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 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة)المجلد ، العدد ،  الصفحة (

 . العنوان المجلة (7000قائمة المصادر: الراوي ، محمد هاشم. )مالحظة تكتب وفق كتابتها في 

6-  
. تاثير مستويات سماد 1001علي,عباس فاضل :غالب ناصر حسين : حافظ عبد العزيز: مثنى كمال.  -1

تحت نظام الري بالرش. مجلة جامعة تكريت   6كبريتات البوتاسيوم في نمو وحاصل الحنطة شام 

 (6(عدد)1مجلد)للعلوم الزراعية. 

تاثير نظام التعقب المحصولي في نمو   1002حسين, غالب ناصر : كامل مطشر :عباس فاضل علي . -1

 (4(عدد)2. مجلة تكريت للعلوم الزراعية مجلد ) 6وحاصل حبوب الحنطة صنف شام 

تاثير موعد التطعيم وسمك     1004حسين, غالب ناصر: عثمان خالد علوان :كفاية غازي سعيد.  -2

مجلة جامعة تكريت  .Citrus sinensis Lصل في الصفات الضررية لشتتات البرتقال المحلي اال

 (1(عدد)4للعلوم الزراعية مجلد )

تاثير الرش بالنحاس والحديد في الصفات الكمية والنوعية لصنف      1004حسين, غالب ناصر.  -4

 ( 1( العدد)4راعية مجلد)مجلة جامعة تكريت للعلوم الز  .Vitis vinefera .Lالعنب حلواني 

تاثير الرش بالحديد والزنك على بعض صفات النمو  1004علوان.عثمان خالد : غالب ناصر حسين .  -5

. مجلة جامعة  Lycopersicon esculentum millالضرري والحاصل في الطماطة صنف الوادي 

 (1(عدد)4تكريت للعلوم الزراعية . مجلد)



.   1005احمد :حافظ عبد العزيز عباس: غالب ناصر حسين .الجبوري, كامل مطشر :صباح كدر  -6

تحت  .Triticum aestivum Lتاثير نوعية مياه الري في نمو وحاصل سبعة اصناف من الحنطة  

 (1( عدد)5ظروف الري التكميلي بطريقة الرش. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  مجلد )

تضلص الشبنت والثوم وطريقة الضزن في القابلية تاثير مس   1006الشمري, غالب ناصر حسين .  -7

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد    .Citrus sinensis Lالضزنية لثمار البرتقال المحلي 

 ( . 1(  العدد ) 6)

الشمري . غالب ناصر :عثمان خالد علوان المفرجي :ثامر عبدهللا زهوان: مزهر شريف شهاب .  -8

المضزن التبضيري والصنف ومدة الضزن في الصفات التسويقية لثمار البطيخ . دراسة تاثير    1008

 ( 1( العدد ) 8مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد )

دراسة تاثير البرودة على قشرة   1008الشمري , غالب ناصرحسين : صباح محمد جميل الهيتي       -9

( 8يز. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . مجلد)ثمار البرتقال وعتاقتها بنشاط انزيم البيروكسد

 (1عدد)

. تاثير 1008سبع , عبد الكريم عريبي : غالب ناصر حسين الشمري :. ثامر عبدهللا زهوان .   -10

التسميد العروي في بعض صفات النمو والحاصل لمحصول الطماطة وزيادة كفاءة استضدام االسمدة 

 جامعة تكريت. –كلية الزراعة -الكيمياوية في الترب الجبسية.المؤتمر العلمي الزراعي الرابع

. دراسة تطور النمو  1008الشمري,غالب ناصرحسين : خالد عبدهللا السهر: عثمان خالد علوان .   -11

لتحديد افرل موعد لجني الثمار. مجلة جامعة تكريت  Annaالثمري لصنفي التفاح الشرابي وال 

 ( 1( عدد)8للعلوم الزراعية . المجلد )

ير رش االشجار وغمر    الثمار في . تاث 1009الشمري, غالب ناصرحسين: اسراء فؤاد حسن.  -11

محلول كلوريد الكالسيوم على الصفات النوعية والضزنية لثمار المشمش المحلي زاغينيا . مجلة جامعة 

 (1(عدد) 9تكريت للعلوم الزراعية مجلد .)

. تاثير الصنف ودرجة النرج 1009الشمري, غالب ناصر حسين: عزيز مهدي عبد الشمري.  -12

 .Diyala Jourمجلة  .Cucumis melo Lلصفات الضزنية والتسويقية لثمار البطيخ وطريقة الضزن في ا

Volome 37     

تاثير بعض المستضلصات النباتية   1011الشمري, غالب ناصرحسين: صباح محمد جميل الهيتي.  -14

ي . على اإلصابات الفطرية في ثمار البرتقال المحلي المضزن في مضازن التبريد التبضيري والميكانيك

 17/4/1011-16المؤتمر العلمي كلية الزراعة جامعة تكريت 

دراسة كيميائية . 1011غالب ناصر حسين ,  صباح محمد جميل الهيتي . , الشمري -15

للتأثيرات الفسلجية ألضرار البرودة والمستضلصات النباتية في قشرة ثمار البرتقال المحلي. مؤتمر كلية 

 1011/ 5جامعة ديالى   / -الزراعة

.تاثير درجات النضج والغمر في كلوريد 8300،صابرين محمد لطيف وغالب ناصر الشمري.العلي -66

الكالسيوم ومدة الخزن في الصفات الخزنية لثمار الطماطة.مجلة جامعة تكريت للعلوم 

 .808-833(4(العدد)00الزراعية.مجلد)

17- fruits study fruting characteristics of seven varieties of grape determine the 

degree convergence .AARJSH Volume 1 issue 28 october2014 1 issn 2278-859x. 

18- Al-Shemmary, GH. N.and Z.S.R. Yusif . 2014.  Effect Agrgnine acid and 

calcium nitrate on physical and chemical characterizes and tomato fruits 

storage ability.  Bull. Fac. Agric. , Cairo Univ. 65:104-122. 

 تاثير بعض المستخلصات النباتية .  8300. ناصر الشمري الشمري ، غالب  هادي، مروة برهان و-01



  (0) 0وطريقة الخزن في الصفات الخزنية والتسويقية لثمار المشمش صنف زاغنيا  وكلوريد الكالسيوم      

  .1012( 1جزء )  5( 2 ) الزراعية للعلوم ديالى مجلة . الصفات الفيزياوية     

 تاثير بعض المستخلصات النباتية . 8300. هادي، مروة برهان و الشمري ، غالب ناصر الشمري  -83 

 ( 8) 0وكلوريد الكالسيوم وطريقة الخزن في الصفات الخزنية والتسويقية لثمار المشمش صنف زاغنيا     

    (. 1( جزء )1( عدد)5مجلد) , الزراعية للعلوم ديالى مجلة الصفات الكيمياوية.    

 تاثير درجات النضج والغمر في كلوريد . 1008 . العلي ، صابرين محمد و غالب ناصر الشمري -76

 مجلة  Lycopersicon esculentuim Millالكالسيوم ومدة الخزن في الصفات الخزنية لثمار الطماطة     

 .( لسنة 1( العدد)8المجلد) .جامعة تكريت للعلوم الزراعية     

. 

22- Ghalib N. Al-Shemmar1, Harith B. Abdurrahman2 and Ghassan J. Zedan. 2013,  

    Effect of some agricultural treatments on fruits storage quality of   two tomato  

    hybrids cultivated in gypsum soil. Journal of Genetic and Environmental  

    Resources Conservation, 1(3):233-246. 
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   الرابع فاكهة مستديمة

   الثالث فاكهة نفضية
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