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 السٌد عمٌد كلٌة الزراعة المحترم  

 م / اقرار خطة بحوث التدرٌسٌن

 تحٌة طٌبة

 البحثعنوان  اسم الباحث

فً نمو وتطور نبات الماش   Rhizobium leguminosarumتاثٌر التلقٌح ببكترٌا تركً مفتن سعد

vigna radiate L  واثر ذلك فً نمو وانتاجٌةصنفٌن من الحنطةTriticum asetivum L 

 التً تعقبه

واثرة فً زٌادة انتاجٌة   vigna radiate Lدور اللقاح البكتٌري فً محصول الماش 

  Triticum asetivum Lمحصول الحنطة  

 

 تاثٌر تملح التربة والمغنطة على بعض الخواص الكٌمٌائٌة للتربة المتاثرة بالملوحة عبد المحسن عبدهللا راضً
The use of remote sensing techniques for the dection of salinization 
of the provinces of qadisiyah , muthannain Iraq  

التنبؤ بالفجوه الغذائٌة لمحصولً القمح والرز فً العراق باستخدام طرٌق بوكس جنكنز  حٌدر حمٌد بالو

ARIMA  2022- 2012للمدة 

فً  تاثٌر التسمٌد الحٌوي والرش الورقً واالضافة االرضٌة لحامضً الهٌومك والفولفك حنون ناهً كاظم
 Zea mays Lنمو وانتاجٌة الذرة الصفراء 

تاثٌر التسمٌد الحٌوي والرش الورقً واالضافة االرضٌة لحامضً الهٌومك والفولفك فً 
 جاهزٌة العناصر الغذائٌة فً التربة.

 نشر زراعة شجٌرة الجاتروفا فً بادٌة المثنى حكم كرٌم دوٌنً
Effect of vegatatin on the compostion of some soil rehab region south 
west provence of muthanna                                                                            

فً نمو الباقالء  R.leguminosarumتاثٌر طرٌقة اضافة سالالت الراٌزوبٌا المستوردة  غانم بهلول نونً 

Vicia faba 

ونوع  glomus mossea peanbusillus poly myxaقاح الحٌوي ل تاثٌر اضافة الل

 الحامل فً نمو وحاصل الذرة الصفراء
 

 glomus mossea والفطري peanbusillus poly myxaتاثٌر اضافة اللقاح البكتٌري 

 طرائقا الضافة  فً نمو وحاصبل نبات الذرؤة الصفراء
 

 فً بعض الصفات الكٌمٌائٌة لتربة ملحٌة مزروعة بالشعٌر تاثٌر معالجة مغناطٌسٌا حسٌن جاسم التوبالنً

واختار كفاءتها فً اذابة  Pseudomonas fluorcenseعزل وتشخٌص بكترٌا   عبدهللا كرٌم جبار

 الفوسفات الصلبة فً المزارع السائلة
واختار كفاءتها فً اذابة الفوسفات الصلبة فً  Baciillus subtillisعزل وتشخٌص بكترٌا 

 مزارع السائلةال

المعدلة مساحٌا  Bergsmaتصمٌم نموذج خرٌطة التعرٌة االخدودٌة باستخدام معادلة  امال هادي كاظم

اربٌل حالة -باستخدام معطٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة) وادي زركاته

 



 

 

 رئيس القسم                                                                           

 حيدر حميد بالو                                                                         

 مصادقة العميد

 تطٌقٌة(

( فً دراسة GIS)ونظم المعلومات االجغرافٌة RS)استعمال تقنٌات االستشعار من بعد)

 1892تغٌرات الغطاء االرضً لقضاء شقالوة بٌن عامً

  احمد مٌرزا عبود
Assessment of tractor noise level during tillage operation with 
rotavor. 

 
Evaluation o tractor noise noise level during tillage operation with 
adisc plough. 

 
Anthropometric  data  ofagricultural workers of Allahabad region 

 تاثٌر معالجة مغناطٌسٌا فً بعض الصفات الكٌمٌائٌة لتربة ملحٌة مزروعة بالشعٌر بشار مزهر جادر

 Effect of vegatatin on the compostion of some soil rehab region south احمد كاظم فزاع
west provence of muthanna 

 تاثٌر تملح التربة والمغنطة على بعض الخواص الكٌمٌائٌة للتربة المتاثرة بالملوحة رحٌم علوان هلول


