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 -1تشريح بشرة القنبعة والعصيفة واالثبة
للجنس  Echinochloaمن العائلة
) (Graminaeaفي العراق

تاريخ
النشر
2007

مكان النشر

تسلسل النشر

السيرة الذاتية

مجلة جامعة
كربالء
العلمية

تسلسل 48
المجلد الخامس/العدد 2
/علمي /صفحة 377-370

االســــــــــــم  :نيبال امطير طراد حسين النائلي
1978
سنة الميـالد :
االختـصــاص العام  :نبات
االختـصــاص الدقيق  :تصنيف نبات
الوظيفــــــة  :تدريسية /
الدرجة العلمية  :استاذ مساعد

نيبال امطير طراد
-2دراسة تشريحية مقارنة لسويق الورقة
للجنس ) Mosa L.(Mosaceaeوالجنس
) Canna L.(Canaceaeونوعيه في
العراق

2012

مجلة جامعة
كربالء
العلمية

تسلسل 29
المجلد العاشر/العدد 2
/علمي /صفحة 270-258

-3دراسة تشريحية مقارنة في البشرة العليا
والسفلى الوراق الجنس Mosa
) L.(Mosaceaeوالجنس Canna
) L.(Canaceaeونوعيه في العراق
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مجلة جامعة
كربالء
العلمية

تسلسل 30
المجلد العاشر/العدد 2
/علمي /صفحة 283-271

-4دراسة مظهرية لجنس النرجس البري من
العائلة المركبة في العراق

2012

مجلة الكوفة
للعلوم
الزراعية

تسلسل 1
المجلد الرابع/العدد
ملحق/علمي /صفحة 31-1

-5دراسة تشريحية لبشرة االوراق والمقاطع
المستعرضة لسويقات االوراق لنبات زهرة
النيل  Eichornia crassipesفي العراق
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مجلة الكوفة
للعلوم
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تسلسل 3
المجلد الرابع/العدد
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عنوان العمل  :قسم علوم الحياة  /كلية التربية للعلوم
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-6دراسة تشريحية مقارنة لبشرة اوراق
الجنسين نبات اللفالف Cynanchum L.
ونبات عشبة الحليب Calotropis
 Procera Ait.من العائلة العشارية في
العراق

2012

مجلة الكوفة
للعلوم
الزراعية

تسلسل 2
المجلد الرابع/العدد
الثاني/علمي /صفحة 19-8
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-7دراسة تشريحية وتصنيفية ألوراق أنواع
من جنس  Cyperus L.من العائلة
( )Cyperaceaeفي العراق

2017

مجلة جامعة
كربالء

تسلسل 8
المجلد الخامس عشر /العدد
االول/علمي /صفحة -68
90

 -8دراسة تشريحية وتصنيفية لبشرات
أوراق انواع من جنس األسل Juncus L.
من العائلة (  ) Juncaceaeفي العراق

2017

مجلة جامعة
كربالء

تسلسل 17
المجلد الخامس عشر /العدد
الثاني /علمي صفحة -142
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نشر

مجلة جامعة
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 -9دراسة تشريحية مقارنة لساق نبات جنس
النرجس البري من العائلة المركبة في
العراق

 -1تشريح بشرة القنبعة والعصيفة واالثبة للجنس
 Echinochloaمن العائلة ) (Graminaeaفي العراق
--2دراسة مظهرية لجنس النرجس البري من العائلة المركبة
في العراق

