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 استجابة عدة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء لمستويات السماد البوتاسي  .1

1. Response of Some Sorghum Genotypes ( Sorghum bicolor L. Moench) 

for levels of Potassium Fertilizer 

 

 وبعض المعالم الوراثية في الذرة الصفراء باستعمال التهجين العاملي التحليل الوراثي لقابلية االئتالف 2.

THE GENETIC ANALYSIS OF COMBINING ABILITY AND 

SOME PARAMETERS IN MAIZE(Zea mays L.) BY USING 

FACTORIAL HYBRIDIZTION 

 

 تأثير مواعيد الزراعة والقطع ومستويات البوتاسيوم على حاصل العلف للذرة البيضاء الهجينة  3.

 

 النايتروجيني السماد من مستويين تحت الشعير في والمظهري الوراثي السلوك دراسة. 4

 

 . استجابة عدة تراكيب وراثية من حنطة الخبز لمستويات من السماد البوتاسي 5
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Potash Fertilizer 
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 خامساُ : اخرى وتشمل 

 اللجان واالشراف على الدراسات العليا
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