
 قسم التربة/ واالطاريح  قائمة الرسائل                             

                                       

 العدد مقدم الرسالة أو االطروحة عنوان الرسالة  أو االطروحة                    ت

1 

 

 1   االله صكبان لمى عبد    محتوى وتوزيع معادن الفلدسبار في بعض الترب الرسوبية .

2 

 

تاثير الرش بالحديد والمنغنيز في تربة متباينة التجهيز بالبوتاسيوم في نمو 
 وحاصل الحنطة 

 1    يوسف احمد محمود    

3 

 

 1   عروبة عبدهللا احمد    حالة وسلوكية البوتاسيوم في ترب الزراعة المحمية 

4 

 

 1   جواد طه محمود     التربة والرش في نمو وحاصل ومكونات البطاطا  الى NPKتاثير اضافة ال

5 

 

الخصائص المائية غير المشبعة لتربة معاملة وغير معاملة بزيت الوقود تحت 
 اسلوبي الجريان الموجي والمستمر 

 1   سلوم برغوث سالم    

6 

 

مشروع اللطيفية في االثرية والعراقيب من  تغايرات في الترب الممتدة بين التلول
 جنوبي بغداد 

 1   جنان عبد االمير عباس     

7 

 

 1   عبد القادر العريبي     حالة وسلوكية المغنسيوم في الترب المحلية  

8 

 

 1   مثنى خليل ابراهيم   توصيف وتوزيع مواد االصل لبعض الترب الرسوبية واثرها في صفات الترب 

9 

 

الفوسفاتية  ومستوياتها وتجزئة اضافتها في الفسفور  تاثير بعض انواع االسمدة
 الجاهز في التربة وحاصل الذرة الصفراء 

 1   احمد نجم عبدهللا   

11 

 

تقييم الواقع الخصوبي للحديد واستجابة نبات الحنطة في بعض ترب السهل  
 الرسوبي 

 1    عباس خضير عباس 

11 

 

 1    صادق كاظم تعبان   للبوتاسيوم في نمو وحاصل الحنطة تاثير اضافة التسميد الورقي واالرضي 

12 

 

تاثير التوليفة السمادية من عنصري الفسفور والبوتاسيوم  عن طريق التربة 
 والرش في نمو نبات الطماطة تحت ظروف الزراعة المحمية  

 1   دنيا حسين ولي  

13 

 

التغاير الفصلي في دالة عمق حيوية لترب رسوبية متقطعة النسجات في ابي 
 غريب 

حليمة عبد الجبارعبد 
 الرحمن

  1 

14 

 

والتغطية في التوزيع الرطوبي للتربة وكفاءة استخدام تاثير مستويات ماء الري 
 الماء لمحصول البطاطا تحت نظام الري بالتنقيط 

 1   مطهر عبده عثمان  

15 

 

 1   امل راضي جبر   توصيف نشوء بناء بعض الترب الجبسوية في العراق 

16 

 

لفيض الماء في ترب  green and amptلمعايير معادلة  التحليل التجريبي

 مختلفة النسجة 

 1   عباس حميد ذياب  

17 

 

 1   حسن هادي مصطفى  تاثير مصدر مياه الري والنتروجين في نمو الدخن وبعض صفات التربة 



 

18 

 

 1   حامد حسين رجب  والزنك في نمووحاصل  صنفين من الرز تاثير اضافة البوتاسيوم 

19 

 

تاثير نوعية مياه الري ومغنطتها ومستويات السماد البوتاسي في بعض صفات  
 التربة الكيميائية ونمو وحاصل الذرة الصفراء 

 حياوي ويوة عطية  
 رسالة   

  1 

21 

 

دور المادة العضوية ونوعية المياه في حركة وتوزيع االمالح في الترب المتاثرة 
 باالمالح 

 1   صادق جعفر حسن  

21 

 

تاثير اضافة اوكزاالت البوتاسيوم واوكزاالت وكاربونات االمونيوم وكلوريد 
 الباريوم على ذوبان الجبس في التربة 

 1   تغريد فرج يونان  رسالة

22 

 

اثر التداخل بين معادن الكاربونات ومعادن االطيان السليكاتية والحديد في سلوك 
 الفسفور المضاف 

 1   مصطفى عبد المنعم 

23 

 

تاثير ملوحة وصودية ماء الري وتداخالتهما مع التربة في بعض الخصائص 
 المائية لترب مختلفة النسجة 

 1   اطروحة تغريد فرج يونان 

24 

 

 1   باسم شاكر عبيد      طبيعة تواجد معدن الباليكورسكايت في بعض الترب الجبسية العراقية 

25 

 

استعمال االستشعار عن بعد لدراسة انعكاسية االغطية االرضية وعالقتها ببعض 
 صفات التربة في منطقة ابي غريب

 1   احمد اسعد زعين   

26 

 

في تربة صحراوية مستغلة زراعيا تحت انظمة  سلوكية بعض االسمدة البوتاسية
 ري مختلفة 

 1   قيس حسين عباس 

27 

 

 1   موسى طه خلف  رسالة المنقطات على بعض خواص تربة الدور الجبسية  تاثير اختالف تصاريف

28 

 

بعض الخواص الفيزيائية تحت انظمة ري مختلفة  مع استعمال البتيومين  دراسة
 في الدور  لتربة جبسية

 1    بهاء عبد الجبار عبد الحميد

  
29  

على استعمال فوسفات وكاربونات االمونيوم كمصلحات للترب الجبسية واثر ذلك 
 نمو وانتاجية  الذرة الصفراء 

 عبد السراب حسين الجنابي
  اطروحة       

  1 

31 

 

والرش بالنحاس في امتصاص بعض المغذيات ونمو  تاثير التسميد بالبوتاسيوم
 وحاصل الذرة الصفراء 

 1   عبد الرزاق علي حمادي

31 

 

تاثير مصدر السماد البوتاسي ومستوى وطريقة اضافته في نمو وانتاجية الذرة 
 الصفراء ومكوناته ونوعيته 

 1   كريم سعيد عزيز  

32 

 

التربة وبالرش في نمو وحاصل ونوعية  تاثير مستويات الفسفور المضاف الى
 الذرة الصفراء 

 1   علي جاسم هادي   

33 

  

تاثير محتوى التربة من الجبس في تحلل مواد عضوية مختلفة وتكوين االحماض 
 الدبالية وتاثير ذلك في حالة وسلوكية البوتاسيوم 

 1   عالء حسن فهمي     

34 

 

 1   فاضل مجبل عباس    المتاثرة بالملوحة سلوك البورون اثناء غسل بعض الترب 

35 

 

توصيف وتصنيف وحدات ترب مشروع شمال الكوت والتنبوء عن بعض 
 الصفات الفيزيائية باستعمال نظام المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 

 اياد حميد عباس 
 اطروحة 

  1 

 1   خالد انور خالد  الجافة وشبه الجافة دراسة الخواص االنعكاسية الطيفية لترب المناطق   36



 
 

 )سبايرول(

37 

 

التقويم الحرج لدوال نقل الماء لتربة مزيجة رملية معاملة بزيت الوقود 
 )سبايرول(

 1   نمير طه مهدي  

38 

 

تقدير االحتياجات المائية لمحصول الذرة الصفراء اعتمادا على الري الناقص 
 مقاييس التبخر ومقارنته بالمعادالت المناخية و

 1   اطروحة عدنان شبار فالح 

39 

 

 1   عامرة محمد علي    التداخل بين الزنك والفسفور في نباتات الحنطة 

41 

 

 1   رسالة اسود حمود اسود   في العراق  phytoremediationاستصالح الترب المتاثرة بالملوحة بال 

41  

 

اطروحة حياوي ويوة  ومستوياتها وطرائق الري في نمو وحاصل البطاطا  تاثير مصادر االسمدة
 عطية 

  1 

42 

 

عالقة المواد الرابطة بشكل وحجم المسام على االيصالية المائية المشبعة في  
 بعض الترب العراقية 

 1   بالل مجيد كريم      

43 

 

 1   عالء نوري ابراهيم    لبعض الترب الملحية في وسط العراق  التكوين المعدني والميكرومورفولوجي

44 

 

 1   اطروحة جواد طه محمود  تاثير التسميد العضوي والمعدني في نمو وحاصل البطاطا 

45 

 

تاثير نوع الغطاء النباتي في تحوالت معدن السمكتايت في بعض ترب غابات 
 شمال العراق 

 1   دنيا عبد الرزاق عباس  

46 

 

تاثير السماد العضوي والبوتاسي في جاهزية البوتاسيوم وفي نمو وحاصل الذرة 
 الصفراء 

 1   بشار مزهر جادر   

47 

 

تاثير المادة العضوية والتركيب االيوني لمحلول التوازن في سلوك وحركة 
 الفسفور في التربة 

 1   كاظم مكي ناصر اطروحة  

48 

 

والفطر  azotobacterمحلية من بكتريا  التاثير المتداخل بين عزالت 

trichoderma  في تثبيت النتروجين وجاهزية بعض المغذيات لنبات الشعير 

 1   حسين عرنوص فرج  

49 

 

في تحرر البوتاسيوم تاثير مواعيد ونوعيات مياه الري ومستويات البوتاسيوم 
 ونمو الذرةالصفراء 

 1   مجيد حبيب مجيد    

51 

 

 1   حسين عباس محمد   مقارنة نظم ري امحصول اللهانة وقياس االستهالك المائي 

51 

 

في انتاج خرائط مالئمة اراضي مشروع  Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 السالميات لبعض محاصيل الحبوب 

 1   وليد محمد مخلف   

52 

 

وصخر الفوسفات في تحرر الفسفور ونمو  تاثير مستويات الكبريت والمغنسيوم
 محصول الحنطة 

 1   سميرة ناصر حسون   

53 

 

تاثير التسميد الحيوي )االزوتوباكتر ( والعضوي والمعدني في نمو وحاصل 
 حنطة الخبز ومحتواها من المغذيات 

 1   اسماء سليم حسين   

54 

 

التكامل بين التسميد المعدني والعضوي والحيوي في انتاجية محصول  تاثير
 في البيوت البالستيكية الطماطة 

 1   شيرين مظفر علي 



55 

 
 

 1   اطروحة اياد كاظم علي وراثة وتطور آفاق الكسب لبعض ترب شمالي العراق 

56 

 

الملحي  في نمو وحاصل الحنطة باستعمال التسميد  تقليل التاثير الضار لالجهاد
 الورقي 

اطروحة سعدي مهدي 
 محمد 

  1 

57 

 

 1   جبار سالل عبد الحمزة  في بعض خواص التربة وحاصل الذرة الصفراء تاثير مخلفات عضوية مختلفة 

58 

 

في نمو وحاصل الذرة  تاثير مصادر  ومستويات المغنسيوم وكبرتات البوتاسيوم
 الصفراء ومحتواها من العناصر الغذائية 

 1   احمد عبد الجبار جاسم  

59 

 

والتجفيف في التشقق والتقشر لتربة مزيجة طينية غرينية تاثير دورات الترطيب 
 وبعض خصائصها الفيزيائية 

 1   عبد الكريم مالح كاظم  

61 

 

دراسة الصفات الفيزيائية لترب بعض مالعب كرة القدم وبعض الحلول المقترحة 
 لمعالجتها 

 1   اطروحة موسى طه خلف

61 

 

اثرالتداخل بين الملوحة والتسميد النتروجيني والفوسفاتي على نمو وبعض 
 مكونات الذرة الصفراء ) سبايرول (  

 عبد سراب حسين الجنابي 
 رسالة سبايرول   

  1 

62 

 

تاثير نوعية مياه الري على الخواص الفيزياوية لبعض االتربة الكلسية في 
 محافظة نينوى 

 1   عباس فاضل علي    

63 

 

دراسة التوزيع المعدني لبعض االتربة الكلسية في المناطق الجافة وشبه الجافة 
 لشمال العراق 

 1   عبدهللا عزاوي رشيد    

64 

 

المشخصة تقليديا وجزيئيا بتقنية  brevibacteriumقدرة بعض انواع جنس 

 ( على انتاج البكتريوسين pcrتفاعل البلمرة المتسلسل )

 1   نادية حسين وعد    

65 

 

راغياوالعشوائية ودراسة تحضير بعض البوليمرات الثنائية االستيلين المنتظمة ف
 (  االيتاكونيك -لوجية لكوبوليمرات )االكيليكيولبوالفعالية ا 

 1   عمار عبد الغني قاسم   

66 

 

 1   رسالة باسم رحيم بدر   تاثير السماد البوتاسي في تحمل الحنطة لملوحة التربة

67 

 

التاثير المتداخل بين التسميد العضوي وكمية الماء المضافة في جاهزية مغذيات 
 النبات في التربة وحاصل البطاطا

 1   اطروحة باسم رحيم بدر   

68 

 

 محمد علي عبود    تاثير الري بالتنقيط والتسميد العضوي والتغطية في نمو وحاصل البطاطا 
 اطروحة    

  1 

69 

 

تاثير الحديد والزنك والبيكاربونات في نمو وحاصل بعض اصناف الحنطة 
 وعالقتها ببعض مضادات االكسدة االنزيمية 

  عباس علي حسين  
  اطروحة      

   1 

71 

 

التنبؤ بالشد عند جبهة االبتالل من قياس المحتوى الرطوبي خالل عملية الغيض 
 لترب مختلفة النسجة  

 حسين عبد المجيد جاسم   
 اطروحة      

  1 

71 

 

تاثير االستزراع وميل سطح التربة في بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية 
 العراق –لتربة واحة العبيدي الصحراء الغربية 

 رسالة محمد عبدهللا محمد  
 

  1 

72 

 

تاثير العوامل الطبيعية  في نمو الثروة المغابية في مدينة الموصل باستخدام 
 ( Gisتقنيات نظم المعلومات الجغرافية )

 فراس وليد ابراهيم  
 رسالة دبلوم عالي   

  1 

 1   زينة عامر ادريس   الملوثات العضوية والمغذيات في  تاثير بعض العوامل التشغيلية في كفاءة ازالة 73



 برك االكسدة المغطاة بنباتات عدس الماء  

74 

 

 1   خمائل علي كريم    تاثير اضافة الكالسيوم للتربة والرش بالبورون في صفات نمو وحاصل الحنطة

 


