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يمحل انقر هنا  
8201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

Solanum tuberosum L استجابة صنفين من البطاطا للتلقيح بالمخصبات  

ةالحيوية الال تكافلي  
يحسين عواد عدا  

1 

يمحل انقر هنا  
8201 مجلة األنبار للعلوم  

ةالزراعي  

بالباوزيم والمخصبات البكتيرية في صفات النمو الخضري والحاصل اثر الرش 

الصنفين من البطاط  
يحسين عواد عدا  

2 

يمحل انقر هنا  
8201 مجلة الكوفة للعلوم  

ةالزراعي  

المعاملة بالمخصبات الحيوية والبايو زيم واثرها على نسبة العناصر الغذائية 

 .Solanum tuberosum L والصفات النوعية لصنفين من البطاطا
يحسين عواد عدا  

3 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة جامعة تكريت للعلوم  

ةالزراعي  

أثير االصل والرش بحامض السالسليك واضافة الهيومك في بعض صفات ت

االنمو الخضري لشتالت الخوخ صنف فلوريد  

سمير عبد علي 

يصالح العيساو  

4 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  
ةالماء في الحديقة اإلسالمية بين الوظيفة والداللة الرمزي ةحمود غربي خليف   

5 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االطروحة العلمية  

ةالمحكم  
ةأنماط وأشكال الحدائق اإلسالمية ومدى مالءمتها للمتطلبات البيئية والبشري ةحمود غربي خليف   

6 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201 بحث مشترك منشور في  

مجلة االنبار للعلوم 

العدد  16الزراعية المجلد 

1 

وساط الزراعية في بعض صفات النمو والحاصل تأثير مواعيد الشتل واأل

Festival للشليك صنف ةتحت ظروف البيئة المحمي   
يحميد حمدان العل  

7 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201 بحث مشترك منشور في  

مجلة الدراسات التربوية 

المجلد  13والعلمية العدد 

1 

تأثير مواعيد الشتل واألوساط الزراعية في بعض صفات الحاصل النوعية 

Festival للشليك صنف يتحت ظروف البيت البالستيك   
يحميد حمدان العل  

8 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201  

مجلة الدراسات التربوية 

ةوالعلمي  

Carbolizer تاثير الرش بالـ Aminozeid والـ  في نمو شتالت الكمكوات  

Fortunella margarita المتطاول  .  

  

ثامر حميد رجه 

دوعالء خالد حما  

  

9 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=search&uiLanguage=en
https://iasj.net/iasj/pdf/5a69a9071f0827ce
https://www.iasj.net/iasj/article/160282
https://www.researchgate.net/publication/346715040_alma_fy_alhdyqt_alaslamyt_byn_alwzyft_waldlalt_alrmzyt
https://www.alutroha.com/
https://www.iasj.net/iasj/article/153337
https://www.iasj.net/iasj/article/179590
http://www.esj.edu.iq/pages?id=65


 انقر هنا

ةمحلي  

8201  Journal of 

Education and 

Scientific Studies 

  

Response of Two Potato Varieties for Spraying with some 

Nutrients for the Spring Season 

  

حعمر هاشم مصل  

10 

 انقر هنا

ةمحلي  

8201  

مجلة كربالء للعلوم 

ةالزراعي  

استجابة شتالت الزيتون المزروعة في المناطق الصحراوية للتسميد 

 Reef plantcare والرش بالـ  Orgevitاألرضي بالـ
  

راحمد فتخان زبا  

  

11 

اانقر هن ةمحلي   
8201 المجلة العراقية لدراسات  

ءالصحرا  

Bio health و  G.GANA تأثير الرش بالـ في بعض صفات النمو لشتالت  

 Citrus sinensis Lالبرتقال المحلي .
راحمد فتخان زبا  

12 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة الدراسات التربوية  

ةوالعلمي  

.Citrus sinensis L استجابة شتالت البرتقال المحلي للرش  
 G.GANA بالـ

راحمد فتخان زبا  
13 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  
ستاثير الزراعة بدون تربة والرش بالكاربوليزر في نمو وحاصل الخ  

سعد عبد الواحد 

دمحمو  

14 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة الكوفة للعلوم  

ةالزراعي  

تأثير نوع الوسط والمدعم ومستوى اللقاح في بعض الصفات المظهرية 

 .  Pleurotus sapidus  واالنتاجية للفطر المحاري

موفق مزبان 

طمسل  

15 

ةمحلي انقر هنا  
8201 مجلة االنبار للعلوم  

ةالزراعي  

أثر بعض المعامالت على سعف نخيل التمر واستخدامه في وسط تنمية الفطر 

.الغذائي االبيض  

موفق مزبان 

طمسل  

16 

 

https://www.iasj.net/iasj/article/179585
https://www.iasj.net/iasj/article/179585
https://www.iasj.net/iasj/article/179585
https://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture/issue/view/45
https://www.iasj.net/iasj/download/217449f978f48b55
https://www.iasj.net/iasj/download/56e25552c46ed5c5
https://iasj.net/iasj/download/7a7d414e9ffa3709
http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/kjas/issue/view/528

