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                                                                                              المنشورة و المقبولة للنشر : البحوث

 0 1989 0السامرائي ،عبد الحميد أحمد وفاضل مصلح حمادي وصبيح عبد الوهاب عنجل -1
النمو ونوع العبوة      Brassica oleracea var.capitata          تأثير بعض منظمـــــات

على القابلية الخزنية لمحصول اللهانة    المؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي بغداد   

 0  119-110: 4الجزء  1المجلد  1989لسنة  1ت7-11
 

 1990   0 حمادي ،فاضل مصلح وعبد الحميد أحمد السامرائي وصبيح عبد الوهاب عنجل - 2

تأثير بعض منظمات    النمو وأزالة األوراق الخارجية على القابلية الخزنية لمحصول  0
 21مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد     Brassica oleracea var.botrytis القرنابيط

 (3  :)139 -146  0 



 
ر تأثي 0 1990 0عنجل،صبيح عبد الوهاب وفاضل مصلح حمادي وعبد الحميد صالح  - 3

على نمو وحاصل       Brassica oleracea var.botrytisالنتروجين والكالسيوم على    
 القرنابــــــــيـــــــط

0  1990/  2/  10مقبول في المؤتمر العلمي الثاني لبحوث التعليم التقني في   
 

تأثير  0 1998 0عبد الوهاب ونجية حمد علو ونبيل أبراهيم عبد الوهاب  عنجل،صبيح -4

المؤتمر العلمي  0السماد المركب على نمـــو       وحاصل نبات الطماطة في التربة المزيجية 
.189-   185:                    1998السادس لهيئة المعاهد الفنية أذار   

 

  2000 0العزيز عباس وخاتون محمد حسون  عنجل،صبيح عبد الوهاب وجاسم عبد -5

صول الذرة عالقة بعض العوامل بتبني       فالحي محافظة ديالى لالساليب الحديثة بزراعة مح0
ديالى  -كلية التربية-(العـــــــدد  الحــــق لمجلة ديالى  1الصفراء قبول للنشر في المجــــــلد) 

0  2000/  2/ 16( في  223رقم الكتاب )  
.تأثير مستويات من التسميد النتروجيني  2001الحمداني،صبيح عبد الوهاب عنجل.  -

 30530لكتاب مقبول للنشر مجلة التقني /هيئة المعاهد الفنية رقم ا  والفوسفاتي على نمووحاصل
Solanum melongena L. الباذنجان      

( لسنة  81المعاهد الفنية  العدد ). ونشر في مجلة البحوث التقنية / هيئة  2000/  10/  30في 
2001   .  

 
. فاعلية ثالثة أنواع من  2001فاضل،أحمد ورعد طه محمد علي وصبيح عبد الوهاب.  -7

 االسمدة العضوية والفطر
 Arthrobotrys spفي مكافحة ديدان العقد الجذرية على محصولي الطماطة والباذنجان  

.   2001( لسنة 78مجلة التقني العدد) Meloidogyne  javanioa 
 

.تأثير السايتوكاينينات  2005رشيد ،خليل أبراهيم وصبيح عبد الوهاب وجاسم عبد العزيز. -8

 . Vits vinifera L 22 – 8كانون االول  : 24واألوكسينات على نمو         مجلة الفتح العدد 
ثالثة أصناف من العنب األوربي       

 
.تأثير بعض االوساط   2007عبد الوهاب وجاسم عبد العزيز. رشيد ،خليل أبراهيم وصبيح -9

 28تح العدد الزراعية وتداخلها على نمو وتجذير العقل الطرفية للزيتون صنف أشرسي .مجلة الف
.  361- 356تموز :   

 
. تأثير حجم التقاوي ومسافات الزراعة في نمو  2009الحمداني،صبيح عبد الوهاب .  -10

ـــــــــاوحاصل البطــــاطـ  
.  94- 79(:2) 1.    مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد  Solanum tuberosum L 

 
. تــــأثير الرش بــالكالسيوم   2010الحمداني،صبيح عبد الوهاب وطه أحمد علوان .  -11

 والمــــغذي العضـــــوي

 ل القرنابيطنية  لمحصووالتداخل بينهما في بعض صفات الحاصل والقابلية الخز وأزالة األوراق

  Vit-Org 

( . 4( العدد )8. مجلة األنبار للعلوم الزراعية المجلد )   Brassica oleracea var.botrytis 
 



.تأثير  2011عاصي ، عبد الرحيم وحميد صالح حماد وصبيح عبد الوهاب الحمداني .  -12
مجلة  الرش بمستخلص          في نمو وحاصل الخيار المزروع تحت البيوت البالستيكية .

Atonik ومادة   Algean    األعشاب البحرية 
(  . 1( العدد )11جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد )  

 
.  تأثير   2011لعبيدي،حميد صالح وصبيح عبد الوهاب الحمداني وعبد الرحيم عاصي .ا - 13

البالستيكية .  الرش الورقي لألسمدة الفوسفاتية والبوتاسية في نمو وحاصل الطماطة في البيوت
(  . 2( الجزء )  2( العدد )  3مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )   

 
.  تأثير مواعيد قطع الري   2011الوهاب ومحمد قاسم الجبوري . الحمداني ، صبيح عبد  -14

ة بعد قلع وطرائق قتل المجموع الخضري في مكونات الحاصل والنسبة المئوية للدرنات المقشر
(  . 2( الجزء )   2( العدد )   3ديالى للعلوم الزراعية المجلد )  مجلة درنات البطاطا .  

 
. تأثير الري   2012رعد وهيب  .  صالح وصبيح عبد الوهاب الحمداني و العبيدي،حميد -15

ستيكية  . مجلة بالماء الممغنط والتسميد بالحديد المخلبي في نمو وأنتاج الخيار في البيوت البال
(  . 4( العدد )  12جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد )   

 

.   2013حماد العبيدي وسعد عبد الواحد .  الحمداني ، صبيح عبد الوهاب و حميد صالح -16
مكونات الحاصل ونوعيته لدرنات  -1تأثير تجفيف أو أزالة النمو الخضري وقطع الري في 

.(   1)  ( العدد 5البطاطا . مجلة ديالى للعلوم الزراعيـــة المــجلد )  
 

.   2013واحد . الحمداني ، صبيح عبد الوهاب و حميد صالح حماد العبيدي وسعد عبد ال -17
القابلية الخزنية لدرنات البطاطا   .  -2تأثير تجفيف أو أزالة النمو الخضري وقطع الري في 

.(   1)  ( العدد 5مجلة ديالى للعلوم الزراعيـــة المــجلد )  
 

.   2013الحمداني ، صبيح عبد الوهاب و حميد صالح حماد العبيدي وسعد عبد الواحد .  -18
بعض الصفات الخزنية لدرنات البطاطا  -3و أزالة النمو الخضري وقطع الري في تأثير تجفيف أ

.(    2)  ( العدد 5.  مجلة ديالى للعلوم الزراعيـــة المــجلد )   
 

.تأثير ملوحة مياه   2014الحمداني ، صبيح عبد الوهاب ومحمد سلمان محمد الجواري .  -19

.         الري والرش باألحماض  Solanum tuberosum     )األمينية  ) البرولين واألرجنين
 في نمو وحاصل البطاطا

.(   2)  ( العدد 5مجلة ديالى للعلوم الزراعيـــة المــجلد )  
 

.تأثير ملوحة مياه   2014الحمداني ، صبيح عبد الوهاب ومحمد سلمان محمد الجواري .  -20
.         الري والرش باألحماض  Solanum tuberosum     )األمينية  ) البرولين واألرجنين

 في نمو وحاصل البطاطا
( وقائع المؤتمر الدولي العلمي الثاني لعلوم  1( الملحق ) 42مجلة زراعة الرافدين المجلد ) 

.  2014نيسان  14 -13البستنة للمدة من   



ـ الحمداني ، صبيح عبدالوهاب ومحمد سلمان محمد. 21 ي .تأثير ملوحة مياه الر  2014ـ
 Solanumوالرش باألحماض األمينية )البرولين واألرجنين( في نمو وحاصل البطاطا 

tuberosum    (2(العدد )6.مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد.) 

ـ الحمداني ،صبيح عبدالوهاب وحنين ثائرهادي .22 . تأثيرالتسميدالعضوي والكيميائي 2017ـ
 Brassica oleraceaوالحاصل للقرنابيط  _بعض صفات النمو1والكثافة النباتية في 
var.botrytis L. (1( العدد)9.مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد .) 

ـ الحمداني، صبيح عبدالوهاب وزكريا حسن العبيدي وحنين ثائرهادي .23 . تأثير 2016ـ
 Brassica oleraceaالرش بحامض السالساليك والفرماتون في نمو وحاصل القرنابيط  

var.botrytis L. (2( العدد )13. مجلة األنبار للعلوم الزراعية المجلد.) 

ـ الحمداني ،صبيح عبدالوهاب وحنين ثائرهادي.24 . . تأثيرالتسميدالعضوي والكيميائي 2017ـ
 Brassica oleracea_بعض صفات النمو والحاصل للقرنابيط 2والكثافة النباتية في 
var.botrytis L. (.2( العدد)9علوم الزراعية المجلد).مجلة ديالى لل 

ـ الحمداني، صبيح عبدالوهاب وزكريا حسن حميد وياسرياسين خضير.سينشر في 25 ـ
ـصفات حاصل الطماطة بأستعمال 2.تأثير التظليل والرش بحامض السالساليك في 2018

  (.1( العدد)10طريقة التربية العمودية للنبات مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد)

ـ الحمداني ،صبيح عبدالوهاب وزكريا حسن حميد وياسر ياسين خضير .سينش26 ر في ـ
ـصفات النمو الخضري لنبات 1. تأثير التظليل والرش بحامض السالساليك في  2018

.Lycopersicon exulentum Millالطماطه  ت بأستعمال طريقة التربية العمودية للنبا
                                                     (.1( العدد)10د).مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجل

.  2017الحمداني ،صبيح عبد الوهاب وعلي حسين عبد و رعد وهيب محمود الزهيري .  - 27 
 تأثير التسميد بمخلفات الدواجن والكبريت الزراعي في نمو وحاصل البصل

Allium cepa L . 
   

 18وسينشر في المجلد  2017/ 4/ 26تكريت للعلوم الزراعية في  قبل للنشر في مجلة جامعة
 . 2018لسنة  1العدد 

 



مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى للعلوم 
 الزراعية.

 :  المقررات الدراسية التي قام بتدريسها
 اسم المقرر  م. 

 خضرشتوية  1
 خضرصيفية  2
 مشاريع طالبية  3
 خضر متقدم دراسات عليا  4
5  
6  

 
 
 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة او االطروحة اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
تأثيرملوحة مياه الري والري باألحماض األمينية )البرولين  محمد سلمان محمد            ماجستير 1

 نمو وحاصل البطاطاواألرجنين(في 

 
تأثيرالسماد العضوي والكثافة النباتية في نمو وحاصل  منى عصام عدنان  ماجستير 2

 .Solanum tuberosum Lالبطاطا 
تأثيرالتسميد العضوي والكيميائي والكثافة النباتية في نمو  حنين ثائرهادي  ماجستير 3

 Brassica oleraceaوحاصل القرنابيط 
var.botrytis L. 

تأثير التظليل والرش بحامض السالساليك في نمو وحاصل  ياسرياسين خضير ماجستير  4
 الطماطة بأستخدام طريقة التربية العمودية 

تأثير التظليل والرش بالبوتاسيوم في نمو وحاصل الخيار  نور حامد خضير  ماجستير 5



 بأستخدام طريقة التربية العمودية 
 Tecamin Maxتأثيرتخميرسماد الدواجن والرش بمادة  غزوان سالم محمد  ماجستير 6

 .Solanum tuberosum Lفي نمو وحاصل البطاطا 

7 

 

 في نمووحاصل البطاطا Appetizerتأثير الصنف والرش بسماد   عمار جبارخلف   ماجستير 

 Solanum tuberosum L. 

الكيميائي والرش بالسماد النانوي في نمو وحاصل  تأثيرالسماد  لبنى صباح عبدالرحمن  ماجستير  8
 Brassica oleracea var.botrytisالقرنابيط 

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
1    
    
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة
في تطبيقات  ــ تأهلية1

 الحاسبة 
 14/8/2000ـــــ 22/7/2000 هيئة المعاهد الفنية 

ــ طرق التدريس 2
 والوسائل التعليمية 

 21/4/1983ــ9 مركزتطويرالكوادر

ــ طرائق التدريس 3
وأستخدام الوسائل 
 التعليمية المتقدمة 

 2/3/1984ــ 18/2/1984 مركزتطويرالكوادر

 2/12/2010ــ 28/11/2010 بغدادجامعة  ــ أدارة الجودة 4
 12/10/1989ــ 30/9/1989مركز تطوير  ــ تطويرالمناهج 5



 المالكات 
ــ األسس العلمية والعملية 6

 في أنشاء بساتين الفاكهة 
المعهد الزراعي بني 

 سعد 
 16/2/1985ــ 6/2/1985

 27/9/1990ــ1/4/1990 معهداألدارة رصافة ــ مدرسي البرمجة 7
 8/7/1993ــــ3 معهد األدارة رصافة  LOTUSــ دورة نظام 8

 

االنجازات واالنشطة العلمية االخرى )كتب مؤلفة،براءة اختراع ،كتب مترجمة ،كتاب مساعد، 
 مقاالت علمية،الخ(:

 ـ مقالة علمية عن نبات البروكلي 1 

 ـ نشر معلومات عن عمليات الحصاد لبعض محاصيل الخضر 2

 عن بعض محاصيل الخضر مثل عملية الزراعة ومعلومات عن هذه المحاصيل . نشر مقاالتـ 3

 
-: 2017-2016النشاطات للعام الدراسي   

بحوث علمية للترقية الى االستاذية مرسلة من جامعة ذي قار حسب االمر  4تقييم  -1
. 2016/ 9/ 18الصادرمن جامعة ذي قار واعيدت بتاريخ   

نة التربوي لطلبة المرحلة األولى قسم البستنة حسب أمر قسم البست مسؤول األرشاد-2
.  2016/ 11/ 7في  2110وهندسة الحدائق حسب االمر   

 15/11/2015في  2114رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية الزراعة حسب األمر -3
. 4/1/2017في  27أشارة الى األمر الجامعي المرقم   

ة وهندسة الحدائق . عضو في مجلس قسم البستن-4  

تم تقويم عدد من بحوث مقدمة من مجلة ديالى للعلوم الزراعية . -5  
. 2016/  11/  7في  2110عضو اللجنة العلمية في القسم حسب االمر  -6  

بحوث علمية للترقية الى االستاذية مرسلة من جامعة االنبار حسب االمر الصادر من جامعة  4تم تقييم  -7
. 2016/ 9/ 27في  15 االنبارالمرقم  

 30في  1518تم تقييم علمي لرسالة ماجستير مرسلة من كلية الزراعة جامعة االنبار حسب الكتاب ذي العدد  -8
/10 /2016  .  

ذلك في يوم القيام بزيارة ميدانية الى محطة البحوث في قرية الغالبية مع السيد العميد ومدير زراعة ديالى و -9

. 2016/ 10/ 23السبت   
حضور معظم الندوات والحلقات النقاشية  التي اقيمت في الكلية . -10  

. 2016/  12/ 14عضو لجنة مناقشة رسالة طالب الماجستير ياسر ياسين خضير بتاريخ  -11  
. 2016/  4/  18في   5670تقويم علمي لكتاب عناية وخزن الحاصالت البستانية حسب الكتاب ب. ت .  -12  
لكوفة في قشة طالب الدكتوراه مازن موسى عبد موسى في قسم البستنة كلية الزراعة جامعة اعضو لجنة منا -13

. 2017/  2/   1في  92حسب االمر الصادر من كلية الزراعة جامعة الكوفة  2017/  2/  23  
/  2 / 9في  311عضو لجنة تدقيق اعمال لجنة جمع البيانات في االقسام العلمية في كليتنا حسب االمر  -14

2017 .  



حسب  2017/ 3/ 1رئيس لجنة مناقشة رسالة الماجستير للطالب أثير عبد الوهاب علي في كليتنا في يوم  -15
. 2017/  1/  19في  146االمر ب.ث./  

. 2017/  1/  10في  80رئيس لجنة التقييم الذاتي لجنة الخضر حسب االمر  -16  
كريت ادس للبحوث الزراعية المقام في كلية الزراعة جامعة تالمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الس -17

. 2017/  3/ 29 – 28يومي   
. 2017/  3/  29 حضور اختبار كفاءة التدريس لبعض منتسبي الكلية  في كلية التربية االساسية في يوم -18  
. 2017/  3/  30 في 706رئيس لجنة استالل خاصة بمعاملة ترقية السيدة زينة سامي راشد حسب االمر  -19  

. 2017/  3/ 29في  4721عضو في هيأة تحرير مجلة ديالى للعلوم الزراعية حسب االمر  -20  
/  5/  8رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير ابراهيم عبدالواحد في كلية الزراعة جامعة كركوك في يوم  -21

. 2017/  3/  26في  406/  18/  7حسب االمر الصادر من جامعة كركوك كلية الزراعة  2017  
. 2017/  4/  3في  728رئيس لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة حسب االمر  -22  
في  179من كلية الزراعة جامعة بغداد حسب االمر ذي العدد  5تقييم بحوث للترقية الى مرتبة مدرس عدد  -23

23  /5  /2017  .  
  2017/  6/ 20غسان جعفر حمدي في قسم البستنة لكليتنا في يوم عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير  -24

. 2017/  5/ 17في  504حسب االمر  ب . ت . /  

 

 


