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سنة  ةاسم المجل ثاسم البح ثاسم الباح ـت
 رالنش

نوع 
 ةالمجل

 ثرابط البح

 تأثري التسميد الحيوي البكتريي والمايكوريزي ومستويات من التوصية دادهام علي عب   -1
 Solanum tuberosum L حاصل البطاطا .و  لمعدنية في نموا السمادية

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

 Azotobacter تأثـير التسـميد الحيوي ببكتريا   ادهام علي عبد -2
chrococcum وفطرGlomus mossae  ومسـتويات من التوصية

    البطاطا . صر الغذائية في درناتالسمادية في الكمية الممتصة لبعض العنا

المجلة العراقية 
 ءلدراسات الصحرا

 اانقر هن همحلي 2018

جمال صالح حمود  -3
 يالكبيس

تأثيرإضافة المخصبات الحيوية في بعض معايير النمو الخضري لنبات 
 .(Vignaradiata Lالماش)

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اهزية ى في جلكبرتاثير التداخل بين االجهاد المائي وتوليفات سمادية من المغذيات ا يوقاص محمود الجبور -4
(P , N و Kوامتصاصها من قبل الذ )رة الصفراء Zea mays L 

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

ية يوانالتغايرات المكانية لبعض صفات ترب مشروع شرق الحفار _ محافظة الد ممثنى خليل ابراهي -5
 ةباستخدام تحليل السالسل الزمني

العراقية  المجلة
 ءلدراسات الصحرا

 اانقر هن همحلي 2018

 لزراعينى االتغايرات المكانية و الزمانية لدليل ملوحة التربة في مشروع المث نمحمد عبدالمنعم حس -6
 ةباستخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي

المجلة العراقية 
 ءلدراسات الصحرا

 اانقر هن همحلي 2018

دور السماد الحيوي المكون من عزالت محلية من سالالت الرايزوبيا  يعلي عبدالهادي الراو -7
   والسيدوموناس في خفض مستوى التوصية السمادية لنبات الباقالء

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

في تشخيص  PCR ستعمال تقنية ال يعلي عبدالهادي الراو -8
ن طريق التسلسل الوراثي ع Pseudomonas و Rhizobium بكتريا

   Faba لباقالءاالمستعمل كلقاح حيوي لنبات  DNA لل

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اكرم عبداللطيف  -9
 يالحديث

اه ن ميمدور بعض المواد العضوية والمعدنية في إزالة بعض العناصر الثقيلة 
 ءالمجاري وأثرها في نمو الذرة الصفرا

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اكرم عبداللطيف  -10
 يالحديث

مجلة االنبار للعلوم  سوم والرصاص والنحافي تركيز الكادمي (pH) تقييم دور تفاعل مياه المجاري
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

خدام ي باستزراعالتغاير الزماني والمكاني لدليل الغطاء النباتي لمشروع المثنى ال نمحمد عبد المنعم حس -11
 ةالتقانات الجيومكاني

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

اكرم عبداللطيف  -12
 يالحديث

 ت تحررركياتأثير أضافة حامض الهيوميك خلطاً مع مياه ري مختلفة الملوحة في ح
 ةاالمالح ونسبة امتزاز الصوديوم في تربة كلسي

مجلة االنبار للعلوم 
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018

ياس خضير حمزة  -13
 يالحديث

مجلة االنبار للعلوم  ةتأثير الكاينتين في نمو الفلفل المروي بمياه مختلفة الملوح
 ةالزراعي

 اانقر هن همحلي 2018
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