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 قرار املشرف إ
تأثري اضافة مضاد امللوحة نشهد ونؤيد بأن اعداد حبث التخرج املوسوم بـ )       

بعض الصفات اخلضرية ألشجار االلبيزيا والبوتاسيوم والتداخل بينهما يف 

نورس محدان )    يف تربة ملحية ( اليت قدمها طلبة البكالوريوساملزروعة 

( كانت حتت اشرايف يف جامعة دياىل  صباح كريمحممود ونور قحطان حممد وإهلام 

كلية الزراعة قسم البستنه وهندسة احلدائق وهو جزء من متطلبات نيل درجة  –

 علوم الرتبة واملوارد املائية .  –البكالوريوس يف العلوم الزراعية 
 

 التوقيع 

 املشرف : د. حسن هادي مصطفى 

 املرتبة العلمية : مدرس 

 كلية الزراعة جامعة دياىل 
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 التوقيع 

 املشرف : د. باسم رحيم بدر 

 املرتبة العلمية : مدرس 

 كلية الزراعة جامعة دياىل 

 /5/7102 

 

 وبناء على التوصيات املتوافرة نرشح حبث التخرج للمناقشة ...

 . باسم رحيم بدر م.د                                                                             

 رئيس قسم علوم الرتبة واملوارد املائية                                                                 

                                                                                            /5/7102  

 



 ه
 

 قرار جلنة املناقشة إ
تأثري اضافة نشهد اننا اعضاء جلنة املناقشة اطلعنا على حبث التخرج املوسوم بــــــ )       

 ألشجاربعض الصفات اخلضرية مضاد امللوحة والبوتاسيوم والتداخل بينهما يف 

املزروعة يف تربة ملحية ( يف حمتوياته ، ويف ماله عالقة به ، ونعتقد انه  االلبيزيا

علوم الرتبة  –جدير بالقبول لنيل درجة البكالوريوس يف العلوم الزراعية 

 واملوارد املائية وبتقدير )                    ( 

 رئيس اللجنة 

 الدكتورة عروبة عبد اهلل 

 دكتوره 

 جامعة دياىل  –كلية الزراعة 
 

 عضواً) املشرف ( 

 الدكتور حسن هادي مصطفى 

 مدرس 

 جامعة دياىل  –كلية الزراعة 

 

 

 

 

 عضواً

 الدكتور حسني عزيز حممد 

 مدرس 

 جامعة دياىل  –كلية الزراعة 
 

 عضواً) املشرف ( 

  الدكتور  باسم رحيم بدر

 مدرس 

 جامعة دياىل –كلية الزراعة 
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الخالصــــــــــــــة

عذذذذذ 6102-6102نفذذذذذرب حقلذذذذذةلموسذذذذذةعذذذذذ ال   ذذذذذ ال  ا ذذذذذ 

جامعذذذةدىذذذاليلا ذذذ س –لمذذذ لةوسذذذةال  ا ذذذةنةذذذ ال ةذذذائةو ئ  ذذذةال ذذذ ا  

( ضذذذذذ ئجالاحقلذذذذذة ذذذذذاموس ا ولRCBDالمطا ذذذذذابالعةذذذذذ ا سةال اموذذذذذة 

قموغذذذذ  لاذذذذ2000,1000,0اضذذذذاعةمضذذذذادال و لذذذذةول ال ذذذذةمةذذذذا ىابو ذذذذ 
-0



لال ذذذذذذذان الذذذذذذذق والعامذذذذذذذ وذذذذذذذيالاذذذذذذذ ال A2وA1وA0و مذذذذذذذ ل ذذذذذذذا

ق لاذذذذذموغ 2000,1000,0 ذذذذذةمةذذذذذا ىابلال   ا ذذذذذس لول ال
-1

و مذذذذذ ل ذذذذذالذذذذذـ

K0وK1وK2 ذذذذذرى العذذذذاموس عذذذذذ ن ذذذذذ  ذذذذذ  سقل  ا ذذذذة وذذذذيالاذذذذذ ال 

  لدىةسةذذذذذس ئ9 ذذذذذةعذذذذذ  قلذذذذذةمو سذذذذذة ا ل س ىذذذذذاال   واشذذذذذحا 
-0

جئذذذذذلس(

ادىالذذذذذي  ةذذذذذس (A2 ىال الذذذذذممذذذذذ مضذذذذذادال و لذذذذذة اةذذذذذالئاذذذذذا اا ال 

ال ةذذذذا ى(وA0 ال ةذذذذا ىا ولج سذذذذصال ذذذذفابال   و ذذذذةنسا ذذذذال عاموذذذذة

الذذذق لال   ا ذذذس لعمذذذ لاذذذ  سقامذذذالالئةذذذ ةمضذذذادال و لذذذةمذذذ (A1 ال ذذذان 

موغذذذ  لاذذذق1000ال ذذذان  لمذذذ الذذذق لال ةذذذا ى
-0

 ةعذذذ ج سذذذصزىذذذاداواضذذذ(

مضذذذادمذذذ لال ةذذذا ىال الذذذم ذذذقبمعاموذذذةالاذذذ ا لظا ال ذذذفابال   و ذذذة

(اعضذذذلالئاذذذا اولح سذذذصA2K1 ل سال   ا ذذذوال ةذذذا ىال ذذذان مذذذ ال و لذذذة

 ال فابال   و ة 

 
 


