
 عناوين حبوث مشاريع حبث التخرج / قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

 2021-2020للعام الدراسي 

 اسم المشرف اسم الطالب عنوان بحث التخرج
معوقات التعليم االلكتروني من وجهة نظر 

تدريسيي كلية الزراعة والغابات جامعة 
 الموصل وعالقتها ببعض المتغيرات

 د. وسام ياقو عزيز عزيز علي عزيز

اتجاهات طلبة كلية الزراعة والغابات جامعة 
 الموصل نحو التعليم االلكتروني

 زهراء ميسر البصو صفاء رافع عزيز
 رؤى محمد حامد

دور التواصل االلكتروني في استمرارية العمل 
االداري من وجهة نظر الموظفين في مركز 
 مديرية زراعة نينوى في ظل جائحة كورونا

 د. احمد عواد طالب راء محمد طركيزه

االحتياجات المعرفية لزراع البطاطا في مجال 
التسميد في بعض قرى قضاء تلكيف/ محافظة 

 نينوى 

عبداالله على هادي عبدهللا 
 المولى

 ماهر ابراهيم داؤد الجبوري 

المشاكل التي تواجه تدريسيي كلية الزراعة 
 والغابات/ جامعة الموصل في انجاز البحث

 العلمي في ظل جائحة كورونا

 أسماء زهير يونس نورة سالم محمد

عة ماتجاهات طلبة كلية الزراعة والغابات / جا
تخصصاتهم العلمية وعالقتها الموصل نحو 

 ببعض المتغيرات

 رؤى محمد حامد الجلبي اركان صالح عبدهللا محمد

واقع استخدام الطرائق االرشادية في العمل 
االرشادي من وجهة نظر الموظفين الزراعيين 

العاملين في المركز اإلرشادي والتدريبي 
 الزراعي في نينوى 

 رؤى محمد حامد الجلبي ليلى جعفر عل يونس

الحاجات المعرفية لزراع الخضر المحمية في 
 البيوت البالستيكية التابعة لجامعة الموصل

 حسان حميد صكر عبدهللا نظير نجم

االحتياجات التدريبية لمزارعي محصول الخيار 
في مجال استخدام االسمدة العضوية في 

 ضحى مصطفى حفصة عالء محمد سليم



 منطقة تلكيف/ محافظة نينوى 
 –مستوى معارف طلبة كلية الزراعة والغابات 

قسم وقاية النبات في مجال تشخيص ومعالجة 
ض التي تصيب اشجار الزيتون بعض االمرا

 وعالقتها ببعض المتغيرات

 انهار محمد علي حسن محمد حسين علي

المعوقات التي تواجه الموظفين العاملين في 
االرشاد الزراعي في مديرية زراعة نينوى في 
 مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 لمى منذر ادريس البصو خالد صالح الدين خالد

معارف زراع الطماطم في ناحية حمام مستوى 
العليل محافظة نينوى بالتوصيات العلمية 

 المتعلقة بزراعة محصول الطماطم

 حفصة فتاح هادي طه يوسف ياسين 

مستوى تطبيق النساء الريفيات في ناحية حمام 
العليل للتوصيات العلمية المتعلقة بفايروس 

 كورونا

 محمد احمد محل انهار عبدالستار حسن

االحتياجات المعرفية لمزارعي محصول 
الطماطة في مجال مكافحة حشرة حفار اوراق 

 محافظة نينوى  -الطماطة في ناحية ربيعة

 د. طالل سعيد حميد بلقيس فارس حامد

اتجاهات طلبة كلية الزراعة والغابات/ جامعة 
 الموصل نحو العمل الزراعي

 عباس علي احمد مريم محمد نور محمد

 


