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مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية  : للنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا
 .للعلوم الزراعية لمجلة ديالى

  المايكورايزا  (. تأثير فطـــــــر1002سهيل ، فارس محمد والمختار، منذر محمد علي وعباس،حافظ إبراهيم . ) -1
         Glomus mosseae ( . 3العراقية . عدد) ةوالزنك في نمو نبات الحنطة .مجلة العلوم الزراعيـــ 

 35ـــ33صفحة .            
 ( .تأثير فطــــر 1001المختار، منذر محمد علي وسهيل ، فارس محمد وعباس ، حافظ إبراهيم . ) -1

 ة .المؤتمر العلمي الرابع للبحوث الزراعيــــــة المايكورايزا والفسفور في نمو نبات الحنط            
 .    33ــ   35( .صفحة. 1عدد) 7وزارة الزراعة. مجلة الزراعة العراقية .مجلد  15/2/1002            

 ( . تأثير فطــــر  1001سهيل ، فارس محمد والمختار ، منذر محمد علي وعباس نحافظ إبراهيم  .) -3
 والفسفور في نمو نبات الذرة الصفراء . مجلة الزراعـة  Glomus mosseaeرايزا المايكو              
 ( .2.عدد.)7العراقية . مجلد              

 (. تأثير األسمدة الحيوية والكيميائية في نمو وحاصل نباتات الحنطة عند 1005فارس محمد .)، سهيل -4
 . 134ـــ  131. صفحة . 32لة ديالى .مجلد إضافة وعدم إضافة مبيد الباساميد. مج             

 نجم ، فارس محمد سهيل وعباس ، جاسم عبد العزيز وعباس ، حافظ عبد العزيز وعلي ، خالد حاتم  -3
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 (. مستوى معرفة الفالحين للنباتات الطبية التي تنمو في البيئة المحلية في بعض قرى  1002.)             
 (.52وعالقتها ببعض خصائصهما .مجلة األستاذ ـ كلية التربية ابن رشد .العدد )محافظة ديالى              
 . 337ــ  343صفحة.               

 (. تأثير المبيد الفطري الكينواليت فـــــي  1002سهيل ، فارس محمد والسامرائي ، إسماعيل خليل .) -3
 االزوتوباكتر وأثرهما في نمو وحاصل نباتات التداخل بين فطريات المايكورايزا وبكتريا               
 . 125ــ 105(. صفحة. 3عدد.) 7القمح . مجلة االنبار للعلوم الزراعية .مجلد.               

 (. تحديد أدنى تركيز مثبط من المبيدات الكيميائية  1002سهيل ،فارس محمد وفهمي ، عالء حسن .) -7
 وتوباكتر تحت مدد حضن مختلفة. المؤتمر العلمي األول لكلية الزراعة  في أعداد بكتريا االز                

  121-222(. صفحة  2عدد) 2. مجلة ديالى للعلوم الزراعية .مجلد 1002/ 3/ 23ــ 23من             
 (. تأثير مستويات مختلفة من خليط مبيدات  1002سهيل فارس محمد والسامرائي ،إسماعيل خليل .) -5

 األدغال في نمو وأعداد خاليا بكتريا االزوتوباكتر تحت مدد حضن مختلفة . المؤتمر العلمي               
 -كليـة العلوم  –. مجلة ديالـــــــــى للعلوم الصرفة 22/1002/ 23ــ  23األول لكلية العلوم                 
 . 105ــ  221(  صفحة 4عدد) 3جامعة ديالى . مجلد                

 (. تأثير خليط مبيدات األدغال في التسميد 1002سهيل ،فارس محمد والسامرائي ، إسماعيل خليل .) -2
 الحيوي من فطريات المايكورايزا وبكتريا االزوتوباكتر وأثرهما في نمو وحاصل نباتات القمح.             
 . 1002/ 21/ 24ــ  23المؤتمر العلمي األول لجامعة ديالى              

 ( .تأثير التداخل بين فطر 1020سهيل ، فارس محمد وحسن، احمد ياسين وكاظم ، شروق محمد.) -20
 والمادة العضوية في نمو نبات الشبنت . مجلة    Trichoderma harzainumالترايكوديرما             
 . 235ـ ـ 212( . صفحة  2(عدد ) 20جامعة تكريت للعلوم الزراعية .مجلد )            

 (. استجابة نبات    1020سهيل ، فارس محمد ومهدي ، عماد عدنان وفهمي ، عالء حسن . ) -22
 والسماد النيتروجيني     Azotobacter chroococcumالـــــذرة  الصفراء للتلقيح ببكتريا              
 . 270ــ 231( .  صفحة  2.عدد ) 1.مجلة ديالى للعلوم الزراعية مجلد              

 ( تأثير التداخل بين بكتريــــــــا  1020سهيل، فارس محمد وعبود، محمد علي وفرحان، لؤي داود.) -21
          Azotobacter chroococcum .والمادة العضوية والسماد النيتروجيني في نمو الذرة الصفراء 
 ( عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية  4)  العدد  5مجلة االنبار للعلوم الزراعية .المجلد :            
 . 1020/ 21/20-22جامعة االنبار للفترة  –الزراعة            

  T.harzianumسهيل، فارس محمد والسامرائي، إسماعيل خليل . التداخل بين المبيد الحيوي  -23
 والتسميد الحيوي وتأثيرهما في الصفات المايكروبايولوجية في تربة الرايزوسفير نباتات القمح .            
 .3/1022/  4ــ3جامعة ديالى للفترة  –المؤتمر العلمي الوطني . لكلية الزراعة            

   الى التربة ى الملــح المضاف سهيل، فارس محمد وفرحان، لؤي داود وعبود، محمد علي . تأثير نوع ومستو  -11
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مجلة جامعة تكريت  ونمو نبات الذرة الصفراء .   Azotobacter chroococcumفي كفاءة بكتريا       
 230ــ  210( صفحة  3العدد ) 22مجلد للعلوم الزراعية.

 خل بين              (. تأثير التدا 1021فارس محمد وفهمي ، عالء حسن والراوي ، علي عبد الهادي ) ، سهيل -23
 نمو الزراعي في والسماد النيتروجيني والكبريت Azotobacter chroococcumالتلقيح ببكتريا          
 113 -127(. 1العدد) 33جامعة القاهرة.مجلد  -كلية الزراعة -وحاصل الطماطة. المجلة العلمية         

16- Faris .M. S. and  Imad A. M.(2011). Response of Azospirillum brasilense  
                bacteria to the types and concentrations of different salts . 10th 
                international symposium .29th of September -1st October 2011. Cluj- 
                Napoca ,Romania. Bulletin   UASVM     Agricultural , 68 ( 1 ) 2011. 
               362 – 356. 

  . مجلة علوم 1021الخيار. المسبـــــب لموت بادرات   Rhizoctonia spللفطر  المكافحة المتكاملة- 17
 ( . 1العدد )  13المستنصرية . مجلد         

18- Effect of mycorrhizal fungi inoculation and seaweed    extract  spray on  
             some growth characters and yield of cucumber (Cucumis  sativus L. )  .  
           Journal of Genetic and Environmental Resources Conservation,2013,1(3).  
          Sweden. 209 – 214 .Impact facter : 0.738. 
19-EFFECT INOCULATION OF AN ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS  
        (CUALOSPORA LEAVIES) AND NITROGEN FIXER AZOSPIRILLUM 
        BRASILENS ANDSEAWEED EXTRACT IN PLANT GROWTH ONIONS 
       IRRIGATED WITH SALTY WATER. International Journal of Agricultural  
       Science and Research (IJASR) .2013. Vol. 3, Issue 2, 237 – 244.Impact 
       facter : 4.1284. 
20-Test the efficiency of mycorrhizal fungi  (Glomus fasciculatum ) and  
          magnetic water to reduce the effect of salinity on   plant onion (Allium  
          cepa L. ). Bulletin   UASVM  serie    Agricultural 70 (2) 2013. 325 – 333  
           Romania. 

 والتسميد النباتي Trichoderma harzianum   تأثير التداخل بين التلقيح بفطر الترايكوديرما  -12
 يالى ( . مجلة د .Allium cepa L) Onionوالكيميائي في نمو  نبات البصل  .Chara spبطحلب        
 . 132 - 113.  1023( 1( الجزء )1العدد )  3للعلوم الزراعية. مجلد         

 
22- Efficacy of tolerance of bio-agents and plant pathogenic fungi to fungicides  
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          by food poison technique. European Academic Research .vol. II .     
         Issue.12.2015. 

 تأثير المايكورايزا في نظام الدفاع األنزيمي لنباتي الذرة الصفراء وزهرة الشمس المعرضة لإلجهاد   -13
 . 1023.–الملحي . مجلة ديالى للعلوم الصرفة         

  نبات نمو وحاصل في األزوتوباكتر وملوحة ماء البزل بكتريا من تأثير التداخل بين نوعين -14 
 . 1023 .(1العدد ) 5مجلد  ––مجلة ديالى للعلوم الزراعية .   .Triticum  aestevium Lالحنطة     
 تأثير األسمدة العضوية والحيوية في تشجيع نمو فسائل النخيل لصنفي البرحي والخالص المكثرة  -13

 . 1023(. 1العدد ) 5مجلد  ––بالزراعة النسيجية . مجلة ديالى للعلوم الزراعية       
 ( ونمو وحاصل  NPKتأثير المخصبات الحيوية وحامض الهيومك في جاهزية العناصر الكبرى ) -13

 (. 1العدد ) 5مجلد  ––مجلة ديالى للعلوم الزراعية الطماطة صنف كاندال داخل البيوت المحمية  .        
        1023 . 

 في العراق.  . Capsicum annuum Lحدوث ومكافحة مرض التعفن الفحمي على الفلفل الحلو  -17 
 ( لسنة 3العدد ) –مجلد الثامن –جامعة القاسم الخضراء –مجلة الفرات للعلوم الزراعية كلية الزراعة       
       2112. 

 في محتوى أوراق فسائل نخيل التمر صنفي  EM1تأثير األسمدة العضوية والمخصب الحيوي  -15 
 الجامعة  -المؤتمر العلمي الدولي السنوي األول  -ر المعدنية البرحي والخالص من بعض العناص        

 . 3/1023/ 27ــ  23- التقنية الجنوبية          
 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 اسم المقرر  م. 
 احياء مجهرية _ المعهد التقني بعقوبة                     1
 ة كلية الزراع –مجهرية  أحياء مبادئ 2
 للعلوم الصرفة  ربية_ كلية التدرس تخصصي  3
 كلية الزراعة –تلوث تربة ومياه  4
 كلية الزراعة –التربة المجهرية  أحياء 5
 كلية الزراعة –مخصبات حيوية متقدم  6

 
 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة



 2 

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
تأثير األسمدة العضوية والحيوية في تشجيع نمو فسائل النخيل  ندى محمد شندوخ   ماجستير     1

لصنفي البرحي والخالص المكثرة بالزراعة النسيجبة تأثير األسمدة 
العضوية والحيوية في تشجيع نمو فسائل النخيل لصنفي البرحي 

 والخالص المكثرة بالزراعة النسيجبة
تأثير الملوحة في نمو ونشاط  بكتريا االزوتوباكتر وأثرهما في نمو  اية خالد     ماجستير      2

 .وحاصل الحنطة 

واألسمدة الكيميائية في نمو وحاصل ثالث  ةتأثير المخصبات الحيوي اثير عبد الوهاب    ماجستير     3
 .أصناف من الباميا 

 شتالت الرمان  في نمووالمحلول المغذي   ةتأثير المخصبات الحيوي   سالم خالد     ماجستير 4

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 عضو بغداد جمعية علوم التربة العراقية  1
    
 

 : الدورات التدريبية
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة

 2113 الىجامعة دي دورة المكتبة االفتراضية 

التنمية البشرية وأهميتها التنمية البشرية 
 وأهميتها

جامعة  –مركز التطوير والتعليم المستمر 
 ديالى

2116 

   
   

 

مقاالت  كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 
 :علمية,الخ(
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