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 مقدم الرسالة أو االطروحة  عنوان الرسالة  أو االطروحة                     ت   

1.  
اثير ملوحة مياه الري ومغنطتها والرش ببعض المواد المقاومة للشد  ت

 الملحي في نمو وحاصل الخيار في البيئة المحمية  
 عبد الرحيم عاصي عبيد  

2.  
الموقع ،موعد التلقيح ومصدر اللقاح في نسبة العقد وصفات الحاصل   اثيرت

 لنخلة التمر صنف اشرسي  
 احمد ثامر حومد   

3.  
والتسميد العضوي في نمو بعض    trichoderma sppاثير التلقيح بفطر ت

 اصول الحمضيات  
 منعم فاضل مصلح     

4.  
اثير الفسفور وحامض الهيومك في النمو وحاصل البذور ومركبات  ت

 االيض الثانوي فيها لنبات الينسون  
 عمار جبار امين     

5.  
نوع السماد في صفات نمو وحاصل الطماطة وتقدير بعض المعالم    اثيرت

 الوراثية  
 فيصل موفق مزهر    

 تحسين علي ابراهيم      نتاج الثايمول ومشتقاته في نبات الحبة السوداء خارج وداخل الجسم الحي  ا  .6

7.  
اثير الرش ببعض االسمدة العضوية وطرائق التربية في نمو وحاصل  ت

 ثالثة هجن من الخيار في البيوت المحمية  
 يحيى  عمر غازي     

8.  
الكالسيوم في بعض صفات النمو   اثير حامض االرجنين ونترات ت

 والحاصل والقدرة التخزينية لثمار الطماطة صنف كنز  
 زينة سامي راشد      

9.  
اثير ملوحة مياه الري والرش باالحماض االمينية  )البرولين ،االرجنين (  ت

 في نمو وحاصل البطاطا   
 محمد سلمان محمد    

 رغد عبد الحمزة جوامير   والحديد المخلبي في اكثار االجاص ماريانا خارج الجسم الحي      BAاثيرت  .10

11.  
والنوعية  اثير التكييس والرش باالثيفون واالنضاج في الصفات الكمية  ت

 لثمار نخلة التمر صنف زهدي . 
   رؤى عبد حسن     

12.  
للنمو واالكثار في ظروف الحقل   Arizonaستجابة نبات الداليا صنف  أ

 وخارج الجسم الحي . 
   سارة علي محمد     

13.  
لملوحة   اثير الرش بحامض الهيومك في تحمل بعض أصول الحمضيات ت

 ماء الري  
 نسرين محمد هذال   



 

14.  
وتزهير  اثير االسمدة العضوية والتلقيح الحيوي بالمايكورايزا في نمو ت

 نبات الكالديولس . 
 رسل مهدي صالح   

15.  
اثير االرتباع والجبرلين والتسميد بحامض الهيومك في نمو وانتاج اللهانة  ت
 . 

 نشوان عبد الحميد عباس   

16.  
نوع السماد في صفات النمو الخضري والحاصل في ثالث هجن من    اثيرت

 القرنابيط  
 صبا صبحي خميس   

 

17.  
اثير التسميد البوتاسي في صفات النمو والحاصل لبعض اصناف اللوبيا  ت

 . تقنية الرابد ودراسة البعد الوراثي باستخدام 
 ايمن ابراهيم محمد   

18.  
والمستخلص البحري والجبرلين في   EMIر اضافة المخصب الحيوي اثيت

 نمو فسائل النخيل صنفي البرحي والخالص  
 ندى محمد شندوخ   

19.  
البرتقال المحلي   اثير التظليل في نمو بعض أصول الحمضيات وطعوم ت

 . والليمون الحامض  
 نهى علي عبد اللطيف     

20.  
اثير مستويات حمل الكرمة ، الرش بنترات الكالسيوم ، حامض االرجنين  ت

 . واليوريا في صفات النمووالحاصل والقابلية الخزنية للعنب صنف فرنسي  
 أنسام مجيد نعمان   

21.  
حليل المقدرة االتحادية وتقدير قوة الهجين وبعض المعالم الوراثية في  ت

 قرع الكوسة  
 اسماء يوسف ياسين  

22.  
ور الجبرلين والسالساليك والبوتاسيم في تقليل التاثيرات الضارة لملوحة  د 

 التربة في صنفين من الحنطة الناعمة . 
 هدى نافع كريم   

 وضاح عبد الجبار محمد   اثير االوساط الزراعية  والكثافة النباتية في نمو وانتاج الثوم . ت  .23

 ورقاء خليل ابراهيم      ثير المعاملة بتركيز الكولشيسين في نمو وتزهير صنفين من القرنفل .  أ  ت  .24

 عمار صباح غني      . وفترات الري والكثافة النباتية  في نمو وحاصل اللوبيا  اثيرالصنف ت  .25

26.  
بعض المواد الكيميائية في نمونبات عين البزون وانتاجه من    اثيرت

 القلويدات االندولية داخل وخارج الجسم الحي . 
 أخالص متعب أحمد  

27.  
وطريقة التربية في نمو  اثير التركيب الوراثي والماء المعالج مغناطيسيا  ت

 وحاصل البطيخ في الزراعة المحمية  
 رموش حقي اسماعيل      



28.  
اثير بعض المعامالت الكيمياوية وطرائق التجفيف والخزن في الصفات  ت

 النوعية لثمار المشمش صنف زاغنيا  
 رهام ابراهيم خليل    

29.  
التركيب الوراثي واالرتباع في نمو وحاصل بذور البصل وتحديد   اثيرت

 البعد الوراثي لها باستخدام البصمة الوراثية  
 محمد حاتم رشيد     

30.  
تطعيم ونمو بعض  اثير المخصبات الحيوية وموعدالتطعيم في نجاح  ت

 اصناف المشمش  
 محمد عبدهللا مهجهج     

31.  
 اثير التسميد العضوي والكثافة النباتية في نمو وحاصل القرنبيط  ت

 
 حنين ثائر هادي  

32.  

نبات بذور الكيوي ونمو الشتالت وأقلمتها في ظروف الحقل وبالزراعة  ا
 النسيجية . 

 
 مصطفى عطا حمدي  

 منى عصام عدنان   سماد الدواجن والكثافة النباتية في نمو وحاصل البطاطا   اثيرت  .33

34.  
ستجابة شتالت البرتقال ابو سرة والليمون الحامض المحلي للرش  ا

 cppuوالسايتوكاينين  Green pganetبالمحلول 
 باسم يوسف جميل  

35.  

 Trichodermaو   Glomus mosseaeاثير التسميد الحيوي بفطري  ت
harzianun    والتسميد العضوي بHumic acid   والتداخل بينهما في نمو

 وانتاج نبات الطماطة . 

   منعم فاضل مصلح 

36.  
اثير التظليل والرش بحامض السالسليك في نمو وحاصل الطماطة  ت

 باستخدام طريقة التربية العمودية . 
 ياسر ياسين خضير   

37.  
بعض أصناف البطاطا المعاملة بالكولسيشين الحداث التغايرات    ستجابةإ

 الوراثية وأثره في نمو وحاصل النبات . 
 زينب حسن أكرم    

38.  
 , spermidine)ستجابة نبات الرانتكيل للمعاملة بالمركبات عديدة االمين  أ

putrescine)    السالسيلك قبل وبعد الحصاد  . وحامض 
 مريم رفعت طاهر     

39.  
راسة واقع حال متنزه مابين الجسرين في مدينة بعقوبة وإعداد مقترح  د 

 تصميمي لتطويره . 
 ميسر رياض زمان  

 لقاء نزار عبد الحسين     الذرة الصفراء للتغذية الورقية بالحديد والبورون .  ستجابةأ  .40

41.  
اثير طريقة التربية والرش ببعض المغذيات في نمو شتالت العنب صنف  ت

 حلواني . 
 محمد عباس حميد    



42.  
وبعض المغذيات في    اثير مكافحة االدغال والرش بحامض االسكوربكت

 حاصل الرمان صنف سليمي ونوعيته . كمية  
 مهيمن خليفة قهار    

 قصي حميد محمد      اثير السماد العضوي الحيواني في نمو وحاصل ثالثةهجن من البروكلي . ت  .43

44.  
ودور بعض  في الوسط الزراعي   الكثار الدقيق لنبات الكينوكاربسا

 المركبات في أكسدة المواد الفينولية . 
 نبراس مهدي صالح  

45.  
اثير اضافة المخصبات االحيائية والسماد الكيميائي في نمو وحاصل ثالث  ت

 اصناف من الباميا . 
 أثير عبد الوهاب علي   

46.  
النمولنوعين  اثير الصنف واالصل والرش باالرجنين في بعض صفات ت

 من الحمضيات . 
 مريم حبيب عناد   

 غسان جعفر حمدي    اثير البيراليت في تقليل االجهاد المائي لثالثة تراكيب وراثية من الطماطة  ت  .47

48.  
التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية وتغطية التربة في نمو   لتاثير ا

 وحاصل الطماطة 
 أحمد عامر مراد   

 نور حامد جواد   اثير التظليل والرش بكبريتات البوتاسيوم في نمو وحاصل الخيار ت  .49

50.  
اثيرعدد السعف والرش باابنزل ادنين في صفات ثمارنخيل التمر صنفي  ت

 الخضراوي والمكاوي . 
 عبد الهادي حسين محمد 

51.  
اثير سماد الدواجن المخمر والرش بمادة المخمر والرش  ت

 (في نمو وحاصل البطاطا . tecaminaxبمادة)
 زوان سالم محمد  غ 

52.  
اثير التظليل والرش بحامض السلسيلك في نمو وحاصل صنفين من  ت

 البطاطا . 
 محمد كريم   لؤي 

53.  
والرش بحامضي االسكوربيك والثايروسين في انتاج نباتات  أثير القرط  ت

 العرض المزهري للداودي 
 كاترين عدنان محمود 

54.  
أثير الرش بحامض السلسليك والهيومك  في نمو وحاصل صنفين من  ت

 الفاصوليا 
 سرمد عامر نجف 

55.  
في مواصفات الثمار لكل من صنفين نخيل التمر   أثير تكيس العذوق ت

 الزهري والخستاوي 
 رند محمود عبد الغفور  

56.  
الباقالء وتقدير  نمو وحاصل  صفات الفي   المخلبي أثير الرش بالحديد ت

 بعض المعالم الوراثية 
 اروى احمد ابراهيم الحيالي 



57.  
والرش بمحلول المغذي كاليبور في صفات   أثير المخصبات االحيائية ت

 WONDERFULالنمو الخضري والحاصل المبكر لشتالت الرمان صنف 
 سالم خالد كامل 

58.  
في   تكنوكالمحلول المغذي الأثير اضافة المخصبات االحيائية والرش ب ت

 شتالت السدر صنف الكمثرى  نمو 
 ذكاء مجيد لفتة  

59.  
أثير النقع بحامض الجبرلين  والرش باالحماض الدبالية ومستخلص  ت

 االعشاب البحرية   في نمو وازهار وانتاج كورمات وكريمات الكالديوس  
 مصطفى عبد الصمد صالح 

60.  
اثيرالتركيب الوراثي للصنف والرش بمستخلص الطحالب البحرية في نمو  ت

 وحاصل البطاطا 
 عمار جبار خلف   

61.  
التغاير لتحمل  االكثار الدقيق لنبات الداودي من العقد المفردة وتحفيز 

 االجهاد الملحي في المزارع النسيجية . 
 محمد ظاهر عبد الهادي  

62.  
والرش بالزنك النانوي في نمو  npkاثير االضافة االرضية لسماد ت

 وحاصل القرنابيط . 
   الرحمن لبنى صباح عبد 

63.  
اثير تبريد الشتالت والرش ببعض المغذيات في نمو وحاصل الشليك  ت

   Rubygpmصنف  
 عدي محمد عبدهللا   

64.  
التغاير الوراثي وبعض صفات نمو وحاصل   ين واحداث ساثير الكولشت

 نبات الشليك المزروع تحت البيئة المحمية وبالزراعة النسيجية . 
 يوسف عبد الرحمن محمود 

65.  
اثير الصنف والرش بالبورون والزنك والتداخل بينهما في صفات النمو  ت

 والحاصل لثمار الباذنجان وبذوره . 
 عبد الرسول حميد حسين 

66.  
اثير الرش بمستخلصات بعض المخلفات العضوية في نمو وحاصل  ت

 هجينين من الخيار المزروعة في البيت البالستيكي . 
 عبد الرحمن ثاير محمد  

 حميد رشيد موالن    اثير الرش بالسوربيتول والبورون في نمو وحاصل الشليك . ت  .67

68.  
التيتانيوم والزنك النانوية واالعتيادية  اثير الرش الورقي باكاسيد  ت

 واالستكماسترول في النمو وانتاج بعض المواد الفعالة لنبات المورينكا . 
 ميس ضياء عبد محمد 

69.  
ستجابة نبات الجربيرا للون الغطاء البالستيكي والرش الورقي بحامضي  ا

 والفينيل االنين . التريتوفان  
 صابرين اياد مهدي 

70.  
اثير الرش بالمحلول المغذي وحامض السالسيليك في بعض صفات النمو  ت

 الخضري وحاصل الكاكي . 
 مهند رجب مرير  

71.  
اثير طريقة التربية والرش الورقي بحامضي السالسيلك والجبرلين في نمو  ت

 وازهار نباتات حنك السبع .  
 يعمر احمد علي  



72.  
للرش الورقي بمنظمي النمو النباتية   ستجابة بعض اصناف نبات القرنفل ا

 نفثالين حامض الخليك وحامض الجبرلين . 
 أوروك عدنان يعقوب  

73.  
اثير الرش بكبريتات الزنك في نمووحاصل صنفين من قرع الكوسة في  ت

 البيوت البالستيكية غير المدفاة . 
 حيدر باسم محمد   

74.  
الصنف ومواعيد الزراعة والرش بالمغذي السائل الكرومور في نمو   اثيرت

 وحاصل اللوبياء في العروة الخريفية . 
 رنا كريم سعيد 

75.  
اثير الرش بالتربتوفان واالنضاج االصطناعي في الصفات الكمية  ت

 والنوعية لثمار نخيل التمر صنف اشرسي . 
 ايمان حكمت حسن   

76.  
اثير الصنف والرش بالطحالب البحرية والغطاء البالستيكي في نمو  ت

 وحاصل البطاطا في العروة الخريفية . 
 حسن عيسى   نورس 

77.  
اثير الرش الورقي بالتريتوفان وكبريتات الزنك في نمو وتزهير نبات  ت

 حنك السبع . 
 هبة عبدهللا اسماعيل   

78.  
الكلوتاثيونفي تقليل االجهاد المائي في نمو وحاصل ثالثة تراكيب  اثير ت

 وراثية من الخيار. 
 وليد فؤاد عبد الحسن 

79.  
ستجابة البطيخ للتركيب على بعض اصول القرعيات والرش بالمستخلص  ا

 المائي لبعض المخلفات الحيوانية في النمو والحاصل  
 سجى احمد نجم   

80.  
نمووالرش بمستخلص الطحالب البحرية وحامض اليوريك  اثير اوساط الت

 في صفات النمو الخضري والتزهيروالكورمات لنبات الفريزيا . 
 يزن فاضل خلف   

81.  
البحرية في نمو وحاصل   اثير تغطية التربة والرش بمستخلص االعشاب ت

 الخيار المزروع في البيوت المحمية . 
 ايمان فالح حسن   

82.  
اثير بعض مضادات النتح وطرائق التعبئة والتغليف ومدة الخزن المبرد  ت

 في الصفات الخزنية لثمار الرمان صنف سليمي . 
 فرح نمير ابراهيم   

83.  
في نمو وحاصل   Tecamin maxاثير رش حامض السالسليك و ت

 الطماطة المزروعة في لبيوت البالستيكية . 
 رفل غازي عبد   

84.  
اثير الكثافة النباتية والتغذية الورقية بمستخلص الطحالب البحرية في نمو  ت

 وحاصل اربعة ااصناف من الكلم . 
 أياد أحمد هذال   

85.  
وعنصرالزنك في صفات النمو وحاصل  ا ثير الرش بحامض السالسليك ت

 الطماطة الكرزية تحت ظروف الزراعة المحمية . 
 ظفر غني عمر   

86.  
أثير موعد أخذ العقل والتدفئة وبعض مشجعات التجذير في نجاح ونمو  ت

 عقل التين صنف وزيري  
 مصطفى جزمي مطرود  



87.  

في بعض   ومضاد النتح   chitosanأثير حامض الهيومك ورش ت

المؤشرات الخضرية والزهرية والحاصل وتشقق الثمار في نبات الرمان  
 صنف سليمي  

 نسرين محمد هذال  

88.  
أثير أضافة االسمدة الكبريتية والرش بالمستخلصات العضوية في نمو  ت

 وحاصل البصل  
عبد الباري عبد الحليم  

 أسماعيل  

89.  
أثير المخلفات العضوية من المصادر السكرية والمخصبات االحيائية في  ت

 نمو وحاصل البروكلي  
 هدى عباس حسن  

 حسيب ياسين محي   والكثافة النباتية في نمو وحاصل البروكلي  npkأثير سماد الت  .90

91.  
أثير وسط النمو وتدفئة احواض الزراعة في أنبات ونمو بذور النارنج  ت

 يمون الحامض المحلي  والل
 ايثار بهاء حسين  

92.  
أثير أستخدام المخصبات االحيائية والتغطية في المحتوى الكيميائي  ت

 والحاصل لصنفي النخيل الزهدي واالشرسي  
 احمد ثامر حومد   

93.  
بعض المركبات الفعالة لنبات    في انتاجور البادىء والمحفز الكيميائي د 

 مقلة العين خارج الجسم الحي  
 أخالص متعب احمد   

94.  
الطحالب البحريةفي نمو وحاصل   مواعيد الزراعة والرش بمستخلص  اثيرت

 اللوبيا في العروة الخريفية  
 ساهر رياض خليل   

95.  
اثير مدة الري وحامض االسكوربيك والسماد العضوي في نمو وحاصل  ت

 نبات اللهانة  
 سجى ماجد صبري   

96.  
طريقة الزراعة والتسميد الورقي بالبورون في نمو وحاصل هجين   اثيرت

 الذرة الحلوة في العروة الربيعية  
 سليمان داود نجم   

97.  
قدير بعض المركبات الفينولية بأستخدام حامض الجاسمونك من أجزاء  ت

 وكالس نبات الكيوي خارج الجسم الحي . 
 نور الهدى داود سلمان  

98.  
والبرية والتدعيم  ختبار اوساط مختلفة من المخلفات النباتية الزراعية  ا

 plecordos treatusفي تمو وانتاج الفطر  AXospiyllumببكتريا 
 عبد السالم حسين علي   

99.  
في تحليل التغايرات الوراثية ألنسال كالس مزارع   RAPDستخدام ال ا

 الخلوية لنبات ورق السكر  المعلقات 
 إيناس جاسم ابراهيم  

100.  
بعض المركبات الثانوية في نبات الباولونيا خارج  الكثار الدقيق وتقدير  ا

 الجسم الحي  
 براق غالب ادريس   



101.  
صنفين من   اثير منظمات النمو النباتية وأوكسيد الحديد النانوي في أكثارت

 القرنفل خارج الجسم الحي  
 وسام واثق جميل  

102.  
اثير الرش الورقي بالبيوثرسين وحامض الكلوتامك والكالسيوم في نمو  ت

 وإزهار نبات الشبوي  
 صفاء احمد نايف   

103.  
اثير االسمدة الحيوانية والرش بمغذيات االحماض االمينية في نمو  ت

 فية  وحاصل البطاطا للعروة الخري
 صادق لفتة حسين   

104.  
والرش الورقي بمنظمي النمو أندول حامض    NPKاثير اضافة سماد ت

 الخليك والبنزل أدنين في نمو أزهار نبات الجربيرا  
 معديحى ضاري   

105.  
وطريقة التسميد بالسماد العضوي والكيميائي في نمو    اثير السوربيتولت

 وحاصل الطماطة تحت ظروف الزراعة المحمية  
 إيفان عيسى حمد   

106.  
اثير موعد الزراعة والرش بالحديد النانوي والمخلبي في نمو وحاصل  ت

 البروكلي  
 سجى يعقوب يوسف   

107.  

النارنج كيمنتاين المكثرة نسيجيا   لتركيب الدقيق لطعوم الاللنكي على اصل ا
على اصل النارنج وتاثير الرش بحامض السالسليك ومستخلص الطحالب  

 البحرية في نمو الشتالت الناتجة  
 عمر نصر هللا سلمان  

 جمال نذير جاسم    اثير الصنف والكثافة النباتية في صفات النمو وحاصل الخس  ت  .108

 رافد عبدهللا مالح    وى الفجل االسود للتسميد العضوي والكيميائي  ستجابة نمو وحاصل ومحت ا  .109

110.  
  NPkستجابة نمو وحاصل خمسة هجن من اللهانة للتغذية الورقية بسماد  ا

 النانوي  
 وسام حبيب عبدهللا   

111.  
بنزين في نمو    اثير مدة الري والرش بحامض االسكورربيك والنتروت

 وحاصل الفلفل الحلو المزروع في البيوت البالستيكية  
 نور عبد الرحمن محمود   

112.  
أثير نوع غطاء التربة واون غطاء االنفاق البالستيكية في نمو وحاصل  ت

 قرع الكوسة 
 قيس نصيف جاسم  

113.  
الكبريت ونوعية التسميد في   أثير طريقة الزراعة والرش بالسوربيتول ت

 صفات نمو وحاصل البصل 
 عادل محمد رشيد 

 محمد هادي علي  أثير الرش بحامض الهيوميك والسالسيلك في نمو نبات البابايا ت  .114

115.  
والميثوين في نمو وحاصل  أثير الرش بحامض االسكوربيك والتريتوفان  ت

 اللهانة الحمراء 
 حسين علي جاسم 



116.  
ستجابة نبات الخيار للرش باوكسيد الزنك النانوي والميثوين في نمو  ا

 وحاصل تحت الظروف البيوت البالستيكية  
 رسول طالك خلف 

117.  
عد الزراعة والمعاملة بمحفزات التجذير في نجاح  أثير قطر العقل وموت

 ونموعقل الزيتون صنف خستاوي 
 علي رحيم حمد 

118.  
أثير الزراعة المتداخلة وطرق اضافة الكبريت في نمو وحاصل البروكلي  ت

 واثرها في نمو االدغال المرافقة
 ياسر ياسين خضير  

119.  
والرش الورقي بالمغنيسوم في نمو وتزهير   أثير اضافة حامض الهيوميكت

 نبات االلكزانيا 
 ايام محمود عباس 

120.  
أثير التظليل والرش بالنتروجين النانوي في نمو وحاصل ثالثة هجن من  ت

 القرنابيط 
 مهدي صالح ياسين 

121.  
أثير الرش بالثيامين وحامض الجاسمونيك في نمو وتزهير صنفين من  ت

 الصيني  االستر 
 ايه رفعت يوسف 

122.  
أثير الرش بمنظم النمو ترايكونتانول والبورون واليوريا منخفضة  ت

 اليوريت في نمو وحاصل التفاح صنف شرابي 
 حسام محمد محي 

123.  
أثير الرش باالسمدة االعتيادية والنانوية والتظليل في نمو وحاصل الفلفل  ت

 في الزراعة المكشوفة 
 وسام عبد الكريم ابراهيم 

124.  
أثير موعد الجني وبعض مضادات النتح وطريقة الحفظ في القابلية   ت

 الخزنية لثمار الليمون الحامض المحلي 
 فاطمة رعد محمد 

125.  
أثير موعد الزراعة ونوعية السماد في النمو والحاصل والصفات النوعية  ت

 لبذور نبات الشبنت 
 قدامة زيد عباس 

126.  
أثير رش الكابتوسان والكبريت الميكروني في نمو وحاصل الطماطة  ت

 تحت ظروف البيوت البالستيكية غير المدفأة
 احمد فالح حسن 

127.  
العضوي )فنلوثن( والبورون في نمو وحاصل  أثير الرش بالمخصب ت

 الفاصوليا الخضراء تحت ظروف الزراعة المحمية  
 عبد االله حسن علي 

128.  
قدير البعد الوراثي والمعالم الوراثية لصفات نمو وحاصل الطماطة  ت

 بالضريب التبادلي النصفي تحت تاثير االجهاد المائي 
 غسان جعفر حمدي 

129.  
ومستخلص الطحالب البحرية في نمو    أثير رش حامض الكلوتامينت

 وحاصل ونوعية الجزر 
 ورود عدنان نصيف 

130.  
والرش بحامض الجبرلين والبزيل ادنين    NPKاثير اضافة السماد المركب ت

  Angelinفي نمو وازهار نبات الورد الشجيري صنف 
 عبد الهادي خليل  



131.  
وزون وحامضي الماليك  ستجابة نبات الورد الشجيري للمعاملة بالثايديار ا

 والستريك قبل وبعد الحصاد  
 غصون عبد الشهيد 

132.  
النانوي    G-powerCaأثير التسميد بمخلفات الدواجن والرش بمستحضر ت

 في نمو وحاصل البطاطا  Cal-BORو 
 شهالء كريم عبود 

 سجا بشير جبوري  أثير الصنف والكثافة النباتية والرش بالزنك في نمو وحاصل الباقالء  ت  .133

 بان سعيد عباس  أثير الرش بالسماد المعدني والسيرويتول في نمو وحاصل الفلفل  ت  .134

 هند خالد محمود  أثير اضافة عنصري الفسفور والبورون في نمو وحاصل الطماطة  ت  .135

136.  
أثير اضافة السماد الكيمياوي وموعد الزراعة والرش بمستخلص  ت

 ( في نمو وحاصل البروكلي Biozymeالطحالب البحرية ) 
 ايه حميد مجيد 

 


