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 .مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية. تأثير التغذية اآلزوتية عمى نبات الفاصولياء""
ى<=<6ىأحمد جمول, أ. دىى-
تحةةت  Rhizobium"دراسةةة مقارنةةة لةةدا اسةةتجابة ثالثةةة أصةةنال مةةن الفصةةة لمتمقةةيي بسةةال ت مةةن الريزوبيةةوم  

 ./66ن لمدراسات والبحوث العممية, المجمد /مجمة جامعة تشريظرول المنطقة الساحمية". )بالمشاركة(. 
ى8<<6ىأحمد جمول, أ. دىى-

وعمةةر النبةةات عمةةى عةةدد وحجةةم ونشةةاط العقةةد الجذريةةة "دراسةةة حةةول تةةأثير تركيةةز المحمةةول الغةةذاوي بةةالنترات واليوريةةا 
   ./67مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية, المجمد /عند الفاصولياء. 

 ;<<6 أ. د. عيسى كبيبو ,أحمد جمول أ. د -
 "دراسة أولية لتصنيل أتربة المنطقة الساحمية وفقا لشدة انجرافيا وذلك باستخدام تقنيات ا ستشعار عن بعد".

, ص ;<<6/ ;/, العةةدد /=6مجمةةة جامعةةة تشةةرين لمدراسةةات والبحةةوث العمميةةة, سمسةةمة العمةةوم الزراعيةةة,  المجمةةد /
/78-9;./ 
 ;<<6 عيسى كبيبو أ. د. ,أحمد جمول أ. د -

من التربة والعناصر الغذاوية تحت ظرول المنطقة السةاحمية وتحةت المنظومةات الةثالث "دراسة أولية لتقدير المفقود 
مجمة جامعة تشرين لمدراسةات والبحةوث العمميةة, سمسةمة العمةوم الزراعيةة,   ".)غابات, غابات محروقة, تربة مزروعة

 /.<;->9ص / ;<<6/ ;/, العدد /=6المجمد /
 7888أحمد جمول, د. عصام القواص  أ. د ,أ. د. عيسى كبيبو -

 "حفظ التربة وأىمية الغطاء النباتي لمحد من ا نجرال وزيادة المخزون الماوي في المنطقة الساحمية".
-78جامعةةة حمةةب, كميةةة الزراعةةة,  –منشةةورات المجمةةس األعمةةى لمعمةةوم, نةةدوة الجفةةال والتنميةةة الزراعيةةة المسةةتدامة 

7: /:/7888 
 بحث عممي حول استخدام الطحالب كسماد عضوي في البيوت المحمية با شتراك مع أ. د. عيسى كبيبو. -
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