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 بشير حمد عبدهللا 1
بالسالسليك والتغذية الورقية بالزنك لتحسين محتوى مضاد تأثير تنشيط البذور 

 وبعض صفات النمو والحاصل لمحصول زهرة الشمس SOD االكسدة الـ
 انقر هنا Local 2017 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 ياس امين محمد 2
 .L استجابة عدة أصناف من الذرة الصف ا رء لنقع البذور بالبيريدوكسين (

Zea mays 
 انقر هنا Local 2017 مجلة األنبار للعلوم الزراعية

3 

Zeyad A. Abdul 

Hameed 

Response of several genotypes of faba bean by effect 

plant density 
 

ANBAR JOURNAL 

AGRICULTURAL 

SCIENCES 
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4 
Faiz T. Fadhel 

Alkhamisi 

Effect of seed priming and molybdenum foliar 

application in some physiological and anatomical traits in 

wheat crop (Triticum aestivum) 

Tikrit Journal for 

Agricultural Sciences 

(TJAS) 

2017 Local انقر هنا 

5 
محمد عويد غدير 

 العبيدي

في حاصل ومكونات ثالث تراكيب وراثية من  تأثير منظم النمو الكانيتين

 الحنطة الناعمة في تربة ملحية
 انقر هنا Local 2017 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 محمد عويد غدير 6
في  Triticum aestivum تقويم اداء تراكيب وراثية مدخلة من حنطة الخبز

 موقعين من المنطقة الغربية من العراق
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 بشرى شاكر جاسم 7
WHEAT SEED PRIMING (Triticum aestivum L.) 

FOR TOLERANCE DROUGHT 

المجلة العراقية للعلوم 

 الزراعية
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8 
عبد اللطيف محمود علي 

 القيسي
 انقر هنا Local 2017 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه أستجابةعدة اصناف من الذره الصفراء لمعاظالت مكافحة االدغال

9 
مؤيد هادي اسماعيل 

 العاني .

تاثر السماد البوتاسي في التقليل من اثار الجفاف في نمو وحاصل ونوعية 

 السلجم
Iraqi .J.Desert.Study 2017 Local انقر هنا 

10 
مؤيد هادي اسماعيل 

 العاني .

استجابة أصناف الذرة الصفراء للتسميد الحيوي بخميرة الخبز 

.(Saccharomyces L 
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 بشير حمد عبدهللا 11
تأثير الرش بحامض السالسليك واالسكوربك في بعض الصفات الفسلجية 

 واالنتاجية لصنفين من الباقالء .
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 بشير حمد عبدهللا 12
تأثير التغذية الورقية بالبورون والسالسليك في الصفات االنتاجية والنوعية 

 .(Vigna radiata Lلتركيبين وراثيين من الماش )
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 انقر هنا Local 2017 مجلة االنبار للعلوم الزراعية تأثير حجم البذور في بعض صفات النمو والحاصل الصناف من الذرة الصفراء احمد جياد علي 13

14 
محمد عويد غدير 

 العبيدي

تأثير المسافة بين الخطوط ومواعيد الزراعة في نمو وانتاجيه ونوعية 

 Brassica محصول السلجم
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