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Description Anatomical study of 
Dodonaea viscosa in Iraq 

 8 د. مازن نواف عبود د. معزز عزٌز حسن

استعمال حبوب اللقاح كدالة تصنٌفٌة 
 لبعض االنواع من جنس السوسن 

(Iridaceae) Iris L. 
 النامً برٌا فً العراق

 
 

 8 د. مازن نواف عبود  د. ارٌج عبد الستار 



  التنوع والعالقات الوراثٌة النواع جنس 
Gladiolus L. (Iridaceae)      

 النامٌة برٌا فً العراق باستعمال تقنٌة 
RAPD-PCR  

Biodiversity and Genetic 
Relationships to Species for the 

genus Gladiolus L.(Iridaceae) wild 
Growing in Iraq using RApdD-PCR 

Technique 

 د. مازن نواف عبود د. ارٌج عبد الستار
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دراسة تشرٌحٌة مقارنة لألجزاء الخضرٌة 
  لنوعٌن من جنس 

Allium L.  
 المستزرعة فً العراق 

 

Comparative anatomical  study 
of vegetative parts for two 

species of Allium  L. that 
cultivated in Iraq 

 د. مازن نواف عبود م. باسمة محمد رضا 
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دراسة المركبات الفالفونوٌدٌة كادلة فً 
التصنٌف الكٌمٌائً لبعض المراتب من 

 الجنس 
(Ranunculaceae) Ranunculus L.  

 فً العراق
 

Study of Flavonoid Compounds 
As Evidences of 

Chemotaxonomy  for Some Taxa 
of the Genus Ranunculus L. 

(Ranunculaceae)in Iraq 

الطائًعلً طالب   د. مازن نواف عبود 
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Plant phonology and its relationt 
enviromental  conditions in Sana 

yemen  

 د. مازن نواف عبود 
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 مراتب جدٌدة للجنس 
Trachomitum 

woodson(Apoeynaceae)  

 7 د. مازن نواف عبود د. عذٌة ناهً

 دراسة تصنٌفٌة للنوع 
Vaccaria pyrmidata  

 جنس 
Vaccaria 

 من العائلة القرنفلٌة 
فً الكوفة  Caryophyllaceae 

 1 د. مازن نواف عبود  

 


