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Interest research :  Plant physiology  . 

Publications 

ومستخلص للف الصفصاف فً المابلٌة الخزنٌة لثمار البرتمال المحلً  Vapor-Gardالمعاملة بالـ تاثٌر -1

 .0212لسنه  3( العدد 3.مجلة اورون لالبحاث العلمٌة .المجلد )

 

والتغلٌف بالبولً اثٌلٌن فً المابلٌة الخزٌنة لثمار الباذنجان .مجلة الكوفة للعلوم  NAAوالـ  GA3تاثٌر الـ  -0

 .0212لسنة  0( العدد 0راعٌة المجلد )الز

 

(.مجلة .Maluspumila Lتاثٌر التلمٌح الخلطً فً الصفات الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة لثمار التفاح المحلً )-3

 .0212جامعة الكوفة للعلوم الزراعٌة المجلد الثانً العدد الرابع لسنة

 

فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لثمار   Alarتاثٌر الرش بالنتروجٌن والبوتاسٌوم والكالسٌوم والـ-4

 .0211لسنة  0( العدد 3( مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة المجلد ).Ficuscarica Lالتٌن صنف اسود دٌالى )

 

فً صفات النمو الخضري والثمري صنف الباذنجان  Grofalcsتاثٌر الرش بمستخلص الطرطٌع والـ -5

 .0211لسنة  3( العدد 19) المحلً مجلة جامعة بابل المجلد

 

(.مجلة الفرات للعلوم .OleaeuropeaeLفً نمو شتالت الزٌتون ) GA3 ،Cu،Bتاثٌر الرش بالـ-6

 .0211لسنة 4( العدد 3الزراعٌة المجلد )

 

( وعمار االنسولٌن فً تخفٌض مستوى سكر الدم الناث Cinnamon zylanicumتاثٌر نبات المرفة ) -7 

تحث فٌها داء السكري بمادة االلوكزان .المؤتمر العلمً السابع للعلوم الصرفة المجلد الفئران البٌض المس

 .0211 5العدد 00

 

تاثٌر التملٌم ورش الزٌاتٌن فً صفات النمو الخضري والمحتوى البٌوكٌمٌاوٌالشجار التٌن  -8

(Ficuscarica L.( صنف كادوتا .المجلة االردنٌة للعلوم الزراعٌة المجلد )ال8 ) 0213لسنة  3عدد. 

 

تاثٌر التملٌم وخف االفرع فً بعض صفات النمو الخضري والمحتوى الكٌمٌائً الوراق وافرع اشجار  -9

 .0213( لسنة 1( العدد )18( صنف اسود دٌالى .مجلة المادسٌة المجلد ).Ficuscarica Lالتٌن)

 

ٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لثمار التفاح فً بعض الصفات الف NAAوالـ  GA3تاثٌر الرش بمنظمً النمو الـ -12

 .0210المجلد الرابع من العدد الثانً لسنة .المحلً صنف احمر صٌفً مجلة الكوفة للعلوم الزراعٌة

 



والٌورٌا فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لثمار GA3والـ  Salicylic acidتاثٌر الرش بالـ-11

لسنة  0والعدد  7جلة جامعة الكوفة لعلوم الحٌاة . المجلد ( م.Citrus aurantium Lالنارنج المحلً )

0215. 

 

10-Effect of pruning and spraying with N,Ca and GA3 on some characters 

of fruits and percentage of cracking of  fig cv. AsowdDiala.Euphrates 

journal of agriculture science L researches of the first international 

conference on agriculture and natural resources 4-6 October 2011 Babylon 

and Razi conviersities.2011.52-62. 

 

سلٌن فً صفات النمو تأثٌر الرش بدلائك النانو فضة والسماد العضوي الكستار وحامض السال-13

الصنف االسبانً  (.Helianthus annuusL)الخضري وبعض الصفات الوراثٌة لزهرة الشمس 

Viki 15/3/0215فً  101ع/ 823.مجلسة المادسٌة للعلوم الصرفة .لبول نشر العدد 

 

 صفات النمو  دراسة مختبرٌة فً تأثٌر دلائك النانو فضة والسماد العضوي وحامض السالسلٌن فً-14          
 الصنف االسبانً  (.Helianthus annuusL).الخضري واالنزٌمات المؤكسدة لزهرة الشمس              
 .1/3/0215فً  122ع/ 820.مجلة المادسٌة للعلوم الصرفة . لبول بحث للنشر العدد              

 
15-Response of Sunflower (Helianthus annuus L.) to Spraying of Nano 
Silver, Organic Fertilizer (Algastar) and Salicylic Acid and Their Impact on 
Seeds Content of Fatty Acids and Vicine.(2015/AJEA/17898). American 
                                             
 

واوراق   gomearBM 86ومستخلصً الطحلب  wilt-prufاستجابة ثمار النارنج المحلً للمعاملة بالـ-16

السدر فً تحسٌن صفات المشرة والصفات النوعٌة اثناء الخزن. مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبٌمٌة 
 .0217/ 05( المجلد 4العدد )

 
تاثٌر المادة المانعة للنتح ومنظم النمو فً النمو الخضري والثمري والحاصل وصفاته النوعٌة الشجار -17

 :Al-Kufa University Journal for Biology / VOL.9 / NO.1 / Year: 2017 6544-ISSN التٌن .
2311 8854 & Online-Print ISSN: 2073   

 

18-Effect of Foliar Spray of Nano Silver and Organic Fertilizer (Algastar) and 
Salicylic Acid on Some Morphological Characteristics and Carbohydrate Content 
in (Helianthus annuusL.).Journal of Agriculture and Ecology Research 
International9(3): 1-7, 2016; Article no.JAERI.25694. 
 
 

https://www.google.iq/search?q=vicine&es_sm=93&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tjXRVKKjLMr8ywOVoYCgDg&ved=0CDEQsAQ
https://www.google.iq/search?q=vicine&es_sm=93&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tjXRVKKjLMr8ywOVoYCgDg&ved=0CDEQsAQ


 

19- INFLUENCE OF SEAWEED EXTRACT, CA  AND IRRIGATION, ON 

SOME CHARACTERISTICS OF VEGETATIVE AND FRUITS OF LOCAL 

FIG CV. ASOWD DIALA. Biochem. Cell. Arch.  Vol. 18, No. 1, pp. 000-000, 

2018 

 

20- THE INFLUENCE OF SPARING WITH SEED FENUGREEK 

EXTRACTS, WILLOW BARK EXTRACTS AND CISSLEIN ON FRUITS 

OF SOURS ORANGE (CITRUS AURANTIUM L.) PRE AND POST 

STORAGE. Plant Archives Vol. 18 No. 1, 2018 pp. 875-879 

 

21-Positive effect of ascorbic acid, amino acid (equilibrium) and nitrogen 

nutrition on vegetative properties and chemical content of Solanum 

lycopersicum L. Res. on Crops 19 (4) : 659-667 (2018). 

 

 

22- Response of maize (Zea  mays  L.)plant to spraying with bio-stimulants 

(Aromurox ) and mannitol in soil treated with k nano-fertilizer. Res. on Crops 

20 (1) : 37-45 (2019) 

 


