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البريد االلكتروني mral10@yahoo.com-:

 -1دراسة حول الفطريات التي تنتقل عن طريق بذور أصناف الرز .المؤتمر العلمي األول للتعليم التقني  /هيئة المعاهد الفنية 1911/9 / 11-11
المن ودراسة المكافحة البيولوجية والكيميائية لحشرة ّ
 -1عزل وتشخيص الفطريات المرافقة لبعض أنواع حشرات ّ
من الدفلة Aphis nerii Boyer
مجلة أوروك لألبحاث العلمية – العدد الثاني – مايس 1009
من القطن ّ
 -3تأثير مترشحات الفطريات في مقاومة حشرتي ّ
ومن الدفلة.

مجلة جامعة كربالء –المجلد السادس – العدد الثالث -أيلول 1001

 -4عزل وتشخيص الفطريات المرافقة لبذور الحنطة صنف أبو غريب وتأثيرها في نمو النبات .مجلة جامعة كربالء – المجلد السادس – العدد الثالث-
أيلول 1001
 -5تأثير فطر Trichoderma harizanum Rafaiفي أنبات ونمو بعض أصناف الرز في محافظة النجف .مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة -المجلد -1
العدد  1لسنة 1010
 -6التغاير والتشابه للعزل الفطري من أربعة أنواع من حشرات ّ
المن التابعة لجنس  .Aphisمجلة الكوفة للعلوم الزراعية العدد الرابع/الملحق األول  /لسنة

1011م

 -7اختبار سبعة أصناف من الرز لمقاومة الفطر  Fusarium solaniبالفطر Aspergillus nigerوالعناصر الغذائية .مجلة القادسية/العلوم الصرفة .المجلد
,11العدد  4لسنة  .1013الصفحات7-1:

 -1استخدام ماء البزل لإلغراض الزراعية .مجلة القادسية للعلوم الهندسية.المجلد  )1( 1لسنة.1015الصفحات (166-159مشترك)
-

حصلت على عدة كتب شكروتقدير من رئيس الهيئة وعمداء المعاهد،نفذت العديد من الدورات التدريبية ضمن دورات التعليم
المستمر ودورات العاطلين عن العمل /شرائح المجتمع المقامة في المعهد .
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