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حيث أجرينا األبحاث المتعمقة بتجذير العقل الغضة لصنفي الزيتون الحامض  1999-1993العام الدراسي 

 والكالماتا المزروعين في مصر.
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بعنوان " التوصيف المظيري والجزيئي ألىم أصول و أصناف الحمضيات في اإلشراف عمى رسالة دكتوراه  -
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 لطالبة الماجستير الميندسة الزراعية حنان جناد.
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