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 اسم المجلة اسم البحث اسم الباحث تـ
سنة 

 النشر

نوع 

 المجلة
 الرابط

1- 
محمود هويدي 

 مناجد
 ائيةتأثير مستوى التسميد العضوي و مستخلصاتها وتصريف المنقط في جاهزية العناصر الغذ

 cucurbita pepo L وبعض صفات النمو الخضري لنبات قرع الكوسا

للعلوم مجله االنبار 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

2- 
صالح مرشد 

 فرحان
ظم نلحساسية البيئية لتعرية الترب الصحراوية الواقعة جنوب بحيرة القادسية باستخدام 

 المعلومات الجغرافية

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

 محمد عبيد سلوم -3
اثير طريقة اضافة حامض الهيومك ومستوى الفسفور في بعض صفات نمو وحاصل الشعير 

(Hordeum Vulgare L). 

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

 محمد عبيد سلوم -4
اصل مو وحتأثير االجهاد المائي والرش والرش باالحماض االمينية ) الفالين واالرجنين( في ن

 Allium sativum L الثوم

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

5- 
فرحان محمد 

 جاسم
 تصنيف بعض ترب محافظة كركوك وبيان مدى حساسيتها للتصحر

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

6- 
الدين بسام 

 الخطيب
قرع  تاثيراالسمده العضويه وتصريف المنقط في بعض خصائص التربه الفيزيائيه ونمو وحاصل

 الكوسه

مجله جامعه كركوك 

 للعلوم الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

7- 
علي حسين 

 ابراهيم البياتي
 لرزازةا  تأثير التعرية الريحية للتربة في طبيعة الغطاء النباتي في منطقة شرق

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

8- 
ياس خضير 

 حمزة
 تقييم كفاءة مواد مختلفة في معالجة مياه الصرف الصحي لغرض استخدامها في االستغال

 الزراعي

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

9- 
فوزي محسن 

 الحمداني
مو نالمعالجة بمواد ومستويات مختلفة من المادة العضوية على تأثير مياه الصرف الصحي 

 (Hordeum Vulgare L )               الشعير
مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

 الحديد المتماثل حراريا من مصادر مختلفة للحديد في تربة كلسية أمتزاز اكرم عبداللطيف -10
مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

11- 
اكرم عبداللطيف 

 حسن
 حركيات مصادر مختلفة من الحديد في تربة كلسية

مجله االنبار للعلوم 

 الزراعيه
 انقر هنا محلية 2016

12- 
فوزي محسن 

 الحمداني
صر تأثير توليفات سمادية من المغذبات الكبرى والصغرى في محتوى فصوص الثوم من العنا

 الغذائية

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

13- 
مصطفى صبحي 

 عبدالجبار ,
ئية الما مقارنة اداء اسلوب الري بالتنقيط المتحرك والري السيحي المستمر في بعض المعايير

 .Triticum aestivium L للتربة وحاصل الحنطة

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

14- 
مصطفى صبحي 

 عبدالجبار ,
وحاصل  لتربةمقارنةً اداء الري بالتنقيط المتحرك والري السيحي في بعض المعايير الفيزيائية ل

 .Triticum aestivum L الحنطة

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

لعراقادور جدولة وتكرار الري بالتنقيط في االحتياجات المائية ونمو وحاصل اللوبيا وسط  عصام خضير 15  
مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

 ياس خضير 16
 Zea mays تأثيـر رش مستخلص خث القصب والري بمياه مالحة في نمو الذرة الصفراء

L.)) وبعض خصائص التربة 

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

https://www.iasj.net/iasj/article/127997
https://www.iasj.net/iasj/download/2667b89d0313d621
https://www.iasj.net/iasj/article/113045
https://www.iasj.net/iasj/article/112652
https://www.iasj.net/iasj/article/127995
https://www.iasj.net/I%20ask/down%20load/c1831047c96ab055
https://www.iasj.net/iasj/article/120133
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Article_Details.php?ID=151
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Article_Details.php?ID=152
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Articles.php?ID=6
https://www.iasj.net/iasj/article/127990
https://www.iasj.net/iasj/article/120132
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Articles.php?ID=5
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Articles.php?ID=5
https://www.iasj.net/iasj/article/127986
https://www.iasj.net/iasj/article/127994


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- 
اكرم عبداللطيف 

 الحديثي

مسية تاثير التحميض الجزئي لمصخر الفوسفاتي في نمو وحاصل الذرة الصفراء في الترب الك

 مقارنة مع

 بعض األسمدة الفوسفاتية التقميدية

IRAAQI 

JOURNAL OF 

AGRICULTURAL 

SCINCES 

 انقر هنا محلية 2016

18- 
علي حسين 

 ابراهيم
ة لترب تأثير مدة الحضن في األكسدة الحيوية الكبريت الزراعي في بعض الخصائص الكيميائية

 طينية غرينية

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

19- 
بسام الدين 

 الخطيب هشام
 (تحت نظام الريSolonum Tuberosumتقدير االستهالك المائي و نمو و حاصل البطاطا )

 بالتنقيط

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

20- 
شكر محمود 

 حسن المحمدي
 تاثير اضافة مستويات مختلفة من المادة العضوية للتربة في بعض معايير الغيض

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

21- 
وقاص محمود 

 الجبوري
بة دور السماد الحيوي والصخر الفوسفاتي والتداخل بينهما في جاهزية الفسفور في التر

 والممتص منه في نبات الخيار واثره في الحاصل

المجلة العراقية لدراسات 

 الصحراء
 انقر هنا محلية 2016

 ياس خصير 22
دراسة نوعية المياه الجوفية ألبار مختارة من محافظة األنبار ومدى صالحيتها لألغراض 

 الزراعية

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2016

https://jcoagri.uobaghdad.edu.iq/index.php/intro/article/view/634
https://www.iasj.net/iasj/article/119226
https://www.iasj.net/iasj/article/127988
https://www.iasj.net/iasj/article/120136
https://www.iasj.net/iasj/article/123457
https://www.iasj.net/iasj/article/127993

