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 السنة\العدد  \المجلد   المجلة عنوان البحث ت

تاثٌر المبٌدات بلتانول وبازامٌد وتٌشاجازول فً الكفاءة  اختبار 1

 .Fusarium sppالحٌوٌة لبعض انواع الفطر التابعة للجنس 

القادسٌة للعلوم 

 \الصرفة

 2005 \العدد الخاص ببحوث البٌئة \المجلد العاشر

مرض جنون البادرات فً محصول الرز ألول مرة فً تسجٌل  2
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 2005\الثالث \الثالث عشر  جامعة بابل
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 2006\االول\الخامس 

صو

 رة شخصٌة
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 2009لعدد الخاص بالمؤتمر لسنة ا جامعة الكوفة 
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