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 عنوان البحث  اسم المشرف  اسم الطالب  ت 

 محي  زياد  ساجر 1
 

  البري  البرسيم مخلفات تلقيح من المحضر  الكمبوست تقييم سبع عريبي عبدالكريم د ا
 محلية  بكتيرية بعزالت

 جبسيتين تربتين في  التفضيل ومعامل  البوتاسيوم  امتزاز دراسة  العبيدي شاكر عبيد باسم . د .م.أ عباس  محمود 2

 متعب  صباح  وليد 3
 

  صالح  محافظة في  مختارة ترب لعينات اللوني التغاير طبيعة رشيد  عزاوي  عبدهللا د.أ
 الدين

 التبخر  حوض باستخدام للباقالء المائي االستهالك جدولة شهاب  محمد  رمزي  . د.أ ابراهيم حسين مثنى 4

  السماد  استخدام  كفاءة زيادة في بالمايكورايزا التلقيح تاثير خليف   محمود خلف .  د .م.أ حسين عبيد ياسين 5
 الشعير  وحاصل  ونمو  الفوسفاتي

  في  pseudomonas و Bacillus بكتريا اضافة  تاثير مهدي  حمادي  الدين صالح   .د .م.أ علي عامر عثمان 6

  كسماد  وتقييمه مختلفة  نباتية مصادر  من  الكومبوست  تحضير
   عضوي 

 الطائي حمادي   حسن علي 7
 

  الجبسية  للترب والكيميائية الحيوية الصفات  خرائط أعداد الدليمي  خلف عبدهللا اياد
  في  الجيومكانية  التقنيات باستخدام  الطيفية باالدلة  وعالقتها

 العراق  الدين، صالح  تكريت،  جامعة

 حسان  صبيح  مصطفى 8
 

 سعيد  الرزاق  عبد الوهاب  عبد. د.أ
 كريم هللا عبد هبة د. 

 . للرص استجابتها في  الجبسية للترب الرطوبي المحتوى  دور

  وحاصل  نمو  في بالبورون واالرضيه  الورقيه التغذيه تأثير حمادة   أحمد اياد. د .م.أ احمد  فيان 9
 . جبسيه تربة  في  المزروعه الباقالء

  في  الجبسية الترب لبعض الطيفية االنعكاسية صفات دراسة إسماعيل  سعدي   عمار .د الهادي حبيب  عبد 10
   الدين صالح  محافظة 

 نورالدين محمد مهاوش  د. ليث دريد كامل + عصام   11
 هللا  جار   محمد د

  الخضري  النمو  على  العضوي  والسماد  الفوسفاتي الصخر  تأثير
   للجرجير

تاثير مستوى تحلل المادة العضوية على حركة الحديد في   مجبل محمد عبيد د. فاطمة عماد نجاح  12
 بعض انواع الترب 

  الحديد  عنصر  امتزاز  في  المصدر مختلفة  عضوية  مواد تأثير عجرش  حمود ياسر د.  فيصل صبحي فيصل  13
 جبسية  تربة  في

 ة الترب  بناء في  العضويه المخلفات بعض إضافة  تأثير خيرو   ممدوح أوس د تايه  الكريم عبد حارث  14

 


