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  التركيب المحصولي األمثل إلنتاج الخضر في البيوت  0991، عبد هللا بن عبد الرحمن السعدون و مصطفى محمود منصور. آل إبراهيم ، باسم أحمد .

( : 2) 84كلية الزراعة جامعة القاهرة، نشرة بحثية  البالستيكية غير المكيفة ) دراسة حالة المزرعة بالمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية. 

 [باللغة العربية مع ملخص باللغة اإلنجليزية . ]221-282

  .ير استخدام أنواع مختلفة من المياه في منطقة الرياض على جودة القدرة الحفظية لزهور الورد المقطوفة. مجلة . تأث0994أسرار. عبدالواسع عبدالغفور

 011-010(: 0) 01المجلد  -العلوم الزراعية -جامعة الملك سعود

 ،تحليل اقتصاديات إنتاج الثروة .( 0994فيان. )خالد عبد الرحمن وعبد العزيز محمد السعيد وعبد العزيز محمد الدويس وبدر الدين إبراهيم سـ  الحمودي

 662 -680: (2)6  مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث الزراعية، جامعة عين شمس، القاهرة .الحيوانية في مراعي منطقة رماح

 ( دراسات بيئية على تأثير درجات الحرارة وكمية المطر 0991الدوس, عبد هللا عبد العزيز و عبد العزيز محمد السعيد و عبد العزيز عبد هللا القرعاوي .)

ركز البحوث م .Achillea fragrantissima  والقيصوم   Haloxylon saliconricum األولية الالزمة إلنبات وبزوغ بادرات الرمث

 (17جامعة الملك سعود نشرة بحثية رقم ) -كلية الزراعة –الزراعية 

 ( .0996الدوس، عبد هللا عبد العزيز و عبد العزيز محمد السعيد وأحمد سليمان ).مركز .  صفات النمو والمحصول لبعض سالالت البيقية والبيقية النربونية

 [صفحة. ]باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية 01(، 67البحوث الزراعية، جامعة الملك سعود. نشرة بحثية رقم )

 ( .0994الدوس، عبد هللا عبد العزيز وعبد العزيز محمد السعيد وأحمد سليمان ).صفات النمو والمحصول لبعض سالالت الجلبان(Lathyrus 

. sativus) )[لعربية]باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة ا 12 – 61(: 0)01مجلة جامعة الملك سعود )العلوم الزراعية 

 ( .0991الدوس، عبد هللا عبد العزيز وعبد العزيز محمد السعيد وعبد العزيز عبد هللا القرعاوي ). دراسات بيئية على تأثير درجات الحرارة وكمية المطر

مركز البحوث Achillea fragrantissima . والقيصومHaloxylon salicornicum  األولية الالزمة إلنبات وبزوغ بادرات الرمث

 .صفحة 24(، 17الزراعية، جامعة الملك سعود. نشرة بحثية رقم )

  التحليل متعدد العوامل لتأسيس وبقاء بادرات .( 0991يز محمد السعيد وعبد العزيز عبد هللا القرعاوي. )الدوس، عبد هللا عبد العزيز وعبد العز

 - 281(: 2)9مجلة جامعة الملك سعود )العلوم الزراعية(  .بطة بهاوصفات النمو المرت.Hammada elegans (Bge.) Botsch  الرمث

 []باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية 216

  .البطاطس في المملكة العربية السعودية بين التوسع في  0999الدويس ، عبد العزيز محمد ، عبد هللا بن عبد الرحمن السعدون و مصطفى محمود منصور .

 ..[خص باللغة اإلنجليزيةباللغة العربية مع مل. ]28-0( : 0) 88يد الموارد مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية، جامعة اإلسكندرية. اإلنتاج وترش

 ( .0994الدويس، عبد العزيز محمد وعبد العزيز محمد السعيد وخالد عبد الرحمن الحمودي وبدر الدين إبراهيم سفيان ).ألمثل تحديد حجم وتركيب القطيع ا

 16 -81(: 7)87 مجلة اإلسكندرية للبحوث الزراعية  .لإلنتاج الرعوي، حالة: مراعي منطقة رماح

  تحديد أنسب مواعيد زراعة محاصيل الخضر في المملكة العربية 0994سفيان .  السعدون ،عبد هللا بن عبد الرحمن ، صفوت عثمان خليل و بدر الدين .

 .[باللغة العربية مع ملخص باللغة اإلنجليزية( ]16لزراعية ، جامعة الملك سعود ، نشرة بحثية رقم ) السعودية. مركز البحــــــوث ا

  ( .0996السعيد، عبد العزيز محمد وعبد العزيز القرعـاوي ).أثر احتطاب األرطى  Calligonum comosum L. Her في الغطاء النباتي

 89 -79: 8علوم الحياة  . الرعوي في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية

   ( 0990السعيد، عبد العزيز محمد ومايك مقاون وبول ديفد هبلثويت وجرمي سي بريرتون ). تأثير تلبد التربة في نمو محاصيل مختارة وإنتاجها وقدرتها

 []باللغة اإلنجليزية 661 -617(: 7)011حوليات علوم األحياء التطبيقية  .على اعتراض األشعة الضوئية

  ( .0998السعيد، عبد العزيز محمد ).مجلة االسكندرية  .استجابة محصول علف الشوفان للتسميد اآلزوتي عند الحصاد في مراحل مختلفة من النضج

 [غة العربية]باللغة اإلنجليزية مع ملخص بالل 011 -019(: 7)79للعلوم الزراعية 

  ( .0998السعيد، عبد العزيز محمد ).حوليات العلوم  .تقويم عدد من أصناف سورجم العلف تحت ظروف المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية

 []باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية 618 -689(: 2)79امعة عين شمس الزراعية، ج

  ( .0996السعيد، عبد العزيز محمد ). الرمثالعالقة التنافسية بين نباتي  Hammada elegansوالحرمل  Rhazya stricta في أحد

]باللغة  968 -911(: 7)20مجلة العلوم الزراعية، جامعة المنصورة  .المواقع الرعوية المتدهورة في روضة الخفس بالمملكة العربية السعودية

 [اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية

  ( .0991السعيد، عبد العزيز محمد ).مجلة البيئات الجافة  .تقدير الكتلة الحيوية واالستغالل في ثالثة نباتات رعوية نجيلية في المملكة العربية السعودية

 []باللغة اإلنجليزية 000 -017(: 0)76
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   دراسة تأثير موعد الزراعة على إنبات ونمو بادرات .( 0996وعبد العزيز محمد السعيد و عبد هللا عبد العزيز الدوس. ) القرعاوي، عبد العزيز عبد هللا

 011 -064(: 2)00المجلة المصرية للعلوم التطبيقية Achillea fragrantissima . القيصوم

  تأثير معدل األمطار والفترة بين هطولين على البقاء .(0994د هللا عبد العزيز الدوس وعبد العزيز محمد السعيد. )القرعاوي، عبد العزيز عبد هللا وعب

   222 -211(: 0)06العربي لألبحاث العلمية مجلة الخليج .Hammada elegans (Bge.) Botsch  . والتأسيس في بادرات الرمث

  ( .0991القرعاوي، عبد العزيز عبد هللا وعبد هللا عبد العزيز الدوس وعبد العزيز محمد السعيد )فات النمو تأثير معدل األمطار والفترة بين هطولين على ص

 428 -411(: 7)01مجلة الخليج العربي لألبحاث العلمية .Hammada elegans (Bge.) Botsch  . في بادرات الرمث

 ( .0998تاج الدين، صالح سعد وعبد العزيز محمد السعيد وعبد الملك آل الشيخ ). تأثير عوامل التربة في توزيع المجتمعات النباتية الرعوية في روضة

 []باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية 42-69(: 01)9المجلة المصرية للعلوم التطبيقية،  .خريم بالمملكة العربية السعودية

  ( .0998تاج الدين، صالح سعد وعبد العزيز محمد السعيد ). تأثير التسميد الفوسفاتي وفترات الري على اإلنتاجية والمحتوى البروتيني للبرسيم

 []باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية 61-89(: 0)1معة الملك سعود )العلوم الزراعية(، مجلة جا .الحجازي

  ( .0998تاج الدين، صالح سعد وعبد العزيز محمد السعيد ).لتسميد الفوسفاتي وفترات الري في محتوى العلف من بعض العناصر الصغرى تأثير ا

 ]باللغة اإلنجليزية مع ملخص باللغة العربية 64-62(: 01)9المجلة المصرية للعلوم التطبيقية،  .البرسيم الحجازي في 
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