
 2019-2018انخطت انؼهًٍت نمغى حمٍُبث االَخبس انُببحً نهؼبو انذساعً 

 انبحٕد انؼهًٍت نهخذسٌغٍٍٍ -1

 اعًبء انخذسٌغٍٍ ػُٕاٌ انبحذ ث

1- Effect of the number of foliar spraying of foliar 

spraying times with Glutathione for different stages 

in some traits of growth and yield of corn (Zea mays 

L.)                                                                                        

          

 د.حٍذس غبنب حغٍٍ

2- Evaluation of the performance of four genotypes  of 

corn ( Zea mays L.) Under the influence of leaves 

spray with marine algae extract . 

 

 د. جبعى جٕاد جبدس

 د. حٍذس غبنب حغٍٍ

د. يٓذي ػبذ حًضة 

 شًَٕ

3- Factorial diallel for yield and components in corn       

( Zea mays L.)  

 د.جبعى جٕاد جبدس

ٔلببهٍت االئخالف انؼبيت ٔانخبصت فً انزسة انفؼم انجًٍُ َٔغبت انخٕسٌذ  -4

 انصفشاء

 د.جبعى جٕاد جبدس

 

حبرٍش انًخصب انحٍٕي ٔانًحهٕل انًغزي فً ًَٕ ٔحبصم صُفٍٍ يٍ  -5

 انببلالء

 د. احًذ يحًذ نًٕٓد

6- Effect of seeding rates on the yield and quality of 

several cultivars of seasame ( Seasamumindicum L.)    

                                                    

 د. احًذ يحًذ نًٕٓد

7- Evaluation of drought tolerance response in varieties 

of potato under green house conditions in soils 

culture.                                 

 ٔاديد. ػهً حغٍ ػهً 

8- Effect water stress on potato growth using PEG.           

                       

 د. ػهً حغٍ ػهً ٔادي

9- Effect agricultural media , organic fertilizer and 

marine algae extract on growth and flowering of 

freesia 

د. ابشاٍْى يشظً 

 ساظً

يغخخهص ػشق انغٕط ٔانطحبنب انبحشٌت فً صفبث انًُٕ  حبرٍش -10

 ٔانحبصم ٔانُٕػٍت نصُفٍٍ يٍ انببلالء.

ديٓذي ػبذ حًضة 

 شًَٕ. 

11- Estimation of the Genetic parameters of the growth 

characteristics in rice crop by effected of two methods 

of irrigation. 

 

 ٍذد. ػبذ هللا فبظم عشْ

حمذٌش انًؼبنى انٕسارٍت نصفبث انحبصم ٔيكَٕبحّ نًحصٕل انشص بخأرٍش  -12

 غشٌمخٍٍ نهشي

 

 د. ػبذ هللا فبظم عشٍْذ

 اَخبس كبنظ انٍٓم ٔيمبسَخّ يغ انٍٓم يٍ حٍذ االٌط انزبَٕي. -13

 

 د. ػًش حًذ ػبٍذ



دساعت حبرٍش حبيط انغبنغٍهك ٔبؼط يُظًبث انًُٕ فً اكزبس َببث  -14

 انًشًٌٍت خبسس انجغى انحً.

 

 د. يحًذ يٓذي يحغٍ

 اعخجببت صُفٍٍ يٍ انحُطت نهخغًٍذ انٕسلً نًشاحم انًُٕ انًخخهفت. -15

 

 

 د. َبصش يؼشٔف َبصش

16- Ellis friable  GardeniaJasminoidesEnhancement 0f 

callus growth and its constituent of some bioactive 

compounds.                    

 

د. عٓبو ػبذ انشصاق 

 عبنى

 

17- 

The identification of active pharmaceutical 

Juss leaf callus using Thevctraneriifoliaingredients in 

analysis of GC-MS. 

ػبذ انشصاق د. عٓبو 

 عبنى

 

 انُذٔاث انخشبٌٕت نهطهبت -2

 

 انجٓت انًُفزة حبسٌخٓب ػُٕاٌ انُذٔة ث

 19/12/2018 انحٍبة انجبيؼٍت ٔدٔسْب فً انًجخًغ 1
 غهبت انًشحهت االٔنى

 د. جبعى جٕاد

 13/3/2019 انجبيؼت ٔدٔسْب انؼهًً ٔانخشبٕي 2
 -غهبت انمغى جًٍؼب

 د.جبعى جٕاد جبدس

 4/2019/ 6 بغبحٍٍ انفبكٓتخذيت  3
 -غهبت انمغى جًٍؼب

 د.اكشو ػبذ انكبظى

 2019/ 17/4 انخحهٍم االحصبئً 4
 غهبت انذساعبث انؼهٍب

 د. حٍذس غبنب

 

 

 انخشلٍبث انؼهًٍت / ػذد انخشلٍبث انًخٕلؼت نهمغى -3

 اسبؼت حشلٍبث

 

 االعخحذاد  -4

 يكبٌ انًغخحذد اعى انًخخبش انًغخحذد ث

 بُبٌت يشجبٌ انبٍئتيخخبش  1

 بُبٌت يشجبٌ يخخبش انضٌُت 2

 

 انُشبغبث انالصفٍت-5

 انجٓت انًُفزة َٕع انُشبغ ث

 غهبت انمغى حًهت ػًم نخُظٍف حذائك انكهٍت 1



2 

البيت يؼشض صٕس ٔنٕحبث ٔبٕعخشاث ببالَخصبساث انخً 

حممٓب ابطبل لٕاحُب انًغهحت ٔيمبحهً انحشذ انشؼبً ظذ 

 انذٔاػش انكفشة

 غهبت انمغى

 انمغى صٌبسة حشفٍٍٓت الربس بببم 3

 غهبت انمغى البيت يؼشض بُخبجبث انطهبت 4
 

 انُشبغبث االجخًبػٍت  -6

 انجٓت انًُفزة انُشبغبث االجخًبػٍت ث

1 
صٌبسة يٍذاٍَت نهًضاسػٍٍ ٔحمذٌى انًغبػذة انؼهًٍت نٓى فً 

 انؼًهٍبث االَخبجٍت
 انهجُت انؼهًٍت فً انمغى

 انمغى يغبػذة انطهبت انًحخبجٍٍ 2

3 
ػمذ َذٔة نًضاسػً يُطمت انًحبٌٔم حٕل اًٍْت اعخخذاو 

 االعًذة انحٌٍٕت
 انمغى

 انضٌبساث انؼهًٍت -7

 صٌبسة انى عبٌهٕ انزسة انصفشاء فً انًغٍب -1

 

كبٌَٕ االٔل2018  

 

صببسة انى انبٍٕث انضجبجٍت ٔانبالعخٍكٍت نهؼخبت انحغٍٍُت  -2

 انًمذعت

 

2019اراس  

 

 صٌبسة انى عبٌهٕ انزسة انصفشاء فً انًغٍب -3

 

2019شببغ   

 

 صٌبسة ػهًٍت انى دائشة عذة انُٓذٌت -4

 

2019اراس   

 

2018/2019خالل انغُت انذساعٍت  صٌبسة  14صٌبسة يشبسٌغ غهبت انذساعبث انؼهٍب ٔبٕالغ  -5  
 

 انغفشاث انؼهًٍت ٔانًٍذاٍَت -8

 انخبسٌخ انًُفزةانجٓت  َٕع انغفشة ث

 كبٌَٕ االٔل انمغى صٌبسة يشخم اكزبس انُببحبث فً انًحبٌٔم 1

2 
عفشة انى يضاسع انؼخبت انحغٍٍُت ٔانؼببعٍت فً كشبالء 

 انًمذعت
 كبٌَٕ انزبًَ انمغى

3 
صٌبسة انى يشبحم اكزبس َببحبث انضٌُت فً انؼخبت انؼببعٍت 

 انًمذعت
 ٍَغبٌ انمغى

 

 انحهمبث انذساعٍت -9

 انخبسٌخ انجٓت انًُفزة اعى انبحذ ث

1 
لغى حمٍُبث االَخبس  استجابة صنفين من الحنطة للتسميد الورقي لمراحل النمو المختلفة

 انُببحً
15/10/2018 



 

 جهغبث ػشض انًغخجذاث انؼهًٍت -10

 انجٓت انًُفزة ػُٕاٌ انجهغت ث

 د. ابشاٍْى يشظً  اسشبداث ػٍ انخهٕد ٔاربسِ انغهبٍت فً االَخبس انضساػً 1

 د. ػبذ انكشٌى حغٍٍ انحذٌزت فً يؼبنجت حهٕد انًٍبِ انخمبَبث 2
 

 االفالو انؼهًٍت -11

 انجٓت انًُفزة اعى انفهى ث

 انمغى خذيت اشجبس انفبكٓت 1

 انمغى دٔس انطفشاث انٕسارٍت فً اكزبس ٔححغٍٍ انُببث 2

 انمغى َببحبث انضٌُت 3

 انمغى انخهٕد انبٍئً 4

 انمغى َببحبث انخعش فً انبٍٕث انبالعخٍكٍت ٔاالَفبق اَخبس 5
 

 

 واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبةاسم مدير 

 د. حيدر رحمن داود

 

 

 د. جبعى جٕاد جبدس  

                                                                                                                                          

 ىسئٍظ انمغ

2 
تاثير الرش بحامض السالسيلك والبوتاسيوم في قطن االبالند تحت 

 تاثير مدد الري 
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
22/10/2018 

3 
تاثير الرش بحامض البرولين والبوتاسيوم في نمو وانتاج الفراولة 

 تحت االجهاد المائي 
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
29/10/2018 

4 
تاثير بعض العوامل الحيوية واالسمدة الكيميائية في نمو وحاصل 

 الحبة السوداء 
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
5/11/2018 

5 
التسميد الورقي وفترات الري في نمو وحاصل صنفين من  تاثير

 الكجرات
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
12/11/2018 

6 
تاثير بعض منظمات النمو وحامض السالسيلكفي اكثارنبات 

 المريمية خارج الجسم الحي 
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
19/11/2018 

7 
ومواعيد التغذية الورقية في نمو وحاصل صنفين من  تاثير تراكيز

 الباقالء
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
26/11/2018 

8 
انخبرٍش انفغٍٕنٕجً ٔانٕسارً نهًخصببث انحٌٍٕت ٔانفغفٕس 

 نهحبصم ٔيكَٕبحّ ٔانًشكببث انطبٍت انفؼبنت نهحبت انحهٕة 

لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً  
3/12/2018 

 اعخجببت انخشدل انبشي نهخغًٍذ انحٍٕي ححج حبرٍش االجٓبد انًبئً  9
لغى حمٍُبث االَخبس 

 انُببحً
10/12/2018 


