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International Journal 

of 
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2020 Q3 اانقر هن 

سعد عناد حرفوش ,  -3

 همحمد سالم جمع
USING DIFFERENT MEASUREMENT METHODS TO 

ESTIMATE WATER CONSUMPTION WITH SOME 

WATER STANDARDS, GROWTH AND YIELD OF 

STRAWBERRIES UNDER SURFACE DRIP-IRRIGATION 

International Journal 

of Agricultural and 

Statistical Sciences 

2020 Q3 اانقر هن 

وقاص محمود الجبوري  -4

 د, احمد مرزوك محم
EFFECT OF ADDITION DATE OF PHOSPHORUS, ZINC, 

ZINC SOURCE AND BIO-INOCULATION ON THE 

GROWTH OF MAIZE (ZEA MAYS L.) 

International Journal 

of Agricultural and 

Statistical Sciences 

2020 Q3 اانقر هن 

 CLASSIFYING THE QUALITY OF SOME DESERT SOILS نصالح مرشد فرحا -5

IN WESTERN ANBAR GOVERNORATE 

International Journal 

of Agricultural and 

Statistical Sciences 

2020 Q3 اانقر هن 

 ROLE OF COMPOST AND IRRIGATION WATER مبسام الدين الخطيب هشا 6

QUANTITY ON SOME PHYSICAL PROPERTIES OF SOIL 

UNDER SURFACE, SUBSURFACE DRIP IRRIGATION 

Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

2020 Q3 اقر هنان 

 INDUCING OF SYSTEMIC RESISTANCE IN CUCUMBER معلي عباس كاظ 7

AGAINST PYTHIUM. APHANIDERMATUM, WHICH 

CAUSES DAMPING OFF AND ROOT ROT DISEASE 

international journal of 

Agricultural and 

Statistical Sciences 

2020 Q3 اانقر هن 

 EFFECT OF ADDITION POTASSIUM AND SPRAY ممحمد عبيد سلو 8

(HUMIC AND FULVIC)ACIDS APPLICATION ON SOME 

GROWTH AND YIELD CHARACTERISTICS OF SQUASH, 

CUCURBITA PEPO L 

BIOCHEMICAL AND 

CELLULAR 

ARCHIVES 

2020 Q4 اانقر هن 

محمد عبيد سلوم , بسام  9

 درمضان سرهي
Influence of foliar fertilization of amino decanate® on growth 

andyield of eggplant (Solanum melongena) under water stress 

condition 

Research on Crops 2020 Q4 اانقر هن 

 Interaction effect of potassium fertilizer, humic acid and ممحمد عبيد سلو 10

irrigation intervals on growth and yield of wheat 

Research on Crops 2020 Q4 اانقر هن 
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SPRAYING DIFFERENT CONCENTRATIONS OF NANO 

ZINC OXIDE AND ZINC OXIDE ON THE 

GROWTH AND YIELD OF ONION (ALLIUM CEPA L.) 

INTERNATIONAL 
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THE ROLE OF PERLITE AND IRRIGATION MANAGEMENT 

IN WATER CONSUMPITVE ,GROWTH AND YIELD OF 
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Biochemical and 

Cellular Archives 
2019 Q4 اانقر هن 

2- 
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 شحرفو

Impact of surface drip irrigation manners and allowed moisture 

depletion percent on potato growth and yield 

International 

Journal of 
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بسام رمضان 

 دسرهي
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 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

2- 
صالح مرشد 

 فرحان
ظم نلحساسية البيئية لتعرية الترب الصحراوية الواقعة جنوب بحيرة القادسية باستخدام 

 المعلومات الجغرافية

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

 محمد عبيد سلوم -3
اثير طريقة اضافة حامض الهيومك ومستوى الفسفور في بعض صفات نمو وحاصل الشعير 

(Hordeum Vulgare L). 

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

 محمد عبيد سلوم -4
اصل مو وحتأثير االجهاد المائي والرش والرش باالحماض االمينية ) الفالين واالرجنين( في ن

 Allium sativum L الثوم

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

5- 
فرحان محمد 

 جاسم
 تصنيف بعض ترب محافظة كركوك وبيان مدى حساسيتها للتصحر

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

6- 
الدين بسام 

 الخطيب
قرع  تاثيراالسمده العضويه وتصريف المنقط في بعض خصائص التربه الفيزيائيه ونمو وحاصل

 الكوسه

مجله جامعه كركوك 

 للعلوم الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

7- 
علي حسين 

 ابراهيم البياتي
 لرزازةا  تأثير التعرية الريحية للتربة في طبيعة الغطاء النباتي في منطقة شرق

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

8- 
ياس خضير 

 حمزة
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 الزراعي

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

9- 
فوزي محسن 

 الحمداني
مو نالمعالجة بمواد ومستويات مختلفة من المادة العضوية على تأثير مياه الصرف الصحي 

 (Hordeum Vulgare L )               الشعير
مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

 الحديد المتماثل حراريا من مصادر مختلفة للحديد في تربة كلسية أمتزاز اكرم عبداللطيف -10
مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

11- 
اكرم عبداللطيف 

 حسن
 حركيات مصادر مختلفة من الحديد في تربة كلسية

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

12- 
فوزي محسن 

 الحمداني
صر تأثير توليفات سمادية من المغذبات الكبرى والصغرى في محتوى فصوص الثوم من العنا

 الغذائية

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

13- 
مصطفى صبحي 

 عبدالجبار ,
ئية الما مقارنة اداء اسلوب الري بالتنقيط المتحرك والري السيحي المستمر في بعض المعايير

 .Triticum aestivium L للتربة وحاصل الحنطة

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

14- 
مصطفى صبحي 

 عبدالجبار ,
وحاصل  لتربةمقارنةً اداء الري بالتنقيط المتحرك والري السيحي في بعض المعايير الفيزيائية ل

 .Triticum aestivum L الحنطة

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

لعراقادور جدولة وتكرار الري بالتنقيط في االحتياجات المائية ونمو وحاصل اللوبيا وسط  عصام خضير 15  
مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

 ياس خضير 16
 Zea mays تأثيـر رش مستخلص خث القصب والري بمياه مالحة في نمو الذرة الصفراء

L.)) وبعض خصائص التربة 

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016
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17- 
اكرم عبداللطيف 

 الحديثي

مسية تاثير التحميض الجزئي لمصخر الفوسفاتي في نمو وحاصل الذرة الصفراء في الترب الك

 مقارنة مع

 بعض األسمدة الفوسفاتية التقميدية

IRAAQI 

JOURNAL OF 

AGRICULTURAL 

SCINCES 

 انقر هنا محلية 2016

18- 
علي حسين 

 ابراهيم
ة لترب تأثير مدة الحضن في األكسدة الحيوية الكبريت الزراعي في بعض الخصائص الكيميائية

 طينية غرينية

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

19- 
بسام الدين 

 الخطيب هشام
 (تحت نظام الريSolonum Tuberosumتقدير االستهالك المائي و نمو و حاصل البطاطا )

 بالتنقيط

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

20- 
شكر محمود 

 حسن المحمدي
 تاثير اضافة مستويات مختلفة من المادة العضوية للتربة في بعض معايير الغيض

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

21- 
وقاص محمود 

 الجبوري
بة دور السماد الحيوي والصخر الفوسفاتي والتداخل بينهما في جاهزية الفسفور في التر

 والممتص منه في نبات الخيار واثره في الحاصل

المجلة العراقية لدراسات 

 الصحراء
 انقر هنا محلية 2016

 ياس خصير 22
دراسة نوعية المياه الجوفية ألبار مختارة من محافظة األنبار ومدى صالحيتها لألغراض 

 الزراعية

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016
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 ـت

سنة  ةاسم المجل ثاسم البح ثاسم الباح
 رالنش

 ثرابط البح ةنوع المجل

ادهام علي عبد ,  -1
  بسام رمضان 

المجلة العراقية لدراسات  ةوف األراضي الجافمحليا تحت ظر  Glomus mosseae  تنشيط وانتاج لقاح المايكورايزا
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

المجلة العراقية لدراسات  بــي غرياستخدام االرض ونوعية ميــاه االبار في الصـفـات الخصوبية لتــربة أبــ مفرحان محمد جاس -2
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

سعد عناد حرفوش  -3
 يالدليم

نمو ولتربة ئية لمقارنة تاثير الري بالنضح والري بالتنقيط السطحي في بعض الصفات الفيزيا

 .(Cucumis sativus L ).     وحاصل الخيار

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

علي حسين ابراهيم  -4
 يالبيات

االداء للمحراث المطرحي MF285 تأثير ضغط اإلطارات الخلفية وسرعة الجرار ماس فيركسن

 112القالب 

النبار للعلوم مجلة ا
  الزراعية عدد خاص 

 اانقر هن همحلي 2017

علي حسين ابراهيم  -5
 يالبيات

للعلوم ر مجلة االنبا ةدراسة تأثير إضافة مخلفات الشاي في بعض صفات الترب ونمو نبات الحنط
 الزراعية 

 اانقر هن همحلي 2017

ياس خضير حمزة ,  -6
  ميسم عبدالسالم 

ية ه ملحتاثير حامض الهيوميك في بعض خصائص التربة ونمو نبات الكوسة المروي بميا
 ةمختلف

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

المجلة العراقية لدراسات  ةتقييم تدهور أراضي وادي حوران باستخدام دالئل االنعكاسية الطيفي ممثنى خليل ابراهي -7
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

بسام الدين الخطيب  -8
 مهشا

حت تاثير االجهاد المائي و ت  . (Solanum tuberosum Lكفاءة استعمال الماء للبطاطا )

 ةادارة الري في تربة صحراوي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

ة لزراعيريع القطن في بعض المشاأثر الموقع الفيزوغرافي في مدى مالئمة األرض لزراعة ا يعلي حسين البيات -9
 يضمن السهل الرسوبي العراق

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

النبار للعلوم مجلة ا ةتأثير ملوحة التربة في انعكاسيتها الطيفية عند مستويات رطوبية مختلف داحمد مدلول محم -10
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

شكر محمود حسن  -11
 يالمحمد

لتربة اي مقد وبة فتاثير اعماق الماء واالستنفاد الرطوبي في التوزيع االفقي والعمودي للرط
 يتحت نظام الري بالتنقيط السطح

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

فوزي محسن  -12
 يالحمدان

حاصل وتاثير طرائق اضافة حامض الهيوميك ومستويات من التوصية السمادية في نمو 

 .Triticum ssp الحنطة

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

وبية ة الجنلبادياتحديد التركيب المعدني لمفصول الرمل الناعم في فيضه بريبج كنموذج لترب  يعلي حسين البيات -13
 قفي العرا

المجلة العراقية لدراسات 
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

ياس خضير  -14
 يالحديث

 ألغراضتها لدراسة نوعية المياه الجوفية ألبار مختارة من محافظة األنبار ومدى صالحي
 يالر

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

 ةتأثير محتوى التربة من الكلس في انعكاسيتها الطيفي داحمد مدلول محم -15
  

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

نبار للعلوم مجلة اال رتقييم حالة التصحر في مشروع شرق الحفا ممثنى خليل ابراهي -16
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

ية لجنوباالصفات المايكرومورفولوجية لبعض أفاق الكسب في فيضه بريبج ضمن البادية  يعلي حسين البيات -17
 قللعرا

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

 2017محلية 
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 ةالتحليل المورفوميتري لوادي حوران باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي مخليل ابراهي  مثنى -18
  

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

اكرم عبداللطيف ,  -19
 داحمد مدلول محم

مجلة االنبار للعلوم  ةتشخيص الترب الجبسية وتحديد نسبة الجبس فيها باستخدام خصائصها الطيفي
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

تقييم مالئمة أراضي مشروع الميمونة لزراعة محصول زهرة الشمس ضمن محافظة ميسان  نصالح مرشد فرحا -20
  ةباستخدام نظم المعلومات الجغرافي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

اكرم عبداللطيف  -21
 نحس

تأثير األحماض الدبالية في حركيات فسفور سماد السوبر فوسفات الثالثي وفي نمو وحاصل 
  ةالذرة الصفراء في الترب الكلسي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

علي عبدالهادي  -22
 يالراو

تلقيح بذور الذرة الصفراء بمكونات جذور وعقد جذرية لنباتات بقولية وأثرها في نموه 
  ةوصفاته الحيوي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

https://www.iasj.net/iasj/article/129073
https://www.iasj.net/iasj/article/143596
https://www.iasj.net/iasj/article/143601
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سنة  ةاسم المجل ثاسم البح ثاسم الباح ـت
 رالنش

نوع 
 ةالمجل

 ثرابط البح

 تأثري التسميد الحيوي البكتريي والمايكوريزي ومستويات من التوصية دادهام علي عب   -1
 Solanum tuberosum L حاصل البطاطا .و  لمعدنية في نموا السمادية

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

 Azotobacter تأثـير التسـميد الحيوي ببكتريا   ادهام علي عبد -2
chrococcum وفطرGlomus mossae  ومسـتويات من التوصية

    البطاطا . صر الغذائية في درناتالسمادية في الكمية الممتصة لبعض العنا

المجلة العراقية 
 ءلدراسات الصحرا

 اانقر هن همحلي 2018

جمال صالح حمود  -3
 يالكبيس

تأثيرإضافة المخصبات الحيوية في بعض معايير النمو الخضري لنبات 
 .(Vignaradiata Lالماش)

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اهزية ى في جلكبرتاثير التداخل بين االجهاد المائي وتوليفات سمادية من المغذيات ا يوقاص محمود الجبور -4
(P , N و Kوامتصاصها من قبل الذ )رة الصفراء Zea mays L 

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

ية يوانالتغايرات المكانية لبعض صفات ترب مشروع شرق الحفار _ محافظة الد ممثنى خليل ابراهي -5
 ةباستخدام تحليل السالسل الزمني

العراقية  المجلة
 ءلدراسات الصحرا

 اانقر هن همحلي 2018

 لزراعينى االتغايرات المكانية و الزمانية لدليل ملوحة التربة في مشروع المث نمحمد عبدالمنعم حس -6
 ةباستخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي

المجلة العراقية 
 ءلدراسات الصحرا

 اانقر هن همحلي 2018

دور السماد الحيوي المكون من عزالت محلية من سالالت الرايزوبيا  يعلي عبدالهادي الراو -7
   والسيدوموناس في خفض مستوى التوصية السمادية لنبات الباقالء

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

في تشخيص  PCR ستعمال تقنية ال يعلي عبدالهادي الراو -8
ن طريق التسلسل الوراثي ع Pseudomonas و Rhizobium بكتريا

   Faba لباقالءاالمستعمل كلقاح حيوي لنبات  DNA لل

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اكرم عبداللطيف  -9
 يالحديث

اه ن ميمدور بعض المواد العضوية والمعدنية في إزالة بعض العناصر الثقيلة 
 ءالمجاري وأثرها في نمو الذرة الصفرا

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اكرم عبداللطيف  -10
 يالحديث

مجلة االنبار للعلوم  سوم والرصاص والنحافي تركيز الكادمي (pH) تقييم دور تفاعل مياه المجاري
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

خدام ي باستزراعالتغاير الزماني والمكاني لدليل الغطاء النباتي لمشروع المثنى ال نمحمد عبد المنعم حس -11
 ةالتقانات الجيومكاني

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اكرم عبداللطيف  -12
 يالحديث

 ت تحررركياتأثير أضافة حامض الهيوميك خلطاً مع مياه ري مختلفة الملوحة في ح
 ةاالمالح ونسبة امتزاز الصوديوم في تربة كلسي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

ياس خضير حمزة  -13
 يالحديث

مجلة االنبار للعلوم  ةتأثير الكاينتين في نمو الفلفل المروي بمياه مختلفة الملوح
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

https://www.iasj.net/iasj/article/153191
https://www.iasj.net/iasj/article/162709
https://www.iasj.net/iasj/article/153192
https://www.iasj.net/iasj/article/167068
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 اسم المجلة اسم البحث اسم الباحث تـ
سنة 

 النشر

نوع 

 المجلة

رابط 

 البحث

1- 
عبدالوهاب اخضير العبيد 

 مزةعصام ح  ,

بعض  ي ف PRD تأثير الري الناقص بتقنية التنقيط السطحي وتحت السطحي وفق

 المعايير المائية لمحصول البطاطا )نوع دزري(

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

2- 
علي حسين ابراهيم 

 البياتي
 لعراقا-التحريات الهيدرولوجية لبعض الترب المحاذية لجنوب بحر النجف

مجلة المثنى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

3- 
علي حسين ابراهيم 

 البياتي , بسام رمضان

ي فNPK استخدام تقانات الجيومكانية في تقييم الحالة الخصوبية للعناصر الغذائية

 الوحدات الفيزوغرافية الثانوية في مشروع الوحدة الزراعي

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

 حساب دليل التبلور للحديد والمنغنيز تحت بيئتين ترسيبيتن مختلفة مثنى خليل ابراهيم -4
المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

 صالح مرشد فرحان -5
م تغايرات صفات التربة وبعض مؤشرات االدلة الطيفية والعالقة بينها باستخدا

 االحصاء البيدولوجي ضمن مشروع الميمونة بمحافظة ميسان/العراق

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

6- 
علي حسين ابراهيم 

 , ميس طة البياتي
 قلعرااتأثير النظام الزراعي في بعض صفات التربة الفيزيائية ضمن إقليم الرز في 

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

7- 
بسام الدين الخطيب هشام 

 اسماعيل لقاء  ,

 Solanum تأثير مخلفات الدواجن واالجهاد المائي في نمو وحاصل البطاطا

tuberosum L. في تربتين جبسية ورملية 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

8 
ادهام علي عبد , جمال 

 صالح حمود
 لى مخلفات عضوية محليةع Ganoderma lucidum اختبار نمو وانتاج الفطر

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

 فوزي محسن الحمداني 9
تاثير مستويات النتروجين ورش الحديد والزنك في نمو وحاصل نبات الخس 

(Lactuca sativa L). 

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

10 
ياس خضير حمزة 

 الحديثي

 تأثير الري بمياه مختلفة الملوحة واضافة السماد البوتاسي في حركيات تحرر

 البوتاسيوم من التربة

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

11 
ياس خضير حمزة 

 الحديثي

 Cpsicum  . تأثير حامض الهيوميك والسماد البوتاسي في رفع مقاومة نبات الفلفل

annuum L   للملوحة 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

 اكرم عبداللطيف حسن 12
وب دور الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في نمو وحاصل الشعير ومحتوى الحب

 في تربة ملحية N P K من

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

 صالح مرشد الجريصي 13
ية حصائدراسة تغايرات ترب مشروع الميمونة )محافظة ميسان( باستخدام التقانات اال

 البيدولوجية

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

14 
عصام خضير حمزة 

 الحديثي

ر جذو دور جدولة الري والتسميد البوتاسي في االستنزاف الرطوبي للتربة وتوزيعات

 . تاثير جدولة الري والتسميد البوتاسي في امتصاص المغذيات2نبات الكينوا 

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

15 
عصام خضير حمزة 

 الحديثي

ع توزيوتأثير الحراثة وجدولة االرواء في رطوبة التربة ومقاومة التربة لالختراق 

 (.Vigna radita L) جذور نبات الماش

المجلة العراقية 

 الصحراءلدراسات 
 انقر هنا محلية 2019

16 
عصام خضير حمزة 

 الحديثي
 االستهالك المائي لنبات الخيار في ظروف الزراعة المحمية غرب العراق

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

https://www.iasj.net/iasj/article/194038
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 ةاسم المجل ثاسم البح ثاسم الباح ـت
سنة 

 رالنش
 ثرابط البح ةنوع المجل

 اهتصميم وحدة معالجة بايلوجية للمياه الكبريتية لالغراض الزراعية واختبار كفاءت دادهام علي عب -1
المجلة العراقية 

 ءلدراسات الصحرا
 اانقر هن ةمحلي 2020

2- 
ادهام علي عبد , 

 دجمال صالح حمو

تأثير مصدر اللقاح الفطري واوساط اساس عضوية محلية على دورة انتاج 

 ةوالكفاءة الحيوي  Ganoderma lucidum  الفطر

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

3- 
,    صالح مرشد

 مثنى خليل 

رئيسة ل الالتغاير الزماني لتدهور االراضي الزراعية وتقدير االنتاج النسبي لبعض المحاصي

 غرب الفلوجة

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

4- 
فرحان محمد 

 مجاس

لي تحديد قابلية التربة للتعرية الريحية وعالقتها في بعض صفات التربة لمنطقة شما

 ةالصقالوي

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

5- 
علي حسين 

 يابراهيم البيات
 قرب العراغ -توصيف وتصنيف وحدات التربة السطحية في منطقة الزخخة غرب الرمادي 

مجلة تكريت للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

6- 
عبدالوهاب 

 داخضير العبي

ذرة ل التأثير إضافة بعض المحسنات ومستويات الري في كفاءة استخدام المياه وإنتاج محصو

 ءالصفرا

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

7- 
بسام الدين 

 مالخطيب هشا

ف البزوغ الحقلي في البذور المنشطة ألصناف من الذرة البيضاء تحت ظرو تقييم صفات

 ياالجهاد الملح

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

8- 
عبدالوهاب 

 داخضير العبي

و ي نمفلتنقيط تحت السطحي بتقنية النانو مقارنة أداء الري بالتنقيط المتحرك والري با

 (. Vicia faba L وحاصل الباقالء )

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

9- 
ياس خضير حمزة 

 يالحديث

تأثير ملوحة ماء الري والرش بحامض الهيومك في بعض الصفات المورفولوجية 

 .Triticum aestivum L والفسيولوجية ونمو وحاصل نبات الحنطة

المجلة العراقية 

 ءلدراسات الصحرا
 اانقر هن ةمحلي 2020

10- 
اكرم عبداللطيف 

 يالحديث

ثرة متأ دور إضافة الجبس الفوسفاتي واألحماض الدبالية في حركيات تحرر األمالح في تربة

 (صودية –باألمالح )ملحية 

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

11- 
عبدالوهاب 

 دالعبي اخضير

معايير المائية ومسحوق الشمبالن ومستويات الري في بعض ال SAP تأثير إضافة البوليمر

 ءواالستهالك المائي للذرة الصفرا

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

12- 
عصام خضير 

 يحمزة الحديث

بات نأثير الحراثة وجدولة االرواء في االستهالك المائي الموسمي وحاصل وتوزيع جذور 

 طالماش تحت الري السيحي والري بالتنقي

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020
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