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 عَيراق -حكومةتا هةرَيما كوردستانَى 
 وةزارةتا خوَيندنا بااَل وتوَيذينةوةيا زانستى

 سةروكاتيا زانكَويا دهَوك
 رَيظةبةريا ثالن دانان و ديف ضوون و ئامار
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 عَيراق -ا هةرَيما كوردستانَى 

 وةزارةتا خوَيندنا باال وتوَيذينةوةيا زانستى  

 سةروكاتيا زانكَويا دهَوك

 ا ثالن دانان و ديف ضوون و ئاماررَيظةبةري
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 ثَيزانينَين زانستى
 

    

 سةرثةرشتيكرنا نامان  :
 زانكو سال ناظ ونيشانَين نامَى ناظَى قوتابى جورَى نامَى

     ماستةر

    

     دكتوراة

    

()ل ووةالتى و ل دةرظةي ووةالتى : كونطرَين زانستىخولَين و   

 

  ماوة سال جهـ خول

     
     
     

     

     

     

 شارةزايَين زمان و كومثوتةرى

  خاندن ئاخفنت نظَيسني زمان

  زور باش زور باش زور باش كوردى

  زور باش زور باش زور باش عةربى

  زور باش زور باش زور باش ئينطليزى

اشنةب كومثوتةرى جورى بةرنامةى   زور باش باش 
Word زور باش زور باش زور باش  
Excel زور باش زور باش زور باش  

PowerPoint زور باش زور باش زور باش  

 



2021-05-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عَيراق -مةتا هةرَيما كوردستانَى 
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 كوليذا جاندنى 42/55/4226 و جهَى ىَل هاتيية دامةزراندن  ئَيكَىبو جارا  مَيذوويا دامةزراندنا
 زانكويا دهوك 42/55/4226  ل زانكويَى مَيذوويا دامةزراندنا

 دارستانثشكا/         ضاندنزانستَين ئةندازياريا /  كوليذاجهَى نوكة ىَل كار دكةت : زانكويا  / دهوك      

 /                                   / ناسناظَى زانستى

 باوةرنامَين بلند

 ماستةر بكلوريوس جورآ باوةرنامَى

 59/9/4252 59/6/4226 مَيذوويا بدةستظة ئينانَى

 ثشكا باراستنا رووةكى -كوليذا ضاندنى  ثشكا دارستان -كوليذا ضاندنى  جهَى و ثشكا ىَل هاتية وةرطرتن

 ناظ و نيشان  ظةكولينى

------ 

Traditional and Molecular 

Techniques for Isolation and 

Identification of Bacterial Canker 

(Pseudomonas syringae pv. 

syringae) on Stone Fruits 

 د. وزير على + د. فريدة فريق ------ ناظى سةرثةرشتى

 

 النبات  امراض بسثوري طشتى 

 بكتيرية -امراض النبات  بسثوري تايبةت

 

                                                                  :ظةكولينَين بةالفكرى        

  سال ذمارة ية بالظكرنطوظارا ىَل هات ناظ و نيشان
In vitro effectiveness of certain 

antibiotics and bactericides 

against pseudomonas syringae pv. 

syringae 

 Journal of The 

University of Duhok 

(JUD)  
-------- 

Vol.19,No.1 (Agri. 
and 

Vet.Sciences), 
2016  

 

Antimicrobial activity of 

chinaberry Melia azedarach 

extract against Pseudomonas 

syringae pv. syringae in vitro 

Journal of The 

University of Duhok 

(JUD)  
-------- 

Vol.21,No.1 (Agri. 
and 

Vet.Sciences), 
2018  
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First record of Bacterial Gall of 

Chinaberry Caused by 

Pseudomonas Meliae in Duhok, 

Kurdistan Region, Iraq. 

Journal of The 

University of Duhok 

(JUD)  

 Vol.22,No.1 (Agri. 
and 

Vet.Sciences), 
2019  

 

First record of Pseudomonas 

syringae pv. Syringae in Iraq 

using conventional and specific 

PCR protocol. 

IOSR Journals 1.7 Jun. 2014  
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