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(. التحري عن فايروس 2013الجبوري، فراس كاظم ونبيل عزيز قاسم و مثنى عكيدي عبد المعاضيدي ) .1

( 41العراق. مجلة زراعة الرافدين المجلد )-الورقة المروحية للعنب في محافظتي دهوك وصالح الدين

تشرين الثاني  20-19. ملحق خاص بالمؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات. 235-230(: 1الملحق )
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 (:4( العدد )42الرافدين المجلد )
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 Xiphinema index Thorne andباستهداف النيماتودا الخنجرية الناقلة  GFLVالمروحية للعنب 

Allen. 1950 ( 1( العدد )43مقبول للنشر في مجلة زراعة الرافدين المجلد.) 

 

 المقاومة االحيائية لفايروس الموزائيك االصفر للقرع على ثالث تراكيب وراثية من محصول القرع .4

 

5. THE FIRST REPORT OF ROOT-KNOT NEMATODE ON CESTRUM 

NOCTURNUM IN NINAWA, IRAQ. 

 

6. The first recording of root-knot nematodes Meloidogyne Javanica on the winter 
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AND ROOT-KNOT NEMATODE Meloidogyne javanica ON CHICKPEA BY 

Glomus spp. AND Pseudomonas sp. 

 

8. PLANT PARASITIC NEMATODES IN IRAQ: OCCURRENCE AND 
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 لندوات والمؤتمراتا

 والغابات، الزراعة كلية النبات، وقاية قسم أقامه الذي النبات لوقاية األول العلمي المؤتمر في المشاركة .1

  .لموصل جامعة رحاب في 2010 ثاني تشرين 30- 29 من للفترة الموصل جامعة

. الموصل جامعة والغابات، الزراعة كلية النبات، وقاية لعلوم الثاني الدولي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر .2

 .2013 ثاني تشرين 20-19 من للفترة

. الموصل جامعة والغابات، الزراعة كلية الحدائق، وهندسة البستنة لعلوم الثاني الدولي المؤتمر في المشاركة .3

 . 2014 نيسان 13-14

 Civil, Biological and والمدنية والحيوية البيئية للهندسة الدولي المؤتمر في المشاركة .4

Environmental Engineering (CBEE-2014 )2014 أيار 28-27 من للفترة اسطنبول في المنعقد، 

 The first record of Grapevine leafroll: وبعنوان كاظم فراس أطروحة من مستل ببحث

associated virus 3 (Glrav-3) in Iraq. 

 الهندسة علوم كلية مع بالتعاون عقد والذي الثالث الدولي الزراعي للمؤتمر التحضيرية اللجنة عضو .5

 .2019 أول تشرين 3-2 للفترة. دهوك جامعة/ الزراعية

 

 

 



 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

ومكافحة ت المصاحبة لبعض نباتات الزينة في مدينة الموصل النيماتودا تعقد الجذور ونيماتودا الحوص .1

 .على نبات كرز الشتاء كيميائياً وحيويا Meloidogyne javanica نيماتودا تعقد الجذور

 

على نبات الدفلة واالختبار الحيوي لبعض  Meloidogyne javanica حياتية نيماتودا تعقد الجذور .2

 ً  وحيويا اطوارها كيميائيا

 

 

 الشهادات التقديرية 

 

وكتب الشكر للمشاركة في الفعليات العلمية والتطبيقية داخل الجامعة  التقديريةدات االعديد من الشهحصل على 

 وخارجها.

 

 النشاطات األخرى

 

لمؤسسات المجتمع المدني )مدارس ابتدائية او ثانوية ، جمعيات  مشاركة في نشاطات علمية او تربوية -1

 فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

)جامعات اهلية ، شركات اهلية ،  مؤسسات التعليم العالي وخارجها تدريبية داخلالدورات تعليمية او ال -2

) .... 

 المشاركة في العديد من النشاطات الحقلية الميدانية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الزراعية.   -3
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