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 ةاسم المجل ثاسم البح ثاسم الباح ـت
سنة 

 رالنش
 ثرابط البح ةنوع المجل

 اهتصميم وحدة معالجة بايلوجية للمياه الكبريتية لالغراض الزراعية واختبار كفاءت دادهام علي عب -1
المجلة العراقية 

 ءلدراسات الصحرا
 اانقر هن ةمحلي 2020

2- 
ادهام علي عبد , 

 دجمال صالح حمو

تأثير مصدر اللقاح الفطري واوساط اساس عضوية محلية على دورة انتاج 

 ةوالكفاءة الحيوي  Ganoderma lucidum  الفطر

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

3- 
,    صالح مرشد

 مثنى خليل 

رئيسة ل الالتغاير الزماني لتدهور االراضي الزراعية وتقدير االنتاج النسبي لبعض المحاصي

 غرب الفلوجة

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

4- 
فرحان محمد 

 مجاس

لي تحديد قابلية التربة للتعرية الريحية وعالقتها في بعض صفات التربة لمنطقة شما

 ةالصقالوي

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

5- 
علي حسين 

 يابراهيم البيات
 قرب العراغ -توصيف وتصنيف وحدات التربة السطحية في منطقة الزخخة غرب الرمادي 

مجلة تكريت للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

6- 
عبدالوهاب 

 داخضير العبي

ذرة ل التأثير إضافة بعض المحسنات ومستويات الري في كفاءة استخدام المياه وإنتاج محصو

 ءالصفرا

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

7- 
بسام الدين 

 مالخطيب هشا

ف البزوغ الحقلي في البذور المنشطة ألصناف من الذرة البيضاء تحت ظرو تقييم صفات

 ياالجهاد الملح

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

8- 
عبدالوهاب 

 داخضير العبي

و ي نمفلتنقيط تحت السطحي بتقنية النانو مقارنة أداء الري بالتنقيط المتحرك والري با

 (. Vicia faba L وحاصل الباقالء )

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

9- 
ياس خضير حمزة 

 يالحديث

تأثير ملوحة ماء الري والرش بحامض الهيومك في بعض الصفات المورفولوجية 

 .Triticum aestivum L والفسيولوجية ونمو وحاصل نبات الحنطة

المجلة العراقية 

 ءلدراسات الصحرا
 اانقر هن ةمحلي 2020

10- 
اكرم عبداللطيف 

 يالحديث

ثرة متأ دور إضافة الجبس الفوسفاتي واألحماض الدبالية في حركيات تحرر األمالح في تربة

 (صودية –باألمالح )ملحية 

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

11- 
عبدالوهاب 

 دالعبي اخضير

معايير المائية ومسحوق الشمبالن ومستويات الري في بعض ال SAP تأثير إضافة البوليمر

 ءواالستهالك المائي للذرة الصفرا

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

12- 
عصام خضير 

 يحمزة الحديث

بات نأثير الحراثة وجدولة االرواء في االستهالك المائي الموسمي وحاصل وتوزيع جذور 

 طالماش تحت الري السيحي والري بالتنقي

مجلة االنبار للعلوم 

 ةالزراعي
 اانقر هن ةمحلي 2020

https://www.iasj.net/iasj/article/194132
https://www.iasj.net/iasj/article/194290
https://www.iasj.net/iasj/article/183701
https://www.iasj.net/iasj/article/194291
http://tujas.tu.edu.iq/index.php/ph/article/view/457
https://www.iasj.net/iasj/article/183703
https://www.iasj.net/iasj/article/183704
https://www.iasj.net/iasj/article/194292
https://www.iasj.net/iasj/article/183276
https://www.iasj.net/iasj/article/183702
https://www.iasj.net/iasj/article/194293
https://www.iasj.net/iasj/article/194829

