
 2019/202للعام الدراسي  قسم البستنه وهندسة الحدائق  – مشاريع بحوث طلبة المرحلة الرابعة 

 اسم المشرف  عنوان البحث  اسم الطالب ت
تأثير مزج أوساط زراعية مختلفة في نمو وإنتاج الفراولة   احمد رياض سليمان  1

strawberry 
 د. قتيبة يسر عايد 

عالي النايتروجين وحامض الهيومك في   totalتاثير الرش بسماد  أوس أيمن ياسين  2

 Eruca sativaصفات النمو الخضري للجرجير 

 أ.د ثامر عبدهللا زهوان 

في بعض صفات النمو الخضري   GA3و  IAAتاثير الرش بال  خلف صالح فرحان 3

 Solidago sp  والمحتوى المعدني لنبات عصا الذهب 

 محمد عبدهللا احمد أ.م.د 

تأثير السماد الكيميائي والرش بالكاينتين في صفات النمو الخضري   سعد سليمان الويح 4
 والمحتوى الكيميائي لشتالت الزيتون صنف الخضيري 

 أ.د. خالد عبد هللا سهر  

عبدالرزاق علي   5
 حسين

( على  GA4+GA7و) Brassinoloidتأثير رش منظمي النمو 

 لشتالت الشليك صفات النمو الخضري والثمري 

 أ.د. اديب جاسم عباس 

تاثير الخزن البارد واضافة حامض الهيومك في نكو زازهار   عبدالكريم عاكف برع  6
 النرجس 

 أ.د عمار فخري خضير  

بعض عادات التداول والخزن المنزلية وأثرها في فقدان الوزن من   عبدهللا محمد حمد  7
 المحاصيل البستنية 

 صالح أ.م.د احسان فاضل 

 أ.م.د مصطفى رشيد مجيد  Prosolاستجابة نبات البروكلي للرش بالمغذي الورقي  علي عبد هللا احمد   8

 أ.د حارث برهان الدين  تاثير المغذيات ووسط الزراعة في نمو وحاصل البروكلي علي نشمي رمضان  9

تاثير االوكسين والمستخلصات النباتيه في تجذير عقل المطاط   عمار محمد كردي  10
Ficus nitida 

 أ.م.د زيالد خلف صالح 

والمستخلصات النباتية على نمو   Atonikتأثير الرش بمنظم النمو  فؤاد وحيد عزرا   11

 و اثمار شتالت الفراولة. 

 أ.م.د خالد ناجي عبد 

بالجبرلين والرش بحامض الهيومك في نمو وتزهير  تاثير النقع  ماجد علي رديني  12
 ابصال التوليب 

 أ.م.د ناظم سالم غانم 

 أ.م.د غسان جايد زيدان  تأثير التسميد العضوي في نمو و حاصل الفجل  محمد حسن علي   13

تاثير خف االوراق والرش باالعشاب البحرية على نمو وانتاج   مروج حسن أحمد  14
 القرنابيط 

 منير توفيق د. انس 

تأثير قرط القمة النامية في نمو شتالت ثالث أصناف من نبات   مريم فائق عليوي  15
 اطه  الطم

 أ.م.د عمار هاشم سعيد  

 أ.م.د. محمود فاضل لطيف  تأثير التنضيد والنقع بالجبرلين في أنبات بذور صنفين من العنب  مصطفى هشام محمد 16
 السيد ميسر عواد 

تاثير خميرة الخبز وعرق السوس والدارسين في تجذير عقل   سامي هالة هاشم  17
 Gardenia Jasminoides Ellisالغاردينيا 

 كامل د. اشجان نزار

 

 


