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 اسم المجلة اسم البحث اسم الباحث تـ
سنة 

 النشر

نوع 

 المجلة

رابط 

 البحث

1- 
عبدالوهاب اخضير العبيد 

 مزةعصام ح  ,

بعض  ي ف PRD تأثير الري الناقص بتقنية التنقيط السطحي وتحت السطحي وفق

 المعايير المائية لمحصول البطاطا )نوع دزري(

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

2- 
علي حسين ابراهيم 

 البياتي
 لعراقا-التحريات الهيدرولوجية لبعض الترب المحاذية لجنوب بحر النجف

مجلة المثنى للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

3- 
علي حسين ابراهيم 

 البياتي , بسام رمضان

ي فNPK استخدام تقانات الجيومكانية في تقييم الحالة الخصوبية للعناصر الغذائية

 الوحدات الفيزوغرافية الثانوية في مشروع الوحدة الزراعي

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

 حساب دليل التبلور للحديد والمنغنيز تحت بيئتين ترسيبيتن مختلفة مثنى خليل ابراهيم -4
المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

 صالح مرشد فرحان -5
م تغايرات صفات التربة وبعض مؤشرات االدلة الطيفية والعالقة بينها باستخدا

 االحصاء البيدولوجي ضمن مشروع الميمونة بمحافظة ميسان/العراق

مجلة األنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

6- 
علي حسين ابراهيم 

 , ميس طة البياتي
 قلعرااتأثير النظام الزراعي في بعض صفات التربة الفيزيائية ضمن إقليم الرز في 

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

7- 
بسام الدين الخطيب هشام 

 اسماعيل لقاء  ,

 Solanum تأثير مخلفات الدواجن واالجهاد المائي في نمو وحاصل البطاطا

tuberosum L. في تربتين جبسية ورملية 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

8 
ادهام علي عبد , جمال 

 صالح حمود
 لى مخلفات عضوية محليةع Ganoderma lucidum اختبار نمو وانتاج الفطر

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

 فوزي محسن الحمداني 9
تاثير مستويات النتروجين ورش الحديد والزنك في نمو وحاصل نبات الخس 

(Lactuca sativa L). 

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

10 
ياس خضير حمزة 

 الحديثي

 تأثير الري بمياه مختلفة الملوحة واضافة السماد البوتاسي في حركيات تحرر

 البوتاسيوم من التربة

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

11 
ياس خضير حمزة 

 الحديثي

 Cpsicum  . تأثير حامض الهيوميك والسماد البوتاسي في رفع مقاومة نبات الفلفل

annuum L   للملوحة 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

 اكرم عبداللطيف حسن 12
وب دور الجبس الفوسفاتي واالحماض الدبالية في نمو وحاصل الشعير ومحتوى الحب

 في تربة ملحية N P K من

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية
 انقر هنا محلية 2019

 صالح مرشد الجريصي 13
ية حصائدراسة تغايرات ترب مشروع الميمونة )محافظة ميسان( باستخدام التقانات اال

 البيدولوجية

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

14 
عصام خضير حمزة 

 الحديثي

ر جذو دور جدولة الري والتسميد البوتاسي في االستنزاف الرطوبي للتربة وتوزيعات

 . تاثير جدولة الري والتسميد البوتاسي في امتصاص المغذيات2نبات الكينوا 

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019

15 
عصام خضير حمزة 

 الحديثي

ع توزيوتأثير الحراثة وجدولة االرواء في رطوبة التربة ومقاومة التربة لالختراق 

 (.Vigna radita L) جذور نبات الماش

المجلة العراقية 

 الصحراءلدراسات 
 انقر هنا محلية 2019

16 
عصام خضير حمزة 

 الحديثي
 االستهالك المائي لنبات الخيار في ظروف الزراعة المحمية غرب العراق

المجلة العراقية 

 لدراسات الصحراء
 انقر هنا محلية 2019
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