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نور صالح احمد الكصب  /الكشف المناعي لفايروس  Tombusvirus tomato bushy stunt virusوتحفيز
مقاومته في نباتات الطماطة تحت ظروف الزراعة المحمية (رسالة ماجستير) .
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واالدغال المرافقة لها في محافظة نينوى (رسالة ماجستير).
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