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 البحوث املنشورة
 

إعداد جدول حجوم جوي لمشــــــــاجر اليوكالبتوي االروائية في غابة نينول شــــــــمال العرا    .1
  ماري 1  العدد1العربية للعلوم التطبيقية  جامعة ناصـــــــر  المجلد مجلة اتحاد الجامعات

1995. 

تقييم تأثير أخطاء القياسات من الصور الجوية على قياي حجوم المشاجر  مجلة زراعة  .2
 .1995  سنة 2  العدد27الرافدين  المجلد 

ة قياســات لاســتنباا المســاحة القاعدية ألشــجار  اليوكالبتوي في غابة نينول االروائية  دال .3
 .1995  سنة 2  العدد27الصور الجوية   مجلة زراعة الرافدين  المجلد

تطبيقات االستشعار عن بعد في تقييم األراضي والغابات على الضفة اليسرل لنهر دجلة  .4
 .2000  سنة 3  العدد32 ين الموصل والكوير  مجلة زراعة الرافدين  المجلد 

األرض واســـــتخداماتج في جرد الموارد الطبيعية التحليل الجيومورفولوجي لعناصـــــر ســـــط   .5
  12مجلد  النباستخدام معطيات االستشعار عن بعد في جبل بعشيقة  مجلة علوم الرافدي

 .2000  سنة 1العدد

دراســة الغطاء األراضــي واســتخداماتج بأســلوب المعالجة الرقمية للبيانات الفضــائية  مجلة  .6
 .2001   سنة1  العدد12علوم الرافدين  المجلد 

معادالت تقدير اإلنتاجية وتحديد أفضــــل دورة قطش لمشــــاجر الجنار االدلبي االروائية في  .7
 .2002  سنة 2  العدد3نينول  المجلة العراقية للعلوم الزراعية  المجلد 

إعداد جدول حجوم قياســـــــي ألشـــــــجار الســـــــرو العمودي في نينول  المجلة العراقية للعلوم  .8
 .2002  سنة 4  العدد3الزراعية  المجلد 

إعـــــــــداد جـــــــــدول حـــــــــجـــــــــوم مـــــــــحـــــــــلـــــــــي ألشـــــــــــــــــــــــجـــــــــار الســـــــــــــــــــــــرو الـــــــــعـــــــــمـــــــــودي                                 .9
ي  في غـــابـــة نينول  مجلـــة علوم الرافـــدين  المجلـــد .Cupressus sempervirens Lا

 .2002  سنة 1  العدد13

في نينول باســـــــــــــتخدام عامل تنافس  تقدير كثافة مشـــــــــــــاجر اليوكالبتوي االروائية .10
 .2003  سنة 2  العدد14التيجان  مجلة علوم الرافدين  المجلد 

دراســــة شــــ ل أشــــجار الصــــنوبر البروتي في غابة نينول  المؤتمر القطري الثاني  .11
 .17/12/2002-16لإلنتاج النباتي  جامعة تكريت   العرا  



ي النامية Fraxinns rotunnifafia Millجدول حجوم قياي ألشجار الدردار ا .12
في المشـــاجر االروائية في نينول  المؤتمر الثاني للتصـــليات الحديثة في الزراعة  الجيزة  

 .2002أكتوبر  30-28مصر  

اســــــتخدام تقنيات التحســــــس النائي ون م المعلومات الجغرامية الســــــتحداث موديل  .13
 مؤتمر الجيولوجياســــــــتخدامات األراضــــــــي المســــــــتقبلية لمنطقة تلعفر / شــــــــمال العرا   ال

 .22/4/2007-16تركيا    للفترة من  –ي أنقرة 60التركي السنوي ا

إنتاجية مشــــــــاجر الصــــــــنوبر البروتي النامية جبل ســــــــنجار   المؤتمر الرابش حول  .14
العربية  الجمهورية -آفا  البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي  دمشـ  

-11ي  للفترة من ASTFالعربية للعلوم والتكنولوجية االســـورية والمن م من قبل المن مة 
 الجمهورية العربية السورية. 2006كانون األول  14

تأثير حجم التاج على درجة اســـــتدقا  أشـــــجار القو  األســـــود في زاخو   المؤتمر  .15
الدولي الرابش ااألفا  المســــــــــــــتقبلية للتنمية البيلية في الوطن العربي ومواجهة التحديات  

 .16/4/2007-12مصر  للفترة من  -ين شمس جامعة ع

التنوع الحيوي والتجـــديـــد الطبيعي للغـــابـــات المحترقـــة وغير المحترقـــة في منطقـــة  .16
 .2016ي 2ي العدد ا8اتروش   مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد ا

تاثير بعض العوامل الطبوغرامية في التجديد الطبيعي للغابات باســـــــــتخدام تقنيات  .17
ي ون م المعلومات الجغرامية في منطقة اتروش /شــــــــــــــمال العرا   مجلة التحســــــــــــــس النائ

 .2017ي العدد اخاصي لسنة 17جامعة تكريت للعلوم الزراعية   المجلد ا

مقارنة  ين طرائ  تقدير عامل الش ل الشجار الصنوبر البروتي في غابة نينول   .18
 .2018ي 1ا ي العدد10قبول نشر في مجلة ديالى للعلوم الزراعية   المجلد ا

تقييم الطر  غير الم انية لتقدير معادالت الشـــــ ل باســـــتخدام تاج الشـــــجرة  قبول  .19
 .2018ي 1ي العدد ا10نشر في مجلة ديالى للعلوم الزراعية   المجلد ا

 الم اهر الجيومورفولوجية وتاثيراتها على تجديد الصنوبر البروتي لمنطقة اتروش .20
ـــد ا ـــة   المجل ـــة جـــامعـــة كربالء العلمي ي علمي 1ي العـــدد ا13في محـــاف ـــة دهوة  مجل

2015. 

انتاج خرائط ثنائية وثالثية االبعاد لبادرات الصــــــــــــنوبر البروتي في منطقة غابات  .21
ي  مجلــــة الفرات للعلوم الزراعيــــة   GISاتروش من خالل ن م المعلومــــات الجغراميــــة ا

 .2014ي لسنة 4ي العدد ا6المجلد ا



تصـــــــنيل القا لية العامة لالرض الزراعية في قضـــــــاء عقرة باســـــــتخدام ن ام دعم  .22
في  364ي   قبول نشـــــــــــــر في مجلة جامعة را ين Micloliesالقرارات الم انية الزراعية ا

6/9/2016. 

ادارة الموارد الطبيعية في غابة زاويتا   مقبول للنشـــــــــــر في المجلة العراقية للعلوم  .23
 2014الزراعية  

ة   مقدم للنشـــــر في المجل ات محددات تصـــــميم الغابة الحضـــــرية في نينول تطبيق .24
 2017الزراعية في جامعة كركوة  سلم البحث في 

 2بحث سمير  .25

26. Salinity Effect on the Microwave Backscattering of The Calm 

Water Surface ,Journal of Education and Science , College of 

Education, University of Mosul, Vol.17, No.3 , 2005 
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