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  قائمة الرسائل وا�طاريح 
  )مكننة زراعية (قسم  

 

 

مقدم الرسالة او  العدد
 ا�طروحة 

 ت اسم الرسالة او ا�طروحة                        

 محمد احمد حسن ١
2008  

H1  ١ الحنطة الناعمة      تقييم اداء معمل تنقية البذور باستعمال بذور صنفين من 

سيف احمد  ١
 روضان
2008 

H2 باستعمال مبيد ت قييم اداء آلة رش المبيدات تحت سطح التربة المصنعة محليا لمكافحة بذور ا�دغال 
 الترف<ن                                       

٢ 

 موسى عبد شوجه ١
2003 

H3               ٣ مقارنة اثر اداء المحراث تحت التربة المصنع محليا والمستورد 

او ١ دشيماء سامي د  
2008 

H4  تاثير نظم الحراثة ومعدات التنعيم وسرعة الساحبة في اداء المجموعة المكنية وثباتية تجمعات التربة
 وايصاليتھا المائية                          

٤ 

تحسين ع<وي  ١
 ضلع

2008  

H5 ت القائدة في الساحبة ونوع المحراث وعمق الحراثة ف ي بعض مؤشرات تاثير ا�وزان المضافة ل<طارا
 ا�داء للوحدة الميكنية وبعض   الصفات الفيزيائية للتربة                                                     

٥ 

 رياض جعفر مجيد ١
2005 

H6                             اختباراداء جھاز ھيدروليكي مجمع محليا لحقن المبيدات في جذوع اشجار النخيل
                                      

٦ 

 شامل مظھر عبود ١
2004  

H7             اختبار منظومة لتسخين وضخ الزيت والدھن وخلطه مع االعليقة ومقارنتھا بالطريقة التقليدية
                                 

٧ 

علي عبد المجيد  ١
 علوان
2006  

H8      ٨ تقدير الفواقد اثناء الحصاد ا�لي امحصول الحنطة صنف تموز 
 

حيدر فوزي  ١
 محمود
2004 

H9                     تاثير المخلفات النباتية وسرع معدات حراثة مختلفة في بعض الصفات الفيزيائية للتربة
                                                 

٩ 

منتصر محمد  ١
اسمج  

2003 

H10  تقييم اداء منظومة الري بالتنقيط المصنعة في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية واثرھا في انتاجية
ميا                                  محصول البا

١٠ 

صبا عبد العزيز  ١
 حميد

2006 

H11 ض المؤشرات الفنية وبعض تاثير ضغط انتفاخ ا�طارات القائدة ونوع المحراث وسرعة الساحبة في بع
 صفات التربة الفيزيائية                     

١١ 

 صالح كاظم علوان ١
  

H12                       مقارنة تاثير آ�ت حراثة مختلفة في بعض مؤشرات ا�داء والصفات الفيزيائية للتربة
                                            

١٢ 

يمھدي موسى عل ١  
2004  

H13  مدة القرصية لسرعتين مختلفتين للساحبة ولنوعين داء المس لزعنفة وفتحة التغذية في ا تاثير زاوية ا
 من ا�سمدة الكيميائية                          

١٣ 

 مظفر كريم عبدهللا  ١
2005 

H14 بلي ا�حتكاكي تاثير المعام<ت السطحية لسكك المحراث المطرحي المحلي وسرعة الساحبة في ال
داء الميكني في ترب مختلفة النسجة    وا�

١٤ 

     
 


