
 
 

كلية الزراعة -جامعة ديالى  2010 قائمة الرسائل وا�طاريح أختصاص البستنة                               

 
 
 

 قائمة الرسائل وا�طاريح
البستنة قسم   

  
 
 

مقدم الرسالة او  العدد
 ا�طروحة

 ت أسم الرسالة أوا�طروحة  

سعد عبد الواحد  ١
 المحمدي

K1   تاثير المعاملة بأشعة كاما ،مانع التزريعcipci  ودرجة حرارة الخزن
  .   في القابلية الخزنية والنمو والحاصل لتقاوي البطاطا  صنف ديزري 

1. 

رشا ھاشم عبد  ١
 العزيز العلوي   

K2  تأثيرالفترة الضوئية ومستخلص عرق السوس في صفات
 النموالخضري والزھري لثGثة أصناف من نبات الداودي.       

2. 

حميد حمدان  ١
 العلي

K3 لزيتون  .3 تأثيرال والتحليق في النمو الخضري ومواصفات الثمار في ا

صباح عبد فليح  ٢
 الربيعي

K4  4 تأثير الرش بالسماد النتروجيني على أصناف نوعين من السدر. 

شيماء محمد  ١
 سعيد ا�حمر 

K5  .فرع�أكثار نبات الداليا المزروع خارج الجسم الحي بأستخدام اطراف ا
                                                                      

5. 

أيمان محمود  ١
 حسين   

K6 باط ھجن فردية من الخيار وتقدير قوة الھجين وبعض المعلم أستن
 الوراثية                                                            

6. 

عذراء عبد هللا  ١
 الزبيدي

K7  أثر التحليق والرش باليوريا والبوتاسيوم في الصفات الخضرية
الزيتون              في  saponinوال methoxaline  والثمرية ومركبي ال

7. 

 .8 أكثار وأخGف أصول من الحمضيات خارج الجسم الحي  .      K8 عماد أحمد محمد ١
جGل حسن  ١

 خميس 
K9  تأثير رش منقوع الثوم وعرق السوس وحامض الجبرلين في عقد

 وصفات ثمار التفاح صنفي أنآ وشرابي .                    
9. 

رغد سلمان  ١
 محمد

K10 ا لزراعة التقليدية في أنتاج الخيار وفي مق رنة الزراعة العضوية بأ
 خصوبة التربة.                                                 

10. 

سمير عبد علي  ٢
 صالح

K11  تأثير الجبرلين ومستخلص عرق السوس ودرجة حرارة الخزن في
       الحاصل وصفاته لثمار نخلة التمر .                      

11. 

أنتاج الكGيكوسيدات القلبية من نبات زھرة الكشتبان بأستخدام تقنية  K12 زينب جليل عواد  ١
 زراعة ا�نسجة .                                                

12. 

تأثير الصنف ،درج حرارة الخزن وأشعة كاما في القابلية الخزنية  K13 نعيم سعيد ذياب ١
لعثة درنات البطاطا لمحصول البطاطا  وتطور ا�صابة   

13. 

عثمان خالد  ١
 علوان

K14  .   ف وتقدير قوة الھجين والمعالم الوراثية في البامياGئت�تحليل قدرة ا
                                                               

14. 

صدى نصيف  ١
 جاسم

K15 ول المقترحة لتطويره.     دراسة واقع حال متنزه الزوراء وبعض الحل
                                                      

15. 

بشرى سرحان  ١
 فندي 

K16  غناء ب�والتسميد النتروجيني في نمو شتGت التفاح  c02تأثير ا
 صنفي عجيمي وانآ                               

16. 

منار أسماعيل  ١
 علوان

K17 لمحررة لغاز  تأثيربعض منظمات ال نمو وأمGح الكالسيوم وطبقات ا
so2                      في القابلية الخزنية للعنب  

17. 

بلقيس غريب  ١ K18                      18 دراسة فسلجية في نمو وأنتاج نبات الجيربرا. 
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 ساھي
عGء الدين عبد  ١

 المنعم عباس
K19 مو الخضري لنبات أكليل تأثير التسميد النتروجيني والفوسفاتي في الن

 الجبل                                                                
19. 

تأثير الرش بألثيفون أو السفن في بعض الصفات الكمية والنوعية  K20 علي سعيد عطية ١
 لصنف التفاح أنآ                                      

20. 

 
 

مقدم الرسالة او  العدد
 ا�طروحة

 ت اسم الرسالة او ا�طروحة 

تاثير درجة حرارة الخزن ومستخلصي قشور ثمار الرمان  K21 رغد سعد صالح ١
 والعفص في القابلية الخزنية لثمار البرتقال المحلي           

٢١ 

اكثار بعض انواع الحمضيات وتطعيمھا على اصل التروير  K22 سعيد سالم محمد ١
 سترينج خارج الجسم الحي                                         

٢٢ 

لتقليم ومعوق النمو  k-humateتاثير رش ال  K23 نجم عبود جاسم ١  cultarونوع ا
في بعض صفات النمو الخضري لصنفي المشمش لبيب 

  وزيني

٢٣ 

قل وعملية التظليل تاثير كل من وقت القلع ومدة البقاء في الح K24 فؤاد عباس سلمان ١
في القابلية الخزنية لدرنات البطاطا صنف ديزري               

        

٢٤ 

 ٢٥ قابلية التا لف والفعل الجيني في الباذنجان              K25 رافد حسين عبيد ١
تاثير الرش بالمحلول المغذي (النھرين) وموعد الزراعة  K26 ماجد علي حنشل ١

على نمو وحاصل صنفين من البزاليا  والتراكم الحراري
 الخضراء        

٢٦ 

تاثير مرحلة الجني ونوع العبوات ودرجة حرارة   K27 باقر ج\ب ھادي ١
المخزن على بعض الصفات الطبيعية والكيميائية لثمار 
 الطماطة

27 

لتمر تاثير استعمال ا�ثرل والمادة المانعة للتبخر على صفات ا K28 ثائر ايليشع بطرس ١
 تحت ظروف التخزين البارد

٢٨ 

تاثير السما د النايتروجيني وعدد ا�فرع على ا�نتاج الكمي  K29 ثائر ياسين خضير ١
 والنوعي �زھار القرنفل

٢٩ 

 تاثيرمستويات والمدة بين رشة واخرى للمحلول المغذي  K30 ص\ح حسن جبار ١
(total gro  مش  ) في بعض الصفات الخضرية �شجار المش

٣٠ 

 سميرعبد علي صالح  ١
 اطروحة

K31  دراسةتاثير التلقيح الخلطي في عقد وصفات ثمار التفاح
 صنف آنا 

٣١ 

�ء ش\ل نايفآ ١  K32  تاثير التسميد با لنتروجين ورش عنصري الحديد والزنك في
 نمو وحاصل ونوعية الثوم 

٣٢ 

وحة مياه الري في بعض صفات تاثير الكلتار والبوتاسيوم ومل K33 احمد طالب جودي ١
 النمو وا�زھار لصنفين من اشجار المشمش 

٣٣ 

عباس خضير  ١
 مجول

K34  ٣٤ قوة الھجين وقابلية ا�ئت\ف في ھجن ث\ثية للطماطة 
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احمد  ١
فرحانرمضان 

 العبيدي

K35  تاثير الرش ببعض منظمات النمو وبعض المغذيات في النمو
لنبات الكجرات  والحاصل والموادالطبية الفعالة  

٣٥ 

عبد الستار جبار  ١
 حسين

K36  استجابة اشجارالمشمش صنف زيني للتسميد العضوي
 والمعدني

٣٦ 

جفاني كوركيس  ١
 عزيز

K37  تاثير الرش بالمغنسيوم والبنزل ادنين في نمو وازھار نبات ال
              lisianthus   

٣٧ 

جين والكالسيوم في نمو وحاصل ونوعية تاثير الرش بالنترو K38 محمد ھادي عبيد ١
 الثمار لنبات الرقي 

٣٨ 

في انبات ونمو نبات  naaاثر استخدام المستخلصاتالنباتية ومنظم النمو   K39 ابتسام اسماعيل جميل ١
   الباذنجان                                                

٣٩ 

عبدهللا نوري عبد  ١
 ا�مير

K40  ض اصول الحمضيات تاثير الرش بالنحاس والزنك في نمو وتصمغ بع  ٤٠ 

 ٤١ انتاج وتقويم ھجن الجيل ا�ول في الطماطة  K41 مجيد سالم مجيد ١

تاثير التسميد والمعاملة بالباكلوبترازول في بعض صفات النمو  K42 عمر عبيد محمد شيخ ١
 الخضري والمحتوى المعدني لنبات البابايا صنف ھوني ديو

٤٢ 

تاثير رش مستخلص الثوم والماليك ھايدرازايد واليوريا في نمو وازھار  K43 ايناس ياسين الراوي ١
 وحاصل قرع الكوسة 

٤٣ 

      

     

 
 

 
 


