مشاريع طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2020-2019
ت

اسم الطالب

المشرف

عنوان مشروع بحث التخرج

1

عمر جاسم محمد ظاهر

د .أركان محمد أمين
د .مصعب عبدالواحد

دراسة مدى تأثير اختالف انظمة الحراثة في بعض مؤشرات اداء المحراث
القرصي القالب

2

رياض عبدالجبار مهدي
عباس

مثنى عبدالمالك نوري
غزوان احمد دحام

تقييم اداء المحراث القرصي القالب من خالل بعض مؤشرات االداء الحقلي.

3

علي عبد الهادي عواد
محمد

حسين عبد حمود
عثمان مؤيد محمد

استخدام بعض تطبيقات الهاتف النقال ومقارنتها مع الوسائل التقليدية في قياس
الضوضاء ودرجة حرارة محرك الساحبة الزراعية.

4

نمير قصي ادريس
محمود

خالد عصام احمد
احمد محمد امين

تأثير الحراثة في تحفيز انبات بذور االدغال.

5

حسين عالءالدين
عبدالموجود

د .سعد عبدالجبار
نوفل عيسى محيميد

6

يوسف حازم احمد داؤد

عثمان مؤيد محمد
فراس صالح يحيى

تقييم اداء القاصلة المنجلية من خالل بعض الصفات الميكنية.

7

محمود عدنان ذنون
يونس

ليث محمود يحيى
رقيب حمادي رجب

تأثير المحراث المطرحي القالب في بعض مؤثرات االداء الحقلي وصفات
التربة.

8

اوس محمد عبدالقادر
عبدهللا

محمد ناظم عبدهللا
شامل محمد صالح

مقارنة شاملة بين قواعد الخاليا المستخدمة في المناحل.

9

هشام قاسم يحيى عزيز

محمود حسن رفيق
د .مصعب عبدالواحد

تقييم اداء المحراث المطرحي القالب حقليا.

10

دنيا حسين محمد علي

د .منتصر خيري حسين
د .محمود عواد

دراسة بعض صفات النمو والحاصل تحت ظروف البيت البالستيكي المؤتمت.

11

نرجس اياد سعدي حامد

د .يوسف يعقوب
محمود حسن رفيق

12

زمن محمود مطرود
احمد
محمد نوري ابراهيم
ذنون

احمد محمد امين

تقييم اداء المشط النابضي من خالل بعض مؤشرات االداء الحقلي

د .رافع عبد الستار
محمود ناطق

استخدام المحراث الدوراني عند سرع  p.t.o.مختلفة وتأثيرها على االداء
الحقلي للمحراث

14

أحمد ماهر عزيز يونس

غزوان احمد دحام
صالح صبري

تأثير بعض العوامل المكننية على مكافحة االدغال الحولية.

15

هناء عبد هللا ياسين
احمد

د .عادل احمد عبدهللا
سعد توفيق

تقييم اداء جهاز فصل وتنظيف الحبوب عمليا.

13

تقييم اداء المحراث الحفار تحت ظروف الزراعة الديمية

دراسة قياس مستويات شدة الضوضاء للقاصلة المنجلية

1

