
  

 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

