحل  انقر هنا 

زياد محمد  17

قعبد الرزا  

هيثم محي 

محمد 

فشري  

THE EFFECT OF TYPE AND WOUNDING OF CUTTING'S ON ROOTING 

AIBILITYOF Bunus sempervirens L Cutrings 
نمجلة زراعة الرافدي  

2019 

يمحل  انقر هنا 

  

 

https://www.iasj.net/iasj/issue/10358
https://jige.uobaghdad.edu.iq/index.php/IJB/article/view/333
https://www.iasj.net/iasj/article/168019
https://www.iasj.net/iasj/article/188401


 

 2020بحوث قسم البستنة محلي 

  

 ثرابط البح ةنوع المجل رسنة النش ةاسم المجل ثعنوان البح ثاسم الباح ت

1 
ثامر حميد رجه وعمر 

يحسان مرع  

  

تأثير تكميم العذوق بألوان مختلفة من البولي أثيلين والرش بالجبرلين في 

.( Phoenix dactylifera Lبعض الصفات الثمرية والحاصل لنخيل التمر )

.صنف بريم  

  

مجلة الزراعة العراقية 

ةالبحثي  

2020 

يمحل  انقر هنا 

2 
اثير محمد اسماعيل 

يالجناب  

Thidiazuron (TDZ تأثير الرش بـ Folizyme-GA ( والمحلول المغذي في  

 Fortunellaصفات النمو الخضري لشتالت الكمكوات المستديرة )

japonica) 

مجلة الدراسات 

ةة والعلميالتربوي  

2020 

يمحل  انقر هنا 

3 

معاذ محي محمد 

يشريف العبدل  

تاثير الشد المائي في نمو وانتاج بعض هجن الخيار الخاص بالزراعة المحمية 

قفي العرا  

  

مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

2020 

يمحل  انقر هنا 

4 

راحمد فتخان زبا  

 AMINO تاثير الرش بمعلق الخميرة ومستخلص جذور السوس ومركب

QUELANT-K  BLACK في المحتوى الكيميائي في حبات صنف العنب 

HAMBURG 

مجلة ديالى للعلوم 

ةالزراعي  

2020 

يمحل  انقر هنا 

5 
راحمد فتخان زبا تاستجابة شتالت الزيتون صنف خستاوي الضافة بعض المغذيا   

مجلة الدراسات 

ةالتربوية والعلمي  

2020 
يمحل  انقر هنا 

6 
راحمد فتخان زبا  

تأثير الشرش ومستخلص لب ثمار الموز في نمو شتالت الزيتون صنف 

يخستاو  

مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

2020 
يمحل  انقر هنا 

سعد عبد الواحد  7

دمحمو  

تأثير التلقيح بالمايكورايزا والرش بالبايوزيم في محتوى االوراق والثمار من  .

ةالعناصر المغذية لنبات قرع الكوس  cucurbita pepo L.  ( 

مجلة ديالى للعلوم 

ةالزراعي  

2020 
يمحل  انقر هنا 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://ijarmoa.org/files_categories/2020/
https://www.iasj.net/iasj/download/5f08db4914364c66
https://www.iasj.net/iasj/download/5e886fedb06e049e
https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=98
https://www.iasj.net/iasj/download/b2ce578dd40cc5d9
https://www.iasj.net/iasj/issue/11201


سعد عبد الواحد  8

دمحمو  

دور الكمبوست واالجهاد المائي والري بالتنقيط في صفات النمو الخضري 

اوالحاصل لنبات البطاط  

مجلة االنبار للعلوم 

ةالزراعي  

2020 
يمحل  انقر هنا 

9 
ثامر حميد رجه وعمر 

يحسان مرع  

  

تأثير تكميم العذوق بألوان مختلفة من البولي أثيلين والرش بالجبرلين في 

.( Phoenix dactylifera Lبعض الصفات الثمرية والحاصل لنخيل التمر)

.صنف بريم  

  

مجلة الزراعة العراقية 

ةالبحثي  

2020 

يمحل  انقر هنا 

  

 

https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=98
https://www.uoanbar.edu.iq/AgricultureCollege/News_Details.php?ID=232


 2016بحوث قسم البستنة سكوبس 

رابط 

 البحث

سنة  نوع المجلة

 النشر

 ت اسم الباحث عنوان البحث اسم المجلة

 انقر هنا
Scopus, 

Clarivate, 
2016 

Iraqi Journal of 

Agricultural Science 

Some physical properties of essential oil of 

barakaseed Nigella sativa L. impacted by bat 

guano Otonycteris hemprichii Camd and 

seaweed extract 

 عمر هاشم مصلح

1 

 

https://jcoagri.uobaghdad.edu.iq/index.php/intro/article/view/552


  

 2017بحوث قسم البستنة سكوبس 

رابط 

 ثالبح

نوع 

 ةالمجل

سنة 

 رالنش

 ت ثاسم الباح ثعنوان البح ةاسم المجل

 انقر هنا
Scopus 

7201  THE JOURNAL 

OF FOOD 

(GIDA) 

CONTENT OF PROTEIN AND ORTHO-DIHYDRIC PHENOL IN 

AGARICUS BISPORUS X25 CULTIVATED ON DECOMPOSED 

AGROSUBSTRATES. 

طموفق مزبان مسل  

دادهام علي عب  

1 

  

  

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285028


  

 2018بحوث قسم البستنة سكوبس 

رابط 

 ثالبح

نوع 

 ةالمجل

سنة 

 رالنش

 ت ثاسم الباح ثعنوان البح ةاسم المجل

 انقر هنا

Scopus 

8201  

Journal of research 

in ecology 

effect of planting time and bulb size on growth, bulbs and 

seeds yields in onion var. texas early grano 

دمعاذ محي محم  

حعمر هاشم مصل  

سعد عبد الواحد 

دمحمو  

1 

 انقر هنا
Scopus 

8201  

Plant Archives 

Evaluation of organic fertilization with date palm waste 

and spraying with extract of decomposing date palm 

seeds on cucumber yield under open field conditions. 

طموفق مزبان مسل  

2 

 انقر هنا
Scopus 

8201  Current Research in 

Environmental & 

Applied Mycology 

Mycodegradation of reed straw Phragmits australis 

طموفق مزبان مسل  

دادهام علي عب  

3 

 Scopus انقر هنا
8201  

Plant Archives 
ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS IN IRAQI MAIZE 

INBRED LINES AND THEIR FULL DIALLEL CROSSES 

مصطفى رياض 

دمحم  

4 

 

https://www.researchgate.net/publication/331998111_Article_Citation
https://www.researchgate.net/publication/330997820
http://www.creamjournal.org/
https://www.researchgate.net/publication/329104604_Estimation_of_genetic_parameters_in_Iraqi_maize_inbred_lines_and_their_full_diallel_crosses


 2019بحوث قسم البستنة سكوبس 

  

  

 ثرابط البح ةنوع المجل رسنة النش ةاسم المجل ثعنوان البح ثاسم الباح ت

1 

درسمي محمد حم  
Effect of Azospirillum brasilense, water type and potassium in the 

growth and flowering of the gladiolus plant 

Plant 

Archivesthis link 

is disabled  

2019 

Scopus انقر هنا 

2 

معاذ محي محمد 

فشري  

Field  performance, hybrid vigor and estimation of some genetic 

parameters in tomato (Lycopersecon esculentum ) 

  

Plant Archive 

2019 

Scopus انقر هنا 

معاذ محي محمد  3

فشري  

  

Study of genotype and environment interaction on yield analysis of 

tuber of potato (Solanum tuberosum using Ammimi  in Iraq  
Plant Archive 

2019 

Scopus انقر هنا 

سعد عبد الواحد  4

دمحمو  

Response of summer squash to the bio-fertilizers and the number 

of spray times by the biozyme 

 Biochemical and 

cellular archives 

2019 Scopus انقر هنا 

حعمر هاشم مصل 5  

  

 study of genotype and environment interaction on yield 

analysis  of tuber of potato . (solanum tubersum L.) using AMMI in 

Iraq 

Plant archives 

2019 

Scopus انقر هنا 

6 

طموفق مزبان مسل  
Effect of method and type additive fertilization with date palm 

wastes on growth of cucumber plants under open field conditions . 

Journal of Global 

Pharma 

Technology 

2019 

Scopus انقر هنا 

دمحمود شاكر احم 7   Roles  of  Mycorrhiza  and  Plant Archives 2019 Scopus انقر هنا 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211781975#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211781975#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211781975#disabled
http://www.plantarchives.org/19-2/2637-2649%20(4689).pdf
http://www.connectjournals.com/achivestoc2.php?fulltext=3141301H_1735-1740.pdf&&bookmark=CJ-033216&&issue_id=01&&yaer=2020
http://plantarchives.org/PDF%2019-1/978-982%20(4890).pdf
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203181721
https://scholar.google.com/citations?user=BVMobxAAAAAJ&hl=ar
https://1library.net/document/q5rojrgz-html


Salicylic Acid in Carrying the Carnation Plant  Dainthus 

caryophullus  to water Stress 

   

8 

دمحمود شاكر احم  

Mycorrhiza  and  salsalic  acid 

improving  drought  tolerance  in  Carnation  Dianthus  caryophyllus 

 Plant Archives 

2019 

Scopus انقر هنا 

9 

دمصطفى رياض محم  
Identify bioactive compounds by GC-MS from the highest 

antimicrobial extract from roots and leaves of Elephantopus scaber 

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Quality 

Assurance 

2019 

Scopus انقر هنا 

10 
دمصطفى رياض محم  

Effect of organic residues of cows and organic acids on the 

readiness of some micronutrients in the soil 

Biochemical and 

Cellular Archives  

2019 Scopus انقر هنا 

11 

محمد عبد الغفور 

دمحم  

Molecular discrimination of maize CMS type and genetic 

relationship 

using RAMs markers 

Earth and 

Environmental 

Science 

2019 

Scopus انقر هنا 

12 
لإسماعي مخلد هادي  

Effect of iron nanoparticles and dry yeast extract on the yield and 

the productivity of corn (Zea maize L.) 

Iraqi Journal of 

Science 

2019 Scopus انقر هنا 

13 

سهبة هاشم يون  
Field Survey of Citrus Nematode Tylenchlus semipenetrans in 

Ninevah province 

3rd International 

Conference of 

Agricultural 

Sciences College 

of Agriculture/ 

University of 

Basrah 

2019 

Scopus انقر هنا 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
https://www.semanticscholar.org/paper/Identify-Bioactive-Compounds-by-Gc-Ms-From-the-from-Al-Shaheen-Shaheen/c14712af17cf91412b7d7b1e9f73e2e556b08956
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205193443#disabled
http://www.connectjournals.com/file_full_text/3018300H_2747-2750.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/388/1/012043
https://ijs.uobaghdad.edu.iq/index.php/eijs/article/view/646
https://www.iasj.net/iasj/article/123430


14 
سهبة هاشم يون  

تاثير تراكيز مختلفة من شمع نحل العسل في مقاومة مرض العفن االخضر على البرتقال 

Penicillium digitatium المتسبب عن الفطر رتحت ظروف المختب   

Biochemical and 

cellular Archives 

2019 Scopus انقر هنا 

15 
حعمر هاشم مصل  

Study of genotype and environment interaction on yield analysis of 

tuber of potato (Solanum tuberosum L.) using AMMI in Iraq  

Plant Archive 
2019 Scopus انقر هنا 

 

http://www.connectjournals.com/display_issues_per_volume.php?bookmark=CJ-033216&volume=19
http://www.plantarchives.org/PDF%2019-1/978-982%20(4890).pdf
http://www.plantarchives.org/PDF%2019-1/978-982%20(4890).pdf
http://plantarchives.org/PDF%2019-1/978-982%20(4890).pdf


  

 2020بحوث قسم البستنة سكوبس 

 ثرابط البح ةنوع المجل رسنة النش ةاسم المجل ثعنوان البح ثاسم الباح ت 

سمير عبد علي صالح  1

يالعيساو  

Quantity and Quality of Khistawi Dates Covered with Different covers 

and Time 

Indian Journal of 

Ecology 

2020 
Scopus انقر هنا 

درسمي محمد حم 2  

  

Assessment the impact of iron nanoparticles and dry yeast extract on the 

corn (Zea maize L.) 

Journal of Physics: 

Conference Series 

2020 

Scopus انقر هنا 

ةحمود غربي خليف 3  

دسعد عبد الواحد محمو  

Biotechnology Effect ofrice husk and chichen manure on highly acidic 

soils on spinach (Spinacia oleracea L.) 

Annals of Tropical 

Medicine & Public 

Health 

2020 

Scopus انقر هنا 

4 
يحميد حمدان العل  

Response of Date Palm Performance of Injection with Antioxidant and 

Super Fifty 

Indian Journal of 

Ecology 

2020 
Scopus انقر هنا 

ثامر حميد رجه وعمر  5

يحسان مرع  

  

Effect of Bunch Covering with Different Colors of Polyethylene and GA3 

Spray in Some Fruits Characteristics of Date Palm cv. Braim. 

  

Indian Journal of 

Ecology 

2020 

Scopus انقر هنا 

ثامر حميد رجه و احمد  6

محمد حسن ودريد كامل 

يالطائ  

  

The effect  of cutting diameter and  storage method on the rooting and 

growth of pomegranate cuttings (Salimi and Rawa) 

  

Int. J. Agricult. Stat. 

Sci 

2020 

Scopus انقر هنا 

ثامر حميد رجه و احمد  7

  نمحمد حس

Impact of potassium sulphate and naphthalene acetic acid spray on yield 

and fruit quality of date palm cv. Barhee  

EurAsian Journal of 

BioSciences 

2020 
Scopus انقر هنا 

8 
اثير محمد اسماعيل 

يالجناب  

EFFECT OF SHADING, ROOTSTOCK TYPE AND FOLIAR SPRAYING WITH 

AMINO ACIDS ON SOME GROWTH TRAITS OF SWEET ORANGE 

(Citrus sinensis L. Osbeck) SAPLINGS 

Biochemical and 

Cellular Archives 

2020 

Scopus انقر هنا 

https://www.indianecologicalsociety.com/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211781975#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211781975#disabled
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1535/1/012052
https://www.journal.atmph-specialissues.org/uploads/179/8646_pdf.pdf
http://indianecologicalsociety.com/society/wp-content/uploads/2017/07/Final-iraq2.pdf
http://indianecologicalsociety.com/society/wp-content/uploads/2017/07/Final-iraq2.pdf
https://www.connectjournals.com/achivestoc.php?bookmark=CJ-033252&volume=16&year=2020&issue_id=Supp-01&issue_month=Supplement
https://www.researchgate.net/publication/348550051_Impact_of_potassium_sulphate_and_naphthalene_acetic_acid_spray_on_yield_and_fruit_quality_of_date_palm
http://www.connectjournals.com/achivestoc2.php?fulltext=3141301H_1735-1740.pdf&&bookmark=CJ-033216&&issue_id=01&&yaer=2020


9 

معاذ محي محمد شريف 

يالعبدل  

Effect of soil mulching and organic fertilization on growth and yield of 

onions (Allium cepa L.) Var Texas Early Grano 

  

Indian journal of 

Ecology 

2020 

Scopus انقر هنا 

راحمد فتخان زبا 10  

لمخلد هادي اسماعي  

EFFECT OF PULP EXTRACT AND PEELS POWDER OF BANANA IN 

GROWTH AND YIELD OF CUCUMBER CV. ROLA 

Biochem. Cell. Arch. 

2020 

Scopus انقر هنا 

لمخلد هادي اسماعي 11  

راحمد فتخان زبا  

Effect of Cutting Type and Humic Acid on Growth and Root 

Traits of Fig ( L.) Ficus carica Wazeri cv. Saplings 

Indian Journal of 

Ecology 

2020 

Scopus انقر هنا 

12 

دسعد عبد الواحد محمو  
Role of compost and irrigation water quantity on some physical 

properties of soil under surface and subsurface drip irrigation 

Iraqi journal for 

agricultural 

science 

2020 

Scopus انقر هنا 

دسعد عبد الواحد محمو 13  

دمحمود شاكر احم  

Effect of spraying humic acid and iron  on growth and yield 

characteristics of potato ( solanum tubersum L) 

Indian journal for 

ecology 

2020 

Scopus انقر هنا 

14 

طموفق مزبان مسل  

MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION, MOLECULAR DIAGNOSIS AND 

ENZYMATIC ACTIVITY OF SOME WILD MUSHROOM IN BAGHDAD 

PROVINCE, IRAQ 

Plant Archives 

2020 

Scopus انقر هنا 

15 

طموفق مزبان مسل  

COLLECTION, MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION, MOLECULAR 

DIAGNOSIS AND ENZYMATIC ACTIVITY OF SOME WILD MUSHROOM IN 

AD DIWANYA PROVINCE, IRAQ. 

Biochem. Cell. Arch. 

2020 

Scopus انقر هنا 

16 
طموفق مزبان مسل  

Isolation, Identification and Organic Production of Mushrooms 

Ganoderma lucidum ( Curt.:Fr) Karst (Reishi). 

Indian Journal of 

Ecology 

2020 
Scopus انقر هنا 

دسعد عبد الواحد محمو 17  

دمحمود شاكر احم  

 solanum tuberosum تأثير رش بعض العناصر الغذائية على نمو وحاصل البطاطا 
 Indian Journal of 

Ecology 

2020 

Scopus انقر هنا 

18 

دمصطفى رياض محم  
Biotechnology effect ofrice husk and chicken manure on highly acidic 

soils on spinach (Spinacia Oleracea L.) 

Annals of Tropical 

Medicine and Public 

Health 

2020 

Scopus انقر هنا 

http://indianecologicalsociety.com/society/wp-content/themes/ecology/vo
https://www.researchgate.net/publication/344875515_EFFECT_OF_PULP_EXTRACT_AND_PEELS_POWDER_OF_BANANA_IN_GROWTH_AND_YIELD_OF_CUCUMBER_CV_ROLA
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed-Fatkhan/publication/344876299_Effect_of_Cutting_Type_and_Humic_Acid_on_Growth_and_Root_Traits_of_Fig_L_Wazeri_cv_Saplings_Ficus_carica/links/5fbe09af458515b7976a3a88/Effect-of-Cutting-Type-and-Humic-Acid-on-Growth-and-Root-Traits-of-Fig-L-Wazeri-cv-Saplings-Ficus-carica.pdf
https://www.researchgate.net/publication/345811416_ROLE_OF_COMPOST_AND_IRRIGATION_WATER_QUANTITY_ON_SOME_PHYSICAL_PROPERTIES_OF_SOIL_UNDER_SURFACE_SUBSURFACE_DRIP_IRRIGATION
http://scholar.google.com/citations?user=BVMobxAAAAAJ&hl=ar
http://www.plantarchives.org/20-2/7437-7445%20(6721).pdf
https://www.researchgate.net/publication/346441134_COLLECTION_MORPHOLOGICAL_CHARACTERIZATION_MOLECULAR_DIAGNOSIS_AND_ENZYMATIC_ACTIVITY_OF_SOME_WILD_MUSHROOM_IN_AD_DIWANYA_PROVINCE_IRAQ/download
https://www.researchgate.net/publication/349699150_Isolation_Identification_and_Organic_Production_of_Mushrooms_Ganoderma_lucidum_CurtFr_Karst_Reishi
https://www.researchgate.net/publication/344513182_Rock_Gardens_Planning_and_Designing-Theory_and_Application
https://www.journal.atmph-specialissues.org/uploads/179/8646_pdf.pdf


19 

دمصطفى رياض محم  
The effect of wounding, indole butyric acid levels, and cutting date 
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