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بكتاش, فاضل يونس وشروق محمد كاظم سعد الدين وبشير عبدهللا ابراهيم  .1

( تاثير مواعيد الزراعة والتسميد النتروجيني في حاصل ونوعية 2012)

ؤتمر الم, مجلة جامعة كربالء . .Matricaria chamomilla Lالبابونج 

 476-471  العلمي الثاني لكلية الزراعة

عطية, حاتم جبار و شروق محمد كاظم سعد الدين  وبشير ابراهيم عبدهللا  .2

(  ثاثير منظمات النمو النباتية في بعض الصفات الخضرية للحبة 2010)
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اتم جبار عطية و شروق محمد كاظم سعد الدين ح عبد هللا, بشير ابراهيم  و .3

نمو النباتية ( توزيع المادة الجافة في الحبة السوداء بفعل منظمات ال2009)

 .84-78( 6) 40–مجلة العلوم الزراعية العراقية ومواعيد الزراعة. 

وبشير ابراهيم عبدهللا  حاتم جبار عطية و  شروق محمد كاظم  ,سعد الدين .4

ظمات النمو النباتية ومواعيد الزراعة في حاصل البذور ثاثير من( 2009)

مجلة .  Nigella sativa .Lللحبة السوداء وحاصل الزيت الثابت والطيار

 . 117-109( 7)  4االنبار للعلوم الزراعية  

و شروق محمد كاظم سعد الدين  وبشير ابراهيم عبدهللا  بكتاش, فاضل يونس .5

راعة في بعض الصفات الخضرية والثمرية تأثير مسافات ومواعيد الز (2009)

)  4. مجلة االنبار للعلوم الزراعية    L. Ammi visnaga. البلدي الخلة لنبات

7 )103-108  

 ياسين حسن و نغم سعدون العزاوي و أحمدالدين, شروق محمد كاظم  سعد .6
يتروجيني في صفات النمو تأثير الكثافة النباتية والتسميد الن ( 2009)
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  2العدد  9 الزراعية, مجلدتكريت للعلوم  مجلة جامعة

مهدي ,أحمد عبد الخالق صالح و شروق محمد كاظم سعد الدين وأحمد ياسين  .8

وحاصل  النبات تأثير موعد الزراعة والتسميد الفوسفاتي في نمو( 2009حسن )
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