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الكلية/  
المعهد/ 
رئاسة 

الجامعة/ 
 المركز

 
 
 القسم

 
 

 اسم البحث

 اسم )اسماء( التدريسيين

 اللقب  الشهادة 0اسم التدريسي
 العلمي

اسم 
 6التدريسي

اللقب  لشهادةا
 العلمي

اللقب  الشهادة 3اسم التدريسي
 العلمي

اإلنتاج   
 الحيواني

تاثير معايير الجسم والدم 
باختالف وزن الكباش العواسي 

 خارج الموسم التناسلي

       مدرس دكتوراه  اسلم سعود علوان

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير استخدام نسب مختلفة 
والخشن  من العلف المركز

على اوزان ونسب االحشاء 
الداخلية والخارجية للحمالن 

 العواسية

       مدرس دكتوراه  اسلم سعود علوان

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير العمر و الوزن على 
قياسات الجسم ومعايير الدم 
لدى النعاج العواسي خارج 

 الموسم التناسلي

       مدرس دكتوراه  اسلم سعود علوان

اإلنتاج   
 الحيواني

Calculating residue of 
heavy metals in chest 

and thigh in the local 

hens and two types of 

frozen hens in markets 

ميسلون وائل 
 ابراهيم

       مدرس دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مستويات مختلفة 
االداء االنتاجي من الكركم في 

 والفسلجي لطيور السمان

عمار صالح 
 الدين

مخلد عريبي  مدرس دكتوراه 
 حسن

    مدرس ماجستير

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مستويات مختلفة 
من هالم اوراق نبات االولفيرا 

عمار صالح 
 الدين

       مدرس دكتوراه 
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في االداء االنتاجي والفسلجي 
 لطيور السمان

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مستويات مختلفة 
من الكايتوسان الذائب بالماء 
في االداء االنتاجي والفسلجي 

 لطيور السمان

       مدرس ماجستير مخلد عريبي حسن

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مسحوق بذور 
الشبنت والمضاد الحيوي 

Colistin لدم في صفات ا
الفسلجية والكيموحيوية لطائر 

 السمان

احمد طايس  مدرس مساعد ماجستير منى خالد خضير
 طه

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

   

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مسحوق بذور 
الشبنت والمضاد الحيوي 

Colistin  في االداء االنتاجية
وصفات البيض النوعية لطائر 

 السمان

       مدرس مساعد ماجستير ضيرمنى خالد خ

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير احالل مستويات مختلفة 
من الذرة المقطرة مع الذوائب    

(DDGS  بدال من كسبة )
فول الصويا في االداء 

االنتاجي وبعض صفات الدم 
 الفيزياوية للحمالن العواسية

عبدالله عصام 
 نعمان

       مدرس دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير االنتخاب باتجاهين 
متعاكسين لصفة وزن الجسم 
عند عمر اربعة اسابيع في 

بعض الصفات الفسلجية لطائر 
 السلوى الياباني البني

سموأل سعدي 
 التكريتي

بشير طه عمر  أستاذ مساعد دكتوراه 
 التكريتي

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

إسماعيل حبيب 
 إسماعيل

ذ أستا دكتوراه 
 مساعد
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اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير استبدال الشعير بمخلفات 
زراعة الفطر الغذائي 

(Pleurotus ostreatus في )
بعض الصفات الفسلجية 

 والكيموحيوية للحمالن العواسية

اشرف كامل عزيز 
 السامرائي

       مدرس مساعد ماجستير

اإلنتاج   
 الحيواني

 النمو والتطور في االغنا
العواسية العراقية منذ الوالدة 
ولعمر سنة وعالقته ببعض 

الصفات الكمية للذبائح ومعدل 
 توزيع االنسجة الرئيسة فيها

محفوظ خليل 
 عبدالله

       أستاذ دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير استعمال الذرة المقطرة 
( DDGالخالية من الذوائب )

والمعزز الحيوي العراقي 
معاملة بالتخمير في األداء وال

اإلنتاجي ولفسلجي لفروج 
 المحم

عبدالرحمن فؤاد 
عبدالرحمن 

 الشيخلي

معد عبدالكريم   دكتوراه 
 البدي

سعد عبد  أستاذ دكتوراه 
 الحسين ناجي

 أستاذ دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير الوزن عند الذبح في توزيع 
األنسجة العضلية في ذبائح 

 اسية والكراديةالحمالن العو 

محفوظ خليل 
 عبدالله

عراق غانم  أستاذ دكتوراه 
 منصور

     دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير استعمال الذرة الصفراء المقطرة 
( في العالئق DDGSمع الذوائب )

في بعض الصفات الفسلجية لفروج 
 المحم

معد عبدالكريم   ماجستير سيف اكرام جاسم
 البدي

    ذأستا دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير المستخلص الكحولي 
لبذور الحلبة و الكمون في 
بعض المعايير الدموية لدى 

 اناث اال رانب المحلية

عبدالخالق احمد 
 فرحان الجنابي

حارث  أستاذ مساعد دكتوراه 
 إسماعيل لفته

مصطفى علي   ماجستير
 عبدالرحمن

  دكتوراه 
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اإلنتاج   
 الحيواني

Effect of Optimal 
Concentration of G418 

on Fibroblast Chicken 

Embryos 

نغم خضير  مدرس دكتوراه  احمد خالد احمد
 مهدي

   زانكا شوي   

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير إضافة بيكاربونات 
الصوديوم في معدل النمو 

وبعض معايير الدم للحمالن 
 العواسية

عماد غايب 
 العباسي

عبدالله عصام  أستاذ مساعد اه دكتور 
 نعمان

   احمد اياد رشيد مدرس دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مستويات مختلفة 
من مسحوق ثمرة االمال 

Emblica officinalis  في
بعض الصفات المظهرية 
والمحتوى المايكروبي في 

االمعاء الدقيقة لفروج المحم 
 Ross 313نوع 

احمد طايس   دكتوراه  املياسر معاد ك
 طه

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

   

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير مستوين من االنزيم 
المحمل لأللياف خارجيًا في 

معامل هضم العناصر الغذائية 
 لعالئق الحمالن العواسية

حامد اسحق   ماجستير نجيب مهدي مريع
إسماعيل 
 كتيباني

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

   

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير االنتخاب لوزن الجسم 
باتجاهين متعاكسين في بعض 
الصفات النوعية لبيض طائر 

 السلوى الياباني البني

سموأل سعدي 
 التكريتي

       أستاذ مساعد دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

االنتخاب للعمر عند النضج 
الجنسي وعالقته ببعض 

طائر الصفات اإلنتاجية في 
 السلوى الياباني البني المون 

هيثم رجب منهي 
 القيسي

بشير طه عمر  مدرس مساعد ماجستير
 التكريتي

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

سموأل سعدي 
 عبدالله التكريتي

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد
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اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير إستخدام نسب مختلفة 
من دريس القصب البري 

(Phragmites cummins )
المركز في بعض  والعلف

 صفات ذبائح عجول الفريزيان

فالح حسن صالح 
 العباسي

حامد اسحق  مدرس مساعد ماجستير
إسماعيل 
 كتيباني

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

   

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير االنتخاب للعمر عند 
النضج الجنسي على بعض 

صفات الدم الفيزياوية في طائر 
 السلوى الياباني بني اللون 

هيثم رجب منهي 
 القيسي

       مدرس مساعد ماجستير

اإلنتاج   
 الحيواني

Study of Some Heavy 

Metals Residues in 

Liver and Kidneys  of 

Awassi Sheep in Sallah 

Al-Din Province 

ميسلون وائل 
 ابراهيم

محفوظ خليل  مدرس دكتوراه 
 عبدالله

    أستاذ دكتوراه 

نتاج اإل  
 الحيواني

تأثير استعمال الذرة المقطرة 
( DDGالخالية من الذوائب )

والمعزز الحيوي العراقي والمعاملة 
بالتخمير للعليقة في الصفات 

النوعية لبيض الدجاج البياض نوع 
ISA Brown 

عبدالرحمن فؤاد 
عبدالرحمن 

 الشيخلي

سعد عبد   دكتوراه 
 الحسين ناجي

ريم معد عبدالك أستاذ دكتوراه 
 البدي

 أستاذ دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير استخدام مستويات مختلفة 
من كلوتين الذرة على بعض 

الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم 
(Ross) 

محمد عبدالرحيم 
 محمد

معد عبدالكريم  مدرس مساعد ماجستير
 البدي

كامران  أستاذ دكتوراه 
 عبدالجليل عباس

  دكتوراه 

اإلنتاج   
 يوانيالح

Concentration of Some 

Heavy Metals in Water, 

Sediment and Fish 

(Common Carp) Organs 

in Ranya Lakelet in 

Sulaimani Governorate 

 

شه مال رسول 
 حمه

نهاد خورشيد   ماجستير
 وهاب

نسرين محي  أستاذ دكتوراه 
 الدين عبدالرحمن

 أستاذ دكتوراه 
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اإلنتاج   
 الحيواني

الماء الممغنط و بعض  تأثير
العوامل الحياتية في إنتاج 
الصوف وصفاته الفيزياوية 
لدى الحمالن العواسية بعمر 

 ستة أشهر

ظافر شاكر  مدرس مساعد ماجستير بشار ادهم احمد
 عبدالله

    أستاذ دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير التجريع بالمستحضر 
في  Oleobiotecالنباتي 
نتاجي لفروج اللحم ) األداء اإل

Ross 313 ) 

حنان عبدالرحمن 
 نعمان

    أستاذ دكتوراه  احمد عبد علو  ماجستير

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير إضافة مستويات مختلفة 
 Chitosanمن الكايتوسان 

إلى العليقة في بعض الصفات 
 الفسلجية لفروج اللحم

احمد طايس  أستاذ دكتوراه  احمد عبد علو
 طه

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

عمار صالح 
الدين عبدالواحد 

 رجب

 مدرس دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير أضافة مستويات مختلفة 
من المستخلص المائي لقشور 

في  citrus sinensisالبرتقال 
صفات الدم الفسلجية لفروج 

 اللحم

مصطفى نبيل 
 احمد الزبيدي

سموأل سعدي   ماجستير
 التكريتي

أستاذ  ه دكتورا 
 مساعد

   

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مسحوق بذور الباباي 
Cariea papayat  المجففة في النسبة

المئوية لمعامل الهضم ونسبة التفريغ 
الغذائي في أسماك الكارب الشائع 

Cyprinus carpio 

نهى حميد صادق 
 البصام

       مدرس ماجستير

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة االنزيمات الى العالئق 
الحاوية على نسب مختلفة من الذرة 

( في DDGSالمقطرة مع الذوائب )
بعض الصفات الفسلجية للدجاج 

 البياض

معد عبدالكريم   دكتوراه  ثامر احمد خطاب
 البدي

    أستاذ دكتوراه 
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اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير الساللة والوزن عند الذبح 
صفات االنتاجية في بعض ال

والتركيبية لذبائح الحمالن 
 العواسية والكرادية

محفوظ خليل 
 عبدالله

عراق غانم  أستاذ دكتوراه 
 منصور

     دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير اضافة مستويات مختلفة من 
عشبة الميرمية الى عالئق طيور 

 السلوى في بعض صفات الدم

عبدالرزاق نبيل 
 عبدالرزاق

طارق خلف   ماجستير
 حسن الجميلي

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

فراس مزاحم 
 حسين الخيالني

رئيس  دكتوراه 
 باحثين

اإلنتاج   
 الحيواني

تاثير إضافة مستويات مختلفة من 
 Panaxمسحوق جذر الجنسنك 

ginseng  في بعض الصفات
التناسلية وحالة مضادات االكسدة 

 في ذكور السمان الياباني

       أستاذ مساعد دكتوراه  ايس طهاحمد ط

اإلنتاج   
 الحيواني

دراسة تأثير إضافة مستويات 
مختلفة من مستحضر الـ 

Oleobiotec  إلى عليقة فروج
اللحم على بعض صفات الدم 

 الكيموحيوية

فاضل رسول 
 عباس

نهاد   
عبداللطيف 

 علي

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

 أستاذ دكتوراه  احمد عبد علو

اإلنتاج   
 الحيواني

تأثير استعمال المستخلص المائي 
 Cلھالم نبات االلوفيرا وفيتامين 

على بعض الصفات الفسلجية في 
 إناث طائر السلوى الياباني

سماح ميسر 
 رؤوف

احمد طايس  مدرس ماجستير
 طه

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

مخلد عريبي 
 حسن

 مدرس ماجستير

اإلنتاج   
 الحيواني

افة مستويات مختلفة من تأثير إض
مسحوق نبات المريمية الى عالئق 

دجاج البيض التجاري المربى 
 باالقفاص في بعض الصفات 

 ISA Brownالنوعية للبيض 
 
 

 
عبدالرزاق نبيل 

 عبدالرزاق

طارق خلف   ماجستير
 حسن الجميلي

أستاذ  دكتوراه 
 مساعد

فراس مزاحم 
 حسين الخيالني

رئيس  دكتوراه 
 باحثين
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اج اإلنت  
 الحيواني

Effect of Using 

Different Levels Of 

Corn Distillers Dried 

Grains without soluble 

( DDG ) , Iraqi 

Probiotic and 

Fermentation 

Treatment in the Some 

Productive 

Performance in Broiler 

عبدالرحمن فؤاد 
عبدالرحمن 

 الشيخلي

معد عبدالكريم   دكتوراه 
 البدي

سعد عبد  أستاذ كتوراه د
 الحسين ناجي

 أستاذ دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

Effect of Chitosan 

Supplementation to 

drinking water in 

productive 

performance, 

physiological and 

micro flora traits of 

broiler 

عمار صالح  أستاذ دكتوراه  احمد عبد علو أستاذ مساعد دكتوراه  احمد طايس طه
الدين عبدالواحد 

 رجب

 مدرس دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

Calculating residue of 

heavy metals in chest and 

thigh in the local hens and 

two types of frozen hens 

in markets 

ميسلون وائل 
 ابراهيم

       مدرس دكتوراه 

اإلنتاج   
 الحيواني

EFFECT OF PARSLEY 

SEEDS (Petroselinum 

crispum) AS FEED 

ADDITIVE ON 

PRODUCTIVE 

PERFORMANCE IN 

JAPANESE LAYING 

QUAILS 

       مدرس ماجستير مخلد عريبي حسن

االنتاج   
 الحيواني

المؤشرات البيئية وتركيبة أنواع 
األسماك لنهر شط العرب أبو 

 العراق -الخصيب/ البصرة 

نهاد خورشيد   ماجستير حسين طه ياسين
 وهاب

عبدالكريم طاهر  أستاذ دكتوراه 
 يسر

  دكتوراه 

علوم   
 األغذية

دراسة دور حليب االبل لتحسين 
معايير النمو والوزن النسبي 
لبعض األعضاء الداخلية في 

 الجرذان

سامي خضر  أستاذ مساعد دكتوراه  محمد احمد جاسم
 سعيد

مدرس  ماجستير
 مساعد

مدرس  ماجستير عبد علي حيدر
 مساعد
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علوم   
 األغذية

دراسةالصفات النوعية والحسية 
لليوغرت المصنع بإضافة 

 بعض بدائل الدهون 

فريال فاروق 
 حسين

نور جمة  أستاذ دكتوراه 
 فاضل

    مدرس دكتوراه 

علوم   
 األغذية

Antibacterial Potential 

of Magnesium Oxide 

Nanoparticles 

Synthesized by 

Aspergillus niger 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

The Effect of Sorbitol 

and Mannitol 

Supplementatio Casing 

on the Productive 

characteristics of 

Agaricus bisporus 

Mushroom. 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

Evaluating Therapeutic 

Characteristics of 

Anticancer L-

glutamiase Enzyme on 

Ethyleneimine Induced 

Mutagens in Rats. 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

Biosynthesis of Zinc 

Oxide Nanoparticles 

andAssay of 

Antibacterial Activity. 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

فاعلية االغلفة القابلة لالكل 
في تثبيط األحياء المجهرية 
 الملوثة لعينات بعض األغذية

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

Antimicrobial activity 

of some secondary 

metabolites of the 

fungus Trichoderma 

viride against some 

species of bacteria 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج
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علوم   
 األغذية

nhibitory activity of 

some secondary 

metabolites extracted 

from fungal strains 

against C. albicans 

yeast isolated from 

patients with oral 

infection 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

Determination of L-

Glutaminase Activity 

by Some Bacterial 

Species 

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

تحديد الملوثات المايكروبية 
 لشاي فيوالكيميائية لنماذج ا

 ااألسواق العراقية

       أستاذ دكتوراه  كركز محمد ثلج

علوم   
 األغذية

تاثير إضافة بعض أنواع 
الغرويات  المائية الى طحين 
الخبز  على بعض الخصائص 

 الريولوجية للعجين

       مدرس ماجستير احمد محسن علي

علوم   
 األغذية

ت اتاثير إضافة ثالث مستوي
مختلفة من صمغ الكوار على 
الخصائص الريلولوجية لطحين 

Altunsa   والصفات الحسية
 للكيك المنزلي

       مدرس ماجستير احمد محسن علي

علوم   
 األغذية

الظروف المثلى الستخالص 
 Riceبروتينات نخالة الرز ) 

bran    العراقي صنف)
ودراسة بعض  6 -مشخاب 

 خواصه الوظيفية

       أستاذ دكتوراه  ايثار زكي ناجي
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علوم   
 األغذية

دور االغذية في معالجة 
االرانب المختبرية المعرضة 

 الشعة كاما واشعة اكس

فريال فاروق 
 حسين

       أستاذ دكتوراه 

علوم   
 األغذية

 .Lbفاعلية بكتريا 

acidphilus  وLb casie  
في صور الدم والدهون 

 رذان المعرضة لالكريالمايدللج

كركز محمد  أستاذ مساعد دكتوراه  محمد جميل محمد
 ثلج

    أستاذ دكتوراه 

علوم   
 األغذية

دراسة مقاومة بعض أصناف 
المحاصيل المخزونة لنمو 

  Fusariumالفطر 
moniliforme   وإنتاج سموم

 الفيومونيسين

ز محمد كرك أستاذ مساعد دكتوراه  محمد جميل محمد
 ثلج

    أستاذ دكتوراه 

علوم   
 األغذية

تقدير برومات البوتاسيوم في 
بعض منتجات الحبوب ودراسة 

 اثاره البايولوجية في الجرذان

كركز محمد  أستاذ مساعد دكتوراه  محمد جميل محمد
 ثلج

    أستاذ دكتوراه 

علوم   
 األغذية

تحديدالملوثات بالمعادن الثقيلة 
عض الزيوت في األسواق في ب

 المحلية

كركز محمد  أستاذ مساعد دكتوراه  محمد جميل محمد
 ثلج

    أستاذ دكتوراه 

القسم   
االقتصاد و 

االرشاد 
 الزراعي

دراسة اقتصادية وقياسية  
لتقدير دالة عرض محصول 

الرز في العراق للمدة 
(0991-6103) 

       استاذ دكتوراه  جدوع شهاب احمد

القسم   
االقتصاد و 

االرشاد 
 الزراعي

تقدير أثر التغير التقاني في 
القطاع الزراعي العراقي للمدة 

(بأستخدام دالة 0991-6103)
األنتاج اللوغارتمية المتسامية . 

 CDماجستير+  

       استاذ دكتوراه  جدوع شهاب احمد
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القسم   
االقتصاد و 

االرشاد 
 الزراعي

التقنية والتوزيعية الكفاءة 
واالقتصادية لمزارع القمح 
المروية بالرش للموسم 

 (قضاء الدور6103االنتاجي)

       استاذ دكتوراه  حسن ثامر زنزل

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

اقتصاديات الحجم لمحصول 
الذرة الصفراء للموسم االنتاجي 

 ( في قضاءسامراء6103)

       استاذ راه دكتو  حسن ثامر زنزل

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

استخدام نماذج االنحدار 
االحتمالية لدراسة العوامل 
المؤثرة في كفاءة انتاج 

 الطماطة

نصيف جاسم 
 محمد

       مدرس دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

مقارنة مستويات وعي العاملين 
ت مخاطرة استخدام  مبيدا

االفات الزراعية في محافظة 
 صالح الدين

نصيف جاسم 
 محمد

       مدرس دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

االحتياجات االرشادية المعرفية 
في مجال الصيانة الوقائية 
لمنظومات الري بالتنقيط في 
ناحية االسحاقي وعالقتها 

 ببعض المتغيرات

حسيب محمود 
 أمين

       درس مساعدم ماجستير

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

المستوى المعرفي لزراعة 
الطماطة المكشوفة بالتوصيات 

العلمية للتسميد الورقي في 
محافظة صالح \قضاء العلم

 الدين

حسيب محمود 
 أمين

       مدرس مساعد ماجستير
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االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

و  التوزيعيةالكفاءة التقنية و 
االقتصادية لمزارع القمح 
المروية بالرش للموسم 

( 6103-6106االنتاجي)
 قضاء الدور نموذج تطبيقي

       استاذ مساعد دكتوراه  باسم فاضل لطيف

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

التغيرات الداخلية و الخارجية 
لزراع الخضر مستخدمي تقانة 

ن عهم عالري بالتنقيط منذ سما
التقنية وحتى تبنيها بشكل 

 نهائي

علي احمد 
 غضيب

       استاذ مساعد دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

مستوى تبني التقنيات الزراعية 
لزراع الخضر في قضاء 

سامراء /محافظة صالح الدين 
 و عالقتها ببعض المتغيرات

علي احمد 
 غضيب

       استاذ مساعد دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

مستوى وعي العاملين باالرشاد 
الزراعي بخاطرة االستعمال الغير 
رشيد لمبيدات مكافحة االفات 
الزراعية في محافضة صالح 

 الدين

       استاذ مساعد ماجستير ماجد خليل علي

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

الزراعي وعي العاملين باالرشاد 
باالضرار الناجمة عن استخدام 
المواد الكيميائية الزراعية وعالقتة 
ببعض المتغيرات في محافضة 

 صالح الدين

       استاذ مساعد ماجستير ماجد خليل علي

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

تأثير مواقع التواصل االجتماعي و 
عالقتة ببعض العوامل االجتماعية 

ن الزراعين في قضاء للموظفي
 سامراء / صالح الدين

       مدرس مساعد ماجستير فراس ابراهيم ارحيم
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االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

المشكالت التسوقية التي تواجه 
زراع محصول الحنطة في 

 محافظة صالح الدين

       مدرس مساعد ماجستير فراس ابراهيم ارحيم

االقتصاد   
الرشاد وا

 الزراعي

دور االرشاد الزراعي في 
تحقيق االمن الغذائي من وجه 
نظر الموظفين الزراعين في 

 محافظة صالح الدين

       مدرس مساعد ماجستير فراس ابراهيم ارحيم

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

دور االرشاد الزراعي في 
تقليص الفجوة االنتاجية  بين 

 و حقول الزراع   المراكز ال   

       مدرس مساعد ماجستير فراس ابراهيم ارحيم

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

مستوى المهارات القيادية لدى 
العاملين في االرشاد الزراعي 

 في محافظة كركوك ،

سحاب عايد 
 يوسف

       استاذ دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

زي المزارع السمكية معرفة حائ
بالتوصيات الفنية لرقابة 

االسماك من اهم االمراض 
 الشائعة في قضاء سامراء

سحاب عايد 
 يوسف

       استاذ دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

الوعي البيئي للموظفين 
الزراعين في محافظة صالح 

الدين في مجال مكافحة 
التصحر و تنمية الغطاء 

 اتي .النب

سحاب عايد 
 يوسف

       استاذ دكتوراه 

االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

مستوى الحاجات التدربية لزراع 
محصول الخيار في البيوت 
 البالستيكية في محافظة اربيل

سحاب عايد 
 يوسف

       استاذ دكتوراه 
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االقتصاد   
واالرشاد 
 الزراعي

Level of usage of 

extension methods by 

Agricurltural extension 

workers in Sulimani 

govr no ra 

سحاب عايد 
 يوسف

       استاذ دكتوراه 

وقاية   
 النبات

Evaluation of some 

Basidiomycetes fruit 

bodies and cultivation 

conditions of most 

efficient fungus, 

Pleurotus ostreatus for 

phytase production 

د.عبدالله 
 عبدالكريم حسن

هوازن احمد  استاذ دكتوراه 
 الجبوري 

    مدرس دكتوراه 

وقاية   
 النبات

اختبار كفاءة بكتريا 
Pseudomonas 

fluorescens  في تحفيز نمو
نبات الذرة الصفراء واستحثاث 
مقاومته الجهازية ضد مرض 

 التعفن الفحمي

د.عبدالكريم 
 عريبي سبع

د.عبدالله  استاذ دكتوراه 
عبدالكريم 

 حسن

هبة محمد  استاذ دكتوراه 
 يوسف

 مدرس دكتوراه 

وقاية   
 النبات

التشخيص الكيموحيوي 
 .Pوالجزيئي لبكتريا 

Fluorescens  وتقييك كفائتها
في انتاج المركبات المحفزة 
لنمو النبات والمثبطة للفطر 

M.phaseolina 

د.عبد الكريم 
 عريبي سبع

د.عبدالله  استاذ وراه دكت
عبدالكريم 

 حسن

هبة محمد  استاذ دكتوراه 
 يوسف

 مدرس دكتوراه 

وقاية   
 النبات

تقييم كفاءة بعض العوامل 
والبيئية لمقاومة مرض  االحيائية

التعفن االخضر المتسبب عن 
على  Trichodermaالفطر 

 A. bisporusالفطر الغذائي 
ودراسة بعض عوامل ضراوة 

 ضيالمسبب المر 

د.عبدالله 
 عبدالكريم حسن

مقداد صالح  استاذ دكتوراه 
 جاسم

مساعد  ماجستير
 مدرس
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وقاية   
 النبات

عزل وتشخيص المركبات 
الفعالة المضادة للفطريات من 

عزالت بكتريا 
P.fluorescens  من الترب

ط العراقية وتقييم كفائها في تثبي
 .Mنمو الفطر الممرض 

Phaseolina 

 د.عبدالله
 عبدالكريم حسن

د.عبدالكريم  استاذ دكتوراه 
 عريبي

هبة محمد  استاذ دكتوراه 
 يوسف

 مدرس دكتوراه 

وقاية   
 النبات

زل وتشخيص الفطريات 
المصاحبة لمرض تعفن جذور 
الباقالء المتسبب عن الفطر 

Rhizoctonia solani 

(Kuhn)  وانتخاب األنواع
المثبطة للمرض كعوامل 

مؤشرات . 6مكافحة احيائية 
المقاومة المستحثة بفعل فطر 

المقاومة االحيائي 
Trichoderma 

harzianum  وعالقتها
 بالمرض وانتاجية النبات

د.عبدالله 
 عبدالكريم حسن

مارب احمد  استاذ دكتوراه 
 عواد

مدرس  ماجستير
 مساعد

   

وقاية   
 النبات

new records of 

basidiomycetous 

macrofungi from 

kurdistan region 

northern iraq 

د.عبدالله عبد  استاذ دكتوراه  د.طالب عويد مدرس دكتوراه  د.سارة قحطان
 الكريم حسن

 استاذ دكتوراه 

وقاية   
 النبات

المحتوى من االحماض 
الفينولية والكومارين في بعض 

انواع البازيدية الكبيرة من 
 كردستان العراق

د.عبدالله عبد  استاذ دكتوراه  ويدد.طالب ع مدرس دكتوراه  د.سارة قحطان
 الكريم حسن

 استاذ دكتوراه 
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وقاية   
 النبات

استحثاث الكالس من االوراق 
الحقيقية لنبات السكران 
االبيض والتقدير الكمي 
 والنوعي لقلويدات االتروبان

م.م. زياد شهاب 
 احمد

د.محمد شهاب  مدرس مساعد ماجستير
 حمد

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

حمود د.طالل م
 احمد

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

وقاية   
 النبات

تاثير حامض الجاسمونك 
وكلوريد الصوديوم والفينل النين 
في انتاج قلويدات االتروبان 
من نبات السكران االبيض 

 خارج الجسم الحي

م.م. زياد شهاب 
 احمد

د.محمد شهاب  مدرس مساعد ماجستير
 حمد

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

د.طالل محمود 
 حمدا

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

وقاية   
 النبات

Effectiveness of talstar 

and cecis insetcides 

against dubas bug 

ommatissus binotatus 

sp. Lybicus at diyala 

governorate, iraq 

د.قيس كاظم  مدرس مساعد دكتوراه  د.حسين سالم
 زوين

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

اذ است دكتوراه  د.كريم حسن
 مساعد

وقاية   
 النبات

استخدام بعض المبيدات الفطرية 
في مقاومة مرض التعفن االخضر 
على الذرة الصفراء المتسبب عن 

وتاثيرها في  A.flavusالفطر 
اختزال سموم االفالتوكسين الناتجة 

 عنه

د.قيس كاظم 
 زوين

سعد الله حسن  مدرس مساعد دكتوراه 
 علي

مدرس  ماجستير
 مساعد

   

وقاية   
 النبات

تقييم كفاءة نوعين من المصائد 
المستوردة في الصيد الواسع لذبابة 

ثمار القرعيات على محصول 
 الخيار

م.م. عواد جاسم 
 محمد

د.صفاء زكريا  مدرس مساعد ماجستير
 بكر

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

   

وقاية   
 النبات

تاثير العوامل الطبيعية والمتطفل 
Aphidius transcaspic  في

ديناميكية تعداد حشرة من الخوخ 
 االخضر على محصول البطاطا

م.د.محمد شاكر 
 منصور

د.جهينة  مدرس دكتوراه 
 ادريس محمد

    استاذ دكتوراه 
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وقاية   
 النبات

بعض اوجه المكافحة المتكاملة  
لذبابة ثمار  القرعيات 

Dacus ciliatus  على
 محصول الخيار

       استاذ مساعد توراه دك د.صفاء زكريا بكر

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

دور الري الناقص في نمو 
 Zeaوحاصل الذرة الصفراء )

mays Lفي تربة جبسية ). 

أ.د.عبدالوهاب 
 عبدالرزاق القيسي

د.أوس ممدوح  استاذ دكتوراه 
 خيرو

    مدرس دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

حالة المغنسيوم في دراسة 
بعض الترب الجبسية واستجابة 

محصول الحنطة للتسميد 
التاثير في  -0بالمغنسيوم 

 مرحلة النمو الخضري 

د.عبدالمجيد تركي 
 حمادي

       استاذ دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

دراسة حالة المغنسيوم في 
بعض الترب الجبسية واستجابة 

للتسميد  محصول الحنطة
التاثير في  -0بالمغنسيوم 

 الحاصل ومكوناته

د.عبدالمجيد تركي 
 حمادي

       استاذ دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

تاثير واجهة االنحدار 
Aspect Slope  في بعض

الصفات الفيزيائية والكيميائية 
للترب الكلسية في محافظة 

 كركوك

د.عبدالله عزاوي 
 رشيد

       استاذ مساعد كتوراه د

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

االستهالك المائي لمحاصل 
 Zea maysالذرة الصفراء )

L تحت ظروف الري ).
 الناقص في تربة جبسية

أ.د.عبدالوهاب 
 عبدالرزاق القيسي

د.أوس ممدوح  استاذ دكتوراه 
 خيرو

    مدرس دكتوراه 
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علوم التربة   
رد والموا

 المائية

اثر التسميد الحيوي بفطر 
 Glomusالمايكورايزا )

mosseae والتسميد )
الفوسفاتي في بعض صفات 
الحاصل ومكوناته لنبات الذرة 

 الصفراء في تربة جبسية

د.خلف محمود 
 خليفة

       استاذ مساعد دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

تاثير التسميد العضوي 
كيميائية في نمو وحاصل وال

الذرة الصفراء النامية في تربة 
 جبسية

د.خلف محمود 
 خليفة

       استاذ مساعد دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

الكاميرا الرقمية كتقنية لدراسة 
تاثير نوع السماد الفوسفاتي 
ومستوياته في الخواص 

البصرية لمحصول حنطة 
 جبسيةالخبز في تربة 

د.اياد عبدالله 
 خلف

       استاذ مساعد دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

استجابة نبات الذرة الصفراء 
 Glomusللتلقيح بالمايكورايزا)

mosseae والتسميد )
 الفوسفاتي في تربة جبسية

د.خلف محمود 
 خليفة

       استاذ مساعد دكتوراه 

ة بعلوم التر   
والموارد 
 المائية

تاثير مغنطة بعض المحاليل 
الملحية في امتزاز العناصر 
القاعدية في بعض الترب 

 الجسية

       استاذ مساعد دكتوراه  د.باسم شاكر عبيد

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

تطبيق بعض المعايير 
الثرموديناميكية المتزاز الزنك 
في اربعة نماذج ترب من 

 ال العراقشم

د.مجبل محمد 
 عبيد

حذيفة معن  استاذ مساعد دكتوراه 
 نجم

    مدرس ماجستير
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علوم التربة   
والموارد 
 المائية

التشخيص المظهري والجزيئي 
لالصابة بفطر المايكورايزا 

لنباتات مختلفة نامية في تربة 
 جبسية

د.عبدالكريم 
 عريبي سبع

صالح الدين  استاذ دكتوراه 
 ديحمادي مه

    مدرس دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

تاثير التداخل بين محتوى 
الجبس ومستوى التسميد 

الفوسفاتي في بعض خصائص 
نمو الذرة الصفراء في تربة 

 جبسية

د.نورالدين محمد 
 مهاوش

       استاذ مساعد دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

ياجات السمادية تقدير االحت
الفوسفاتية باستخدام معادالت 
االمتزاز وعالقة ذلك بنمو 
حاصل الذرة الصفراء تحت 

ظروف الترب الجبسية )التاثير 
 في مرحلة النمو الخضري(

د.عبدالمجيد تركي 
 حمادي

د.محمد  استاذ دكتوراه 
 جارالله فرحان

    مدرس دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 
 المائية

ير االحتياجات السمادية تقد
الفوسفاتية باستخدام معادالت 

االمتزاز وعالقة ذلك بنم 
وحاصل الذرة الصفراء تحت 

ظروف الترب الجبسية )التاثير 
 في الحاصل ومكوناته(

د.عبدالمجيد تركي 
 حمادي

د.محمد  استاذ دكتوراه 
 جارالله فرحان

    مدرس دكتوراه 

علوم التربة   
والموارد 

 ةالمائي

تحضير سماد حيوي من بكتريا 
Azospirilum brasilense  

واختبار كفاءته في تحسين نمو 
وحاصل الحنطة النامية في 

 تربة جبسية

د.عبد الكريم 
 عريبي سبع

       استاذ دكتوراه 
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البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

study of response 

Trigonella foenum-

graecum L. to spraying 

with high potassium 

(miller) and high 

phosphor (agroleaf). 

       مدرس مساعد ماجستير ابرار عقيل ناصر

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تاثير مستخلصات االسمدة 
العضوية والرش الورقي لليوريا 
في صفات النمو الخضري 

 Prunusلشتالت المشمش )

armeniaca L صنف ).
 لبيب

علي  عالء صالح
 حيدر

بحث رسالة  ماجستير
 ماجستير)مستل(

احسان فاضل 
 صالح

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

يونس حسين 
 سليمان

 استاذ دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تاثير حامض الجبريليك وفترة 
االضاءة على انبات بذور 

ونمو بادرات نبات عين البزون 
 معمليا

اخالص متعب 
 احمد الزهيري 

ناظم سالم  رس مساعدمد ماجستير
 غانم

 مدرس دكتوراه  باسم رحيم بدر مدرس دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تاثير الرش بسماد عالي 
البوتاس ميلر واالكروليف في 
بعض صفات النمو الخضري 
والحاصل لنبات الحبة الحلوة 

Foeniculum vulgare 

MILL. 

بد الله ثامر ع مدرس مساعد ماجستير ابرار عقيل ناصر
 زهوان

 مدرس ماجستير طه شهاب احمد استاذ دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تاثير تقليم الكرمات في صفات 
الحاصل الكمية والنوعية لبعض 

 اصناف العنب

محمود فاضل 
 لطيف الدوري 

ابراهيم حسن  استاذمساعد دكتوراه 
 محمد

اسعد خالد   دكتوراه 
 عثمان

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تقييم كفاءة االنتاج لبعض سالالت 
 Agaricusالفطر الزراعي 

bisporus  التي تم تجديد عزالتها
 االم بطرائق متعددة

مصطفى رشيد 
 مجيد القيسي

عبد الله عبد  استاذ مساعد دكتوراه 
 الكريم حسن

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

اياد وليد عبد 
 الله الجبوري 

  دكتوراه 
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البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

احداث التغايرات الوراثية لفطر 
 Agaricusاالزرار البيضاء 

bisporus  وتاثيرها في
 الصفات الكمية والنوعية

مصطفى رشيد 
 مجيد القيسي

عبد الله عبد  استاذ مساعد دكتوراه 
 الكريم حسن

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

  دكتوراه  عبد االله مخلف

البستنة   
ندسة وه

 الحدائق

Air pollution tolerance 

indices (APTT) of trees 

and shrubs for roades 

sides in tikrit city 

عمار فخري 
 خضير الشمري 

       استاذ مساعد دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تاثير رش منظم النمو اتونك 
والمغذي بروسول في النمو 

 جت البابونوالمادة الفعالة لنبا

زبيدة عبد السالم 
 شعبان

بحث رسالة  ماجستير
 ماجستير)مستل(

ثامر عبد الله 
 زهوان

    استاذ دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تحسين انتاجية ونوعية القرنفل 
Diamthus caryophyllus 

L باستخدام بعض منظمات .
النموالنباتية ومستخلص عرق 

 السوس

علي فاروق  مدرس جستيرما طه شهاب احمد
 المعاضيدي

ثامر عبد الله  استاذ دكتوراه 
 زهوان

 استاذ دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

تاثير نوع التسميد العضوي 
وطريقة اضافة الحديد في 

صفات النمو الخضري والزهري 
 Gazaniaللكزانيا 

splenden L. 

سفيان صالح  مدرس دكتوراه  زياد خلف صالح
 حسين

     الوريوسبك

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

Daminozid application 

method effect on growth and 

contents of oleandrin and 
rutin of Oleander (Nerium 

oleander L.) 

محمد عبد الله  استاذ مساعد دكتوراه  زياد خلف صالح
 النجادي

 مدرس ماجستير طه شهاب احمد مدرس دكتوراه 

البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

effect of organic fertilizer 

addition and spraying 

seaweed extract on some 

grwth characters yield and 

active ingredint of arugula 
plant (eruca sativa mill) 

       مدرس ماجستير طه شهاب احمد
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البستنة   
وهندسة 
 الحدائق

عد الزراعة ونوع تاثير مو 
الوسط في تجذير ونمو اقالم 

 الزيتون صنف اشرسي

محمود فاضل 
 لطيف الدوري 

احمد فتخان  استاذ مساعد دكتوراه 
 الدليمي

استاذ  دكتوراه 
 مساعد

   

 


