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   شارك فيها:التي  لجانعدد ال
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  . تأثير الخواص الفيزيائية لترب جنوب العراق في 9111محمد, ضياء عبد وابتسام عبدالزهرة عبدالرسول.  -5
 . 9العدد 03تكوين القشرة السطحية. مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلة    

  د . توزيع االمالح والجذور في مق9111الراشدي, راضي كاظم, علي حمضي ذياب و ضياء عبد محمد.  -6
     التربة وتأثره بكمية المياه المالحة المضافة ومستويات ووقت اضافة سماد اليوريا للطماطة المروية بالري    
 . 9العدد 03بالتنقيط. مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلد   

    لشد . تأثير ملوحة التربة ونسبة الصوديوم الممدص وا0333محمد, ضياء عبد و داخل راضي نديوي.  -7
 4عدد 09الرطوبي في تجمعات التربة تحت نظام القطرات المائية المفردة. مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلد  

    . تاثير انواع المحاريث على بعض الصفات الفيزيائية  0333،ضياء عبد وكوثر عزيز الموسوي.محمد -8
.                                                 4العدد  09 للتربة . مجلة العلوم الزراعية العراقية . مجلد     

  . تكون القشرة السطحية في بعض ترب من وسط  0339محمد,ضياء عبد وعبد العزيز محمد الذبحاني . -1
     .                                           4العدد  00العراق .مجلة العلوم الزراعية العراقية . مجلد      
  . تاثير نسجة ورطوبة التربة وقشور الرز على  0339محمد,ضياء عبد وعبد العزيز محمد الذبحاني .  -93

.     4العدد  00صالبة القشرة السطحية وبزوغ بادرات الذرة البيضاء .مجلة العلوم الزراعية العراقية .مجلد       
 تركيز االمالح ونسبة الصوديوم الممتز لمياه الري . تاثير  0339محمد,ضياء عبد وداخل راضي نديوي . -99
 .                9العدد  9على االيصالية المائية المشبعة للتربة . المجلة العراقية لعلوم التربة . مجلد     

 .استجابة نمو ومحصول الطماطة للري بالتنقيط السطحي  0339محمد,ضياء عبد وداخل راضي نديوي .-90
 . 4العدد  00سطحي في الترب الرملية . مجلة العلوم الزراعية العراقية . مجلد وتحت ال     

    .نمو وحاصل الذرة الصفراء وتاثره بالحراثة ونقص ماء  0339محمد,ضياء عبد وخالد مقبل الصلوي .-90
 . 6العدد   00الري. مجلة العلوم الزراعية العراقية .مجلد      

 . تاثير اختالف مديات حجوم  0330كريم .سعدون محمد   حسين الشيخلي وياء عبد , عبداهللمحمد , ض-94
       التجمعات في ثباتييتها وتعرية التربة  تحت نظام المطر االصطناعي .مجلة العلوم الزراعية العراقية .    
 .  4العدد   00 مجلد     

 تاثير احجام تجمعات التربة على . 0330عبداهلل حسين الشيخلي ,ضياء عبد محمد ومحمد سعدون كريم .-95
       غيض الماء والسيح السطحي والتعرية تحت نظام المطر االصطناعي .مجلة العلوم الزراعية العراقية .مجلد      
 .  4العدد   09     
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 . تاثير انواع المحاريث والزراعة على بعض الصفات  0335محمد, ضياء عبد وكوثر عزيز الموسوي . -96
 . 9العدد  5الميكانيكية للتربة .المجلة العراقية لعلوم الترية .المجلد      

 . تاثير زيت الوقود في بعض صفات التربة الفيزيائية  0336محمد , ضياء عبد وزهير عبد الكريم غاوي .-97
 . 9العدد  6ونمو محصول الحنطة . المجلة العراقية لعلوم التربة . المجلد      

   . التوزيع الرطوبي والملحي في  0336اء عبد , داخل راضي نديوي وحسن هاشم سلمان . محمد , ضي-98
 . 07التربة الرملية المزيجة تحت نظام الري بالتنقيط . مجلة الفتح العدد     

91-Mohammed ,D .2009 . Soil losses as affected by raindrop impact and 
aggregate size under different soil water potentials . Diyala Agri. Sci. Journal ,1(1) ;     

 18-26  .  

 .استجابة صنفين من الذرة البيضاء لالجهاد  0331 بكر, هاشم , شذى عبد الحسن وضياء عبد محمد . -03
  ء . التاثير في حاصل الحبوب واالستهالك المائي وكفاءة استعمال الما-9المائي تحت ظروف الحقل :      
 وزارة الزراعة .-المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية     

 . تاثير الحراثة والزراعة على بعض الصفات الفيزيائية  0393محمد, ضياء عبد وخالد محمد الصلوي .  -09
 . للتربة تحت ظروف نمو حاصل الذرة الصفراء       

  غناطيسًا و عمق ماء الري بالتنقيط على نمو وحاصل تأثير المياه المعالجة م 0334محمد, ضياء عبد  -00
  986-971( 6,9الخيار في البيوت المحمية . مجلة ديالى للعلوم الزراعية )      

 الري والمغنطة تأثير مصدر مياه  0394ضياء عبد محمد  حميد صالح حماد وعبيد عبدالرحيم عاصي, -00
 لبيئي في نمو وحاصل الخيار في البيئة المحمية . مجلة ديالى للعلوم المقاومة للشد ا والرش ببعض المواد      
 ( .9)6الزراعية        

 تأثير ملوحة مياه الري ومغنطتها والنقع  0394حماد, حميد صالح, ضياء عبد محمد, عبدالرحيم عاصي  -04
           ور هجين ( في انبات ونمو بادرات بذOLIGO-Xبحامض االسكوربيك والمستخلص البحري )      
 الخاص بالزراعة المحمية . Daliaالخيار      

     في تكوين  ريحيةاثر عمليات التعرية ال 0390طه, منذر علي, ضياء عبد محمد و ياسر محمد عبد  -05
     االشكال االرضية في جبل حمرين الجنوبي شمال المنصورية شمال شرق العراق. مجلة ديالى للبحوث     
 االنسانية.    
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 sorghumاستجابة صنفين من الذرة البيضاء  0399بكر, هاشم, شذى عبدالحسن وضياء عبد محمد  -06
bicolor    :التأثير في حاصل الحبوب وبعض صفات النمو الفسلجية -0لالجهاد المائي تحت ظروف الحقل 

 في بعض الخواص الميكانيكية  تأثير الحراثة والزراعة 0399الموسوي, كوثر عزيز و ضياء عبد محمد  -07
 (9العدد) 04مجلة البصرة للعوم الزراعية. مجلة مقاومة الترب للقص.  -9للتربة :       

 تأثير الحراثة والزراعة في بعض الخواص الميكانيكية 0399الموسوي, كوثر عزيز, ضياء عبد محمد.  -08
 ( 9العدد) 04للعلوم الزراعة مقاومة الترب لالفتراق. مجلة البصرة  -0للتربة :       

.تاثير الرش بحامض الهيومك  0396الحياني,علي محمد, ضياء عبد محمد التميمي ونسرين محمد هذال. -01
 ( .9) 8في تحمل بعض اصول الحمضيات لملوحة ماء الري . مجلة ديالى للعلوم الزراعية        

 سماد البوتاسي والشد الرطوبي على نمو نحصول . تاثير ال 0396لطيف , نور سالم وضياء عبد محمد .-03
 ( .0العدد ) 8( . مجلة ديالى للعلوم الزراعية .مجلد  Triticum aestivum)الحنطة      

   .تاثير نوعية مياه الري في معدل  0395التميمي,ضياء عبد,منير هاشم صادق وهادي منهل التميمي.  -09
 ( .0العدد ) 7الفرات للعلوم الزراعية .المجلد الغيض لترب مختلفة النسجة .مجلة      

. تاثير التسميد العضوي والكيميائي في  0396مهدي,ضياء عبد محمد وصبا صبحي خميس .عبد,عزيز  -00
 (.0)العدد 8مجلة ديالى للعلوم الزراعية. م من القرنابيط. صفات النو الخضري والحاصل لثالث تراكيب وراثية  

     . تأثير الرش بحامض الهيومك في 0396,ضياء عبد محمد ونسرين محمد هذال .الحياني,علي محمد-00
 (.0العدد) 01مجلة البصرة للعلوم الزراعية. مجلدتحمل شتالت الاللنكي  كيلوباترا  لملوحة ماء الري.      

 الحقلي  . التنبؤ بغيض الماء0396الصميدعي, ابراهيم احمد, رمزي محمد شهاب و ضياء عبد محمد .  -04
 باالعتماد على بعض خصائص التربة الفيزيائية. مجلة تكريت للعلوم الزراعية.      

 

 

 .للعلوم الزراعية مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 اسم المقرر  م. 
 فيزياء تربة 1
 الري 2
 البزل 2
 الري و البزل 4
 مبادئ تربة 2
 صيانة تربة 6

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  هدكتورا ماجستير/   ت
تاثيربعض الخواص الفيزيائية لترب جنوب العراق في   ابتسام عبدالزهرة عبدالرسول  ماجستير  1

 القشرة السطحيةتكوين 
تاثير المحاريث والزراعة على بعض الصفات الفيزيائية  كوثر عزيز حميد الموسوي  ماجستير   2

 والميكانيكية للتربة
النتروجين ق ومستوى اضافة اليوريا على مصير تاثير طر علي حمضي ذياب  دكتوراه   2

 الري بالتنقيطالطماطة المزروعة تحت نظام   ونمو
 دراسة حركة الكثبان الرملية في منطقة شيخ سعد العراق عبدالجبار جلوب حسن  هدكتورا  4
استجابة نمو ومحصول الطماطة للري بالتنقيط السطحي  داخل راضي نديوي  دكتوراه  2

 وتحت السطحي في الترب الرملية
قص ماء نمو وحاصل الذرة الصفراء وتاثره بالحراثة ون خالد محمد مقبل الصلوي  ماجستير  6

 الري
تكون القشرة السطحية في بعض ترب وسط العراق  عبدالعزيز محمد الذبحاني  ماجستير  7

 وتاثيرها على بزوغ بادرات الذرة البيضاء
وننو تاثير زيت الوقود في بعض صفات التربة الفيزيائية  زهير عبدالكريم غاوي  ماجستير  8

 محصول الحنطة
تاثير مديات حجوم التجمعات في ثباتيتها وتعرية مواد  يحيمحمد سعدون السر   ماجستير  2
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 التربة تحت المطر االصطناعي
 جدولة الري غير الكامل لمحصول الذرة الصفراء سيف الدين عبدالرزاق الحديثي  دكتوراه  10
استجابة صنفين من الذرة البيضاء لالجهاد المائي تحت  شذى عبدالحسن احمد  دكتوراه  11

 قل ظروف الح
تاثير مصدر مياه الري وامغنطة والرش ببعض المواد  عبدالرحيم عاصي عبيد  ماجستير  12

 المقاومة للشد الرطوبي في نمو وحاصل الخيار المحمي
اثر عمليات التعرية والتجوية في تكوين اشكال االرض في  ياسر محمد عبد  ماجستير  12

 العراق-المنصورية  طية حمرين الجنوبي شمال
تاثير نوعية مياه الري في الغيض وبعض الخصائص  هادي منهل رشيد  ماجستير  14

 الفيزيائية لترب متاثرة باالمالح مختلفة النسجة
تاثير الرش بحامض الهيومك في تحمل بعض اصول  نسرين محمد هذال  ماجستير  12

 الحمضيات لملوحة ماء الري
العضوي والكيميائي في صفات النو الخضري تاثير السماد  صبا صبحي خميس  ماجستير  16

 والحاصل لثالثة تراكيب وراثية من القرنابيط
تاثير السماد البوتاسي والشد الرطوبي في نمو وحاصل  نور سالم لطيف  ماجستير  17

 (.Triticum aestivum l)الحنطة 
التربة في  التنبؤ بغيض الماء الحقلي من بعض خصائص ابراهيم احمد هدرس  ماجستير  18

 محافظة ديالى

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو  كلية الزراعة مجلة ديالى للعلوم الزراعية 1
 استشاري علمي  كلية الزراعة / بغداد مجلة علوم التربة 2
 

 : الدورات التدريبية
 

 االنعقاد تاريخ مكان االنعقاد    اسم الدورة
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