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  السيرة الذاتية
  

  محمد صادق حسن حسين العاني. د: اسم 
  العراق/بغداد  14/8/1950:  المواليد
  Mohamad2004s@yahoo.com: االيميل

  

  .جامعة بغداد/ كلية الزراعة / 1972)  وقـاية نبات(بكالوريوس علوم زراعية  :المهنة
  .1973/رة مزرعة الصوي/ مسؤول المكافحة والتسميد / مهندس زراعي . م
  .1975/مزرعة الناي / مسؤول المكافحة والتسميد / مهندس زراعي . م
  .1975/الهيأة العامة لوقاية المزروعات/قسم امراض النبات/مهندس زراعي . م
  .1981/الهيأة العامة للبحوث الزراعية/ قسم بحوث الوقاية / مهندس زراعي . م
  .1983/لعامة للبحوث الزراعية الهيأة ا/ قسم وقاية النبات / باحث علمي . م

  .1987/الهيأة العامة للبحوث الزراعية / قسم بحوث الوقاية / باحث علمي 
  .1987/ الهيأة العامة للبحوث الزراعية / وكيل مدير قسم بحوث الوقاية 

  .1989/الهيأة العامة للبحوث الزراعية / مدير قسم بحوث الوقاية 
  .1994/ جامعة بغداد / الزراعة كلية / قسم وقاية النبات / مدرس 

  .8/9/1998جامعة بغداد  / كلية الزراعة / قسم وقاية النبات / استاذ مساعد 
  .  7/2/2004 – 27/7/2003/ معاون عميد كلية الزراعة االداري 

   1/9/2005 – 1/7/2005معاون عميد كلية الزراعة الطالبي وكالًة من 
  2006/ 1/6 – 1/4/2006الًة من معاون عميد كلية الزراعة االداري وك

  

  .استعمال الطاقة الشمسية في تعقيم ترب البيوت المحمية: رسالة الماجستير
  .كلية الزراعة/جامعة بغداد/1983

  .دراسات عن فشل اعادة زراعة الحمضيات في العراق:  اطروحة الدكتوراه

  .كلية الزراعة/جامعة بغداد/1987
  

  :اسات االولية الدروس التي قام بتدريسها للدر 

  ثالث وقاية النبات/ الفطريات •
  .رابع ارشاد واقتصاد/ امراض النبات العام •
  .رابع وقاية النبات/رابع محاصيل حقلية/ امراض المحاصيل •
  .رابع وقاية النبات، ثالث بستنة/ امراض البساتين •
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  .الثاني بستنة/ مبادئ وقاية  
 : الدروس التي يدرسها للدراسات العليا 

                                      Adv.plant pathologyنبات متقدم  امراض 
   Allelopathyالتعارض الكيمياوي                                           

 Adv.Seed pathology  امراض البذور                                 

   Adv. Mycology ت متقدمفطريا                                          

  ADV.Mycology  فطريات متقدم                                                                        

  ADV.Epidemiology وبائية متقدم                                                                        

 

  :االشراف على الدراسات العليا

تأثير اصابة العنب حلواني بالبياض الدقيقي على قابليته                                         : آمال عباس الفخري  -1
  .                متخرج/1995/ماجستير/الخزنية

  دراســـــات علـــــى مـــــرض تقـــــرح ســـــاق الطماطـــــة المتســـــبب عـــــن : جنـــــان خزعـــــل عبـــــد الـــــرزاق  -2
  .متخرج/ 1997/ماجستير /  A. alternataالفطر 

علـى الطماطـة ومقاومتـه  TYLCVعزل وتشخيص فايروس : سمير عبد الرزاق  -3
  .متخرج/ماجستير/بمنظمات النمو

مقاومة مـرض الـتعفن الطـري علـى البطاطـا فـي المخـازن بأسـتعمال : نبيل جواد   -4
  .متخرج/ماجستير / مستخلص الثوم 

اومـة البايولوجيـة لـبعض امـراض استعمال االسمدة العضوية والمق: بشرى صبير  -5
  .متخرج/ماجستير/الجذور في الخيار 

 .جر تخم/ ماجستير/على بذور الرز   A alternateدراسة الفطر : وليد عمران  -6
ضـــد     .HarzianumTاســـتخدام المخلفـــات الحيوانيـــة المدعمـــة بـــالفطر :اســـامة العبيـــدي -7

  متخرج/ الكلية التقنية بالمسيب  –ر ماجستي/    .olanisFو   aniR.sol فطريات التربة 
بايولوجيــه ومكافحــه لمــرض الــتفحم المغطــى علــى القمــح فــي دراســة : ســتار عزيــز شــمس اهللا  -8

    .متخرج / العراق 
/ دراسة التداخل الزراعي للخضر واثره في بعض فطريات التربة : سعد طارق عبد الملك  -9

  . متخرج/ ماجستير 
  . تخرجم/ ماجستير / وراق في الحنطة ية عن مرض صدأ االدراسة وبائ: علي عماد- 10
/ ماجستير/ دراسة وبائية لمرض البياض الزغبي على البصل : استبرق محمد عبد الرضا - 11

  . متخرج
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  . متخرج/ ماجستير / دراسة عن امراض خزن قرنات الفاصوليا : سالم  علي حسين- 12
 

في  P.aphanidermatumفي مكافحة الفطر استعمال الماء الممغنط:باني  نياسر عيدا- 13
  .متخرج/ دكتوراه/الخيار
اء فـــي محـــافظتي علـــى الـــذرة الصـــفر التحـــري عـــن انتشـــار مـــرض الــتفحم العـــادي :اظم طـــرادنــ-14

  .متخرج/دكتوراه/اهمية المرض والصفات المظهرية للفطر ومقاومته  واسط والقادسية وتحديد
وتداخلـــه مـــع بعـــض  R.solaniضـــوية فـــي فطـــر تـــأثير الزراعـــة الع:. علـــي عبـــاس كـــاظم  -15

  .مستمر / دكتوراه / اللقاحات البكتيرية 
  .مستمر/ماجستير. دراسة للفطريات المنقولة بواسطة ابار كلية الزراعة: ايمان عبد الستار -16

  

  :عضوية اللجان والجمعيات

  .وزارة الزراعة العراقية/ لجنة الحجر الزراعي -1
  .1987/بات االمريكيةعضو جمعية امراض الن -2
  ).عضو لجنة تحرير مجلة البيئة والتنمية( 1988/عضو جمعية حماية البيئة العراقية  -3
  .1996/ امين سر جمعية وقاية النبات العراقية -4
  .وزارة الزراعة العراقية/عضو لجان تقييم االصناف -5
  . 1992 / عضو فريق دراسة الظواهر المرضية على النخيل  -6
  . 2001/ و جمعية وقاية النبات العربية عض -7
  

  :الدورات التدريبية

  .1988/زيارة مختبرات شركة سوميتومو اليابانية للمبيدات لمدة شهرين
  
 

  

  :المؤتمرات العلمية والندوات

  .1979/تركيا /مؤتمر وقاية الحبوب لدول البحر المتوسط-1
  .1983/العراق/مجلس البحث العلمي/مؤتمر الزراعة المحمية -2
  .1984/العراق/مؤتمر البحوث الزراعية التطبيقية-3
  .1985/العراق/مؤتمر البحث العلمي -4
  .1988/اليابان/المؤتمر العالمي ألمراض النبات-5
  .1992/العراق/المؤتمر العلمي الثامن لنقابة المهندسين الزراعيين-6
  .1993/العراق/المؤتمر االول للمحاصيل الحقلية-7
  .1995/العراق/فحة المتكاملة لآلفات الزراعية وحماية البيئةندوة المكا-8
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  .1989/العراق/ندوة شركة سيباكايكي -9
  .1997/العراق/النجف/مؤتمر جمعية علوم الحياة -10
  .31/10/1997-27/لبنان/المؤتمر العلمي السادس لعلوم وقاية النبات -11
  .26/10/2000-22/ناالرد/المؤتمر العلمي السابع لعلوم وقاية النبات -12
  .9/11/2000-7/العراق/المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية -13
  .11/4/2001-10/العراق/المؤتمر العلمي القطري االول لوقاية المزروعات-14
  .2001/  4/  25-24/ االردن / جامعة جرش / المؤتمر الزراعي العلمي الرابع -15
  . 2002/ 1/ 25-22/ وزارة الزراعة / زراعية المؤتمر العلمي الرابع للبحوث ال-16
  . 2002/  4/  22-21/ المؤتمر العلمي الرابع لجامعة ديالى -17
  . 2002/  4/  24-23/ العراق / المؤتمر القطري الثاني لوقاية المزروعات -18
   .23/11/2006-19/سوريا/المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات- 19

  

  .2007/ وزراة الزراعة / ي السادس للبحوث الزراعية الؤتمر العلم - 20
  . 2009/آذار 16- 15/جامعة ديالى/ كلية الزراعة/ للبحوث الزراعية األولالمؤتمر العلمي  - 21
  . 2009/نيسان 30- 29/المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لجامعة بابل - 22
 13- 11/سوريا/ جامعة تشرين/لية الزراعةك/المؤتمر األول لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية - 23

  . 2009/أيار
  .2009/وزارة الزراعة/ تمر العلمي السابع للبحوث الزراعيةالمؤ  - 24
  . 30/10/2009-26/لبنان / المؤتمر العلمي العربي العاشر لعلوم وقاية النبات - 25
  .1/2010ت/12- 11/جامعة االنبار/المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة  - 26

  

  :النشرات العلمية

  .1989/الهيأة العامة لإلرشاد والتدريب الزراعي / آفات الحديقة المنزلية -1
  .الهيأة العامة للبحوث الزراعية/المساهمة بوضع مفردات دليل مكافحة اآلفات الزراعية -2
  . 2002/ الهيأة العامة لالرشاد والتدريب / الحديقة المنزلية -3
  . 2002/ أة العامة لالرشاد والتدريب الهي/ امراض الخضر -4
  

  :النشاطات االخرى

القاء المحاضرات على متدربي الدورات التدريبية في مركز اباء والمركز التدريبي لوزارة  -1
  .الزراعة في مجال امراض المحاصيل والخضر والفاكهة والحجر الزراعي

  .ليف من  وزراة الزراعةاالشتراك في تقييم واعتماد اصناف الخضر والمحاصيل بتك -2
  .االشتراك في الندوات التي اقامتها شركات المبيدات االجنبية في العراق -3
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  .تقييم بحوث لمختلف المجالت العلمية الزراعية -4
االشتراك في لجان مناقشة عدد من طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد و القادسية  -5

  .وهيئة التعليم التقني نبار واالوالبصرة ودهوك  والموصل و بـابـل
  .تقييم براءات اختراع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية -6
  

  :المقاالت العلمية المنشورة
  

  39-34ص/ 2و1عدد  1987  مجلة الزراعة العراقية  السموم الفطرية - 1

  75-70ص/ 2و1عدد  1988  مجلة الزراعة العراقية  الفايرويد كمسبب المراض النبات - 2

  49-46ص/3عدد  1988  مجلة الزراعة العراقية  تصمغ الحمضيات - 3

  87-83ص/3عدد  1989  مجلة الزراعة العراقية  اللفحة الخريفية على الحمضيات - 4

  81-77ص/4عدد  1989  مجلة العلوم الزراعية  تشخيص المرض النباتي- 5

  38-34ص/ 2عدد  1990  مجلة العلوم الزراعية  من اجل بيئة نقية - 6

استخدام الطاقة الشمسية في  - 7

  .بسترة الترب الزراعية في العراق

  

  125-122ص/ 7عدد  1989  مجلة وقاية النبات العربية

 لمكافحةمخاطر استخدام المبيدات  - 8

  امراض النبات في الزراعة المحمية

الندوة القطرية حول 

المكافحة المتكاملة لآلفات 

الزراعية بهدف الحفاظ على 

  .البيئية المستدامة الموارد

1995   

بدائل عن استعمال المبيدات في -9

 الزراعة المحمية 
  29-28ص 2عدد  2004  مجلة الزراعة العراقية

  

  :المناقشات

  مختلف الجامعات العراقية) 14(دكتوراه 
  مختلف الجامعات العراقية) 48(ماجستير 

  
  

  :كتب الشكر 

  5/خارج الوزارة    1/الجامعة     9/الكلية 
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  :البحوث المنشورة

مســح امــراض البــذور فــي . 1981.وهــالل جميــل حســن مصــطفى ، فاضــل حســين ومحمــد صــادق -1
  .17-7): 2(2. الكتاب السنوي لبحوث وقاية المزروعات. العراق

مســح المســببات المرضــية .  1982.وهــالل جميــلحسـن  محمــد صــادق مصـطفى، فاضــل حســين و -2
  .23-19):2(2لكتاب السنوي لبحوث وقاية المزروعات ا. على الحبوب المحصودة حديثاً 

مسـح عـام . 1981.حسـن محمـد صـادقو  العـودة البلداوي، عبـد السـتار عبـد الحميـد ومحمـد محمـود -3
الكتــــاب الســــنوي لبحــــوث وقايــــة . لمــــرض الــــتفحم الســــائب علــــى الحنطــــة والشــــعير فــــي العــــراق

  .36-25):2(2المزروعات 
غربلــة بعــض المبيــدات الفطريــة مختبريــًا . 1981.مصــطفى حســن، محمــد صــادق و فاضــل حســين -4

الكتـــــاب الســـــنوي لبحـــــوث وقايـــــة المزروعـــــات . ضـــــد مـــــرض الـــــتفحم المغطـــــى علـــــى الحنطـــــة
2)2:(45-50 .  

 العـودةو محمـد محمودحسـن  محمد صادقي و راضالبلداوي، عبد الستار عبد الحميد وحميد الشيخ  -5
ـــتف.1983. بنـــدر وعلـــي حســـين حم المغطـــى علـــى الحنطـــة فـــي شـــمال احـــدث مســـح لمـــرض ال

  .213-205):2(3الكتاب السنوي لبحوث وقاية المزروعات . العراق
زراعــة الطماطــة بأعــادة . 1983. يــونس ومؤيــد احمــد البهــادلي حســن، محمــد صــادق وعلــي حســين -6

ــــــــة الشمســــــــية ــــــــرب بالبالســــــــتك بعــــــــد تعقيمهــــــــا بالطاق ــــــــة الت ــــــــة . تغطي ــــــــوم الزراعي ــــــــة العل مجل
  . 271-261):1(18.العراقية

زراعة الخيار بأعادة تغطيـة التـرب بالبالسـتك بعـد  ..1984يونس حسن، محمد صادق ومؤيد احمد -7
  . 69-65):2( 2.مجلة وقاية النبات العربية. تعريضها لالشعة الشمسية

امكانيـة اسـتعمال الطاقـة الشمسـية فـي تعقـيم تـرب . 1985.يونس حسن، محمد صادق ومؤيد احمد -8
ـــــــــــــة بحـــــــــــــوث الطاقـــــــــــــة الشمســـــــــــــية. تيكية فـــــــــــــي وســـــــــــــط العـــــــــــــراقالبيـــــــــــــوت البالســـــــــــــ   . مجل

3)1:(1-10.  
ـــــد محمـــــد -9 اســـــتعمال مبيـــــدي . 1988.حســـــن ومحمـــــد صـــــادق العـــــادل ســـــمير، صـــــالح حســـــن وخال

-207):2(19.مجلـــة العلـــوم الزراعيـــة العراقيـــة. الكاليفوســـيت والبـــاراكوات لمكافحـــة الســـفرندة
214.  

مــرض العفــن االبــيض . 1988.الخيــاط موســىو  عســكر حســن، محمــد صــادق و نجــالء ناصــيف -10
  .87-85:2مجلة البصرة للعلوم الزراعية . على الخس يظهر بالحقول المكشوفة ألول مرة
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مشــكلة اعــادة . 1989. الســعداوي وابــراهيم شــعبان البهــادلي حســن، محمــد صــادق وعلــي حســين -11
 :.مجلـة التربـة والنبـات. ةدور فطريـات التربـة والديـدان الثعبانيـ.أ.زراعة الحمضيات في العراق

116 151 -155.  
مشـــكلة اعـــادة . 1989.البهـــادليوعلـــي حســـين الســـعداوي حســـن، محمـــد صـــادق وابـــراهيم شـــعبان  -12

  . 160-157: 116.مجلة التربة والنبات. دور االليلوباثي. ب. زراعة الحمضيات في العراق
مشــكلة اعــادة . 1989. عداويوعلــي حســين البهــادلي وابــراهيم شــعبان الســحســن، محمــد صــادق  -13

مجلـة التربـة . التأثير المتداخل بين فطريات التربة واالليلوباثي.جـ.زراعة الحمضيات في العراق
  .166-161:116. والنبات

التغيــرات الموســمية . 1990.انطــون و باســمة جــورج حســناســطيفان، زهيــر عزيــز ومحمــد صــادق  -14
مجلــة . عــداد الديــدان الثعبانيــة وفطريــات التربــة علــى مختلــف اشــجار الحمضــيات فــي العــراقال

  .64-47):2و1(3.البصرة للعلوم الزراعية
اختبار فعاليـة مبيـد بـوردو . 1990 .المفرجيوعناد ظاهر  المولي حسن، محمد صادق وعبد الكريم -15

-338):2(21.الزراعيـة العراقيـةمجلة العلوم . في مكافحة مرض البياض الزغبي على الخيار
344 .  

حسـاية بعـض اصـناف التفـاح لمـرض الجـرب علـى . 1990.الخياط حسن، محمد صادق وموسى -16
-329):2(21.مجلـــة العلـــوم الزراعيـــة العراقيـــة. التفـــاح ومكافحتـــه كيمياويـــًا فـــي وســـط العـــراق

337.  
تحديــد .1991.موئيلشــ و مــاركو الخيــاط وموســى عســكرحســن، محمــد صــادق و نجــالء ناصــيف  -17

مجلـة العلـوم . الطاقة اللقاحية لبعض الفطريات الممرضة المصـاحبة لتـرب وجـذور الحمضـيات
  . 204-199):1(22.الزراعية العراقية

. 1991.عسـكر ونجـالء ناصـيف انطون وباسمة جورج اسطيفانحسن، محمد صادق وزهير عزيز  -18
مجلــة العلــوم . علــى الخيــار  R.solaniوالفطــر M.javanicaالتــداخل بــين الديــدان الثعبانيــة

  . 76-71):2(22 .الزراعية العراقية 
مسـح لآلفـات علـى تقـاوي . 1992.عكيـدي ومثنـى شـمس الـدين حسن، محمد صادق وسعد الدين -19

المـــــؤتمر العلمـــــي الثـــــامن لنقابـــــة . 1990-89و  88-87البطاطـــــا الـــــواردة للعـــــراق لموســـــمي 
  .516-507:المجلد الثاني. لثانيتشرين ا 18-16المهندسين الزراعيين 

. 1993. انطــون وباســمة جــورج يوســف وامــل نعــوم حســن اســطيفان، زهيــر عزيــز ومحمــد صــادق -20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداخل ب  P.aphanidermatumوالفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر M.javanicaالت

مجلـــــــــة البصـــــــــرة للعلـــــــــوم . علـــــــــى البـــــــــاقالء ومكافحتهـــــــــا R.leguminosarumوالبكتيريـــــــــا
  . 24-17):1(6.الزراعية
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تــأثير نيمــاتودا تعقــد . 1996.انطــون وباســمة جــورج حســن زهيــر عزيــز ومحمــد صــادق اســطيفان، -21
مجلـــة . علـــى جـــذور الطماطـــة ومكافحتهـــا كيمياويـــًا واحيائيـــاً  F.oxysporumالجـــذور والفطـــر
  .80-71):1(1. الزراعة العراقية

اختبـار مبيـدات جديـدة لمكافحـة مـرض جـرب . 1997.عـايش حسن، محمـد صـادق وكامـل محمـد -22
  .87-79).1(2.مجلة الزراعة العراقية.لتفاح في وسط العراقا

المعقــد المرضــي . 1999.حســن ومحمــد صــادق عبــد الهــادي اســطيفان، زهيــر عزيــز واحمــد كــاظم -23
. فـي بعـض اصـول الحمضـيات R.solaniوالفطر T.semipentransبين ديدان الحمضيات
  .207-200):1(4.مجلة الزراعة العراقية

. 1999.انطـوان وباسـمة جـورج عبـاس وحافظ ابراهيم حسن ر عزيز ومحمد صادقاسطيفان، زهي -24
تأثير فطريات المايكوريزا الداخلية على المعقد المرضي لمرض الذبول ونيماتودا العقـد الجذريـة 

  .مجلــــــــــــــــــــــــة الزراعــــــــــــــــــــــــة العراقيــــــــــــــــــــــــة. فــــــــــــــــــــــــي نباتــــــــــــــــــــــــات الطماطــــــــــــــــــــــــة والباذنجــــــــــــــــــــــــان
4)4:(54-60.  

تقـــويم صـــنف طماطـــة . 1999.حســـن محمـــد صـــادقو  شـــاكر جاســـم، رائـــد حكمـــت واحمـــد شـــهاب -25
مجلــة العلــوم الزراعيــة . هجــين ذو مقاومــة لمــرض تجعــد واصــفرار اوراق الطماطــة الفايروســي

  .258-251):2(30.العراقية
سـاللة جديـدة لنيمـاتودا . 2000.حمادي وعلي ابراهيم حسن اسطيفان، زهير عزيز ومحمد صادق -26

-1):6(5مجلة الزراعـة العراقيـة . لحنطة لهذه الساللةثأليل الحنطة وحساسية بعض اصناف ا
6.  

دراسـة تشـخيص .  2000. شـمس الـدينوسـعد الـدين حسـن  ومحمـد صـادقالبلداوي، عبد الستار  -27
مجلــة االمــارات للعلــوم . لــبعض حــاالت انحنــاء الــرأس وتعفــن القمــة والجــذع فــي نخيــل التمــر 

  . 44-33) : 12. (الزراعية 
تـــأثير معـــامالت . 2001.حســـن ومحمـــد صـــادق جاســـم عزيـــز وريـــاض طالـــب اســـطيفان، زهيـــر -28

مجلـة دراسـات . في نباتات الباقالء M.javanicaمختلفة على االصابة بنيماتودا تعقد الجذور
 .110-106):1(28.العلوم الزراعية

اول تســجيل للديــدان . 2001.شــمس اهللاوســتار عزيز حســن  ومحمــد صــادقحمــادي، علــي ابــراهيم  -29
A.resmobosi 165-161:)2( 6. مجلة الزراعة العراقية . على الكرفس في العراق .  

تــأثير مقاومــة مــرض . 2001.البهــادلي وعلــي حســين الفخــري حســن، محمــد صــادق وآمــال عبــاس -30
مجلـة التقنـي . البياض الدقيقي ومعـامالت مختلفـة علـى القابليـة الخزنيـة لصـنف العنـب حلـواني

80  : 154 – 161 .  
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 جالل حمـه و شمس الدينوسعد الدين  الطائي وعلي كريم جمه ن،محمد صادق ونزار نومانحس -31
انتاج مبيد لمكافحة مرض التفحم المغطى على الحنطة من مـواد متـوفرة محليـًا . 2001.صالح

  .  85 – 79) 7(1. مجلة تكريت للعلوم الزراعية . 
ساق اللوبيا المتسبب عـن الفطـر دراسات على مرض تعفن جذور و . 2001.حسن، محمد صادق -32

Macrophomina phaseolina  .154-151) 5( 32. مجلة العلوم الزراعية العراقية.  
علـــى  رةفـــي مكافحـــة مـــرض اللفحـــة المبكـــ S-كفـــاءة مـــادة الكـــوزين.2001.حســـن، محمـــد صـــادق -33

  . 156-155 :)5( 32. مجلة العلوم الزراعية العراقية. الطماطة
استخدام مسـتخلص الثـوم . 2002.جميلوصباح محمد حسن  ومحمد صادقجواد العامري، نبيل  -34

ــتعفن الطــري البكتيــري   7. مجلــة الزراعــة العراقيــة . فــي حمايــة درنــات البطاطــا مــن مــرض ال
)5: (105-113 .  

عــزل وتشـــخيص مســبب مــرض تقـــرح . 2002.حســن ومحمــد صـــادقعبــد الــرزاق، جنـــان خزعــل  -35
المجلـة العراقيـة . فـي العـراق  Alternaria alternataلفطـر سيقان الطماطة المتسبب عن ا

  . 100 – 98) : 2( 3) . نينوى(للعلوم الزراعية 
تحديـــد االصـــابة االوليـــة واســـتجابة .  2002. وجنـــان خزعـــل عبـــد الـــرزاق حســـن ، محمـــد صـــادق -36

 Alternariaبعــض اصــناف الطماطــة لالصــابة بمــرض تقــرح الســاق المتســبب عــن الفطــر 

alternata f.sp.lycopersici  15. مجلــة البصــرة للعلــوم الزراعيــة . ومكافحتــه كيميائيــًا 
)4(   :151 – 160 .  

ــــل حســــن  ومحمــــد صــــادقاســــطيفان ، زهيــــر عزيــــز  -37  ــــراهيم خلي فعاليــــة مبيــــد . 2002.حســــونواب
ـــاميفوس وفطـــري  ـــة العضـــوية  P.lilacinusو  T.harzianumالفين وبعـــض مضـــافات الترب

مجلــة . د المرضــي لنيمــاتودا تعقــد الجــذور وفطريــات الــذبول علــى الباذنجــان فــي مكافحــة العقــ
  . 5-1:20 .وقاية النبات العربية

علــى اصــابة بــادرات كــل مــن  R.solaniقابليــة عــزلتين مــن الفطــر .2002.حســن، محمــد صــادق -38
  . 128-122) : 98( 15مجلة التقني. اللهانة والقرنابيط والفلفل والباذنجان وبأعمار مختلفة

اســـتعمال .  2003.  الكـــويتي وعبـــد االلـــه صـــادق المالكيحســـن، محمـــد صـــادق وبشـــرى صـــبير  -39
 P.aphanidermatumالفطـــر  كافحــةفــي م T.harzianum والفطـــرالمخلفــات الحيوانيــة 

  .103-96):3(8.مجلة الزراعة العراقية . على الخيار 
اثـر اضــافة .  2003.  الكــويتي قحســن وعبـد االلــه صـاد ومحمــد صـادقالمـالكي، بشــرى صـبير  -40

. المســبب لمــرض تعفــن ومــوت بــادرات الخيــار P.aphanidermatum  يوانيــةالحالمخلفــات 
  .  180-173) : 3(34 .مجلة العلوم الزراعية العراقية 
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المقاومـــة .  2003. الكـــويتي وعبـــد االلـــه صـــادق المـــالكي حســـن، محمـــد صـــادق وبشـــرى صـــبير -41
ر ومـــــــــــوت بـــــــــــادرات الخيـــــــــــار المتســـــــــــبب مـــــــــــن الفطـــــــــــر المتكاملــــــــــة لمـــــــــــرض تعفـــــــــــن بـــــــــــذو 

P.aphanidermatum . 139-135:  )3(4 . المجلة العراقية للعلوم الزراعية .  
استعمال مستخلص فصوص الثـوم فـي مقاومـة بعـض الفطريـات .  2003. محمد صادق , حسن -42

  . 44-42) : 2( 4 .المجلة العراقية للعلوم الزراعية . الممرضة 
. مـــرض الـــتفحم المغطـــى علـــى الحنطـــة بفـــوم الكبريـــتمكافحـــة . 2006. حمـــد صـــادق م, حســـن  -43

  . 256-253): 2(4مجلة االنبار للعلوم الزراعية 
تـــــأثير الفطـــــر  2006.دي صـــــالح يـــــوليـــــد عمـــــران حســـــين وحمـــــود مه محمـــــد صـــــادق و ,حســـــن  -44

Alternaria alternata    الزراعيــة  مجلــة العلــوم .البــذور  إنبــاتالمرافــق لبــذور الــرز فــي
  . 86- 81):2(  37.العراقية 

الفطريات المرافقة لبـذور .2006.وليد عمران حسين و حمود مهيدي صالحو  محمد صادق,حسن -45
  108-105):6( 37.مجلة العلوم الزراعية العراقية. بعض أصناف الرز في وسط العراق

تقيـيم كفـاءة المكافحـة . 2006.وليد عمران حسين وحمود مهيدي صـالح و محمد صادق ,  حسن -46
. المرافــق لبــذور بعــض اصــناف الــرز Alternaria alternataالكيميائيــة والفيزيائيــة للفطــر 

   . 88-80):2(11.مجلد القادسية للعلوم الصرفة . مقبول للنشر 
واقــع مــرض .  2006. عمــاد محمــود وســتار عزيــز شــمس اهللا ومحمــد صــادق حســن , المعــروف  -47

  . Breed. Genet. J. Czech  ,42  :45-50الحنطه في العراق التفحم المغطى على 
اســــتعمال . 2007.محمــــد صــــادق و ســــمير عبــــد الــــرزاق حمــــد و رقيــــب عــــاكف حمــــد , حســــن  -48

ـــة فـــي تثبـــيط فـــايروس تجعـــد و اصـــفرار اوراق  منظمـــات النمـــو و بعـــض المستخلصـــات النباتي
  .81-75) : 1( 12 .المجلة العراقية للعلوم الزراعية.  ( TYLCV)الطماطة 

اثــر اســتخدام بعــض المعــامالت علــى . 2007.حســين علــي ســالم الربيعــيو  محمــد صــادق,حســن -49
الصفات الخزنية و شدة االصابة ببعض فطريات تعفـن ثمـار الفاصـواليا الخضـراء تحـت درجـة 

  .344-338):2(5.مجلة االنبار للعلوم الزراعية .سليزية° 18- 12
تــــأثير بعــــض .  2008.يوســــف يوســــف وصــــباح محمــــد جميــــل حســـن ، محمــــد صــــادق و محمــــد -50
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المكافحـة الكيمياويـة لمـرض ذبـول افـرع التفـاح المتسـبب عـن الفطـر  2008.محمـد صـادق , حسن .51
Hendersonula toruloidea    . 66-63):2( 13.مجلة القادسية للعلوم الصرفة.  

 4خــزن الفاصــوليا الخضــراء بدرجــة . 2009. حســن ، محمــد صــادق وحســين علــي ســالم الربيعــي -52
  . 245-238): 1(22: مجلة التقني . سلزية ومسببات تلفها الفطرية ْ◌◌ْ 
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P. aphanidermatum  .201-192): 2( 7. مجلة االنبار للعلوم الزراعية .  
امراضــية الفطــر المســبب لمــرض البيــاض . 2009. حســن، محمــد صــادق واســتبرق محمــد كنــاني -54

  . 27-22:)3(14. مجلة الزراعة العراقية. ي في البصل الزغب
مسـببات تلـف ثمـار . 2009. حسن ، محمد صـادق ومحمـد يوسـف يوسـف وصـباح محمـد جميـل -55

. مجلـة ديـالى للعلـوم الزراعيـة.  سلزية ْ 4الطماطة والخيار الفطرية تحت ظروف الخزن المبرد 
1)1 :(117-122 .  

كفــاءة نــوع العبــوة فــي الحفــاظ علــى . 2009. حمــد صــادق حســنالربيعــي ، حســين علــي ســالم وم -56
-224):1(1.مجلــة ديــالى للعلــوم الزراعيــة. مئويــة 8تحــت درجــة  قرنــات الفاصــوليا الخضــراء

230   
تطـور مـرض صـدا . 2009. حسن ، محمـد صـادق وعلـي عمـاد العـزاوي وعمـا محمـود المعـروف -57

مجلـة االنبـار . مـة والخشـنة فـي وسـط العـراقاألوراق وتحديد جينات المقاومـة فـي الحنطـة الناع
  . 170-159): 3(7. للعلوم الزراعية 

اســتجابة بعــض . 2010. حســن ، محمــد صــادق وعلــي عمــاد العــزاوي وعمــاد محمــود المعــروف -58
. أنواع الحنطة الناعمة والخشنة لمرض صـدأ األوراق وتـأثير موعـد الزراعـة فـي تطـور المـرض

  . 155 – 145) : 1( 10: لزراعية مجلة جامعة تكريت للعلوم ا
تــأثير درجــات الحــرارة المختلفــة علــى الفطريــات .2010.ســالم ، حســين علــي ومحمــد صــادق حســن -59

  .274-259):1(6.مجلة ديالى للعلوم الصرفة. المسببة لتعفن الفاصوليا الخضراء بعد الخزن
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مجلــة الفــرات للعلــوم  .والكيمياويــة فــي وبائيــة مــرض البيــاض الزغبــي علــى البصــل فــي العــراق
  .  مقبول للنشر. الزراعية

عبوات جديـدة إلطالـة فتـرة خـزن ثمـار . 2010. حسن ، محمد صادق وحسين علي سالم الربيعي -61
  . مقبول للنشر. وم الصرفةمجلة القادسية للعل.  سلزية ْ 4الفاصوليا الخضراء بدرجة 
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www.iraqi-datepalms.net 2010 

 

  12

تقــويم فاعليــة بعــض الفطريــات وبعــض مستخلصــات المخلفــات . 2010.حســن ، محمــد صــادق  -64
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