
  قسم االرشاد / واالطاريح  قائمة الرسائل                             

                                       

 عنوان الرسالة او االطروحة                      ت
                 

مقدم الرسالة 
 االطروحةأو

 العدد

1 

 

المستوى المعرفي  في مجال التعامل مع مبيدات اآلفات الزراعية لدى مزارعي 
 الخضر المحمية في قضاء المحمودية  

  1   سعد عبيد فياض    

2 

 

مستوى تطبيق مزارعي القطن في محافظة التاميم للتوصيات العلمية التي اوصى 
 بها البرنامج الوطني االنمائي 

  1   عدنان ابراهيم خميس  

3 

 

واقع الخدمة االرشادية لمزارعي الخضراوات المحمية في محافظتي النجف 
 وكربالء المقدستين 

   1   سناء ثابت نجيب   

4 

 

تقويم عمليتي التخطيط والتنفيذ في بعض المحافظات الوسطى من العراق من وجهة 
 نظر العاملين في القطاع الزراعي 

 1   علي لطيف جاسم   

5 

 

تحديد البحوث في مجال الزراعة المستدامة فيموضوع وقاية الخضراوات وبعض 
 المؤشرات ذات الصلة بنقلها 

 1     كاظم هاشم حسين 

6 

 

المستوى المعرفي لمربي فروج اللحم في محافظة بغداد للتوصيات العلمية ذات 
 الصلة بتربيته 

 1   احمد ساجد حميد  

7 

 

الزراعية التي تنفذها الشركات والهيئات العامة التابعة  واقع عملية نقل التقانات
 لوزارة الزراعة  ) سبايرول ( 

 علي جابر عبد الحسن  
 )سبايرول(    

  1 

8 

 

 1   حسين خضيرعبدالحسين دور االرشاد الزراعي في الجمعيات الفالحية التعاونية في العراق 

9 

 

الزراعي بالمزارع الجماعية في ظل سياسة التحوالت االشتراكية  دور االرشاد
 للقطاع الزراعي في العراق 

 1   عدنان حسين الجادري  

11 

 

دراسة تقيمية للبرنامج الزراعي التلفزيوني الذي تعده الهيئة العامة للتدريب 
 1985 -1984واالرشاد الزراعي للفترة 

 1   طارق محمد علي  

11 

 

 1     مثنى عبد الرزاق قاسم   واقع مهام الموظفين العاملين في االرشاد الزراعي في محافظة نينوى 

12 

 

اتجاهات فالحي الحويجة / محافظة التاميم نحو استخدام بعض التقنيات الزراعية 
 الحديثة وعالقتها بالعوامل الشخصية واالجتماعية واالقتصادية واالتصالية 

 1   عبد الستار عمر عثمان 

13 

 

 1    وسام ياقو عزيز   السلوك القيادي للقادة الريفيين المحليين في قضاء تلكيف وعالقته ببعض المتغيرات 

14 

 

في مجال استخدام  المتطلبات التعليمية والتدريبية للفالحين في محافظة التاميم
 وصيانة منظومات الري بالرش المحورية وعالقتها ببعض العوامل 

 1    صالح جاسم امين  

15 

 

 هاشم سعيد مراد   مشكالت انتاج وتسويق التفاح في محافظة دهوك وعالقتها ببعض المتغيرات 
 

  1 

16 

 

النباتي من وجهة نظر الموظفين العاملين في القطاع  معوقات تنمية االنتاج 
 الزراعي في محافظة نينوى  

 1   علي محمد جاسم  

 1     زهراء ميسر سلطان اثربرنامج تعليمي في تنمية معارف الناشئات الريفيات في مجال زراعة بعض  17



 الخضراوات الصيفية  

 


