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االختراص  ػافػػػػػػشػالع الدشو الذياده عػػػػػاالس ت
 قػالجقي

اسع 
 السذخؼ

             ػاس ىاحسج  ٔ
 عبج هللا

 ماجدتيخ
 

التجييد التبادلي لبعس أصشاؼ  ٕٕٓٓ
 TRITICUMحشصة الخبد 
AESTIVUM  وتأثيخه عمى حاصل

الحبػب ومكػناتو وندبتو اإلصابة 
بشيساتػدا ثآليل الحشصة 

Anguing tritici 
 

محاصيل 
 حقمية

د. فخخ الجيغ 
عبج القادر 

 صجيق
د. جاسع دمحم 

 عديد

مطيخ إسساعيل  ٕ
 ىػيجي

 ماجدتيخ
 

استجابة بعس أصشاؼ الدسدع  ٕٔٓٓ
(Sesamum indicum L ) .

 الشتخوجيشيلسدتػيات الدساد 
 

محاصيل 
 حقمية

د. محدغ 
عمي احسج 

 الجشابي

عبج الخالق احسج  ٖ
 فخحاف الجشابي

تأثيخ بعس العػامل في أعجاد  ٕٕٓٓ ماجدتيخ
الخاليا الجدسية في حميب الساعد 

 السحمي وتزخيباتو في العخاؽ
 

الثخوة 
 الحيػانية

د. مشحر 
 كػركيذ

د. صباح 
 بياء الجيغ

سسػأؿ سعجي  ٗ
 عبجهللا

تأثيخ االنتخاب في ذكػر ساللتي  ٕٕٓٓ ماجدتيخ
 السخصط والبشي عمى

 أداء ىجيغ التخبية السشدلية
 

الثخوة 
 الحيػانية

د. إسساعيل 
 حبيب

د. بذيخ شو 
 عسخ

تأثيخ تخاكيد ومػاعيج رش مختمفة  ٕٓٓٓ ماجدتيخ داليا سميع حدغ ٘
لثالث مبيجات أدغاؿ في القصغ 

 وأدغالو

محاصيل 
 حقمية

د. شاكخ 
 ميجي صالح

 عمي حسدة دمحم ٙ
 

تأثيخ مدتػيات الدساد  ٕٔٓٓ ماجدتيخ
الشايتخوجيشي عمى نسػ وحاصل 

ونػعية البحور الثالثة أصشاؼ مغ 
 Helianthمحرػؿ زىخة الذسذ 

annuns L في محافطة صالح .
 الجيغ

محاصيل 
 حقمية

د. محدغ 
عمي احسج 

 الجشابي
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االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ

استجابة أشجار الكسثخي صشف  ٕٔٓٓ ماجدتيخ دمحم ندار حديغ ٚ
Le-Conte  لمتدسيج الػرقي

 بالدنظ والشحاس

د. جساؿ  بدتشة
 ياسيغ عمي

 جاسع دمحم خمف ٛ
 

الشسػ والتبايغ السطيخي لذتالت  ٕٕٓٓ ماجدتيخ
 Oleaسبعة أصشاؼ مغ الديتػف 

europaea L  . الشامية تحت
 الطمة الخذبية

 

د. سامي  بدتشة
 حسيج مجيج
د. مدىخ 

 شخيف شياب

 رشيج حديغ حسيج ٜ
 

تأثيخ الترػيع وبعج الحقل عغ  ٕٕٓٓ ماجدتيخ
السجدرة والجشذ عمى الرفات 

االقترادية والحالة البكتيخية لمقشاة 
اليزسية والرفات الشػعية 

والحدية والتخكيب الكيسيائي لفخوج 
 السدػؽ في الجػ الحارالمحع 

 

الثخوة 
 الحيػانية

د. اسساعيل 
حبيب 
 اسساعيل

 فخياؿ فاروؽ حديغ ٓٔ
 

تاثيخ الداللة )ومرجر البخوتيغ  ٕٕٓٓ ماجدتيخ
الشباتي( في انتاج وتخكيب حميب 

 األنتاج
 

الثخوة 
 الحيػانية

                                      
خد عل ٓد

عبػد                                 
جاسع دمحم ٓد

 جشجؿ
    ايسغ صبحي  ٔٔ

 عبج هللا
 

تأثيخ مػعج الدراعة والكثافة  ٕٔٓٓ ماجدتيخ
الشباتية عمى صفات وحاصل العمف 

 األخزخ لمحرة الرفخاء

محاصيل 
 حقمية

د. رمزاف 
 احسج الصيف
د. شاكخ 

 ميجي صالح
 دمحم عمي مكي ٕٔ

 
استخجاـ مدحػؽ الديت الشباتي  ٕٔٓٓ ماجدتيخ

كسرجر لمصاقة في عالئق دجاج 
 المحع

الثخوة 
 الحيػانية

د. دمحم ابخاىيع 
 احسج

د. عبج 
السصمب كخيع 

 العحاري 
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االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ

الجػر وارتفاع تأثيخ السدافات بيغ  ٕٔٓٓ ماجدتيخ ايسغ أيػب عباس ٖٔ
الجػر داخل السػز عمى حاصل 

 ونػعية القصغ صشف أشػر
 

محاصيل 
 حقمية

د. شاكخ 
 ميجي صالح

أثخ العسخ عشج التدفيخ عمى  ٕٔٓٓ ماجدتيخ عبج هللا عراـ ٗٔ
الخرب والػزف عشج السيالد 
والفصاـ  لػسجاميع وراثية مغ 

 الساعد
 

الثخوة 
 الحيػانية

د. صباح 
بياء الجيغ 

 عمي
مطفخ د. 

 حديغ دمحم
تأثيخ رش الحجيج والسشغشيد في  ٕٔٓٓ ماجدتيخ أديب جاسع عباس ٘ٔ

صفات الحاصل والشسػ الخزخي 
ألشجار الكسثخي صشف )مشتخب 

 الدعفخانية(
 

د. جسيل  بدتشة
 ياسيغ عمي

 ثامخ عبجهللا زىػاف ٙٔ
 

 تأثيخ حجع الفدقة وعسق الدراعة ٕٔٓٓ ماجدتيخ
عمى صفات نسػ وتدىيخ وحاصل 
بحور صشفيغ مغ البرل السحمي 

Allium cepa 
 

د. مدىخ  بدتشة
 شخيف شياب

 كػلذغ رفيق ٚٔ
 حبيب

تأثيخ إضافة اإلنديسات لعالئق  ٕٔٓٓ ماجدتيخ
فخوج المحع السخباة في األجػاء 

الحارة عمى بعس صفاتيا 
 اإلنتاجية والفدمجية

 

 ثخوة حيػانية
 
 
 

د. اسساعيل 
 حبيب

 اسساعيل
د. ضياء 
حدغ 
 الحدشي

مػفق حديغ عمي  ٛٔ
 الجسيمي

 

دراسة بعس صفات الشسػ وإنتاج  ٕٔٓٓ ماجدتيخ
الحميب في األغشاـ العػاسية 

 وتزخيباتيا
 

د. مطفخ  ثخوة حيػانية
 حديغ

د. خدعل 
 عبػد الشجاوي 
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االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ

 ناشق عدت الصيف ٜٔ
 

تأثيخ مدتػيات مختمفة مغ التغحية  ٕٔٓٓ ماجدتيخ
خالؿ مخحمة اإلنتاج عمى األداء 
اإلنتاجي لخط أثاث أججاد فخوج 

 المحع )فاوبخد(
 

د. دمحم ابخاىيع  ثخوة حيػانية
 احسج

د. شميسػف 
 حشا ججػ

تأثيخ السػقع ومدافات الدراعة  ٕٔٓٓ ماجدتيخ عساد خمف خزخ ٕٓ
الحاصل ومكػنات وبعس عمى 

الرفات الحقمية لعجة تخاكيب 
وراثية مغ الحرة الرفخاء السعتسجة 

 في العخاؽ
 

محاصيل 
 زراعية

د. فخخ الجيغ 
عبج القادر 

 صجيق
د. جاسع دمحم 

 عديد

عمي سامي اميغ  ٕٔ
 الذسخي 

 

تأثيخ استخجاـ السياه الرشاعية  ٖٕٓٓ ماجدتيخ
السشتجة مغ معسل االسسجة 

بيجي عمى بعس  الذسالية في
 السقاييذ الفدمجية  لفخوج المحع

 

صباح ٓد ثخوة حيػانية
بياء الجيغ 

    عمي 
دمحم إبخاىيع ٓد

 أحسج الشعيسي

دراسة الدمػؾ الػراثي لرفات  ٕٔٓٓ ماجدتيخ خالج خميل احسج ٕٕ
الحاصل ومكػناتو والسػصفات 
الشػعية وتحميل معامل السداريا 

مغ باستخجاـ عجة تخاكيب وراثية 
 القصغ
 

  السحاصيل
 الحقمية

د. جاسع دمحم 
 عديد

د. فخخ الجيغ 
عبج القادر 

 صجيق
 

تأثيخ الدخع األرضية لشػعيغ مغ  ٕٓٓٓ ماجدتيخ غازي دمحم رمزاف ٖٕ
الحاصجات في الفقج في حاصل 
بحور الدميع عشج الحراد بشدب 

 رشػبو مختمفة في البحور
 
 

محاصيل 
 حقمية

د. سعج الجيغ 
 دمحم اميغ

جاسع دمحم  د.
 عديد

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
تأثيخ التمقيح ببكتخيا الجايدوبيا  ٕٕٓٓ ماجدتيخ رياض مشاع محدغ ٕٗ

وإضافة الحجيج والبػروف في 
تثبيت الشتخوجيغ الجػي ونسػ 

 وحاصل نبات البداليا
 

د. جسيل  بدتشة
 ياسيغ عمي

رنا ىاشع عمػش  ٕ٘
 الدامخائي

 

تأثيخ مػاعيج الدراعة والسدافة بيغ  ٖٕٓٓ ماجدتيخ
الخصػط  في حاصل البحور وكسية 
الديت الثابت والصيار في نبات 

 Nigellaالحبة الدػداء    ) 
sativa L. ) 

 

السحاصيل 
 الحقمية
 

ذياب عبج ٓد
 دمحم الدػاح

شاكخ ٓد
 ميجي صالح

 

دراسة تأثيخ استخجاـ السياه  ٕٕٓٓ ماجدتيخ أركاف بخع دمحم ٕٙ
الرشاعية السشتجة مغ معسل 

األسسجة الذسالية في بيجي عمى 
 األداء اإلنتاجي لفخوج المحع

 

الثخوة 
 الحيػانية

د. صباح 
بياء الجيغ 

 عمي

تأثيخ مدتػيات مختمفة مغ الدساد   ٖٕٓٓ ماجدتيخ حديغ عمي ىشجي ٕٚ
الفػسفاتي والدساد العزػي في 

ومكػناتو وكسية  الديت الحاصل 
الثابت والصيار لشبات الحبة 

 )Nigella sativa.Lالدػداء
 

محاصيل 
 حقميو

د. شاكخ 
 ميجي صالح

د. ذياب عبج 
 دمحم

دمحم صباح بياء  ٕٛ

 الجيغ عمي

 

تأثيخ إضافة الحػامس العزػية  ٖٕٓٓ ماجدتيخ

في مياه الذخب وقصع العمف قبل 

التدػيق في األداء اإلنتاجي 

والشبيت السعػي والرفات الحدية 

 لمحـػ فخوج المحع

الثخوة 
 الحيػانية

دمحم إبخاىيع ٓد

 احسج الشعيسي

 

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
 وقيج ميجي ىادؼ ٜٕ

 
تحميل الشسػ واستجابة الحرة  ٖٕٓٓ ماجدتيخ

 (.Zea mays L )  الرفخاء
 الشباتية لمكثافات

 

محاصيل 
 حقميو

د. محدغ 
 عمي احسج

صالح حسيج جسعة  ٖٓ
 العبيجي

الدمػؾ الػراثي وتقجيخ معامالت  ٕٗٓٓ ماجدتيخ
التحجيج لرفات أصشاؼ مغ فػؿ 

 الرػيا
 

محاصيل 
 حقميو

د.جاسع دمحم 
عديد 
 الجبػري 

 ياسيغ نػري محسػد ٖٔ
 

التخاكيػػػػػػػػب اسػتجابػػػػة بعػػػػػس  ٕٗٓٓ ماجدتيخ
 الػراثيػػػػػػػػة

 Gossypium مغ القصغ
hirsutum (L.) 

 لفتخات ري مختمفة بعج التدىيخ
 

محاصيل 
 حقميو

محدغ ٓد
عمي احسج 

 الجشابي

شارؽ خمف حدغ  ٕٖ
 الجسيمي

 

 Coturnix Coturnix ٕٗٓٓ ماجدتيخ
Japonica)  تأثيخ تغحية إناث

شيػر الدمػى )البشي و 
األبيس(مرادر مختمفةمغ الديػت 
و الذحـػ عمى األداء اإلنتاجي و 

صفار البيس و مرل الجـ  محتػى 
الجىشية و  مغ الحػامس

 الكػلدتخوؿ
 

الثخوة 
 الحيػانية

اسساعيل ٓد
حبيب 
 اسساعيل

احسج رمزاف  ٖٖ
 محيسيج الجبػري 

 

ؿ الذعيخ بشدب تأثيخ استبجا ٕٗٓٓ ماجدتيخ
مختمفة مغ عخؽ الدػس في 

 العالئق وتأثيخىا في بعس

الثخوة 
 الحيػانية

صباح ٓد
بياء الجيغ                            

د. محفػظ 
 خميل عبجهللا

 
 

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
دمحم صالح دمحم  ٖٗ

 الدالمي
 

العػامل عمى عجد مغ  تأثيخ بعس ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ
مطاىخ  اإلنتاج والتشاسل لجى 

 أبقار الفخيدياف وسط العخاؽ
 

الثخوة 
 الحيػانية

صباح  ٓد
 بياء الجيغ  

دمحم إبخاىيع دمحم  ٖ٘
 مرصفى

 

صفات ذبائح الحسالف العػاسية  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ

تقجيخ السعالع الػراثية في الحرة 

(  (.Zea may Lالرفخاء

× ستعساؿ تحميل )الداللة اب

 ضخوؼ بيئية مختمفة الفاحز( في
 

محاصيل 
 حقميو

جاسع دمحم ٓد
عديد 
 الجبػري 

 

عمي حديغ رحيع  ٖٙ
 الجاودي

 

مختمفػة مػغ دتػيات ػتأثيخ م ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ
ج الشيتخوجيشي ومدافات ػػيدستال

صفات  فيالدراعة بيغ الخصػط 
الشسػ والحاصل ومكػناتو لسحرػؿ 

 Brassica napusالدمجع ) 
L.) 

محاصيل 
 حقميو

د.محدغ عمي 
 احسج الجشابي

 

 أكـخ شاكخ محسػد ٖٚ
 

تأثيخ مدتػيات الشتخوجيغ وفتخات  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ
 الخي في نسػ شتالت الدبحبح

Melia azedarch L. 
 

 
 البدتشة

عامخ عبج ٓد
 العديد بياء

 

بالسشغشيد اضافة الكػبمت والخش  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ عجناف دمحم عبجالمة ٖٛ
 فدمجة ونسػ وحاصل الباقالء

Vicia faba  L. 

د. جسيل  البدتشة
ياسيغ عمي 

 التسيسي
أفخاح مرصفى دمحم  ٜٖ

 الدامخائي
تأثيخ  استخجاـ بحور الجخغ  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ

 Pennisetumالسحمي)
glaucum  في األداء اإلنتاجي )

لحسالف العػاسي والتخكيب 
 الكيسيائي  لحبائحيا

الثخوة 
 الحيػانية

 
 
 

        د. صباح 
بياء الجيغ                               

د. دمحم إبخاىيع 
 احسج الشعيسي

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
احسج خالج احسج  ٓٗ

 العاني
تحديغ القيسة الغحائية لبػػػػػحور  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ

              السحمياليخشسػاف 
Lathyrus sativus L.) ) 

السدتخجـ كبجيل جدئي عغ كدبة 
 فػؿ الرػيا في تغحية  فخوج المحع

 

الثخوة 
 الحيػانية

دمحم إبخاىيع ٓد
 الشعيسي

 
 
 

 ديار سميع الكتبي ٔٗ
 

تقجيخ السعالع الػراثية واألداء  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ
لتخاكيب وراثية مغ الخيار ) 

Cucumis sativus L ) .
 السدروعة عمى مدافات مختمفة

د. مدىخ  البدتشة
 شخيف شياب

 

عبج الحسدة حديغ  ٕٗ
 كاضع

تأثيخ مدتػيات مختمفة مغ الدساد  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ
البػتاسي وبعس مبيجات األدغاؿ 

 Hordeum في حاصل الذعيخ
vulgare L.   ومكػناتو واألدغاؿ

 السخافقة لو

محاصيل  
 حقمية

شاكخ ٓد
 ميجي صالح

 

أنذ ُمشيخ َتػفيق  ٖٗ
 َنجعْ 
 

تأثيخ رش البػروف ومدتخمز  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ
الثػـ في صفات الشسػ والحاصل 

لشباتات الصساشة 
(Lycopersicon   

esculentum   Mill) . 

د جسيل  البدتشة
ياسيغ عمي 

 التسيسي

تأثيخ مبيجات االدغاؿ والدساد  ٕٙٓٓ ماجدتيخ خمجوف فارس سعيج ٗٗ
الشتخوجيشي في األدغاؿ وحاصل 
الحبػب ومكػناتو  لسحرػؿ 

 Triticum aestivumالحشصة 

السحاصيل 
 الحقمية

شاكخ ٓد
 ميجي صالح

 

أركاف خميل إبخاىيع  ٘ٗ
 حديغ الجبػري 

 

دراسة مايكخوبية وكيسيائية  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
وفيديائية لبعس أنػاع السذخوبات 

 في االسػاؽ السحميةالغازية 

 عمػـ االغحية
 

أميغ ٓد
 سميساف بجوي 

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
التخكيب الكيسياوي لبحور بعس  ٕ٘ٓٓ ماجدتيخ بذيخ دمحم أقجيع ٙٗ

اصشاؼ فػؿ الرػيا واستخجاميا 
في ترشيع أغحية االشفاؿ الحبػبية 

 السداعجة

السحاصيل 
 الحقمية
 

جاسع دمحم  ٓد
 عامخ دمحمٓد

 عديد

تاثيخ  تغصية  التخبة  وفصخ   ٕٓٔٓ ماجدتيخ   رعج وىيب محسػد  ٚٗ
السايكخوز  في نسػ   وحاصل 

 صشفيغ مغ الصساشة   

البدتشة 
وىشجسة 

 الحجائق  

د عبج الكخيع  
 عخيبي  سبع 

عخاؽ غانع مشرػر  ٛٗ
 الشعيسي

 

إضافة مدتػيات مختمفة مغ تأثيخ  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
 Thymusنبات الدعتخ )

vulgaris L إلى العميقة في ).
بعس صفات ذبائح الحسالف 

 العػاسية
 

الثخوة 
 الحيػانية

د. محفػظ 
 خميل عبجا هلل

حارث بخىاف الجيغ  ٜٗ
 عبج الخحسغ

تأثيخ التدسيج البػتاسي وأحجاـ  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
التقاوي في نسػ وحاصل نبات 

  Solanumالبصاشا  
tuberosum L. 

مدىخ ٓد البدتشة
شخيف شياب                         

صبػاح   ٓد
 كػجر

 قتيبة يدخ عايج ٓ٘
 

تأثيخ مرادر مختمفة مغ األسسجة  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
العزػية وشخيقة الخي في نسػ 

 Solanumوحاصل البصاشا 
tuberosum L الشامية في .

 تخبة جبدية
 

 البدتشة
 
 
 
 

 
د.مدىخ 

 شخيف شياب
د.خزيخ زيغ 

 ضاحي
 
 

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
عبج الخالق عايج  ٔ٘

 رشيج خزخ الجوري 
تأثيخ إحالؿ الحشصة جدئيًا أو كميًا  ٕٓٔٓ ماجدتيخ

محل الحرة الرفخاء في العميقة 
عمى األداء اإلنتاجي و الفدمجي 

 (ISA- Brownلججاج البيس )
 

الثخوة 
 الحيػانية

جسيل دمحم ٓد
 ٓدسعيج  

احسج عبج 
 عمػ

 إيشاس إسساعيل دمحم ٕ٘
 

تأثيخ مدتػيات مختمفة مغ الخش  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
بالبػروف عمى بعس الرفات 

الحقمية اإلنتاجية لبعس أصشاؼ 
 محرػؿ البشجخ الدكخي 

Beta vulgaris L 

محاصيل 
 حقمية
 

د. محدغ 
 عمي احسج

صباح كجر د. 
 احسج
 

ايػب جسعة عبج  ٖ٘
 الخحسغ البياتي

و  Atonikدور مشطسي الشسػ  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
Hypertonic  في تقميل تداقط

أزىار نباتات الباقالء وأثخه في 
 حاصل البحور

 

محاصيل 
 حقمية
 

كامل ٓد
مصذخ مالح 

 الجبػري 

ناضع سالع غانع  ٗ٘
 الجبػري 

 

والشحاس والدنظ تأثيخ رش الحجيج  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
والبػروف في                           

 السحتػى السعجني وصفات
الشسػ والحاصل                                                          

 sinensisألشجار البختقاؿ السحمي 
Citrus  )  Osback) 

جسيل ٓد البدتشة
ياسيغ عمي 

 التسيسي

خمف محسػد خميفة  ٘٘
 الجبػري حسج 

تأثيخ بعس العػامل البيئية في  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
 إنبات ونسػ نبات الدعج 
Cyperus  rotundus L 

السحاصيل 
 الحقمية

شاكخ  د.
 ميجي صالح

عساد غايب عبج  ٙ٘
 الخحسغ العباسي

 

التقػيع الػراثي لساشية الفخيدياف  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
في محصة االسحاقي اعتسادًا عمى 

 إنتاج الحميب
 

الثخوة 
 الحيػانية

 

د. فػاز عبج 
الػىاب الجباغ                                                       

د. ضافخ 
 شاكخ عبجهللا

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
تأثيخ شخائق الدراعة والتدسيج  ٕٙٓٓ ماجدتيخ دمحم فاضل لصيف ٚ٘

الشيتخوجيشي في نسػ شتالت الدجر 
  Zizyphusصشف زيتػني

mauritiana var zaituny  في
 تخب مختمفة

 

د. عامخ عبج  البدتشة
 العديد

تأثيخ خػف األوراؽ ومػعجه في  ٕٙٓٓ ماجدتيخ فػػخاس احسػج درج ٛ٘
  نسػػ محرػؿ زىخة الذسذ

((Helianthus annuus L. 
 وحاصػػمو  في تخبة جبدية.

 

السحاصيل 
 الحقمية

كامل ٓد
مصذخ مالح 

 الجبػري 

تأثيخ استخجاـ شيشيغ معجنييغ  ٕٙٓٓ ماجدتيخ عقيػػػػػل عبػج شميػج ٜ٘
محمييغ  كبجيل عغ بشتػنايت 

الرػديػـ السشذط في الحج مغ اثخ 
االفالتػكديغ عمى األداء اإلنتاجي 

والفدمجي إلناث شائخ الدمػى 
 الياباني

(Coturnix coturnix 
japonica) 

 

الثخوة 
 الحيػانية

دمحم ابخاىيع ٓد
 احسج

تاثيخ استخجاـ مدتػيات مختمفة  ٕٙٓٓ ماجدتيخ عمي احسج فخحاف ٓٙ
مغ مدحػؽ عخؽ الدػس في 

العميقة عمى صفات الدائل السشػي 
 والخغبة الجشدية لحكػر الساعد

 

الثخوة 
 الحيػانية

صباح ٓد
بياء الجيغ 

 عمي

أحسج حدغ عمي  ٔٙ
 الجبػري 

تأثيخ الكثافات الشباتية في نسػ  ٕٙٓٓ ماجدتيخ
 وحاصل بعس أصشاؼ الباقالء

(Vicia faba L). 
 

السحاصيل 
 الحقمية
 

شاكخ ٓد
 ميجي صالح

 

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
حداـ مسجوح حسيج  ٕٙ

 الياشسي
 

 وخف األوراؽ تأثيخ الكثافة الشباتية ٕٛٓٓ ماجدتيخ
 في نسػ وحاصل زىخة الذسذ 
 ( Helianthus  annuus  

L.) 

السحاصيل 
 الحقمية
 

د.محدغ 
عمي احسج 

 الجشابي

مقجاد ضامغ شاكخ  ٖٙ
 الجوري 
 

 Acetylتأثيخ إضافة األسبخيغ ) ٕٓٔٓ ماجدتيخ
Salicylic Acid إلى ماء  )

الذخب في بعس الرفات 
اإلنتاجية و الفدمجية لفخوج المحع 

 لسخبى في األجػاء الحارةا
 

الثخوة 
 الحيػانية

 

بذيخ شو ٓد
 عسخ

نػر جسعة فاضل  ٗٙ
 ىيذاف

دراسة قابمية بعس انػاع بكتخيا  ٕٚٓٓ ماجدتيخ
حامس الالكتيظ في انتاج 

البكتيخيػسيشات وتاثيخاتيا في 
 صفات المبغ الدبادي

 

عمػـ االغحية 
والتقانات 
 االحيائية

د. كخكد دمحم 
   ثمج الجبػري  

د. اميغ 
 سميساف

نعسة حديغ  ٘ٙ
 دروير الجبػري 

 

دراسة تأثيخ بعس العػامل  ٕٚٓٓ ماجدتيخ
الفيدياوية وأنػاع الفصخيات  في 
بعس الرفات الشػعية لمحشصة 

 Triticum aestivumالشاعسة 
L. 

 

السحاصيل 
 الحقمية
 

محدغ ٓد
عمي أحسج 

 الجشابي
 

عبج السعيغ شبيب  ٙٙ
 حسج  عػاد

مدىخ  ٓد البدتشة دراسة بايمػجية لجغل الدعج ٕٚٓٓ ماجدتيخ
 شخيف شياب

 
غداف سفاري  ٚٙ

 عصية
تأثيخ الكثافة الشباتية ومدتػيات  ٕٚٓٓ ماجدتيخ

البػتاسيـػ عمى الشسػ وحاصل 
ومكػنات حاصل ونػعية الحرة 

 .(Zea mays Lالرفخاء )
 

جسيل  ٓد ثخوة حيػانية
 دمحم سعيج

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
رنػا إبخاىيػع خميػل  ٛٙ

 الجليسػي
 

تأثيخ نػع التخبة و التدسيج  ٕٚٓٓ ماجدتيخ
العزػي في نسػ شتالت الكاسيا 

 الشاعسة
Cassia angustifolia Vahl. 

عامخ عبج ٓد البدتشة
 العديد بياء

قانع حديغ أميغ  ٜٙ
 الجباري 

 

 إضافة مدتشبت خسيخةالخبداثخ  ٕٚٓٓ ماجدتيخ
Saccharomyces  

cerevisiae السشساة عمى نخالة
الحشصة في العميقة في األداء 

 اإلنتاجي وصفات الجـ لفخوج المحع
 

الثخوة 
 الحيػانية

 

جسيل  ٓد
 دمحم

تأثيخ قخط القسة الشامية في نسػ  ٕٛٓٓ ماجدتيخ غداف جايج زيجاف ٓٚ
 وحاصل ثالثة أصشاؼ مغ الباميا

Abelmoschus 
esculentus L.Moench 
 تحت ضخوؼ الدراعة السحسية

د. مدىخ  البدتشة
 شخيف شياب

أشجاف ندار كامل  ٔٚ
 فخحاف
 

تأثيخ حامس االبديدظ والكبخيت  ٕٛٓٓ ماجدتيخ
في الرفات الخزخية والكيسياوية 

 والخدنية لمبرل
(Allium cepa L). 

د. جسيل  البدتشة
 ياسيغ عمي

زياد شياب  ٕٚ
 أحسجالسعجػف 

 

تأثيخ أنػاع مختمفة مغ التطميل  ٕٛٓٓ ماجدتيخ
 عمى نسػ شتالت البػنديانا

(Poinciana regia (Bojer 
 Robiniaو الخوبيشيا

pseudoacacia  L. 
 Ailanthusو لداف الصيخ 

altissima (Millفي السذتل  ) 
 
 

.عامخ عبج د البدتشة
 العديد بياء

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
عسار صالح الجيغ  ٖٚ

 عبج الػاحج
تأثيخ بحور الكدبخة  ٕٛٓٓ ماجدتيخ

Coriandrum sativum L  .
السزافة  إلى  العميقة في بعس 
الرفات  اإلنتاجية وصفات الجـ 

 لفخوج المحع

الثخوة 
 الحيػانية

 

جسيل دمحم ٓد
 سعيج

تأثيخ مػاعيج الدراعة ومػاعيج  ٕٛٓٓ ماجدتيخ أثيخ صابخ مرصفى ٗٚ
إضافة  الدساد الشيتخوجيشي عمى 
نسػ وحاصل ونػعية الحرة الرفخاء 

(Zea meys L). 

محاصيل 
 حقمية

خالج سعيج ٓد
 عبجهللا

عسخ ندىاف عمي  ٘ٚ
 جسعة الجوري 

 

تأثيخ الكثافة الشباتية في الرفات  ٕٛٓٓ ماجدتيخ
الحقمية والشػعية لبعس أصشاؼ 

 القصغ األبمشج
 (Gossypium hirsutum L) . 

محاصيل 
 حقمية

د . محدغ 
عمي أحسج 
 الجشابي .

 عسار ىاشع سعيج ٙٚ
 

تأثيخ مػعج الدراعة في نسػ  ٕٛٓٓ ماجدتيخ
وحاصل و نػعية بحور ثالثة 
 أصشاؼ مغ محرػؿ الخقي
( Citrullus lanatus . L) 

د. أحسج  البدتشة
 شياب شاكخ

نجع حديغ صالح  ٚٚ
 الجبػري 

تأثيخ إضافة مدتػيات مختمفة مغ  ٕٛٓٓ ماجدتيخ

 Curcumaمدحػؽ الكخكع 

longa  إلى العميقة في األداء

اإلنتاجي وبعس صفات الجـ لفخوج 

 المحع

 
الثخوة 
 الحيػانية

 

بذيخ شو ٓد
 عسخ

غدواف ميجي صالح  ٛٚ
 أحسج الجبػري 

التجفيف األزمػزي الُسَكسَّل بالفخف  ٕٛٓٓ ماجدتيخ
 الكيخبائي لمبصاشا

Solanum tuberosum 
 

عمػـ األغحية 
والتقانات 
 األحيائية

د. رافج خميل 
 عبج الخزاؽ

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت



 اطاريح جامعة تكريت / الزراعة

 
331 

 السذخؼ الجقيػق
ميدمػف وائل  ٜٚ

 ابخاىيع
 

تأثيخإستخجاـ مدتػيات مختمفة مغ  ٕٛٓٓ ماجدتيخ
األداء اإلنتاجي بخوتيغ العميقة في 

 لحكػر الساعد األسػد السحمي

الثخوة 
 الحيػانية

 

د. حامج 
إسحق 
 إسساعيل

 لؤي نيار البشظَ  ٓٛ
 

 دراسة شبيعة عسل السػرِّثات ٜٕٓٓ ماجدتيخ
 Zea maysفي الحرة الرفخاء )

L باستخجاـ التيجيغ التبادلي ).
 الشرفي

 

السحاصيل 
 الحقمية

فخخ الجيغ ٓد
عبج القادر 

 صجيق

دمحم خالج وىيب  ٔٛ
 مخمف
 

تأثيخ مدتخمرات قذػر ثسار  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
. Punica granatum Lالخماف

 Citrus auratinumو الشارنج 
L عمى بعس أنػاع البكتخيا .

 السدببة لفداد بعس األغحية

عمػـ األغحية 
و التقانات 
 اإلحيائية

 

كخكد دمحم ٓد
 ثمج الجبػري 

نريخ مػسى فخحاف  ٕٛ
 محسػد
 

 Lactococcusتأثيخ إضافة  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
Lactis      وLactobacillus 

Cremoris  في التخكيب
الكيسيائي و الخػاص الحدية و 
الحسػلة البكتيخية لمبدصخمة 

السرشعة مغ لحػـ األغشاـ ولحػـ 
 الساعد

عمػـ األغحية 
والتقانات 
 اإلحيائية

د. فاروؽ 
 محسػد كامل

حدػػغ محسػػػد  ٖٛ
 حدػػػغ
 

تأثيخ استخجاـ الساء السعالج  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
مغشاشيديا في بعس الرفات 
اإلنتاجية والفدمجية والسحتػى 
 الػراثي  لحكػر الحسالف العػاسية

الثخوة 
 الحيػانية

د. ضافخ 
شاكخ عبج هللا                          

د. سعج دمحم 
 نجا

انترار داود  ٗٛ
 مرصفى

 

السطيخية و تحديغ الرفات  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
التغحوية لمخبد السجعع بسرادر 

 بخوتيشية مختمفة

د. بياف  عمػـ األغحية
ياسيغ 
 العبجهللا

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
دمحم عبجهللا احسج  ٘ٛ

 الجبػري 
تأثيخ حامس الييػميظ و  ٜٕٓٓ ماجدتيخ

وإزىار االعذاب البحخية في نسػ 
 وحاصل الخيار

(Cucumis sativus L). 

 البدتشة
 

د. جسيل 
 ياسيغ عمي

دراسة تأثيخ مدتخمرات العخىػف  ٜٕٓٓ ماجدتيخ عجناف دمحم أحسيج ٙٛ
وبحور الكمغاف في السؤشخ 

الكمػكػزي وعجد مغ صفات الجـ  
 في ذكػر الجخذاف الدميسة

 

عمػـ األغحية 
والتقانات 
 اإلحيائية

د . كخكد دمحم 
 ثمج الجبػري 

ناضع عميػي عيث  ٚٛ
 القيدي
 

دراسػػة درجة تػػػػػافق خسدػػػة  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
أصشاؼ أجاص بسػػػعػػػجي تػصعػػيػػع 
عمى أصػػػل   الػػسػذسػػر البػحري 

 في التخب الجبدية
 

 البدتشة
 

غالب ٓد
ناصخ حديغ 

 الذسخي 

عسخ زىيخ عبج  ٛٛ
 السجيج الجليسي

التزاد الحياتي لجغمي تأثيخ  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
الجخجيخ والحمياف في كفاءة 
التثبيت الشتخوجيشي في نسػ 

 Glycinوحاصل فػؿ الرػيا(.
max L) 

 

السحاصيل 
 الحقمية
 

شاكخ ٓد
ميجي صالح 

والجكتػر 
عبجالكخيع 

 عخيبي

دريج حسادة عياش  ٜٛ
 الجبػري 

 

تأثيخ شخائق الصبخ في التخكيب  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
الغحائية لمحػـ الكيسيائي و القيسة 

 بعس األسساؾ السحمية في العخاؽ
 

عمػـ األغحية 
والتقانات 
 اإلحيائية

 

فاروؽ ٓد
محسػد كامل 

 الحبيب

أشخؼ كامل عديد  ٜٓ
 الدامخائي

التأثيخ الحيػي لشدب مختمفة مغ  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
نبات عخؽ الدػس 

(Glycyrrhiza glabra في )
بعس الرفات اإلنتاجية 

 العػاسيةوالفدمجية لمشعاج 

الثخوة 
 الحيػانية

 

د. صباح 
بياء الجيغ 

 عمي

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
عبيخ ياسيغ دمحم  ٜٔ

 مجلي
أستجابة ثالثة أصشاؼ مغ  ٜٕٓٓ ماجدتيخ

 (   Zea mays  L). الحرةالرفخاء  
لسػاعيج تجدئة الدساد الشيتخوجيشي 

 والبػتاسي

السحاصيل 
 الحقمية
 

د. خالج سعيج 
عبجهللا      

د. فخخالجيغ 
 عبجالقادر

 عمػػػي قيػذ َجميػػػػل ٕٜ
 

تأثيُخ إضافة بحور الَحبة الدػداء   ٜٕٓٓ ماجدتيخ
Nigella sativa L  َوالحمبػػػة.

Trigonella foenum-
graecum         َومدحػؽ الثػػػػػػػـػ

Allium sativum L إلى.
في األداء اإلنتاجي العميقػة 

 َوصفػات الّجـ لفّخوج المحع
 

الثخوة 
 الحيػانية

 

معج عبج ٓد
 الكخيع محسػد

عجناف عمي ميجي  ٖٜ
 ىالؿ
 

تقييع نػعية السياه العادمة  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
الرشاعية لذخكة مرافي الذساؿ 

/ بيجي وتأثيخىا في الرفات 
 الكيسيائية لمتخبة

عمػـ التخبة 
 والسياه
 

سالع د.جداـ 
جاسع 
 الجبػري 

عبجهللا حدغ دمحم  ٜٗ
 خزخ الجبػري 

 

األداء والسقجرة االتحادية وتقجيخ  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
بعس السعالع الػراثية في زىخة 

 Helianthusالذسذ )
annuus L                  ).

باستعساؿ العقع الحكخي 
 الدايتػبالزمي

 

السحاصيل 
 الحقمية
 

د. وجيو 
مدعل حدغ 

 الخاوي 

عبج الدالـ مصخ  ٜ٘
حساد مػسى 

 الجبػري 
 

 استجابة محرػؿ اؿ ٕٓٔٓ ماجدتيخ
 Triticum aestivum Lحشط)

.(  لمتدسيج البػتاسي عشج 
مدتػيات مختمفة مغ التدسيج 
الشتخوجيشي وعالقتيا ببعس 

 معاييخ البػتاسيػـ في تخبة جبدية

عمػـ التخبة 
 والسياه

عبج السجيج ٓد
 تخكي حسادي

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت



 اطاريح جامعة تكريت / الزراعة

 
334 

 السذخؼ الجقيػق
رغج أحسج خمف  ٜٙ

 الجبػري 
 

تأثيخ مدتػى الكػلدتخوؿ في  ٜٕٓٓ ماجدتيخ
مرل الجـ عمى  األداء اإلنتاجي 

 والفدمجي لفخوج المحع .
 

الثخوة 
 الحيػانية

إسساعيل ٓد
حبيب 
 إسساعيل

عسخ عمي أحسج  ٜٚ
 مصخ

التدسيج الشتخوجيشي تأثيخ  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
والبػتاسي في صفات الحاصل 
ومكػناتو ومػاصفات التيمة في 

 القصغ
(Gossypium hirsutum L.) 

 صشف الشاتا
 

السحاصيل 
 الحقمية
 

محدغ ٓد
 عمي احسج

الجكتػر عبج 
السجيج تخكي 

 حسادي

صالح الجيغ  ٜٛ
حسادي ميجي 

 الصائي

تأثيخ  التمقيح بفصخ السايكػرايدا   ٕٓٔٓ ماجدتيخ
Glomus mosseae  وحامس

الييػميظ في زيادة كفاءة استخجاـ 
الدساد الكيسياوي لسحرػؿ الحرة 

 الرفخاء في التخب الجبدية
 

التخبة و 
 السياه
 

عبج الكخيع ٓد
 عخيبي

قحصاف عجناف كخيع  ٜٜ
 َفخَّاس
 

تأثيخ مدافات الدراعة و أحجاـ  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
الجرنات في صفات الشسػ الخزخي 

وكسية الحاصل ونػعيتو في 
 األلسازة

(Helianthus tuberosus 
L). 

 البدتشة
 

و جية  ٓد
مدعل حدغ 

 الخاوي 

عسخ عراـ عبجهللا  ٓٓٔ
 الجوري 
 

تأثيخ وزف الجدع عمى بعس  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
الرفات االنتاجيو والفدمجيو في 

 شائخ الدمػى الياباني
 

الثخوة 
 الحيػانية

د.بذيخ شو 
 العسخ

محسػد احسج لصيف  ٔٓٔ
 البياتي

وراثة وترشيف التخب الجبدية في  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
 حقػؿ كمية الدراعة لجامعة تكخيت

عمػـ التخبة 
 والسياه

د. عبج هللا 
 عداوي رشيج

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
عقيل ناصخ أبخار  ٕٓٔ

 الشاصخ
تأثيخ التدسيج الكيسياوي والعزػي  ٕٓٔٓ ماجدتيخ

والحيػي في نسػ وحاصل نبات 
 الكجخات

 (Hibiscus sabdariffa.L  )
وبعس مخكباتو الفعالة في تخبتيغ 

 مديجية وجبدية
 

د.عبج الكخيع  البدتشة
عخيبي سبع 

 الكخشاني

حاـز صالح  نُفير  ٖٓٔ
 الجسيمي

 

خ السعالع الػراثية                                    تقجي ٕٓٔٓ ماجدتيخ
 Helianthusفي زىخة الذسذ ) 

annuus L بصخيقة التداوج     ).
 الخجعي
 

السحاصيل 
 الحقمية
 

وجيو مدعل ٓد
 الخاوي 

تأثيخ مدافات الدراعة ومػعج جشي  ٕٓٔٓ ماجدتيخ خيخهللا ثمج جاسع ٗٓٔ
الثسار في نسػ وحاصل و نػعية 

صشفيغ مغ محرػؿ بحور 
 Solanumالباذنجاف)

melongena . L 
 

د. أحسج  البدتشة
 شياب شاكخ

 رغج فخج عبج غشاـ ٘ٓٔ
 

تأثيخ إضافة مدتػيات مختمفة مغ  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
بحور  الحمبة في الرفات 

اإلنتاجية والفدمجية لمحسالف 
العػاسية وبعس الرفات 

 الكسياحيػية لحبائحيا
 

الثخوة 
 الحيػانية

 

خدعل ٓد
 عبػد الشجاوي 

قرػاء يػسف  ٙٓٔ
جسيل سمصاف 

 الغفخاني
 
 

تأثيخ اضافة بعس السدتخمرات  ٕٔٔٓ ماجدتيخ
الشباتية في الرفات الكيسيائية 
 والسايكخوبية والحدية لميػغخت

 

د.احسج  عمػـ األغحية
اسساعيل 

 الشداؿ

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
نػرا حيجر جػاد  ٚٓٔ

 مػسى   البياتي
 ماجدتيخ

 
دراسة التخكيب الكيسيائي لمحع  ٕٔٔٓ

الججاج السحمي في   محافطة 
 صالح الجيغ

 عمػـ األغحية
 

فاروؽ ٓد
 محسػد كامل

 

ياسسيغ إسساعيل  ٛٓٔ
 خميل الحجيجي

 ماجدتيخ
 

العالقة التزادية بيغ بكتيخيا  ٕٔٔٓ
Staphylococcus aureus 

و أنػاع مغ جشذ 
Lactobacillus  في الشسػ

 وإنتاج الدسػـ في بعس األغحية

 عمػـ األغحية
 

كخكد دمحم ٓد
 ثمج

رعج وىيب محسػد  ٜٓٔ
 الدىيخي 
 

تأثيخ تغصية التخبة وفصخ  ٕٓٔٓ ماجدتيخ
 Glomusالسايكػرايدا)

mosseae في   نسػ وحاصل )
صشفيغ مغ 

 Lycopersiconالصساشة)
esculenatum تخبة ( في
 جبدية

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

 

د.عبج الكخيع 
عخيبي سبع 

 الكخشاني

أركاف خميل إبخاىيع  ٓٔٔ
 حديغ الجبػري 

 ماجدتيخ
 

دراسة مايكخوبية وكيسيائية  ٕٓٔٓ
وفيديائية لبعس أنػاع السذخوبات 

 الغازية في االسػاؽ السحمية

 عمػـ األغحية
 

أميغ ٓد
 سميساف بجوي 

سميساف عبج الخالق  ٔٔٔ
خمف إبخاىيع 

 الجبػري 

 ماجدتيخ
 

دراسة بعس العػامل السؤثخة في  ٕٔٔٓ
إنتاج وفعالية الشيديغ مغ بكتخيا 

Lactococcus lactis 

كخكد دمحم ٓد عمػـ األغحية
 ثمج الجبػري 

بيخاـ سميساف  ٕٔٔ
 إسساعيل بيخاـ

 ماجدتيخ
 

تقييع كفاءة الخش بسدتخمرات  ٕٔٔٓ
األعذاب البحخية و الشباتية في 
نسػ و إزىار و حاصل كػرمات و 

كخيسات لشباتات الكالديػلذ 
Gladiolus X hortulanus 

 

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

عمي ٓد
فاروؽ قاسع 
 السعاضيجي

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
صجاـ دمحم حدغ  ٖٔٔ

 عمي العاني
 ماجدتيخ

 
بعس الجػانب الحياتية ألسساؾ  ٕٔٔٓ

 السبدؿ الذخقي
 مشصقة الحزيخة/ قزاء بمج

 

الثخوة 
 الحيػانية

نياد ٓد
خػرشيج 

 وىاب

 ماجدتيخ مخوة بخىاف عمػاف ٗٔٔ
 

تأثيخ بعس السدتخمرات الشباتية  ٕٔٔٓ
وكمػريج الكالديػـ وشخيقتيغ مغ 

الرفات الخدنية لثسار الخدف في 
 السذسر

) Prunus  armeniaca L. ) 
 ٖصشف زاغيشية 

غالب ٓد البدتشة
ناصخ حديغ 

 الذسخي 

وججاف سعجي عديد  ٘ٔٔ
 ألذسخي 

 ماجدتيخ
 

ٕٓٔٔ EMٔ   تأثيخ السخرب الحيػي  
ومدتخمرات الصحالب البحخية في 

 الشسػ والحاصل لمػبيا
(Vigna sinensis L). 

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

جسيل ٓد
 ياسيغ عمي

مخعي رشيج سسيغ  ٙٔٔ
 البياتي

 ماجدتيخ
 

تأثيخ الخش بسدتخمرات الحمبة  ٕٔٔٓ
والثـػ وبعس السدتخمرات  
البحخية في الشسػ والحاصل 

والسحتػى السعجني لشباتات الخيار 
Cucumis sativus L. 

عمػـ البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

جسيل ٓد
 ياسيغ عمي

لصيف  صابخيغ دمحم ٚٔٔ
 العمي

 ماجدتيخ
 

تأثيخ درجات الشزج والغسخ في  ٕٔٔٓ
كمػريج الكالديـػ ومجة الخدف في 

 الرفات الخدنية لثسار الصساشة
 (Lycopersicon 

esculentum Mill ) 

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

غالب ٓد
ناصخ حديغ 

 الذسخي 

ميجي فاضل بيجت  ٛٔٔ
 الجوزالوي 

 ماجدتيخ
 

التصػر تػصيف وترشيف حالة  ٕٔٔٓ
لبعس التخب الجبدية مغ محافطة 

صالح الجيغ تحت ضخوؼ 
 االستغالؿ الدراعي

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

.عبجهللا د
 عداوي رشيج

اسع االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
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 السذخؼ الجقيػق
ياسخ حدغ صالح  ٜٔٔ

 العاتي
 ماجدتيخ

 
في بعس تأثيخ الدساد البػتاسي  ٕٔٔٓ

الرفات الحقمية واألنتاجية 
والشػعية لبعس التخاكيب الػراثية 

 مغ القصغ

السحاصيل 
 الحقمية

فخخالجيغ ٓد
عبج القادر 

 صجيق

أنػر ضياء سعيج  ٕٓٔ
 العالوي 

 ماجدتيخ
 

تأثيخ بعس العسميات التحزيخية  ٕٔٔٓ
عمى القيسة الغحائية لبعس خمصات 

 أغحية األشفاؿ التكسيمية

بياف ٓد عمػـ األغحية
ياسيغ 
 العبجهللا

قتيبة رياض عبج  ٕٔٔ
 الػىاب سسيخ

 ماجدتيخ
 

العالقة بيغ أمتراصية تجسعات  ٕٔٔٓ
التخبة لمساء وبعس معاييخ ثباتية 

التجسعات وحخكة الساء بالخاصية   
 الذعخية في تخبة جبدية

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

رمدي دمحم ٓد
 شياب

سعج خميل أحسج  ٕٕٔ
 الغخبسميساف 

 ماجدتيخ
 

تأثيخ السجسػعة الػراثية والعسخ  ٕٔٔٓ
عشج الحبحفي بعس الرفات 
الكسية والشػعية لمحـػ وذبائح 

الساعد السحمي والذامي القبخصي 
 وتزخيباتيسا

الثخوة 
 الحيػانية

د. محفػظ 
عبجهللا   خميل 

دمحم جاسع ٓد
 حدغ

احسج سعج شبيب  ٖٕٔ
 كخدي

 ماجدتيخ
 

لمبػتاسيـػ الدمػؾ التبادلي  ٕٔٔٓ
واألمػنيػـ بأستخجاـ عالقات الذجة 

 والدعة في تخبة كمدية

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

جداـ سالع ٓد
جاسع 
 الجبػري 

دمحم سعجي عمياف  ٕٗٔ
 الجسيمي

 ماجدتيخ
 

دراسة السخاشخ الرحية  ٕٔٔٓ
السايكخوبية والكيسائية لتمػث 

األغحية السكذػفة والسعخوضة في 
 لسجيشة تكخيتالدػؽ السحمية 
 
 

أميغ ٓد عمػـ األغحية
 سميساف بجوي 

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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بخزاف احسج دمحم  ٕ٘ٔ
 السفخجي

 ماجدتيخ
 

قابمية الخمط وتحجيج التػليفات  ٕٔٔٓ
الثشائية الستفػقة والتشبؤ بالتػليفات 
الخباعية بيغ الصخز الػراثية لحشصة 

 Triticum aestivum Lالخبد 
. 

السحاصيل 
 الحقمية

وجيو مدعل ٓد
حدغ الخاوي 

جاسع دمحم د. 
عديد 
 الجبػري 

نبياف عػاد دمحم  ٕٙٔ
 خمف

 ماجدتيخ
 

السبيجات تقييع كفاءة بعس  ٕٔٔٓ
اإلنتخابية في مكافحة األدغاؿ و 
تأثيخىا في الحاصل ومكػناتو 

 Triticumلسحرػؿ الحشصة )
aestivum L  وأثخىا الستبقي ).

 في السحرػؿ الالحق

السحاصيل 
 الحقمية

شاكخ ٓد
 ميجي صالح

عّسػار سػعجي  ٕٚٔ
 إسػساعيل يحيػى

 ماجدتيخ
 

استخجاـ تقانات االستذعار عغ  ٕٔٔٓ
السعمػمات الجغخافية في بعج ونطع 

إعجاد خارشة التخب غخب شية 
 مكحػؿ

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

 عبج صبار. د
صالح هللا  

 ماجدتيخ عسخ رافع شخقي ٕٛٔ
 

تأثيخ مدافات ومػاعيج الدراعة في  ٕٔٔٓ
 حاصل ونػعية القصغ

( Gossypium hirsutum L. 
 صشف الشاتا السدروع (

 في التخب الجبدية

السحاصيل 
 الحقمية

محدغ ٓد
عمي أحسج 

 الجشابي

عمي عسخاف عمي  ٜٕٔ
 الرسيجعي

 ماجدتيخ
 

دور مدتػيات الخي وأضافة السادة  ٕٔٔٓ
في  Driwaterالحافطة لمخشػبة 

نسػ وحاصل 
 Gladiolus xالكالديػلذ

hortulanus  في تخبتيغ كمدية
 وجبدية

 

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

.عمي ٓد
فاروؽ قاسع 
السعاضيجي  

رمػدي ٓد
 محسػج شيػاب
 
 
 

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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دمحم جارهللا فخحاف  ٖٓٔ
 داود

 ماجدتيخ
 

تأثيخ السدتػيات العالية  مغ  ٕٔٔٓ
الفدفػر السزاؼ في استجابة 

 Triticumصشفيغ مغ الحشصة
aestivum L ) ). لمخش بعشرخي

 الحجيج والدنظ  في تخبة جبدية
 

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

عبج السجيج ٓد
تخكي حسادي 

 السعيشي

نػر صالح رجب  ٖٔٔ
 الصائي

 ماجدتيخ
 

عدؿ وتذخيز فصخ السايكػرايدا  ٕٔٔٓ
مغ مػاقع بيئية مختمفة في 

محافطة صالح الجيغ وانتخاب 
لقاح فعاؿ في نسػ وحاصل فػؿ 

 Glycine maxالرػيا 

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

عبج الكخيع ٓد
عخيبي سبع 

الكخشاني                          
عبجهللا عبج ٓد

 الكخيع

حدغ دمحم جاسع  ٕٖٔ
 الجبػري 

 ماجدتيخ
 

تأثيخ الدساد العزػػػي  ٕٔٔٓ
والشيتخوجيشي والتجاخل بيشيسا في 
صفات الشسػ السختمفة وتخكيد 

في أوراؽ وبحور السادة الفعالة 
 الجاتػرة

Datura stramonium 
L. ) 

 في تخبة جبدية

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

ثامخ  ٓد
عبجهللا زىػاف 

العجيمي      
اديب ٓد   

جاسع عباس 
 األحبابي

 ماجدتيخ عمي خمف حسػد ٖٖٔ
 

تأثيخ التدسيج العزػي والخش  ٕٔٔٓ
 بسدتخمز عخؽ الدػس

في صفات الشسػ والحاصل 
والسخكبات الفعالة في نبات   

   Allium  cepaالبرل )  )  
L في التخب الجبدية . 

البدتشة 
وىشجسة 
 الحجائق

ثامخ ٓد
 عبجهللا زىػاف

 ماجدتيخ ىبة عبجهللا كخيع ٖٗٔ
 

تأثيخ الذكل اليشجسي لسخقج البحرة  ٕٔٔٓ
في قػة تقذخ تخب مختمفة بشدبة 

 لخي بالخشالجبذ تحت ضخوؼ ا

عمػـ التخبة 
والسػارد 
 السائية

عبج ٓد
الػىاب عبج 

 الخزاؽ
االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت

 الجقيػق
اسع 

 السذخؼ
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أحسج سامي دمحم  ٖٙٔ
 الدمساني

 ماجدتيخ
 

تأثيخ مدتػيات مختمفة مغ  ٕٔٔٓ
البخوتيغ غيخ الستحمل في الكخش 
  في  بعس  صفات الشسػ وذبائح

 ودـ  ججاء الساعد األسػد  السحمي

الثخوة 
 الحيػانية

د. شاىخ عبج 
المصيف 

شجاع       
د. محفػظ  

 خميل عبج هللا
 ماجدتيخ دمحم لصيف حسظ ٖٚٔ

 
تذخيز وتقجيخ األحياء السجيخية  ٕٔٔٓ

وبعس الستبقيات الكيسياوية الثقيمة 
في االغحية ودراسة تأثيخاتيا 

 الكيسػحيػية والشدجية في
 الجخذاف السختبخية

كػخكػد ٓد عمػـ األغحية
 مػحسػج ثػمػج

مشاؿ صالح ميجي  ٖٛٔ
 الذسخي 

 ماجدتيخ
 

تقييع التمػث الكيساوي والسيكخوبي  ٕٔٔٓ
لبعس مذخوبات الصاقة الغازية 

وبياف تأثيخاتيا في الرفات 
 الفدمجية والشديجية لالرانب

كػخكػد ٓد عمػـ األغحية
 مػحسػج ثػمػج

ميجي صالح زىخاء  ٜٖٔ
 احسج الجوري 

 ماجدتيخ
 

الشسػ التعػيزي باستخجاـ التقشيغ  ٕٔٔٓ
الغحائي الدمشي وتأثيخة في األداء 

اإلنتاجي والفدمجي لداللتي 
 ٖٛٓاربػرايكخزوروز 

بذيخ شة  .د ثخوة حيػانية
 العسخ

ابخاىيع خميل اسػد  ٓٗٔ
 الحسيخي 

 ماجدتيخ
 

تأثيخ مػاعيج الدراعة الخخيفية  ٕٔٔٓ
في حاصل العمف ونػعيتو  والحر

 Lلسحرػؿ الحرة البيزاء
.Sorghum bicolor 

 
 
 
 
 

السحاصيل 
 الحقمية

محدغ  ٓد  
 عمي    
 احسج    

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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شارؽ خالج محسػد  ٔٗٔ
 البذخ

 ماجدتيخ
 

تحجيج تاثيخ التجخيع بالدسػـ  ٕٔٔٓ
مبايس سسكتي لسدتخمرة مغ ا

و  Barbus luteusالحسخي 
 Barbus belayewiالصػيشي 

في بعس الرفات الفدمجية 
 والشدجية لمحيػانات السختبخية

أغحيةعمػـ  فاروؽ ٓد 
 محسػد كامل

سبخاء سعج ياسيغ  ٕٗٔ
 عمي

 ماجدتيخ
 

دراسة بعس الرفات  ٕٔٔٓ
الفيديػكيسياوية والخيػلػجية لبعس 

 الرفخاء السحميةأصشاؼ الحرة 

األغحية 
والتقانات 
 األحيائية

بياف ٓد
      ياسيغ 

العبج هللا     

عبجهللا عراـ  ٖٗٔ
 نعساف

ةدكتػرا تأثيخ استخجاـ مدتػيات مختمفة  ٕٕٔٓ 
مغ مدحػؽ جحور الدنجبيل في 

األداء اإلنتاجي وبعس صفات الجـ 
 والحبائح لمحسالف العػاسية

ثخوة الحيػانية 
 تغحية حيػاف

شاىخ ٓد
عبجالمصيف 

 شجاع

  خمف بخىاف ىيثع ٗٗٔ
 الجػيشي

 ماجدتيخ
 

 مبيج رش ومػعج التعصير تأثيخ ٕٕٔٓ
 أدغاؿ مكافحة كفاءة في الذيفاليخ

 Triticum aestivum الحشصة
L  .حاصميا و 

 السحاصيل
 الحقمية

 شاكخٓد
صالح ميجي  

 عسخ أياد زيشب ٘ٗٔ
 الجوري  رزوقي

 ماجدتيخ
 

 بعس في الدراعة شخيقة تأثيخ ٕٕٔٓ
 لتخاكيب والحاصل الشسػ صفات
 محرػؿ مغ مختمفة وراثية
 melo L. Cucumisالبصيخ

 الجبدية التخب في السدروع

عثمان 0د لبدتشة
خالد 
 علوان

 سسيخ شارؽ  زياد ٙٗٔ
 الجشابي عمي

 ماجدتيخ
 

 عمى تؤثخ التي العػامل دراسة ٕٕٔٓ
 الرمبة السػاد وانتذار نفاذية
 األخزخ لمتفاح الحائبة

 
 

األغحية عمـػ  تقي دمحم شو.د 

 رافج.د       
 عبج خميل

 الخزاؽ

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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 أحسج عادؿ تساضخ ٚٗٔ
 الجليسي الدتار عبج

 ماجدتيخ
 

 في الػراثية السعالع بعس تقجيخ ٕٕٔٓ
 الذسذ زىخة محرػؿ

(Helianthus annuus L ).
 الكامل التبادلي التزخيب باستعساؿ

 السحاصيل
 الحقمية

 وجيو. د
 حدغ مدعل

 الخاوي 

 الحسيج عبج يػسف ٛٗٔ
 الحاجػج مجيج

 ماجدتيخ
 

 و الشسػ صفات بعس استجابة ٕٕٔٓ 
 الشػعية الرفات و الحاصل
 القصغ مغ وراثية لتخاكيب

(Gossypium hirsutum L ).
 مختمفة زراعة مػاعيج تحت

 السحاصيل
 الحقمية

 فخخالجيغ.د
 القادر عبج

 صجيق

 ماجدتيخ جػاد أحسج ىبة ٜٗٔ
 

البصاشا مغ أصشاؼ خسدة تجابة ٕٕٔٓ   
Solanum tuberosum L. 

 خارج الجقيقة الجرنات وإنتاج لمشسػ
 الحي الجدع

 البدتشة
 وىشجسة
 الحجائق

 زراعة)
(أالندجة  ) 

 أديب. د
 عباس جاسع

 أالحبابي

 سعج حداـ.د
 دمحم الجيغ
هللا خيخ  

 ميجي دمحم وائل ٓ٘ٔ
 الدامخائي

 ماجدتيخ
 

الرػيا فػؿ استجابة ٕٕٔٓ   Glycine 
max L. Merrill لمتمقيح  

 والدساد  والسايكػرايدا بالخايدوبيا 
 جبدية تخبة في الفػسفاتي

 محاصيل
 حقمية

 محدغ. د
 احسج عمي

      الجشابي
 الكخيع عبج. د

 سبع عخيبي
                               الكخشاني

 الكخيع عبج احسج ٔ٘ٔ
 البياتي قادر

 ماجدتيخ
 

 وادلة وراثية معمسات استخجاـ ٕٕٔٓ 
 تخاكيب عجة تقػيع في انتخابية

الذعيخ مغ وراثية  Hordeum 
vulgare L . 

 محاصيل
 حقمية

 دمحم جاسع. د
 عديد

. الجبػري د
  مدعل وجيو

 عبج دمحم قيذ ٕ٘ٔ
 الشعيسي الخحسغ

 ماجدتيخ
 

 عالئق في الشباتي الديت نػع تأثيخ ٕٕٔٓ 
 اإلنتاجي أألداء عمى المحع فخوج

 الجـ مرل في الجىغ وصػر
والفخح الرجر وعزالت  

حيػانية ثخوة       معج .د 
 الكخيع عبج

 البجي

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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 سميساف خالج أحسج ٖ٘ٔ
   التكخيتي

 ماجدتيخ
 

 وصفات اإلنتاجي األداء تقييع ٕٕٔٓ 
 فخوج مغ ىجغ لثالثة الحبيحة

لمحبح األمثل العسخ وتحجيج المحع  

حيػانية ثخوة  محفػظٓد 
هللا عبج خميل  

 خمف عػض روكاف ٗ٘ٔ
 الحسجاني

 ماجدتيخ
 

 حامس إضافة تأثيخ ٕٕٔٓ 
 في  (Malic Acid)الساليظ

 األداء في الذخب وماء العميقة
المحع لفخوج والفدمجي اإلنتاجي  

حيػانية ثخوة  عبج احسجٓد 
الجوري  عمػ  

 ماجدتيخ شو وليج مرصفى ٘٘ٔ
 

 مختمفة مدتػيات إستخجاـ تأثيخ ٕٕٔٓ 
 الحائب العخاقي الحيػي  السعدز مغ

 وبعس اإلنتاجي األداء في بالساء
المحع لفخوج الفدمجية الرفات  

حيػانية ثخوة  شو بذيخٓد 
 عسخ

 مػسى نريخ سحخ ٙ٘ٔ
 الرسيجعي

 ماجدتيخ
 

 خرائز لبعس السكاني التغايخ ٕٕٔٓ 
 الخي  نطامي تحت الفيديائية التخبة

  تخبة في والثابت السحػري  بالخش
 جبدية

 التخبة عمـػ
 والسػارد
 السائية

 عبجالػىابٓد
 عبجالخزاؽ
 القيدي

 كاضع قاسع رغج ٚ٘ٔ
 الخفاجي

 ماجدتيخ
 

 الفػسفاتي الرخخ إضافة تأثيخ ٕٕٔٓ 
 الفدفػر في العزػية والسادة

 في السدروع الحشصة لشبات الجاىد
جبدية تخبة  

 التخبة عمـػ
 والسػارد
 السائية

 الجيغ نػر.ٓد
مياوش دمحم  

 احسج دمحم عدالجيغ ٛ٘ٔ
 الجسيمي حيػد

 ماجدتيخ
 

 سالسل بعس تػزيع نسط تحجيج ٕٕٔٓ 
 لتخب التخسيب بيئة وشبيعة التخب

 محافطة في تكخيت شساؿ مذخوع
الجيغ صالح     

 التخبة عمـػ
 والسػارد
 (السائية

 خزيخ. ٓد
 ضاحي زيغ

 الجشابي

 آؿ نجع معغ ححيفة ٜ٘ٔ
 حسشجي

 ماجدتيخ
 

 محتػى  لتقجيخ مختمفة شخائق تقييع ٕٕٔٓ 
التخبة في الجبذ  

 
 
 
 

  التخبة عمـػ
 والسػارد
 السائية

 سالع جداـ.د
             جاسع

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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 ماجدتيخ رؤوؼ ميدخ سساح ٓٙٔ
 

 مغ مختمفة مدتػيات استخجاـ ٕٕٔٓ 
 في واثخىا الخعاية فتخة في البخوتيغ
 لصائخ والتشاسمي االنتاجي االداء

الياباني الدمػى   

حيػانية ثخوة  بخع أركافٓد  
                                 دمحم

 ماجدتيخ يػسف دمحم ىبة ٔٙٔ
 

لبكتخيا واالنتذار التػاجج ة ٕٕٔٓ   
Azospirillium السراحبة 

 في السدروعة السحاصيل لجحور
 كفاءتيا واختبار جبدية تخبة

حيػي  كدساد  
 
 دراس

  التخبة عمـػ
 والسػارد
 السائية

.  عبجهللآد
 عبجالكخيع

الجوري  حدغ  

 بياء صباح دمحم ٕٙٔ
 الجيغ

 ماجدتيخ
 

 وبحور الدنجبيل جحور تأثيخ ٕٕٔٓ 
 بعس في التيغ وأوراؽ البصيخ
 والبايػكيسياوية الحدية الرفات

السدغ الججاج لمحـػ  

حيػانية ثخوة  فػزي  دمحمٓد 
 البغجادي

 ماجدتيخ سخىيج محسػد دمحم ٖٙٔ
 

 العزػية األسسجة إضافة تأثيخ ٕٕٔٓ 
 بسدتخمري والخش لمتخبة

البحخية األعذاب  kelpak  
 الشسػ في Ultra kelpٗٓو

الكخفذ لشبات الفعالة والسػاد  
((Apium graveolens L . 

 البدتشة
 وىشجسة
 الحجائق

 ثامخعبجهللآد
 زىػاف

 العجيمي

 مجيج عمي حدغ ٗٙٔ
 الدعيجي

 ماجدتيخ
 

 بيغ والسدافة الدراعة مػعج تأثيخ ٕٕٔٓ 
 والحاصل الشسػ صفات في الشباتات

الكجخات لشبات الفعالة والسادة  
Hibiscus sabdariffa.L 

 السحاصيل
 الحقمية

 نجع عقيلٓد
 عبػد

 السحسجي

 خمف عاصع وائل ٘ٙٔ
 البذخ

 ماجدتيخ
 

 الثالثية الكمدخيجات تقجيخ ٕٕٔٓ 
زيػت في والكػلدتخوؿ  

 في االقترادية األسساؾ بعس
الجيغ صالح محافطة  

األغحية عمـػ  فاروؽ ٓد 
 كامل محسػد

 الحبيب

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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 عبجهللا مجبل رائج ٙٙٔ
 الجبػري  حديغ

 ماجدتيخ
 

تأثير معدالت البذار على أنتاجية  ٕٕٔٓ 
خطوط نقية وتوليفاتها في حنطة 

.الخبز   Triticum 

aestivum L    
          

 السحاصيل
 الحقمية

 أحسجٓد
 عبجهللا ىػاس

 الجبػري 

 احسج خميل وليج ٚٙٔ
 الغخب سميساف

 ماجدتيخ
 

 وإزالة الشامية القسة قخط تأثيخ ٕٕٔٓ 
 أوقات في الستفتحة األزىار بعس
الباذنجاف وحاصل نسػ في مختمفة       

Solanum  melongena 
L.)) 

 البدتشة قدع
 وىشجسة
 الحجائق

 مدىخ.د
شياب شخيف                                 

 ابخاىيع عمي ثائخ ٛٙٔ
 الحسجاني اسساعيل

 ماجدتيخ
 

 والتجاخل التحميق  ومػاعيج وكسالي ٕٕٔٓ 
 الخزخيو الرفات في بيشيسا

 والثسخيو
 

 البدتشة
 وىشجسة
 الحجائق

 خالج اسعج. د
 عثساف

 ماجدتيخ شو وليج مرصفى ٜٙٔ
 

 مختمفة مدتػيات إستخجاـ تأثيخ ٕٕٔٓ 
 الحائب العخاقي الحيػي  السعدز مغ

 وبعس اإلنتاجي األداء في بالساء
المحع لفخوج الفدمجية الرفات  

 

 الثخوة
 الحيػانية

 شو بذيخ د
 عسخ

 دمحم عمي ىيػػسغ ٓٚٔ
 الكاكي

 ماجدتيخ
 

 الجـ صفات في الكدبخة تأثيخبحور ٖٕٔٓ
 الدميسة األرانب في والتشاسل
 السدتحجثب بجاءالدكخ والسرابة
 االلػكداف

 الثخوة
 الحيػانية

 صباح. د
 بياءالجيغ

 عمي

 عمي محدغ أحسج ٔٚٔ
 ألجشابي أحسج

 ماجدتيخ
 

 الغخويات انػاع بعس إستخالص ٖٕٔٓ
 خرائريا ودراسة السائية

  الفيديػكيسيائية
 بعس في واستعساليا الػضيفية و

الغحائية الرشاعات  
 

االغحية عمـػ  ياسيغ بياف 
هللا العبج  

االختراص  العػشػػػػػػػاف الدشو الذياده االسػػػػع ت
 الجقيػق

اسع 
 السذخؼ
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 صالح دمحم ىشج ٕٚٔ
 العباسي

 ماجدتيخ
 

 ألنػاع بايػلػجية و كيسيائية دراسة ٖٕٔٓ
مختمفة مرادر مغ السشتج الخل  

األغحية عمـػ  خميل رافجٓد 
 عبجالخزاؽ

 
                                         

 عميػي  ضامغ سعج ٖٚٔ
 الجبػري 

 ماجدتيخ
 

 الحميب أنػاع بعس تمػث دراسة ٖٕٔٓ
 باألحياء الخضع وخالئط السجفف

 الثقيمة السعادف وبعس السجيخية
العخاقية األسػاؽ في والسيالميغ  

 

األغحية عمـػ  مػحسػج كػخكػد 
                                     ثػمػج

 شعباف مثشى دعاء ٗٚٔ
 الشاصخي 

 ماجدتيخ
 

بكتخيا مغ السشتج الشيديغ فاعمية ٖٕٔٓ  
Lactococcuslactis  الحفع في

 وتثبيصو األغحية لبعس الحيػي 
السخضية البكتخيا مغ ألنػاع  

 

األغحية عمـػ  محسػػج كػػخكػػد 
 ثمج

 خزيخ مشحر جػاىخ ٘ٚٔ
 الجوري 

 ماجدتيخ
 

 الستكذاؼ سػسيػمتخية دراسة ٖٕٔٓ
 دلف أبػ قخية في السحمييغ القادة
 صالح محافطة/ الجور قزاء -

لجيغا  

 اإلرشاد
 الدراعي

.  سحاب.د
 يػسف عايج

 العجيمي

 خمػػػف أحسػػػج ٙٚٔ
 الجبػػػػري  سميسػػػاف

 ماجدتيخ
 

 مايكخوبية كيسيائية دراسة ٖٕٔٓ
 مغ انػاع ألربع   وفدمجية
 محافطة في السحمية األسساؾ
الجيغ صالح  

 

األغحية عمـػ  دمحم كخكد.د 
 ثمج
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