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 ثانيا: البحوث

 
Second: Research 

تأثير مستويات الكبريت الزراعي في جاهزية الفسفور 

( (.Brassica oleracea Lونمو نبات القرنابــــــــــيط  

 .تحت ظروف الري السطحي والتنقيط

 

Effect of agriculture sulver levels on 

Phosphorus  availability and growth of 

cauliflower  (Brassica olerarcea) under flood 

and drip irrigation system 

تأثير الرش بحامض  الهيومك والسماد البوتاسي في نمو 

تحت  (  (.Solanum tubersum Lوحاصل البطاطا 

 نظام الري بالتنقيط.

Effect of humic acid spray and potash 

fertilizer  on growth and yield of potato 

(Solanum tubersum L.) under drip irrigation 

تأثير مستوى حامض الفولفك المضاف رشا على االوراق 

ومستوى وطريقة اضافة لبوتاسيوم في نمو وحاصل 

 .(  (.Solanum tubersum Lالبطاطا 

Effect of different rate of foliar applied 

fulvic acid rate and potassium application 

on grwth and yield of potato (Solanum 

tubersum L.)                                                                                                       

 

ومستوى الفسفور في  تاثير طريقة اضافة حامض الهيومك

 Hordeumنمو وانتاج نبات الشعير )بعض صفات 

Vulgare L.) 

  

Effect of application methods of the humic 

acid and phosphorus levels and some 

growth parameters of barley )Hordeum 

Vulgare L.( 

تأثير مصدر ومستوى حامض الهيومك في بعض صفات 

  Triticum aestivum Lنمو وحاصل الحنطة

Effect of source and level of humic acid on 

some of in growth and yield parameters of 

wheat Triticum aestivum L. 

تأثير االجهاد المائي والرش بخليط من حامض الكاليسين 

 Solanumوالسالسيلك في نمو وحاصل الباذنجان 

Effect of water stress and spraying mix of 

clayson and Salicylic acid in growth and 



 

 

melongena L. yield of eggplant Solanum melongena L. 

تأثير االجهاد المائي والرش والرش باالحماض االمينية ) 

 Alliumالفالين واالرجنين( في نمو وحاصل الثوم 

sativum L. 

Effect of water stress and spraying amino 

acids (vaine, arginine in growth and yield of 

garlic Allium sativum L. 

واالحياء المجهرية المؤثرة في صفات دور المادة العضوية 

 .Zea mays Lيزيائية وانتاجية الدرة الصفراء فالتربة ال

Manure and effective microorganisms on 

soil physical properties and productivity of 

maize (Zea mays L.) 

 

 ثالثا : المحاضرات 

 ( 1)تغذية النبات المتقدم 

 خصوبة التربة والتسميد 

 تغذية النبات 

 مادة التربة العضوية 

 مبادئ تربة 

 مسح وتصنيف التربة 

 مورفولوجي التربة 

 اساسيات الجيولوجي

 

 

Third : Lectures 

ADVANCE  PLANT NUTRATION  (1)  

SOIL FERTILITY AND FERTILIZER 

PLANT NUTRATION  

SOIL ORGANIC MATTER 

SOIL PRINCIPALS 

SOIL SURVY AND CLASSIFICATION 

SOIL MORPHOLOGY   

GEOLOGY PRINCIPALS  

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات

 المؤتمر األول للبحوث الزراعية / جامعة ديالى

 

Fourth :Participation in seminars and 

conferences 

THE FIRST CONFERENCE FOR 

AGRICULTURE RESEARCH 

 



 

 

 خامسا: اخرى 

 وتشمل :

 

 عضوية النقابات 

 نقابة المهندسين الزراعيين

 

 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 

 

 عضو لجنة امتحانية

 

درسات عليا واحد / قسم علوم طالب بحث االشراف على 

 والموارد المائية التربة

 والموسوم

تأثير البوتاسيوم والرش باالحماض الدبالية في نمو   

 تحت ظروف االجهاد المائي  ةوحاصل قرع الكوس

 

 

 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

AGRICULTURE ENG. SYND 

 

 

Committees and supervision of graduate 

studies 

Member of the Examinations Committee 

 

SUPERVISE ON ONE MASTER 

STUDENT / SOIL DEPARTMENT AND 

Water Resources 

EFFECT OF POTASSIUM AND HUMIC 

ACIDS SPRAY ON growth and yield of 

(Cucurbita pepo L) under water stress  

 


