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سنة  ةاسم المجل ثاسم البح ثاسم الباح
 رالنش

 ثرابط البح ةنوع المجل

ادهام علي عبد ,  -1
  بسام رمضان 

المجلة العراقية لدراسات  ةوف األراضي الجافمحليا تحت ظر  Glomus mosseae  تنشيط وانتاج لقاح المايكورايزا
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

المجلة العراقية لدراسات  بــي غرياستخدام االرض ونوعية ميــاه االبار في الصـفـات الخصوبية لتــربة أبــ مفرحان محمد جاس -2
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

سعد عناد حرفوش  -3
 يالدليم

نمو ولتربة ئية لمقارنة تاثير الري بالنضح والري بالتنقيط السطحي في بعض الصفات الفيزيا

 .(Cucumis sativus L ).     وحاصل الخيار

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

علي حسين ابراهيم  -4
 يالبيات

االداء للمحراث المطرحي MF285 تأثير ضغط اإلطارات الخلفية وسرعة الجرار ماس فيركسن

 112القالب 

النبار للعلوم مجلة ا
  الزراعية عدد خاص 

 اانقر هن همحلي 2017

علي حسين ابراهيم  -5
 يالبيات

للعلوم ر مجلة االنبا ةدراسة تأثير إضافة مخلفات الشاي في بعض صفات الترب ونمو نبات الحنط
 الزراعية 

 اانقر هن همحلي 2017

ياس خضير حمزة ,  -6
  ميسم عبدالسالم 

ية ه ملحتاثير حامض الهيوميك في بعض خصائص التربة ونمو نبات الكوسة المروي بميا
 ةمختلف

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

المجلة العراقية لدراسات  ةتقييم تدهور أراضي وادي حوران باستخدام دالئل االنعكاسية الطيفي ممثنى خليل ابراهي -7
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

بسام الدين الخطيب  -8
 مهشا

حت تاثير االجهاد المائي و ت  . (Solanum tuberosum Lكفاءة استعمال الماء للبطاطا )

 ةادارة الري في تربة صحراوي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

ة لزراعيريع القطن في بعض المشاأثر الموقع الفيزوغرافي في مدى مالئمة األرض لزراعة ا يعلي حسين البيات -9
 يضمن السهل الرسوبي العراق

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

النبار للعلوم مجلة ا ةتأثير ملوحة التربة في انعكاسيتها الطيفية عند مستويات رطوبية مختلف داحمد مدلول محم -10
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

شكر محمود حسن  -11
 يالمحمد

لتربة اي مقد وبة فتاثير اعماق الماء واالستنفاد الرطوبي في التوزيع االفقي والعمودي للرط
 يتحت نظام الري بالتنقيط السطح

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

فوزي محسن  -12
 يالحمدان

حاصل وتاثير طرائق اضافة حامض الهيوميك ومستويات من التوصية السمادية في نمو 

 .Triticum ssp الحنطة

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

وبية ة الجنلبادياتحديد التركيب المعدني لمفصول الرمل الناعم في فيضه بريبج كنموذج لترب  يعلي حسين البيات -13
 قفي العرا

المجلة العراقية لدراسات 
 ءالصحرا

 اانقر هن همحلي 2017

ياس خضير  -14
 يالحديث

 ألغراضتها لدراسة نوعية المياه الجوفية ألبار مختارة من محافظة األنبار ومدى صالحي
 يالر

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

 ةتأثير محتوى التربة من الكلس في انعكاسيتها الطيفي داحمد مدلول محم -15
  

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

نبار للعلوم مجلة اال رتقييم حالة التصحر في مشروع شرق الحفا ممثنى خليل ابراهي -16
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

ية لجنوباالصفات المايكرومورفولوجية لبعض أفاق الكسب في فيضه بريبج ضمن البادية  يعلي حسين البيات -17
 قللعرا

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

 2017محلية 

https://www.iasj.net/iasj/article/141165
https://www.iasj.net/iasj/article/141335
https://www.iasj.net/iasj/article/143599
https://www.iasj.net/iasj/article/129147
https://www.iasj.net/iasj/article/129146
https://www.iasj.net/iasj/article/143604
https://www.iasj.net/iasj/article/141331
https://www.iasj.net/iasj/article/143597
https://www.iasj.net/iasj/article/143600
https://www.iasj.net/iasj/article/168657
https://www.iasj.net/iasj/article/129145
https://www.iasj.net/iasj/article/143605
https://www.iasj.net/iasj/article/141333
https://www.iasj.net/iasj/article/168535
https://www.iasj.net/iasj/article/129070
https://www.iasj.net/iasj/article/129071
https://www.iasj.net/iasj/article/129072


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ةالتحليل المورفوميتري لوادي حوران باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي مخليل ابراهي  مثنى -18
  

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

اكرم عبداللطيف ,  -19
 داحمد مدلول محم

مجلة االنبار للعلوم  ةتشخيص الترب الجبسية وتحديد نسبة الجبس فيها باستخدام خصائصها الطيفي
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

تقييم مالئمة أراضي مشروع الميمونة لزراعة محصول زهرة الشمس ضمن محافظة ميسان  نصالح مرشد فرحا -20
  ةباستخدام نظم المعلومات الجغرافي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

اكرم عبداللطيف  -21
 نحس

تأثير األحماض الدبالية في حركيات فسفور سماد السوبر فوسفات الثالثي وفي نمو وحاصل 
  ةالذرة الصفراء في الترب الكلسي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

علي عبدالهادي  -22
 يالراو

تلقيح بذور الذرة الصفراء بمكونات جذور وعقد جذرية لنباتات بقولية وأثرها في نموه 
  ةوصفاته الحيوي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2017

https://www.iasj.net/iasj/article/129073
https://www.iasj.net/iasj/article/143596
https://www.iasj.net/iasj/article/143601
https://www.iasj.net/iasj/article/143603
https://www.iasj.net/iasj/article/143606

