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 -11تحديد الظروف المثلى الستخالص مثبطات الفا -اميليز لعاب االنسان من بعض
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صفات
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القديم (Diptera:Calliphoridae) (Vill ) Chrysomya bezzianaفي العراق
باستخدام المقياس.
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 -44اراء تدريسيي كلية الزراعة \ جامعة تكريت نحو حجم واهمية التصحر في
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 -42تأثير التغذية الورقية بعنصري الكالسيوم والحديد المخلبي في بعض صفات
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