
 0200-0202أبحاث الماجستير والدكتوراه المنشورة خالل عام  -

 :ربدير الزوكلية الزراعة  

 
 األساتذة البحث عنوان القسم الكلٌة

 لمشرفٌنا
 اسم

 الطالب
 تارٌخ البحث نشر مكان

 النشر

 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتاج
 الحيواني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االنتاج 
 الحيواني

 

 بعض في التفريخ بيض تخزين فترة طول تأثير
 اليجين/ تسمينال لفروج اإلنتاجية المؤشرات

 /روس

 البنكي أحمد .د
 العمر الكد. م

 محمد
 الدخيل

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
-/4/ عدد األساسٌة

0202 

2010  

العالقة بين مواصفات البيض وبعض مؤشرات 
الدم ليجينين من الدجاج البياض في فترات 

 وضع بيض مختمفة

 د. أحمد البنكي
 . مالك العمرد

عبد الحميد 
 زبير حميد

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

العلوم  سلسلة-العلمٌة 
 0202-األساسٌة 

2010  

في Cتأثير اضافة جرعات مختمفة من فيتامين 
 المؤشرات االنتاجية لدجاج المحم

 د. أحمد البنكي
 د. ممدوح السيد رباح

مجلة جامعة الفرات  عمي عموش
والبحوث  للدراسات
العلوم  سلسلة-العلمٌة 

   0200-األساسٌة 

2011  

 األداء في التمقيح وعمر التغذية طريقة تأثير
 األبيض النيوزيمندي لألرانب والتناسمي اإلنتاجي

 البنكي أحمد .د
 العمر مالك د.

 خزامى
 السعيد

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
-/11/ عدد األساسٌة

0200 

2011  

 مواصفات بعض في واليجين العمر تأثير دراسة
 البياض الدجاج في والنوعية الشكمية البيض

 العمي عمي .د
 طحطوح محمد.د

 داود رنا
 الشحاذة

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
-/17/ عدد األساسٌة

0200 

2011  

صحتو بالعالقة مع  مواصفات الضرع ودالئل
انتاج الحميب وتركيبو الكيميائي في نعاج 

 العواسي السورية

 العمي د. عمي
 د. عبد الرحمن الحمود

 شذى
 العيسى

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
-/13/ عدد األساسٌة

0200 

2011  

 بكسبة الصويا فول كسبة استبدال تأثير دراسة
 المعايير وبعض الحميب إنتاج مىع القطن

 الفريزيان أبقار عند والصحية الفيزيولوجية

 حنا توما .د
 رباح السيد مدوحد. م

 جامعة بحوث مجلة العمي محمد
 العلوم سلسلة حلب

 العدد فً الزراعٌة
/83/ -0202 

2010  

سمك المطواق  والخصوبة عندبيولوجيا التكاثر 
Aspius vorax وسطحوض الفرات األ  في 

 عبد الرزاق الحسين د.
 د. فينا مصطفى حمود

مجلة جامعة دمشق  فايز الصالح
 المجلد-األساسٌةللعلوم 

- 0-العدد (،06)
0202 

2010  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المطواق ألسماكدراسات عن الغذاء الطبيعي 
Aspius vorax    الجزء السوري من نير في

 الفرات

 الحسين الرزاق عبد.د
 د. فينا مصطفى حمود

 المصرٌة جلةالم   صالحال فايز
التطبٌقٌة  للعلوم

0200 

2011  

 بعض في النسبية والرطوبة الحرارة درجات تأثير
 العجول عند لوجيةيو والفيز  اإلنتاجية المؤشرات

 الزور دير مبقرة في الرضيعة

 رباح السيد ممدوح .د
 الحمود الرحمن بدد.ع

 جامعة بحوث مجلة كطاش فاتح
 العلوم سلسلة حلب
 العدد فً عٌةالزرا

/84/ 0202 

2010  

 أثناء العواسي نعاج عند الشبق توقيت دراسة
 المعاممة باستخدام الشبق موسم وخارج

 اليرمونية

 العمي عمي.د
 خرابة رياض.د

 عائشة
 الجاسم

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 عدد األساسٌة

/14/0200 

2011  

 البساتين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البساتين
 
 
 

 القرنفل غراس إنبات في الباكموبترازول تأثير
 الجفافي اإلجياد ظروف في ونموىا المجوز

 الحسين زياد .د
 الشيخ الرحمن عبد.د

 جامعة بحوث مجلة مغير شذى
 العلوم سلسلة حلب

 العدد فً الزراعٌة
/85/ 0202 

2010  

ون ونسبة تركيزه في تأثير موعد الرش بالبور 
 اخصاب أزىار المشمش ونوعية ثماره

 الرحمن الشيخ د. عبد
 د. عبد الناصر الشيخ

أحمد 
 سميمان

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

العلوم  سلسلة-العلمٌة 
األساسٌة عدد 

/00/0200 

2011  

تأثير بعض االسمدة الورقية في انتاج نبات 
 الفريز

مجلة بحوث جامعة  لينا كناش خالرحمن الشي د. عبد
  0200دمشق 

2011  

تأثير بعض االسمدة الورقية في نوعية ثمار 
 الفريز

 الرحمن الشيخ د. عبد
 د. امير الحاج صكر

مجلة جامعة الفرات  لينا كناش
للدراسات والبحوث 

العلوم  سلسلة-العلمٌة 
األساسٌة عدد 

/04/0200 

2011  

 وبيئات /IBA/ البيوتريك حمض اندول تأثير
 نصف الزيتون عقل تجذير في الزراعة ومواعيد

 الزور دير   ظروف في المتخشبة

 جراد الدين عالء .د
 العمي العزيز عبد .د

 العبد أييم
 اهلل

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 عدد األساسٌة

/10/0200 

2011  

 المحمي األصفر البطيخ صفات بعض تحسين
   األنسجة وزراعة حقمياً  الفردي باالنتخاب

 مخبرياً  المآبر

 العبيد صالح .د
 العيسى أسعد .د

 جامعة بحوث مجلة الحافظ مالك
 العلوم سلسلة حلب

 العدد فً الزراعٌة
/78/ 0202 

2010  

 بمياه   والري لمبذور الممحية التقسية تأثير
 وفلمظر  الخيار تأقمم مدى في الزراعي الصرف

 الممحي

 العمي العزيز عبد .د
 الشكال سعيد محمد .د

 الفرات جامعة مجلة الخمف نادية
 والبحوث للدراسات

- 05العدد العلمٌة
0200                  
        

2011  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

تأثير التقسية الممحية في رفع مقاومة الخيار 
 لإلجياد الممحي

 د. عبد العزيز العمي
 د. محمد سعيد الشكال

المجلة المصرٌة  - الخمف نادية
التطبٌقٌة المجلد للعلوم 

 0202-5العدد  05

2010  

 ونمو إنبات في والجفافي الممحي اإلجياد تأثير
 النخيل بادرات وتطور

 الحسين زياد .د
 حويجم زياد .د

 جالل عمر
 العبوش

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
  األساسٌة

2010  

 االحتياجات وتقدير الخضري النمو قوة دراسة
 تأثير تحت النخيل اصناف بعض لفسائل المائية

 المموحة مختمفة ري مياه

 حويجم زياد .د
 الخشم صبحي .د

 ازدىار
 اليفل

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 األساسٌة

 4/0202/العدد

2010  

 التربة
 واستصالح

 اضياألر 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربة 
واستصالح 

 األراضي
 

 ،.Azotobacter spبكتيريا رد فعل 
Bacillus sp.، Aspergillus sp عمى 

 بعض معقمات التربة الرايزوسفير

السالم  د. عبد
 دىموشال
 مريرإ عمي د.

ميمونة 
 الضممي

  2010 0202حلب 

 IAAبعض معقمات التربة في انتاجية  أثر
وعالقتو بالفينوالت في منطقة جذر نبات 

 البندورة

عبد السالم  د.
 دىموشال
 مريرإعمي  د.

ميمونة 
 الضممي

مجلة جامعة الفرات  
للدراسات والبحوث 

      لعدداالعلمٌة 
/8/0202   

2010  

دور بعض االنواع الجرثومية في تحمل المواد 
 نفطية في التربةال

عبد السالم  د.
 دىموشال
 مريرإعمي  د.

حسين 
 الحيجي

مجلة جامعة الفرات  
للدراسات والبحوث 

العلمٌة العدد      
/9/0200   

2011  

أثر معدالت التسميد الفوسفاتي عمى نسبة 
استعمار الفطور الميكوريزية لجذور نبات 

 القطن

عبد السالم  د.
 دىموشال
 مريرإعمي  د.

مجلة جامعة الفرات  اني المجيأم
للدراسات والبحوث 

   0200        العلمٌة 

2011  

تقييم درجة تعرض االراضي لالنجراف الريحي 
 ( باستعمالJanpeisov,1977حسب تقييم )

نظام المعمومات الجغرافي ألراض في البادية 
 الشرقي(السورية )سيول قصر الحير 

 د. محمود العسكر
 د. يونس ادريس

 

المجلة العربٌة للبٌئات  لبنى البشي
 0202أكساد –الجافة 

2010  

تقييم حالة تدىور بعض أراضي البادية السورية 
الريحي  الشرقي( باالنجراف)سيول قصر الحير 

ونظام المعمومات  GLASODباستخدام تقييم 
 الجغرافي

 د. محمود العسكر
 د. يونس ادريس

مجلة بحوث جامعة  لبنى البشي
لسلة العلوم حلب س

 0202الزراعٌة 

2010  

واضافة مستويات دراسة تأثير الري بمياه مالحة 
 ،K2O)من محتوى التربة في  من الزيوليت

P2O5، N)  وانتاجية محصول الدخن في

 د.  طو الخميفة
 د. عرفان الحمد

مجلة جامعة الفرات  سامر الربيع
للدراسات والبحوث 

 0202-0لعدد العلمٌة ا

2010  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التربة 
واستصالح 

 األراضي

 الزور ديرمنطقة ظروف 

دراسة تأثير الري بمياه مالحة والسماد البمدي 
( بالتربة وانتاجية K2O، P2O5، Nفي قيم )

محصول الدخن في ظروف المنطقة الشرقية من 
 سوريا

 طو الخميفة د. 
 د. عرفان الحمد

مجلة جامعة الفرات  سامر الربيع
للدراسات والبحوث 

 0202-0العلمٌة العدد 

2010  

دراسة تأثير عمق الحراثة واضافة بعض 
المصمحات في بعض المؤشرات الكيميائية 
وانتاجية محصول الشوندر العمفي بالتربة 

 في ظروف محافظة دير الزور القموية-المالحة

 د. عمر عبد الرزاق
 د. عرفان الحمد

مجلة جامعة الفرات  وائل الجاسم
للدراسات والبحوث 

 06العلمٌة العدد 

2011  

تأثير اضافة الجبس والزيوليت والسماد العضوي 
عمى نوعين من الترب المتأثرة بالمموحة والقموية 
وعمى انتاجية الشعير في ظروف محافظة دير 

 الزور

 د. عمر عبد الرزاق
 د. أواديس أرسالن

أريج 
 الخضر

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

  العلمٌة 

2011  

ة المموحة مع معامالت دراسة تأثير مياه متعدد
غسيل مختمفة عمى خواص التربة ومردودية 

 محصول الدخن

 د. عمر عبد الرزاق
 د. أواديس أرسالن

 

مجلة جامعة الفرات  أليس العامر
للدراسات والبحوث 

 0العلمٌة العدد 

2010  

دراسة وتقييم االثر المتبقي إلضافة مستويات 
بات مختمفة من الفوسفوجبسيوم في التربة ون

 الذرة الصفراء

 عثمان ىمالد. 
 د. أواديس أرسالن

المجلة المصرٌة للعلوم  رقية الحسن 
 التطبٌقٌة

2010  

دراسة تأثير اضافة مستويات مختمفة من 
الفوسفوجبسيوم عمى بعض خصائص التربة في 

دير  منطقة-المريعيةحوض الفرات االدنى )قرية 
 الزور(

 د. عثمان ىمال
 د. أواديس أرسالن

مجلة جامعة الفرات  رقية الحسن
للدراسات والبحوث 

   0202العلمٌة         

2010  

جراثيم ل وتصنيفية أوليةدراسة فيزيولوجية 
 Actinomycetesالشعيات 

 د.عمي إمرير
 د. حسن حمادي

بسام 
 الطريفي

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

   0202العلمٌة         

2010  

ضافة العضوية في نشاط وأعداد أثر نوع اال
 Actinomycetesجراثيم الشعيات 

 د.عمي إمرير
 د. حسن حمادي

بسام 
 الطريفي

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

 0202العلمٌة         

2010  



تأثير نوع االدارة وبعض اجراءات اعادة تأىيل 
االراضي المتدىورة عمى معدل االنجراف الريحي 

 الشجيري-البشري في منطقة 

 العسكر د. محمود
 د. حسن حبيب

محمد 
 الفارس

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

العلوم  سلسلة-العلمٌة 
األساسٌة عدد 

/00                    /
   

2011  

دراسة نوعية المادة الترابية المنجرفة تحت تأثير 
اجراءات اعادة تأىيل االراضي  االدارة وبعض

ورة عمى معدل االنجراف الريحي في المتدى
 الشجيري-منطقة البشري 

 العسكر د. محمود
 د. حسن حبيب

محمد 
 الفارس

                       
المجلة المصرٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة

2011  

االنجراف االمطار في كمية تأثير خصائص 
 ىوسطالالمنطقة المائي في ظروف مناخ 
 والساحمية

 . محمود العسكرد
 د. عمر عبد الرزاق

ياسر       
 الكردوش

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

العلوم  سلسلة-العلمٌة 
 /7األساسٌة عدد /

2010  

الخصائص االنتاجية الزراعية لألراضي المروية 
تحت تأثير اضافة محسنات التربة )الزيوليت( 

 في وادي الفرات االدنى

 الدين محيي.د.أ
 القرواني

 لعسكرا ودمحم .د
 عودة محمود .د

 جامعة بحوث مجلة خمف ايمان
       /82/العدد حلب

2010  

دراسة تأثير إضافة مستويات مختمفة من خام 
الزيوليت عمى الخصائص الرطوبية والخصوبية 

 لألراضي المروية في منطقة حوض الفرات

محيي الدين  د. أ.
 القرواني

 د. محمود العسكر
 عودة د. محمود

المجلة المصرٌة  - خمف ايمان
 للعلوم اإلنسانٌة

2010  

دراسة قدرة بعض النباتات عمى خفض مموحة 
 التربة

 السالمة ياسر .د
 أرسالن أواديس  .د

 حيان
 اليوسف

 جامعة بحوث مجلة
 العلوم سلسلة حلب

 81 العدد فً الزراعٌة

2010  

 الحراج
 والبيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المموحة من مختمفة راكيزت استخدام تأثير
 الممحي القطف لغراس النمو صفات بعض

 والروثا

 الخميفة طو.د
 د. ماجد مولود

 الفرات جامعة مجلة الظاىر خالد
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 /3/ عدد األساسٌة

2010  

دراسة أداء بعض االنماط الوراثية السورية 
تحت ظروف  واالردنية من القمح القاسي

 الزراعة المطرية في سوريا

 د. ماجد مولود
 د. محمود صبوح

عاصم 
 عوران

مجلة االنتاج النباتً 
جامعة المنصورة 

0200 

2011  

تأثير استخدام تراكيز مختمفة من المموحة في 
 الرغل بعض صفات النمو لغراس

 طو الخميفة د.
 د. ماجد مولود

المجلة المصرٌة للعلوم  خالد الظاىر
 0200لتطبٌقٌة      ا

2011  

انتخاب طرز مظيرية من الحور الفراتي في 
 التجمعات الطبيعية في منطقة دير الزور

 عامر مجيد آغاد. 
 بدر المحمد د.

مجلة جامعة الفرات  صالح صقر
للدراسات والبحوث 

/ للعام 8/ العلمٌة العدد
0200 

2011  



الحراج 
 والبيئة

قة الواقع الحالي لتجمعات الحور لفراتي والعال
 بين معطيات النمو في منطقة دير الزور.

 عامر مجيد آغاد. 
 بدر المحمدد. 

مجلة جامعة الفرات  صالح صقر
للدراسات والبحوث 

/ للعام 8/ العلمٌة العدد
0200 

2011  

 المحاصيل
 الحقمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحت القطن أصناف بعض وجودة إنتاجية دراسة
 ظروف ضمن مختمفة زراعية تقانات تأثير

 الزور دير محافظة

 العيبان طالل .د
 عثمان خير محمد .د

 محمود
 السميمان

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 /7/العدد األساسٌة

2011  

 اإلنتاجية الصفات في التغيرات بعض دراسة
 بعد ما السكري الشوندر من لصنفين والنوعية
 بالعروة مقارنة الصيفية العروة في الحصاد

 دير الزور في الخريفية

 عثمان خير محمد .د
 الجباوي انتصار د.

 عمي أحمد
 العبد اهلل

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 /5/العدد األساسٌة

2010  

أثر الصنف والعروة الزراعٌة وموعد الزراعة 
المزروعة محصول الفصة فً اإلنتاجٌة العلفٌة ل

Medicago sativa ًظروف محافظة  ف
 دٌر الزور

 الجدي عواد .د
 العساف براىيمد. ا

 الفرات جامعة مجلة رويمي أنس
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
  األساسٌة

2011  

 بعض في المموحة من مختمفة مستويات تأثير
 لمحصول والتكنولوجية اإلنتاجية الصفات
دير  محافظة ظروف تحت السكري الشوندر

 الزور

 العيبان طالل .د
 د. أيمن العرفي

 ضويحي
 السنور

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
 /11/ عدد األساسٌة

2011  

تأثير مستويات من التسميد األزوتي في انتاجية 
أصناف من الشوندر السكري المزروعة في 

 الصيفية بدير الزورالعروة 

 طو الخميفة د.
 غريبو أحمد غريبو د.

 د. انتصار الجباوي

عبد الرزاق 
 الجربوع

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

العلوم  سلسلة-العلمٌة 
 /                     األساسٌة عدد /

2010  

تأثٌر الكثافة النباتٌة فً المؤشرات االنتاجٌة 
أصناف الشمندر السكري والتكنولوجٌة لبعض 

 المزروعة فً العروة الصٌفٌة بدٌر الزور

 الخميفة طو.د
 غريبو أحمد د. غريبو

 الجباوي انتصار .د

 الرزاق عبد
 الجربوع

 الفرات جامعة مجلة
 والبحوث للدراسات

 العلوم سلسلة- العلمٌة
           06 األساسٌة
            

2011  

ٌة ونوعٌة عدة تسوٌة التربة فً إنتاج تأثٌر
أصناف من الشوندر السكري المزروعة فً 

 العروة الصٌفٌة بدٌر الزور

 طو الخميفة د.
 أحمد غريبو غريبو د.

 د. انتصار الجباوي

عبد الرزاق 
 الجربوع

المجلة المصرٌة  -
 للعلوم اإلنسانٌة

2011  

 Zeaالصفراء ٌم استجابة بعض طرز الذرة وتق
mays L مرحلتً  خالل المائًإلجهاد ل

 اإلزهار وامتالء الحبوب

 الخميفة طو .د
 العودة شحاذة أيمن .د

 العساف إبراىيم د.

 خضر عامر
 الخميفة

 الزراعٌة العلوم مجلة
 عدد المنصورة بجامعة

 -2011 لعام /2/

2011   



 Zeaالصفراء تقٌٌم استجابة بعض طرز الذرة   
mays L  ًإلجهاد الجفاف خالل مرحلت

 الحبوب اإلزهار وامتالء

 . طو الخميفةد
 د. أيمن شحاذة العودة
 د. إبراىيم العساف

عامر خضر 
 الخميفة

المركز العربً 
لدراسات المناطق 
الجافة واألراضً 

المجلة العربٌة )القاحلة 
 للبٌئات الجافة(

2011  

وقاية 
 النبات

 بوتٌل-فلوزٌفوبتقوٌم فاعلٌة مبٌدي 
وسٌكلوكسٌدٌم فً مكافحة الزل فً قنوات 

 الصرف بدٌر الزور

 المحيمد د. أسود أ.
 د. بياء الرىبان

مجلة جامعة الفرات  محمد سمير
07/ 

7/0200 

2011  

 
استمرارٌة مبٌدي الكلور بٌرفوس اٌثٌل 

 والداٌمثوات فً ثمار البندورة

 المحيمد د. أسود أ.
 د. بياء الرىبان

مجلة جامعة الفرات  فاتن بكور
07/6/0200 

2011  

الية خالئط مبيدات أعشاب القمح تقييم فع
والتأثير السمي ليا في نوعي القمح القاسي 

 والطري بوادي الفرات األدنى

 المحيمد د. أسود أ.
 د. سمير طباش

 
مثنى 
 الرحبي

مجلة جامعة الفرات 
6/7/0202 

2010  

فاعمية بعض مبيدات األعشاب في مكافحة 
 أعشاب القطن وتأثيرىا في اإلنتاجية تحت نظام

 الري بالتنقيط

 المحيمد د. أسود .أ
 د. بياء الرىبان

كمال 
 المحيمد

مجلة جامعة الفرات 
3/8/0202 

2010  

تأثٌر طرائق الري فً فعالٌة مبٌدات األعشاب 
 فً مكافحة أعشاب القطن وإنتاجٌة المحصول

 المحيمد د. أسود .أ
 د. بياء الرىبان

كمال 
 المحيمد

مجلة وقاٌة النبات 
-08لد العربٌة مج

كانون األول  0-العدد
0202  

2010  

العموم 
دير 
 الزور

الكيمياء 
 العضوية

–الفا هٌدروكسً بنزٌل ) -Nتحضٌر حمض 
واستخدامه فً  اسٌل( انتراانتٌلٌكبنزٌلٌك -ألفا

 استخالص كأٌونات العناصر االنتقالٌة

 د. فاروق قنديل
 د. خميل الكردي

تيماء 
 العوض

ال مجلة بحوث جامعة  
 0200فرات

 2011 
  

 

اصطناع أمٌنات جدٌدة وتحدٌد هوٌاتها 
واستخدامها فً استخالص أٌونات النحاس 

 فً أطوارها المائٌةCu(II)-Ni(II)والٌود 

 د. فاروق قنديل
 د. خميل الكردي

تيماء 
 العوض

مجلة بحوث جامعة 
 0200دمشق

2011  

دراسة الحموض الدسمة ومكونات الحلٌب فً 
 ٌر الزورأنواع مختلفة فً د

 د. فاروق قنديل
 د. محمد حريتاني

خميل 
 البخيت

مجلة بحوث جامعة  
 0200الفرات

 2011 
  

 

التربية 
دير 
 الزور

 
الفروق فً الذكاء الوجدانً وأسالٌب التفكٌر 

 تبعاً لمستوٌات التحصٌل الدراسً.
د. محمد الموسى 

 الصالح 
مٌس أمٌن 

 مرٌرإ
مجلة بحوث جامعة  

 0200الفرات
 2011 

  

 

تقوٌم واقع المكتبات المدرسٌة فً مرحلة 
 التعلٌم االساسً فً مدٌنة الرقة بسورٌا

 براهٌم مرسً إد. منال 
لبنى فضل 

 مطر
مجلة الفتح العراق 

0200 
2011 

 

 


