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البحوث المنشورة
 بحث (1تأثير بعض المساحيق الخاممة في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية (الخابرا) Trogoderma granarium Everts
) ()(Coleoptera: Dermestidaeالمؤتمر الدولي االول والعممي الثالث لكمية العموم  /جامعة تكريت لمفترة = 7>-7كانون االول
> 817ج ،7ص )=-7

 بحث (2تأثير تداخل بعض أصناف التمور ودرجات الح اررة في حياتية خنفساء الحبوب المنشارية Oryzaephilus surinamensis
) ()L. (Coleoptera: Silvanidaeمجمة تكريت لمعموم الصرفة /كمية العموم /جامعة تكريت المجمد ( ،)87العدد (;) ،عام

(< ،)817ص )6 -1

 بحث ( 3مكافحة خنفسائي الطحين الحمراء والخاب ار باستعمال بعض الطرائق الفيزيائية ودراسة قابميتهما عمى اختراق بعض مواد
التعبئة)( المؤتمر العممي الخامس لكمية الزراعة -جامعة تكريت لممدة من < 8ولغاية = 8نيسان  ،8177ص()8177 ،):=<-:=8

 بحث ( 4تأثير فترات الخزن عمى النسبة المئوية لمفقد في أصناف الحنطة الخشنة  Triticum durumوالكثافة العددية لخنفساء
الطحين الحمراء ) Tribolium castaneum (Herbstوالخاب ار  ()Trogoderma granarium Evertsالمؤتمر العممي السادس

لكمية التربية -عموم الحياة -جامعة تكريت لمفترة من  8;-8:آذار ? ،811ص()811? ،)811-7?8

 بحث  ( 5التأثير الحيوي لمشتقات االمينوفينول وبعض المستخمصات النباتية في خنفساء الموبيا الجنوبية Callosobruchus

) ()maculatus (Fab.مجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية ،المجمد (>) ،العدد ( ،)9ص(>?) 811> ،)81:-7

 بحث  ( 6دراسة تأثير بعض المستخمصات المائية والكحولية ألربع نباتات طبية عمى حياتية خنفساء الموبيا الجنوبية
) ()Callosobruchus maculatus (Fab.) (Coleoptera: Bruchidaeمجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية ،المجمد (>) ،العدد

( ،)8ص() 811> ،)9>1-9=1

 بحث ( 7تأثير بعض المساحيق النباتية في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية (الخابرا) Trogoderma granarium Everts

) ()(Coleoptera: Dermestidaeمجمة تكريت لمعموم الصرفة ،المجمد ( ،)79العدد ( ،)7ص()811> ،)<:-<1

 بحث ( 8التقييم الحيوي لمشتقات االمينوفينول وبعض المستخمصات النباتية ضد خنفساء الطحين الحمراء Tribolium castaneum
) ()(Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidaeمجمة جامعة تكريت لمعموم الزراعية ،المجمد (<) ،العدد ( ،)8ص(،)79? -797

<) 811

 بحث ( 9تأثير بعض المستخمصات النباتية عمى حياتية خنفساء الطحين الحمراء

)Tribolium castaneum (Herbst

) ()(Coleoptera: Tenebrionidaeمجمة تكريت لمعموم الصرفة ،المجمد ( ،)71العدد ( ،)8ص()811; ،)><->9

 بحث ( 10حياتية خنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الخاب ار في بعض منتجات الحنطة المحمية)( المؤتمر العممي القطري الثالث لوقاية

المزروعات /كمية الزراعة والغابات /جامعة الموصل = 7>-7آذار )8119

 بحث 11
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