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البحوث المنشورة

 -1دراسة بعض الجوانب الحياتية و البيئية لخنفساء الباقالء الكبيرة Bruchus rufimanus (Bruchidae :
) Coleopteraفي الحقل والمخزن .

زانكو المجمد  3العدد  2في .1985

 -2دراسة مقارنة بعض النواحي الحياتية لقفاز العنب Zygina hussini , Ghauri
) (Homoptera:Cicadellidaeعمى أوراق العنب في ظروف الحقل المختمفة .

زانكو المجمد  3العدد  3في .1985

 -3المقاومة النسبية لنباتات الحنطة الخشنة و الناعمة لإلصابة بحشرة زنبور الحنطة المنشاري Cephus
). tabidus (Cephidae : Hymenoptera

ازنكو المجمد  5العدد  2في .1985

 -4المكافحة الميكروبية لدودة الشمع الكبرى  Galloria mellonellaباستخدام جراثيم Bacillus
thuringiensis

3rd Nat. Conf. of pests & Dis of Veg. & Fruits in Egypt and arab count. Ismaillia , Egypt

, 1989 .

 -5تأثير نوع الغذاء عمى بعض األوجو الحياتية لدودة الشمع الصغرى Achroia grisolla Fab.
). (Lepidoptera:Galleriidae

مجمة العموم الزراعية العراقية المجمد  21العدد  3في . 1990

 -6تأثير بعض األمالح العضوية في بعض الصفات الحياتية لسوسة الموبيا الجنوبية في بذور الحمص  .مجمة
التربية والعمم المجمد  26العدد  3في . 1994

Surface Bacteria of the American cockroach Periplaneta Americana . -7

J.Educ. Sci. Vol.(24) 1995 .

 -8استجابة أصناف مختمفة من الحنطة الناعمة لإلصابة بالتربس  Haplohrips tririciفي منطقة الموصل .

مجمة التربية والعمم العدد  2في . 1996

 -9استخدام درجات الحرارة المرتفعة لمكافحة سوسة الموبيا الجنوبية  Callosobruchus maculatusعمى بذور
الحمص .

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات و البحوث الـزراعية الـمجمد  4العدد (  1و . 1996 ) 2
-10
-11

التواجد السنوي لحشرة قفاز العنب  .مجمة كمية المعممين الجامعة المستنصرية العدد (.1997 )11
االستخدام المنزلي لدرجات الحرارة المنخفضة لمكافحة خنفساء البقول في بذور الحمص .

مجمة التربية والعمم العدد  49في . 2001

-12

تأثير نقع بذور الحمص بالمستخمص الـــمائي والـــكحولي لثمار السبحبح من بعض الصفات الحياتية

لخنفساء الموبيا الجنوبية . Callosobruchus maculatus F.

مجمة التربية والعمم العدد ( )1المجمد (. )14
-13

تأثير عـدد مـن الـمستخمصات الـنباتية فـي حـياتية خنفساء الطحين الصدئية Tribolium

) castaneum(Herbst.والخاب ار .Trogoderma granarium Everts

مجمة التربية والعمم العدد المجمد ( )20العدد 1لعام .2007
-14

تأثير بعض المستخمصات النباتية في التركيب النسجي لممعي الوسطي والمبايض لخنفسائي الطحين

الصدئية) Tribolium castaneum(Herbst.والخاب ار  .Trogoderma granarium Evertsمجمة
التربية والعمم العدد المجمد ( )20العدد 1لعام .2007

-15

التأثير الحيوي لعدد من المستخمصات النباتية المائية في خنفسائي الطحين الصدئية Tribolium

) castaneum(Herbst.والخاب ار  .Trogoderma granarium Evertsمجمة ابحاث كمية التربية االساسية المجمد

 -7العدد (. 2008 )4
-16

تأثير التزاوج الفراد مشععة مع اخرى غير مشععة بأشعة كاما في حياتية خنفساء الموبيا الجنوبية

-17

تأثير معاممة االطوار المختمفة لخنفساء الموبيا الجنوبية  Callosobruchus maculatus F.بجرع

-18

حيوية دودة االرض المرباة لمدة شهر وشهرين وثالثة اشهر في تربية معاممة بتراكيز مختمفية من المياه

Callosobruchus maculatus F.

مختمفة من اشعة كاما في بعض االوجو الحياتية  .مجمة تكريت لمعموم الصرفو  ،مجمد  14عدد (. 2009 )2

المموثة .

منشور في مجمة التربية والعمم المجمد . 2018 ، )2( 27
-19

حيوية دودة االرض المرباة بتراكيز مختمفة من مسحوق اوراق وثمار السبحبح

-20

تأثير عدد من المستخمصات النباتية والمركبات الفينولية في بعض االوجو الحياتية والتركيب النسجي

منشور في مجمة التربية والعمم . 2018 ، )2( 27
لمبايض خنفساء الموبيا الجنوبية

)Callosobruchus maccultus (Fab.) (Coleoptera: Bruchidae
منشور في

Kirkuk University Journal / Scientific Studies V.X, Issue X,X 2016, p.p.(346-374).
-21التأثير القاتل لممستخمصات المائية لبعض النباتات الطبية ألطوار حشرة خنفساء الموبيا الجنوبية
 .Callosobrculus maculatusمجمة التربية والعمم 2019 ، )2(28 ،

Effect of some nanoparticles on the stages biology of the southern cowpeabeetle -22
 . Callosobruchus maculatusمجمة التربية والعمم .2019 ، )3(28 ،
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كتب الشكر
 -1احد عشر كتاب شكر في جامعة صالح الدين لمفترة من 1990-1983

 -2كتاب شكر من السيد رئيس جامعة ديالى لممشاركة في المؤتمر العممي الرابع لجامعة ديالى 2002 /
 -3شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2007/7/5

 -4شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2007/7/18

 -5شكر وتقدير من السيد رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر االول في كمية التربية . 2007

 -6شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل عدد (  ) 2في  2008/2/23و
2008/12/30

 -7شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2009/7/2
 -8شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2009/7/9
-9شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2010 /7/7

-10تهنئة من السيد وزير التعميم العالي االستاذ عمي محمد الحسين االديب في 2012/9/10
-11شكر وتقدير من عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2012/7/2
-12شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل في 2012/7/11

-13شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2012/7/3
-14شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل في 2013/2/12

-15شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية جامعة الموصل في 2017/5/2
-16شكر وتقدير من السيد رئيس مجمس محافظة نينوى في 2018/3/25

-17شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة في 2018/6/14

-18شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل االستاذ الدكتور قصي كمال الدين األحمدي المحترم في
2019/6/2

-19شكر وتقدير من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة في 2019/6/23

