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 كلية الزراعة ماضي عريق ومستقبل واعدكلية الزراعة ماضي عريق ومستقبل واعد

ةة الكلية ا�م لكليات الزراعالكلية ا�م لكليات الزراعداد اوداد اواعة جامعة بغاعة جامعة بغكلية الزركلية الزر
� وقد � وقد بالعراق كما يحلو للبعض ان يطلق عليھا كيف بالعراق كما يحلو للبعض ان يطلق عليھا كيف

كانت التربة الخصبة والمھد الذي نمى بين ثناياه الرعيل كانت التربة الخصبة والمھد الذي نمى بين ثناياه الرعيل 
ا�ول من قادة القطاع الزراعي في العراق من اساتذة ا�ول من قادة القطاع الزراعي في العراق من اساتذة 
ومھندسين زراعيين عبر زمن ليس بالقصير منذ و�دتھا ومھندسين زراعيين عبر زمن ليس بالقصير منذ و�دتھا 

ذو 19521952ام ام في التاسع من تموز من العفي التاسع من تموز من الع اذ صدر البيان ذو اذ صدر البيان
والذي نص على تأسيس ھذه المؤسسة والذي نص على تأسيس ھذه المؤسسة 13401340الرقم الرقم 

التعليمية كأول كلية زراعية في القطر وكأحدى تشكيMت التعليمية كأول كلية زراعية في القطر وكأحدى تشكيMت 
وزارة الزراعة انذاك والتي ارتبطت في ما بعد بجامعة وزارة الزراعة انذاك والتي ارتبطت في ما بعد بجامعة 

..19581958بغداد عند تأسيسھا في العام بغداد عند تأسيسھا في العام 
وقد توالت حقب وحكومات على ھذه الصرح العلمي وقد توالت حقب وحكومات على ھذه الصرح العلمي

بقي صامدا ينبض بالحياة ومصباحا منيرا بقي صامدا ينبض بالحياة ومصباحا منيرا الشامخ الذي الشامخ الذي 
في طريق العلم والمعرفة ينير الدرب لكل دارس وطالب في طريق العلم والمعرفة ينير الدرب لكل دارس وطالب 

..علمي علمي 
وقد شھدت الكلية تطورات كبيرة وطفرات واسعة نتمنى وقد شھدت الكلية تطورات كبيرة وطفرات واسعة نتمنى
ان نوفق في ايراد بعضھا في ھذه السطور فبعد ان كانت ان نوفق في ايراد بعضھا في ھذه السطور فبعد ان كانت 

 فأنھا تضمفأنھا تضمالكلية مكونة من تخصص واحد عند و�دتھا الكلية مكونة من تخصص واحد عند و�دتھا 
علمية تغطي جميع الفروع ا�ساسية علمية تغطي جميع الفروع ا�ساسية اقساماقسامتسعة تسعة اليوم اليوم

،، للمعرفة العلمية الزراعية وتشمل ا�نتاج الحيواني للمعرفة العلمية الزراعية وتشمل ا�نتاج الحيواني 
،، المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية،، علوم ا�غذية والتقنات ا�حيائية علوم ا�غذية والتقنات ا�حيائية

علوم التربة علوم التربة،، وقاية النبات وقاية النبات،، البستنة وھندسة الحدائق البستنة وھندسة الحدائق
ا�قتصاد الزراعي ا�قتصاد الزراعي،،المكائن وا��ت الزراعية المكائن وا��ت الزراعية،، اه اه والميوالمي

من الوحدات من الوحدات الزراعي فضM عن عدد الزراعي فضM عن عدد مي مي التعليالتعليوا�رشاد وا�رشاد 
،، وحدة بحوث المكافحة ا�حيائيةوحدة بحوث المكافحة ا�حيائية العلمية المتخصصة مثلالعلمية المتخصصة مثل

.. وحدة بحوث النباتات الطبيةوحدة بحوث النباتات الطبية،، وحدة بحوث النخيلوحدة بحوث النخيل
كما شھدت الكلية تطورا كبيرا في عدد قاعاتھا الدراسية كما شھدت الكلية تطورا كبيرا في عدد قاعاتھا الدراسية
ومختبراتھا العلمية ومحتويات تلك المختبرات من اجھزة ومختبراتھا العلمية ومحتويات تلك المختبرات من اجھزة 

ة واصبح عددھا ا�ن يزيد علىة واصبح عددھا ا�ن يزيد على ومواد ومستلزمات تعليميومواد ومستلزمات تعليمي
..قاعة ومختبر علمي للدراسات ا�وليةقاعة ومختبر علمي للدراسات ا�ولية 6060
ھذا التوسع والتنوع في التخصصات العلمية التي ھذا التوسع والتنوع في التخصصات العلمية التي انان

تضمھا الكلية رافقھا تطورا نوعي وكمي في عدد الطلبة تضمھا الكلية رافقھا تطورا نوعي وكمي في عدد الطلبة 
العليا فقد بلغ العليا فقد بلغ ام ام دراسات ا�ولية دراسات ا�ولية سواء للسواء للالمقبولين فيھا المقبولين فيھا 

 2265022650ضية ضية الماالما5757ــــــة للسنوات الة للسنوات المجموع خريجي الكليمجموع خريجي الكلي
و لمرحلةلمرحلة والبكلوريوس ولل 16991699البكلوريوس ولماجسيتر دكتوراه دكتوراه لللل 484484لماجسيتر

..20082008وفي التخصصات العلمية جميعھا حتى العام وفي التخصصات العلمية جميعھا حتى العام 

على رفوفھا على رفوفھا علمية علمية اما مكتبة الكلية وما تحتويه من كتب اما مكتبة الكلية وما تحتويه من كتب
فقد ناھز فقد ناھز ينينھي ا�خرى تنوعا وثراء كبيرھي ا�خرى تنوعا وثراء كبيرتتفقد شھدفقد شھد

عنوان في مختلف العلوم عنوان في مختلف العلوم الف الف 3737عدد العناوين فيھا عدد العناوين فيھا 
مجلة ودورية علمية مجلة ودورية علمية 500500الصرفة واكثر من الصرفة واكثر من ية ية الزراعالزراع

فضM عن المصادر والمجMت العلمية التي تحتويھا فضM عن المصادر والمجMت العلمية التي تحتويھا 
..التسعة التسعة مكتبات ا�قسام العلميةمكتبات ا�قسام العلمية

و�يغيب على احد الدور الكبير الذي تلعبه كليتنا العزيزة و�يغيب على احد الدور الكبير الذي تلعبه كليتنا العزيزة
في رفد الحركة العلمية والزراعية في العراق لكل في رفد الحركة العلمية والزراعية في العراق لكل 

وكان وكان طاع طاع صين في ھذا القصين في ھذا القتتحتاجه من معارف ومخحتاجه من معارف ومختتماما
اسھامات كبيرة وبارزة للعديد من المشاريع الرائدة اسھامات كبيرة وبارزة للعديد من المشاريع الرائدة للكليةللكلية

ا�ختراع التي ا�ختراع التي وسجلت �ساتذتھا العديد من براءات وسجلت �ساتذتھا العديد من براءات 
صرحا علميا شامخا صرحا علميا شامخا ھاھا�يتسع المقام لذكرھا مما جعل�يتسع المقام لذكرھا مما جعل

..ومتميزا في العراق والوطن العربي ومتميزا في العراق والوطن العربي 
كلية الزراعة وكغيرھا من مؤسسات وقطاعات الدولة كلية الزراعة وكغيرھا من مؤسسات وقطاعات الدولة

أثرت بمجريات ا�حداث وتعاقبھا على أثرت بمجريات ا�حداث وتعاقبھا على العراقية اثرت وتالعراقية اثرت وت
بلدنا العزيز وكان �بنائھا النجباء الدور الكبير في اعادة بلدنا العزيز وكان �بنائھا النجباء الدور الكبير في اعادة 

 ادياتادياتلعلعالحضاري الحضاري ما تعرض ھذا الصرح ما تعرض ھذا الصرح بعدبعدنھضتھا نھضتھا 
الزمن فبعد ا�حداث التي مر بھا العراق في السنين الزمن فبعد ا�حداث التي مر بھا العراق في السنين
ا�خيرة كان �بد من اعادة عجلة ا�عمار واستمرار ا�خيرة كان �بد من اعادة عجلة ا�عمار واستمرار 

و التطور والبناء يزداد ھذاالتطور والبناء يزداد ھذا و الصرح زھوا ويبقى شامخا الصرح زھوا ويبقى شامخا
..منتجا وشجرة مثمرة تھدي ثمارھا pبناء ھذا البلدمنتجا وشجرة مثمرة تھدي ثمارھا pبناء ھذا البلد

فقد قامت ادارة الكلية متمثلة بعمادتھا وبأشراف مباشر فقد قامت ادارة الكلية متمثلة بعمادتھا وبأشراف مباشر
عميد الكلية عميد الكلية من اpستاذ الدكتور حمزة كاظم الزبيدي من اpستاذ الدكتور حمزة كاظم الزبيدي 

الكلية باعادة بناء وتطوير الكلية باعادة بناء وتطوير اساتذةاساتذةمع مع بناء بناء وبتعاون وبتعاون 
الحقل الحقل وبخاصة وبخاصة ية ية المختبرات العلمية والحقول الزراعالمختبرات العلمية والحقول الزراع

والحيواني الحيواني  وواعادة انشاء الحظائر تم تعزيزه بقطعان من تم تعزيزه بقطعان من واعادة انشاء الحظائر
تركية تركية((العواسية العواسية وا�غنام وا�غنام ابقار الھولشتاين ا�لمانية ابقار الھولشتاين ا�لمانية 

، كما تم انشاء ) ) ا�صلا�صل ، كما تم انشاء والماعز الشامي العديد من العديد من والماعز الشامي
وتوسيع شبكة ا�نترنيت لرفد وتوسيع شبكة ا�نترنيت لرفد البMستيكية الكبيرة البMستيكية الكبيرة البيوت البيوت 

..الحركة العلميةالحركة العلمية
ف فوتستمر حركة البناء ھا ھائئي ھذا الصرح بكل وفاء كما بدي ھذا الصرح بكل وفاء كما بدوتستمر حركة البناء

الرعيل ا�ول من ابنائھا وكما ھم ابنائھا اليوم الذين الرعيل ا�ول من ابنائھا وكما ھم ابنائھا اليوم الذين 
�يؤلون جھداً في تطويرھا ليسلموا ھذه ا�مانة الى �يؤلون جھداً في تطويرھا ليسلموا ھذه ا�مانة الى 

..العزيز العزيز اجيالنا القادمة خدمة لوطننا وشعبنااجيالنا القادمة خدمة لوطننا وشعبنا
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مؤتمر جمعية علوم الدواجن الثانيمؤتمر جمعية علوم الدواجن الثاني

ا�ستاذ ا�ستاذ لمي لمي وزير التعليم العالي والبحث العوزير التعليم العالي والبحث العرعاية معالي رعاية معاليبب

، عقدت جمعية علوم الدواجن  ، عقدت جمعية علوم الدواجن الدكتور عبد ذياب العجيلي الدكتور عبد ذياب العجيلي

//اب كلية الزراعة اب كلية الزراعة ــــمؤتمرھا العلمي الثاني في رحمؤتمرھا العلمي الثاني في رح

من قاعاتقاعات / / 1111// 3030–– 2929الدراسات العليا للفترة من الدراسات العليا للفترة

ا. . 20082008 اوقد تم القاء العديد من ث والدراساتث والدراساتلبحولبحووقد تم القاء العديد من

الحديثة والمتميزة من قبل نخبة من ا�ستاذة الحديثة والمتميزة من قبل نخبة من ا�ستاذة العلمية العلمية

، وتم مناقشة المخالمخ ، وتم مناقشة تصين في مجال الدواجن المشاكل المشاكل تصين في مجال الدواجن

انتاج الدواجن في العراق انتاج الدواجن في العراق والمعوقات التي تواجه مستقبل والمعوقات التي تواجه مستقبل 

و منتجيمنتجيعدد من عدد من معمع  والدواجن وزراتي وزراتي منمن مختصينمختصينالدواجن

يذكر ان جمعية علوم يذكر ان جمعية علوم . . ووزارة الزراعة ووزارة الزراعة تعليم العاليتعليم العاليــــــــالال

الدواجن ترتبط بشكل مباشر بوزراة التعليم العالي الدواجن ترتبط بشكل مباشر بوزراة التعليم العالي 

في عضويتھا عدد من ا�ساتذة في عضويتھا عدد من ا�ساتذة والبحث العلمي وتضموالبحث العلمي وتضم

والباحثين المختصين في علوم الدواجن الذين سجلت لھم والباحثين المختصين في علوم الدواجن الذين سجلت لھم 

ت ا�ختراع وا�بحاث المميزة في ھذات ا�ختراع وا�بحاث المميزة في ھذا ءاءاالعديد من براالعديد من برا

..المجالالمجال
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 معرض السيادة الثالثمعرض السيادة الثالث

برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء ا�ستاذ نوري المالكي برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء ا�ستاذ نوري المالكي
وزارة وزارة اقامت اقامت،،الشباب المبدع الشباب المبدع ضمن سعيھا الدؤب لدعم ضمن سعيھا الدؤب لدعموو

على قاعة كلية على قاعة كلية معرض السيادة الثالث معرض السيادة الثالث الرياضة والشباب الرياضة والشباب 
، ھذا المعرض الذي يعنى، ھذا المعرض الذي يعنى التربية الرياضة بجامعة بغداد التربية الرياضة بجامعة بغداد 

 . . عاما عاما 3030بنتاجات الباحثين الشباب وبالذات من ھم دون سن بنتاجات الباحثين الشباب وبالذات من ھم دون سن
دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء الذي افتتحه الذي افتتحه وقد كان ھذا المعرض وقد كان ھذا المعرض

امن حيث من حيث متميزا متميزا  اطبيعة كل لمشاركةلمشاركةطبيعة من قبل الباحثين ومن كل من قبل الباحثين ومن
كفائات التي كفائات التيللبالبال ا�ختصاصات والذين اثبتوا ان العراق زاخرا�ختصاصات والذين اثبتوا ان العراق زاخر

وللوقوف وللوقوف.. بالعطاءبالعطاءتتدفق في ثناياه كما يتدقف دجلة والفرات تتدفق في ثناياه كما يتدقف دجلة والفرات 
على مشاركة كلية الزراعة في معرض السيادة الثالث كان لنا على مشاركة كلية الزراعة في معرض السيادة الثالث كان لنا 
ھذا الحوار مع السيد حسام جاسم بنانه التدريسي في قسم ھذا الحوار مع السيد حسام جاسم بنانه التدريسي في قسم 

..وة الحيوانية واحد ممثلي الكلية في المعرض وة الحيوانية واحد ممثلي الكلية في المعرض الثرالثر
 كيف كانت مشاركة الكلية في ھذا المعرض؟ كيف كانت مشاركة الكلية في ھذا المعرض؟**
البحوث البحوث حيثحيثلقد كان جناح الكلية من ا�جنحة المتميزة من لقد كان جناح الكلية من ا�جنحة المتميزة من--

فضM عن فضM عن وا�بتكارات العلمية التي تخص المجال الزراعي وا�بتكارات العلمية التي تخص المجال الزراعي 
المنتجات الزراعية التي تمثل حالة التقدم العلمي في الكلية المنتجات الزراعية التي تمثل حالة التقدم العلمي في الكلية 

ا اوالتي .. وا�ساتذة المشرفينوا�ساتذة المشرفين كليةكليةنجزت من قبل النجزت من قبل الوالتي
ماھو مستوى ا�ھتمام من قبل المسؤولين في الدولة او ماھو مستوى ا�ھتمام من قبل المسؤولين في الدولة او**

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بھذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بھذاوووزارة الزراعة وزارة الزراعة 
؟  ؟ المعرض  المعرض

حيث كان حيث كان النظيرالنظير قد حظي ھذا المعرض بأھتمام منقطعقد حظي ھذا المعرض بأھتمام منقطعلل--
الوزراء الذي الوزراء الذي السيد رئيس السيد رئيس دولة دولة ا�ھتمام كبيراً جداً من قــــبل ا�ھتمام كبيراً جداً من قــــبل 

في نفوس المشاركين وقد اثنى في نفوس المشاركين وقد اثنى اھمية كبيرة اھمية كبيرة حظوره حظورهللكان كان 
ننييت وا�بحاث التي شارك بھا الباحثت وا�بحاث التي شارك بھا الباحثبدوره على المعروضابدوره على المعروضا

 . . الشباب في كلية الزراعةالشباب في كلية الزراعة

كما كان للسيد عميد كلية الزراعة وتوجيھاته الدور الفاعل كما كان للسيد عميد كلية الزراعة وتوجيھاته الدور الفاعل
في ابراز المبتكرات والمعروضات بالشكل الMئق والذي نال في ابراز المبتكرات والمعروضات بالشكل الMئق والذي نال 

 . . كل الزائرين لجناح كلية الزراعة كل الزائرين لجناح كلية الزراعة استحساناستحسان
السيد حسام كيف لك ان تصف نوعية المعروضات السيد حسام كيف لك ان تصف نوعية المعروضات**

؟��والمشاركات والمشاركات  ؟ قسام الكلية  قسام الكلية
:: استطيع ان اجمل مشاركة كليتنا بالشكل ا�تياستطيع ان اجمل مشاركة كليتنا بالشكل ا�تي--

كانت كل ا�قسام المشاركة في المعرض متميزة في كانت كل ا�قسام المشاركة في المعرض متميزة في
معروضاتھا وكان من ابرز ھذه ا�قسام قسم الثروة الحيوانية معروضاتھا وكان من ابرز ھذه ا�قسام قسم الثروة الحيوانية 

ث ساھم في عدد من ا�بتكارت العلمية ومنھا الجھازث ساھم في عدد من ا�بتكارت العلمية ومنھا الجھاز حيحي
مبتكر لقياس طراوة اللحوم وما يميز ھذا الجھاز انه غير مبتكر لقياس طراوة اللحوم وما يميز ھذا الجھاز انه غير الال

متوفر في السوق المحلية مما سيوفر فرصة جيدة للباحثين متوفر في السوق المحلية مما سيوفر فرصة جيدة للباحثين 
وعربة وعربة الداجنةالداجنةالطيورالطيور كذلك جھاز قص منقاركذلك جھاز قص منقار..لMستفاده منه لMستفاده منه 

برة عراقية برة عراقية عھا بخعھا بخــــــــناعي تم تصنيناعي تم تصنيــــــــلقيح ا�صطلقيح ا�صطــــــــــــــللتللت
..وھي تماثل الجھاز المستورد من حيث الجودة وھي تماثل الجھاز المستورد من حيث الجودة%% 100100

حيث حيث من من ميزة ميزةتتاما قسم البستنة فكان ايضا من ا�قسام الماما قسم البستنة فكان ايضا من ا�قسام الم
صنف ھجين من الطماطة لسد حاجة صنف ھجين من الطماطة لسد حاجة مبتكراته منھا انتاج مبتكراته منھا انتاج 

..السوق المحلية وھو صنف واعد ينافس ا�صناف العالمية السوق المحلية وھو صنف واعد ينافس ا�صناف العالمية 
ر المحارير المحاريكذلك تم عرض طريقة جديدة ومبتكرة لتنمية الفطكذلك تم عرض طريقة جديدة ومبتكرة لتنمية الفط

و على وسط محليعلى وسط محلي ووبأقل التكاليف الفطر المحاري من الفطر المحاري من يعتبر يعتبر وبأقل التكاليف
حذات القيمة ذات القيمة الغذائية الغذائية المواد المواد  حالعالية %% 2020يث يحتوي على يث يحتوي على العالية

علوم ا�غذية علوم ا�غذية اما قسم اما قسم..%%3030ھن تصل الى ھن تصل الىددبروتين ونسبة بروتين ونسبة
فقد شارك بعدد من المنتجات التي تم فقد شارك بعدد من المنتجات التي تم والتقانات ا�حيائية والتقانات ا�حيائية 

ا اتصنيعھا في القسم وقد شملت عدد من نواع ا�جبان الخالية نواع ا�جبان الخالية تصنيعھا في القسم وقد شملت عدد من
..وكذلك القشطة واللبن الرائب والزبدةوكذلك القشطة واللبن الرائب والزبدة رولرولمن الكولستمن الكولست

بمجموعة من بمجموعة من ولقسم الوقاية كانت ھناك مشاركة ايضا ولقسم الوقاية كانت ھناك مشاركة ايضا
و والبحوث المتميزة في مجال وقاية النبات تم عرض انواع تم عرض انواع البحوث المتميزة في مجال وقاية النبات
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عالية النقاوة والجودة من العسل الطبيعي الذي تم انتاجه في عالية النقاوة والجودة من العسل الطبيعي الذي تم انتاجه في
 . . قسم قسم الال منحلمنحل

كانت كبيرة وفاعلة لكن ما الذي تم تحقيقه كانت كبيرة وفاعلة لكن ما الذي تم تحقيقه اذاً فالمشاركةاذاً فالمشاركة**
على مستوى المعرض وھل كانت ھنالك جوائز او شھادات على مستوى المعرض وھل كانت ھنالك جوائز او شھادات 

؟ ؟تقديرة تم الحصول عليھا  تقديرة تم الحصول عليھا
ب-- ببكل تأكيد فقد توجت ھذه المشاركة من قبل الكلية حصول حصول الالبكل تأكيد فقد توجت ھذه المشاركة من قبل الكلية

، اذ  ، اذ على المراتب الثMثة ا�ولى في مجال العلوم الزراعية على المراتب الثMثة ا�ولى في مجال العلوم الزراعية
ريسي في قسم الثروة ريسي في قسم الثروة نال السيد حسن سعد التميمي التدنال السيد حسن سعد التميمي التد

أحمد ھاشم أحمد ھاشم السيدالسيدكما حصل كما حصل،، الحيوانية على الجائزة ا�ولى الحيوانية على الجائزة ا�ولى 
من قسم البستنة على المرتبتين الثانية من قسم البستنة على المرتبتين الثانية نبيل جوادنبيل جوادالسيد السيدوو

..والثالثة والثالثة 
ونحن بدورنا كأسرة تحرير رسالة كلية الزراعة نتمنى ان ونحن بدورنا كأسرة تحرير رسالة كلية الزراعة نتمنى ان

هللا  هللا تكون ھنالك مشاركات اوسع واكثر ان شاء  . . تكون ھنالك مشاركات اوسع واكثر ان شاء
ث عن الجوائز التي حصلت عليھاث عن الجوائز التي حصلت عليھا ومادمنا في اطار الحديومادمنا في اطار الحدي

 التميمي التميمي الكلية حيث نرحب بھذه الوقفة مع السيد حسن سعد الكلية حيث نرحب بھذه الوقفة مع السيد حسن سعد
..الحاصل على الجائزة ا�ولى الحاصل على الجائزة ا�ولى

؟** ؟ السيد حسن ما ھو مضمون مشاركتك في ھذا المعرض  السيد حسن ما ھو مضمون مشاركتك في ھذا المعرض
معالجة العقم في معالجة العقم في ( ( شاركُت ببحثين ا�ول كان بعنوان شاركُت ببحثين ا�ول كان بعنوان--

الطريقة الطريقة--كية كية استخدام ازالة الغدة الزماستخدام ازالة الغدة الزم( ( والثاني والثاني ) ) الدواجن الدواجن 
، وقد، وقد ) ) طيور السمان طيور السمانلليياجاجفي تحسين ا�داء �نتفي تحسين ا�داء �نت--العراقية العراقية 
.. عن البحث ا�ولعن البحث ا�ولا�ولى ا�ولى ئزة ئزة نلت الجانلت الجا

؟** ؟ وما ھي فكرة ھذا البحث  وما ھي فكرة ھذا البحث

 : : يمكن ان اوجز الفكرة بالشكل التالي يمكن ان اوجز الفكرة بالشكل التالي--
 ھذه الفكرة مستوحاة من العادات الشعبية حيث يقوم بعضھذه الفكرة مستوحاة من العادات الشعبية حيث يقوم بعض
المربين بكوي منطقة الذيل في الدجاج الذي يتوقف عن المربين بكوي منطقة الذيل في الدجاج الذي يتوقف عن

ي يا�نتاج وعند دراسة ھذه العادة تبين لنا اساس علمي لخص لخصتتا�نتاج وعند دراسة ھذه العادة تبين لنا اساس علمي
بوجود غدة عند منبت الذيل تعرف بالغدة الزمكية وعند بوجود غدة عند منبت الذيل تعرف بالغدة الزمكية وعند 

في استعادة في استعادة يحثيحثيحدث تغير ھرموني يحدث تغير ھرموني ازالتھا وكوي مكانھا ازالتھا وكوي مكانھا 
ھذ الىالى رةرةتجدر ا�شاتجدر ا�شا..الطير لقابليته ا�نتاجية الطير لقابليته ا�نتاجية  ا النوع منا النوع من ان ھذان

ا�بحاث تم و�ول مرة في العراق و� توجد ابحاث مماثلة في ا�بحاث تم و�ول مرة في العراق و� توجد ابحاث مماثلة في
ا�ستاذ ا�ستاذ الرائدالرائدواول من عمل في ھذا المجال واول من عمل في ھذا المجال،، الدول ا�خرى الدول ا�خرى 

الدكتور سعد عبد الحسين ناجي التدريسي في قسم الثروة الدكتور سعد عبد الحسين ناجي التدريسي في قسم الثروة 
 . . الحيوانية الحيوانية 

نتمنى لك ولكل الباحثين الشباب المزيد من التقدم والنجاح نتمنى لك ولكل الباحثين الشباب المزيد من التقدم والنجاح
العزيزة الرقي والتقدم من خMل جھود ابناءھا العزيزة الرقي والتقدم من خMل جھود ابناءھا ولمسيرة كليتناولمسيرة كليتنا

.. البررة البررة 
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))HH11NN11((ا*نفلونزا الوبائية ا*نفلونزا الوبائية

السيد عميد كلية الزراعة مع السيد رئيس قسم الثروة الحيوانيةالسيد عميد كلية الزراعة مع السيد رئيس قسم الثروة الحيوانية

اقام قسم الثروة الحيوانية وبرعاية مباشرة من السيد اقام قسم الثروة الحيوانية وبرعاية مباشرة من السيد 

،الدكتور الدكتور ا�ستاذ ا�ستاذ عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة  ،حمزة الزبيدي  حمزة الزبيدي

HH11NN11حول مرض انفلونزا الخنازيرحول مرض انفلونزا الخنازيرعلمية علمية ندوة ندوة

وكيفية الوقاية منه وقد وكيفية الوقاية منه وقد واسباب ظھوره وانتشاره واسباب ظھوره وانتشاره

حضر الندوة السيد رئيس قسم الثروة الحيوانية حضر الندوة السيد رئيس قسم الثروة الحيوانية 

وعدد من اساتذة وعدد من اساتذة الدكتور محمد علي اسحق الدكتور محمد علي اسحق ا�ستاذ ا�ستاذ 

وطلبة القسم فضM عن عدد من المختصين من وطلبة القسم فضM عن عدد من المختصين من 

..الزراعة الزراعة وزارة وزارة 

الدكتور ضياء الدكتور ضياء ا�ستاذ ا�ستاذ اديرت من قبل اديرت من قبل جلسات الندوةجلسات الندوة

الحسني رئيس جمعية علوم الدواجن والمسؤول عن الحسني رئيس جمعية علوم الدواجن والمسؤول عن 

..ةةالندوة والسيد رئيس قسم الثروة الحيوانيالندوة والسيد رئيس قسم الثروة الحيواني

محاضرات ا�ولى القيت من محاضرات ا�ولى القيت منةةالندوة ثMثالندوة ثMثتضمنت تضمنت

..ر سعد الندا من جامعة النھرينر سعد الندا من جامعة النھرينقبل الدكتوقبل الدكتو

الفايروس الفايروس طبيعة طبيعة محاور مھمة حول محاور مھمة حول حيث تناول فيھا حيث تناول فيھا

لالمالم لسبب انتقاله انتقاله الوراثي وطرقالوراثي وطرقههلمرض وتركيبلمرض وتركيبسبب

ومن اھم ما اشتملت ھذه المحاضرة في رأي ومن اھم ما اشتملت ھذه المحاضرة في رأي 

الدكتور سعد الندا ھو ان تسمية افلونزا الخنازير الدكتور سعد الندا ھو ان تسمية افلونزا الخنازير 

 فلونزا فلونزا ــــــنن��ھا باھا باــــتحتاج الى وقفه وفضل ان يطلق عليتحتاج الى وقفه وفضل ان يطلق علي

من الخنزير من الخنزير تنتقل بين البشر فقط وليستنتقل بين البشر فقط وليس الوبائية �نھاالوبائية �نھا

التي التيا الطيورا الطيورعلى العكس من انفلونزعلى العكس من انفلونز الى ا�نسانالى ا�نسان

تنتقل من الطيور الى البشر وقد استرسل موضحا تنتقل من الطيور الى البشر وقد استرسل موضحا 

صعوبة السيطرة على ھذا الفايروس �نه مكون من صعوبة السيطرة على ھذا الفايروس �نه مكون من 

عند دخولة عند دخولةووقطع قطع88مكون من مكون منRRNNAAحامض نوويحامض نووي

نوع نوع 146146الى خلية معينة فانه يمكن ان يصنع فيھا الى خلية معينة فانه يمكن ان يصنع فيھا 

جديد من ھذا الفايروس اما اذا دخل نوعين من ھذا جديد من ھذا الفايروس اما اذا دخل نوعين من ھذا 

نوع جديد نوع جديد 256256نه ينتج نه ينتج فافا واحدةواحدة الفايروس في خليةالفايروس في خلية

من مما يدلمما يدل على مدى خطورة ھذا النوع من على مدى خطورة ھذا النوع

..الفايروسات وصعوبة السيطرة عليھا الفايروسات وصعوبة السيطرة عليھا 
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مكون مكون ) ) والحديث للدكتور سعد النداوالحديث للدكتور سعد الندا( ( ھذا الفايروس ھذا الفايروس

،((مختلفة مختلفة من توليفة من ثMث فايروسات من توليفة من ثMث فايروسات  ، ا�نسان ا�نسان

..) ) الطيور والخنازيرالطيور والخنازير

ي ھذهي ھذهففضرالثاني ضرالثانيد سعد عبد الحسين كان المحاد سعد عبد الحسين كان المحا..أأ

، حيث وقد اكموقد اكم الندوةالندوة ، حيثل ما بدائه الدكتور سعد الندا ل ما بدائه الدكتور سعد الندا

الجيني الجيني وافيا عن التركيبوافيا عن التركيب شرحاشرحا عطىعطىأأ

لھذاالفايروس وطرق الدفاع التي تقوم بھا خMيا لھذاالفايروس وطرق الدفاع التي تقوم بھا خMيا 

ضد ھذا ضد ھذاوو الجسم لمقاومة الفايروسات بشكل عام الجسم لمقاومة الفايروسات بشكل عام 

الفايروس بشكل خاص كما بين ما يصطلح عليه الفايروس بشكل خاص كما بين ما يصطلح عليه 

ي. . مرحلة الوباء عالميا مرحلة الوباء عالميا  يحيث ةةللرحرحكون في المكون في المــــــــــــحيث

وانات والثانية وانات والثانية ــــــــــــــــــولى عندما ينتقل بين الحيولى عندما ينتقل بين الحيا�ا�

يب ا�نسان والثالثة عندما ينتقل من يب ا�نسان والثالثة عندما ينتقل من ــــــندما يصندما يصــــــــــعع

انسان الى اخر والرابعة عندما يخرج خارج البMد انسان الى اخر والرابعة عندما يخرج خارج البMد 

والخامسة عندما يستقر بين بلدين على ا�قل والخامسة عندما يستقر بين بلدين على ا�قل 

..والسادسة عندما ينتشر عالميا والسادسة عندما ينتشر عالميا 

ر علي شلش من كلية الطبر علي شلش من كلية الطب لمحاضر الدكتولمحاضر الدكتواا

تطرق بشكل موسع الى جانب مھم في تطرق بشكل موسع الى جانب مھم في بيطري بيطري الال

وھو التوعية عن طريق وسائل وھو التوعية عن طريق وسائل مواجھة ھذا الوباء مواجھة ھذا الوباء 

ا�عMم مركزا على ان يكون ھذا الدور ايجابيا واكد ا�عMم مركزا على ان يكون ھذا الدور ايجابيا واكد 

كل من يدلي بتصريح في ھذا كل من يدلي بتصريح في ھذا يتوخى يتوخى على ان على ان 

وان ينقل المعلومة وان ينقل المعلومة دقة وحقيقة ھذا الوباء دقة وحقيقة ھذا الوباء المجالالمجال

..بشكل صحيحبشكل صحيح

ا�سئلة ا�سئلة من من بعدد بعدد وفي ختام الندوة توجة الحاضرونوفي ختام الندوة توجة الحاضرون

بدورھم بان بدورھم بانااالذين اكدوالذين اكدوننييالى السادة المحاظرالى السادة المحاظر

ان الندوةالندوة الندوات والتوصيات التي تخرج عنالندوات والتوصيات التي تخرج عن يجب ان يجب

وختمت الندوه بتقديم كتب وختمت الندوه بتقديم كتب مكانھا في التطبيقمكانھا في التطبيقتاخذ تاخذ 

..الشكر الى السادة المحاضرين الشكر الى السادة المحاضرين 
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فلل اجتماعھا الثالثاجتماعھا الثالثكلية الزراعة تحتضن كلية الزراعة تحتضن فعمداء كليات الزراعة ي الجامعاتي الجامعات عمداء كليات الزراعة
 العراقيةالعراقية

لعمداء كليات لعمداء كليات الثالثالثالث الدوريالدورياجتماعھا اجتماعھا كلية كلية الالاحتضنت احتضنت
عاء الثاني عشر عاء الثاني عشر الزراعة في الجامعات العراقية يوم ا�ربالزراعة في الجامعات العراقية يوم ا�رب

ا 20092009ببآآمن من  اوقد ديرت جلسات المؤتمر من قبل عميد ديرت جلسات المؤتمر من قبل عميد وقد
بعد ان سبقھا اجتماع لرؤساء بعد ان سبقھا اجتماع لرؤساءد حمزة الزبيديد حمزة الزبيدي..أأالكلية الكلية 

وتبادل السادة وتبادل السادة ات الزراعة ات الزراعة ا�قسام المتناظرة في كليا�قسام المتناظرة في كلي
سبل تطوير العملية سبل تطوير العملية اء الكليات الزراعية ا�راء حول اء الكليات الزراعية ا�راء حول عمدعمد

التعليمية وا�رتقاء بمستوى الطلبة في الدراسات ا�ولية التعليمية وا�رتقاء بمستوى الطلبة في الدراسات ا�ولية 
قادرين على قادرين علىااليكونوليكونو الخرجينالخرجينعزز قدرات عزز قدراتيي بمابماوالعليا والعليا 

اد الدور الرياديالدور الريادي تأديةتأدية امة حركة التطور الزراعي في امة حركة التطور الزراعي في في ادفي
العديد من القضايا ا�خرى مثل العديد من القضايا ا�خرى مثل كما تم مناقشة كما تم مناقشة..ددالبلالبل

توحيد تسميات توحيد تسميات كذلك كذلكووالدراسية وتحديثھا الدراسية وتحديثھا توحيد المناھج توحيد المناھج 
ا�قسام العلمية واضافة اوحذف بعض المقررات الى ا�قسام العلمية واضافة اوحذف بعض المقررات الى 

..بما يواكب حركة التطور في العالم بما يواكب حركة التطور في العالم المناھج الحالية المناھج الحالية 
الدكتور حمزة الزبيدي عميد كلية الدكتور حمزة الزبيدي عميد كلية ا�ستاذ ا�ستاذ وقد اشار وقد اشار
 جتماعجتماعجلسات ا�جلسات ا�الذي ادار الذي ادار جامعة بغداد جامعة بغداد / / الزراعة الزراعة 

توجيھات معالي وزير التعليم العالي والبحث توجيھات معالي وزير التعليم العالي والبحث الىالى لموسعلموسعاا
العلمي ا�ستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي وتأكيده على العلمي ا�ستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي وتأكيده على 

مخرجات التعليم العالي وبخاصة مخرجات التعليم العالي وبخاصة عناصر الجودة فيعناصر الجودة في
ليات الزراعة واھتمام معاليه بضرورة رفع حركة ليات الزراعة واھتمام معاليه بضرورة رفع حركةكك

ثم ثم،، البحث العلمي المواكب للتطور الھائل في العالم البحث العلمي المواكب للتطور الھائل في العالم 
المعوقات التي تواجه المسيرة التعليمية ومنھا المعوقات التي تواجه المسيرة التعليمية ومنھا تطرق الى تطرق الى 

معالجة النقص الحاصل في عدد التدريسيين في بعض معالجة النقص الحاصل في عدد التدريسيين في بعض 
التعاون بين الجامعات وتقديم الدعم التعاون بين الجامعات وتقديم الدعم الكليات من خMل الكليات من خMل 

بما بما والتسھيMت المادية والعلمية الى الكليات الحديثةوالتسھيMت المادية والعلمية الى الكليات الحديثة
..لھالھا علمية علمية يعزز المكانة اليعزز المكانة ال

ية تحديث المناھج الدراسية لطلبة ية تحديث المناھج الدراسية لطلبة اھماھم كما اشار الىكما اشار الى
الدراسات ا�ولية والجھد على اكمالھم بمستوى الدراسات ا�ولية والجھد على اكمالھم بمستوى 

 . . الدراسات العليا من حيث المقررات وخطط البحث الدراسات العليا من حيث المقررات وخطط البحث 
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وقد حظر ا�جتماع السيد معاون العميد للشؤون ا�دارية وقد حظر ا�جتماع السيد معاون العميد للشؤون ا�دارية
الدكتور حميد خلف خربيط وكانت له المشاركة الفعالة الدكتور حميد خلف خربيط وكانت له المشاركة الفعالة 

..في ھذا ا�جتماع في ھذا ا�جتماع 

عبد الخالق مھدي عميد كلية الزراعة جامعة عبد الخالق مھدي عميد كلية الزراعة جامعة كتور كتور الدالداما اما
ديالى فقد ذكر في كلمته الى رسالة الكلية بأن ھذا ديالى فقد ذكر في كلمته الى رسالة الكلية بأن ھذا 

المماثلة فرصة مھمة لتبادل المماثلة فرصة مھمة لتبادل ا�جتماع وا�جتماعات ا�جتماع وا�جتماعات 
ا�فكار بين عمداء الكليات وتحيد الرؤى المستقبلية ومد ا�فكار بين عمداء الكليات وتحيد الرؤى المستقبلية ومد 
جسور التعاون بين كليات الزراعة في العراق خدمة جسور التعاون بين كليات الزراعة في العراق خدمة 

لللمسيرة العلمية للمسيرة العلمية  لفي بلدنا لعزيز كما كان  ھيئة التحرير ھيئة التحرير في بلدنا لعزيز كما كان
شاكر حنتوش عداي عميد كلية الزراعة شاكر حنتوش عداي عميد كلية الزراعة الدكتور الدكتور وقفة معوقفة مع

..جامعة البصرةجامعة البصرة

والذي اكد على ضرورة تنفيذ ما تم تداوله بين السادة والذي اكد على ضرورة تنفيذ ما تم تداوله بين السادة
العمداء حول توحيد المناھج واستحداث بعض الدروس العمداء حول توحيد المناھج واستحداث بعض الدروس 

لك لكت وكذت وكذاارفع المستوى العلمي للكليرفع المستوى العلمي للكلي التي تساھم فيالتي تساھم في
..ي للطلبةي للطلبةالالالتدريب العالتدريب العتعزيز تعزيز 

ناھل محمد علي عميد كلية الزراعة ناھل محمد علي عميد كلية الزراعة الدكتور الدكتور اكداكدفيما فيما
رر والغابات في جامعة الموصل الى اھمية اعادة النظوالغابات في جامعة الموصل الى اھمية اعادة النظ

..بالمناھج الدراسية وتطويرھابالمناھج الدراسية وتطويرھا
وفي رده على سؤال توجھنا به حول المقترحات حول وفي رده على سؤال توجھنا به حول المقترحات حول

الدراسات العليا وا�متحان التنافسي اجاب بان ھناك الدراسات العليا وا�متحان التنافسي اجاب بان ھناك 
ي يمقترحين ا�ول قول بان يكون ا�متحان موحدا وا�خر قول بان يكون ا�متحان موحدا وا�خر مقترحين ا�ول

بان تكون ھناك خصوصية لكل كلية وسوف يتم التداول بان تكون ھناك خصوصية لكل كلية وسوف يتم التداول 
مع السادة العمداء حول ھذا الشان كما اكد على ضرورة مع السادة العمداء حول ھذا الشان كما اكد على ضرورة 
وجود عMقة وثيقة بين المؤسسات البحثية ودوائر الدولة وجود عMقة وثيقة بين المؤسسات البحثية ودوائر الدولة

مؤكدا مؤكدا المختصة من اجل وضع سياسة زراعية فعالة المختصة من اجل وضع سياسة زراعية فعالة 
التوعية الزراعية التوعية الزراعية ا�عMم في نشرا�عMم في نشر دوردورعلى اھمية على اھمية 

والترويج لMفكار والطرق الحديثة والمنتجات الواعدة والترويج لMفكار والطرق الحديثة والمنتجات الواعدة 
 فيفياصحاب رؤوس ا�موال اصحاب رؤوس ا�موال المستثمرين من المستثمرين من يشجع يشجع ممامما

ت عالية الجودة وفرص عمل لكثير منت عالية الجودة وفرص عمل لكثير من توفير منتجاتوفير منتجا
..الشبابالشباب

ب بوفي ختام كMمه المقتضب اشاد الدكتور ناھل كلية كلية دور دور وفي ختام كMمه المقتضب اشاد الدكتور ناھل
ھا الكلية الرائدة وا�م ھا الكلية الرائدة وا�م جامعة بغداد باعتبارجامعة بغداد باعتبار/ / الزراعة الزراعة 

حسين حسين الدكتور الدكتور اما اما،، طرطرــــــــلبقية الكليات الزراعية في القلبقية الكليات الزراعية في الق
د كلية الزراعة جامعة كربMءد كلية الزراعة جامعة كربMءــــــــعميعميي عبد الطيفي عبد الطيفــــــــــعلعل

نفف نقد انظم بصوته الى من عمداء الكليات في من عمداء الكليات في ظرائه ظرائه قد انظم بصوته الى
ضرورة توحيد الرؤى وا�فكار من اجل تطوير العملية ضرورة توحيد الرؤى وا�فكار من اجل تطوير العملية 
التعليمية في العراق وضرورة وضع خطط مشتركة بين التعليمية في العراق وضرورة وضع خطط مشتركة بين 
الجھات التعليمية وا�نتاجية من اجل تطوير العملية الجھات التعليمية وا�نتاجية من اجل تطوير العملية 

..التعليمية والزراعية في البMدالتعليمية والزراعية في البMد
وقد اورد بعض ا�مثلة في محافظة كربMء من خMل وقد اورد بعض ا�مثلة في محافظة كربMء من خMل

للمزارعين واقامة للمزارعين واقامة اعطاء المشورة اعطاء المشورة مساھمة الكلية فيمساھمة الكلية في
من الدورات التطويرية في مجا�ت متعددة من من الدورات التطويرية في مجا�ت متعددة من عدد عدد 

ضمنھا زراعة الحزام ا�خضر وتربية النحل وانتاج ضمنھا زراعة الحزام ا�خضر وتربية النحل وانتاج 
.. انواع من الفطر ومواد اخرى كثيرةانواع من الفطر ومواد اخرى كثيرة
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نشاطات ا*قسام العلمينشاطات ا*قسام العلمي

 قسم ا*قتصاد الزراعيقسم ا*قتصاد الزراعي

اذذييففتم تنتم تن--11 ادورات تدريبة بناء على حاجة دوائر لدولة لدولة دورات تدريبة بناء على حاجة دوائر
ا�خرى خارج وزارة التعليم العالي وكجزء من التعاون ا�خرى خارج وزارة التعليم العالي وكجزء من التعاون 

اقيمت دورتان اقيمت دورتان ئر الدولة ا�خرىئر الدولة ا�خرىبين الجامعة ودوابين الجامعة ودوا
احدھما في تقيم المشاريع وا�خرى في ادارة المزارع احدھما في تقيم المشاريع وا�خرى في ادارة المزارع 

..لكل دورة لكل دورة ) ) أيام أيام55((وبواقع وبواقع 
المالية المالية القسم في توضيح ابعاد ا�زمةالقسم في توضيح ابعاد ا�زمة شاركشارك--22

بادر بادر اذ اذ العراقي العراقي ا�قتصادا�قتصادعلى على وتداعياتھا وتاثيرھاوتداعياتھا وتاثيرھا
هللا علي((الدكتورالدكتور و والدكتور عبد هللا عليحسن عاشور و والدكتور عبد ) ) مضحيمضحي حسن عاشور

 ا�زمة المالية العالميةا�زمة المالية العالمية((الى تنظيم محاضرة بعنوانالى تنظيم محاضرة بعنوان
//في كلية الزراعة في كلية الزراعة ) ) وتداعيتھا على ا�قتصاد العراقيوتداعيتھا على ا�قتصاد العراقي

 20092009//55//1818 اسات العليا يوم ا�ثنين المصادفاسات العليا يوم ا�ثنين المصادفقاعة الدرقاعة الدر
الھئية الھئية العاشرة صباحا وحضرھا اعضاءالعاشرة صباحا وحضرھا اعضاء الساعةالساعة

لتدرسية وطلبة الدراسات العليا وا�ولية وكانت الدعوة لتدرسية وطلبة الدراسات العليا وا�ولية وكانت الدعوةاا
 . . عامة للجميع عامة للجميع 

القسم ممثM برئيس الندوة العلمية التي اقامتھا القسم ممثM برئيس الندوة العلمية التي اقامتھا شاركشارك--33
والتي اقيمت في فندق الرشيد لمناقشة والتي اقيمت في فندق الرشيد لمناقشة ) ) انماانما((منظمة منظمة 

 . . التقنيات ا�روائية الحديثة في العراق التقنيات ا�روائية الحديثة في العراق 
اسامة كاظم مدرس مادة النظرية اسامة كاظم مدرس مادة النظرية الدكتور الدكتور نظم نظم--44

تنظيم تنظيم مع طلبة المرحلة الثانيةمع طلبة المرحلة الثانية عاونعاونصادية بالتصادية بالتــــــــــقتقتا�ا�
بوسترات ونشرات جدارية توضح اشكال ومنحنيات بوسترات ونشرات جدارية توضح اشكال ومنحنيات 

 . . اقتصادية واحصائية تخص النظرية ا�قتصادية اقتصادية واحصائية تخص النظرية ا�قتصادية 
في في))مدرس مساعدمدرس مساعد((شاركت التدريسية شيماء علي شاركت التدريسية شيماء علي--55

زز القاء بحث عن مشكلة المياه في جامعة البصرة مركالقاء بحث عن مشكلة المياه في جامعة البصرة مرك
رع الذرة رع الذرةه وكفاءة الري لمزاه وكفاءة الري لمزاانتاجية المياانتاجية الميا((علوم البحارعلوم البحار

.. 20092009//44//1212بتاريخ بتاريخ ) ) الصفراء في محافظة بابلالصفراء في محافظة بابل
هللا علي مضحي في تقديم دراسة––66 هللا علي مضحي في تقديم دراسة ساھم الدكتور عبد ساھم الدكتور عبد

 . . عن السياسات الزراعية في العراقعن السياسات الزراعية في العراق

 قسم المكننةقسم المكننة

عبد الرزاق عبد عبد الرزاق عبد..دد..أأ((اشتراك كل من ا�ساتذة اشتراك كل من ا�ساتذة--11

رة رة في مؤتمر ا�دافي مؤتمر ا�دا) ) ھاني اسماعيلھاني اسماعيل اللطيف والمدرساللطيف والمدرس

––المتكاملة لMفات الزراعية المنعقد في جامعة تشرين المتكاملة لMفات الزراعية المنعقد في جامعة تشرين 

حيث حيث 20092009ايار ايار 1313--1111سوريا للفترة من سوريا للفترة من––الMذقية الMذقية

الة رش الة رشر عبد الرزاق في المؤتمر ا�ولر عبد الرزاق في المؤتمر ا�ول عرض الدكتوعرض الدكتو

ومبيدامبيدا وت ا�عشاب وا�دغال تحت التربة اعجاب اعجابتتقد نالقد نالت ا�عشاب وا�دغال تحت التربة

الوطن العربي اذ تعتبر ھذه الوطن العربي اذ تعتبر ھذه المؤتمرين من كافة ارجاءالمؤتمرين من كافة ارجاء

ا�ل�لاا اة كول نموذج في الوطن العربي ول نموذج في الوطن العربية كوسجلت براءة براءة وسجلت

.. اختراع اختراع 

اشترك القسم في مؤتمر ا�بداعات الطMبية المنعقد اشترك القسم في مؤتمر ا�بداعات الطMبية المنعقد--22

 الة الحش المحورة الميكانيكيةالة الحش المحورة الميكانيكيةبعرض بعرضدد في جامعة بغدافي جامعة بغدا

فيفي باشراف المدرس علي محمد الشيخ وقد عرضباشراف المدرس علي محمد الشيخ وقد عرض

المؤتمر افMم وثاقية عن المكننة الزراعية نالت اعجاب المؤتمر افMم وثاقية عن المكننة الزراعية نالت اعجاب 

نشاطات القسم من وسائل نشاطات القسم من وسائل كذلككذلك المؤتمرين وعرضالمؤتمرين وعرض

.. ايضاح وابحاث ورسائل ماجستيرايضاح وابحاث ورسائل ماجستير

 ا*نتاج الحيوانيا*نتاج الحيواني

استضاف قسم ا�نتاج الحيواني مجموعة من طلبة استضاف قسم ا�نتاج الحيواني مجموعة من طلبة--11

الشطرة وذلك لزيارة الشطرة وذلك لزيارة / / القسم المناظر في المعھد التقني القسم المناظر في المعھد التقني 

القسم المذكور ومعمل ا�لبان وحقول ا�نتاج الحيواني القسم المذكور ومعمل ا�لبان وحقول ا�نتاج الحيواني 

طب البيطري وتألفت ھذه طب البيطري وتألفت ھذه في الكلية الزراعة وبين كلية الفي الكلية الزراعة وبين كلية ال

اللجان من مجموعة من ا�ساتذة والباحثين في مجال اللجان من مجموعة من ا�ساتذة والباحثين في مجال 

.. ا�نتاج الحيوانيا�نتاج الحيواني

.. خنازيرخنازيرعقد القسم ندوة عن افMونزا العقد القسم ندوة عن افMونزا ال--22

قدم السيد سرمد سالم عبد الستار محاظرة صباح يوم قدم السيد سرمد سالم عبد الستار محاظرة صباح يوم--33

وفي قاعة قسم ا�نتاج وفي قاعة قسم ا�نتاج 20092009//55//44ا�ثنين الموافق ا�ثنين الموافق 

ارة من ا�فMم ارة من ا�فMم الحيواني عرض فيھا مجموعة مختالحيواني عرض فيھا مجموعة مخت

الوثائقية العلمية التي تخص الثروة الحيوانية وبحضور الوثائقية العلمية التي تخص الثروة الحيوانية وبحضور 

معظم اساتذة وطلبة الدراسات العليا في القسم وقد ثمن معظم اساتذة وطلبة الدراسات العليا في القسم وقد ثمن 

الحضور ھذه المبادرة التي بذلت من قبل السيد سرمد الحضور ھذه المبادرة التي بذلت من قبل السيد سرمد 

.. في جمع ھذه المادة العلمية الثمينةفي جمع ھذه المادة العلمية الثمينةعبد الستار عبد الستار 

دراسات دراسات طMب الطMب الللقسم ا�نتاج الحيواني قسم ا�نتاج الحيواني استضافة استضافة––44

..العليا في مؤتمر علمي حضره ممثل لجامعة يوتاه العليا في مؤتمر علمي حضره ممثل لجامعة يوتاه 

استضاف قسم الثروة الحيوانية مؤتمر حول مرض استضاف قسم الثروة الحيوانية مؤتمر حول مرض--55

//66//33قي قاعة القسم وذلك في يوم قي قاعة القسم وذلك في يوم خنازيرخنازيرانفلونزا الانفلونزا ال

20092009 ..
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 ا*بحاث العلمية المنشورةا*بحاث العلمية المنشورة

ا�بحاث المنشورة من قبل اساتذة قسم المحاصيل ا�بحاث المنشورة من قبل اساتذة قسم المحاصيل**

..الحقلية الحقلية 

ا-- اموت .. لخMيا المبرمجلخMيا المبرمجموت

.. ادارة ري المحاصيل والتربة لتحمل الجفافادارة ري المحاصيل والتربة لتحمل الجفاف--

تحليل ثباتية الحاصل لعدد من التراكيب الوراثية لزھرة تحليل ثباتية الحاصل لعدد من التراكيب الوراثية لزھرة--

 . . الشمس باستخدام بعض النماذج ا�حصائية الشمس باستخدام بعض النماذج ا�حصائية 

 . . دورة التقانات الجزيئية في رسم الخرائط الوراثيةدورة التقانات الجزيئية في رسم الخرائط الوراثية--

ا-- االتباينات الوراثية وا�رتباط والمظھرية وتحليل لمسار لمسار التباينات الوراثية وا�رتباط والمظھرية وتحليل

في الذرة البيضاء تحت تاثير في الذرة البيضاء تحت تاثيرههلحاصل الحبوب ومكوناتلحاصل الحبوب ومكونات

..الموقع الموقع 

..العراق العراقل ھجن الذرة العلفية الىل ھجن الذرة العلفية الىادخاادخا--

تقديرات متوسط حجم العينة ونسبة المجب في المعاينة تقديرات متوسط حجم العينة ونسبة المجب في المعاينة--

مع تطبيق عملي  مع تطبيق عملي الفردية البتورة  . . الفردية البتورة

تأثير التسميد الورق بالنتروجين والبوتاسيوم في تأثير التسميد الورق بالنتروجين والبوتاسيوم في--

 . . نات وخواص ا�لياف نات وخواص ا�لياف حاصل القطن وبعض مكوحاصل القطن وبعض مكو

تأثير مبيدات ا�دغال والشد المائي في موقعين على تأثير مبيدات ا�دغال والشد المائي في موقعين على--

..نبات الرز والذرة الصفراء والحنطة نبات الرز والذرة الصفراء والحنطة 

سلوك اصناف من حنطة الخبز بتاثيرات المسافات بين سلوك اصناف من حنطة الخبز بتاثيرات المسافات بين--

 . . خطوط الزراعة خطوط الزراعة 

تأثير مواعيد اضافة مستويات من النتروجين ومعد�ت تأثير مواعيد اضافة مستويات من النتروجين ومعد�ت--

 . . البذار في صفات ورقة العلم البذار في صفات ورقة العلم 

ير تجزأة السماد البوتاسي في الصفات الفسلجية ير تجزأة السماد البوتاسي في الصفات الفسلجية تأثتأث--

 . . للذرة الصفراء للذرة الصفراء 

 . . تقيم بعض اصناف الباقMء بتاثير مبيدات ا�دغال تقيم بعض اصناف الباقMء بتاثير مبيدات ا�دغال--

تقيم حاصل بعض اصناف نبات الحبة السوداء تحت تقيم حاصل بعض اصناف نبات الحبة السوداء تحت--

 . . تأثير ظروف مناخية مختلفة تأثير ظروف مناخية مختلفة 

 . . تاليف كتاب مكافحة ا�دغال العلميتاليف كتاب مكافحة ا�دغال العلمي--

فتأثير تراكيز مختلفتأثير تراكيز مختلف-- فة من البورون ي الحاصلي الحاصلة من البورون

 . . ومكوناتة لتراكيب وراثية من فستق الحقل ومكوناتة لتراكيب وراثية من فستق الحقل

استجابة تراكيب وراثية من حنطة الخبز لمواعيد استجابة تراكيب وراثية من حنطة الخبز لمواعيد--

 . . الزراعة الزراعة 

--Mاثر طرق الزراعة واللقاح البكتيري في انتاجية الباقMءءاثر طرق الزراعة واللقاح البكتيري في انتاجية الباق

 . . العلفية المزروعة في حقول الرز العلفية المزروعة في حقول الرز

 . . اثر المنافسة في انتاجية الذرة البيضاء اثر المنافسة في انتاجية الذرة البيضاء--

ناف من الذرة البيضاء للكثافات ناف من الذرة البيضاء للكثافات استجابة ثMثة اصاستجابة ثMثة اص--

 . . النباتية النباتية 

GGlluuttaammiinneeووAAssccoorrbbiiccووAAllaanniinneeتأثير اضافة تأثير اضافة--

في حاصل محصول في حاصل محصولهه في محتوى الكلوروفييل وانعكاسفي محتوى الكلوروفييل وانعكاس

 . . الذرة الصفراء الذرة الصفراء 

الخبز الخبز ــــــلفة من قمح ــــــلفة من قمح جابة اصناف مختجابة اصناف مختــــــــــاستاست--

TTrriittiiccuumm aaeessttiivvuumm LL..جھاد المائي تحت ظروفMجھاد المائي تحت ظروف لMل

في حاصل الحبوب ومكوناتة وا�ستھMك في حاصل الحبوب ومكوناتة وا�ستھMك التأثير التأثير ( ( الحقلالحقل

.المائي وكفائة استعمال الماءالمائي وكفائة استعمال الماء (. (

SSoorrgghhuummاستجابة صنفين من الذرة استجابة صنفين من الذرة-- bbiiccoolloorr LL..

التأثير في حاصل التأثير في حاصل((لMجھاد المائي تحت ظروف الحقل لMجھاد المائي تحت ظروف الحقل

الحبوب ومكوناتة وا�ستھMك المائي وكفائة استھMك الحبوب ومكوناتة وا�ستھMك المائي وكفائة استھMك 

.الماء الماء  (. (

ن-- ناثر اختMف مواعيد الزراعة في مراحل مو وحاصل مو وحاصل اثر اختMف مواعيد الزراعة في مراحل

ZZeeaaحبوب الذرة الصفراء حبوب الذرة الصفراء  mmaayyssLL....

الحاصل ومكوناتة للذرة الصفراء المزروعة في الحاصل ومكوناتة للذرة الصفراء المزروعة في--

..مواعيد مختلفة مواعيد مختلفة 

تأثير ازالة اغلفة العرنوص في حاصل الحبوب تأثير ازالة اغلفة العرنوص في حاصل الحبوب--

..وناتة للذرة الصفراء وناتة للذرة الصفراء مكمكوو

بحثا علميا مايزال قيد ا�نجاز وكذلك بحثا علميا مايزال قيد ا�نجاز وكذلك 4646با�ضافة الى با�ضافة الى

ا اتعاون مع بعض الجامعات والمراكز ..لبحثية لبحثية تعاون مع بعض الجامعات والمراكز
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 شكر وتقديرشكر وتقدير
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيدالسيد معاليمعاليكرم كرم**

الدكتور عبد ذياب العجيلي الدكتورة لمى خالد الدكتور عبد ذياب العجيلي الدكتورة لمى خالد ا�ستاذ ا�ستاذ 

بجائزة المرأة المثالية بجائزة المرأة المثالية ممثلة عن كلية الزراعة ممثلة عن كلية الزراعة البندر البندر 

..تقديرا لجھودھا العلمية المتميزةتقديرا لجھودھا العلمية المتميزة

ش** شحصل السادة التالية اسمائھم على كتب كر وتقدير كر وتقدير حصل السادة التالية اسمائھم على كتب

من قبل عمادة الكلية وذلك للجھود المبذولة من قبلھم من قبل عمادة الكلية وذلك للجھود المبذولة من قبلھم 

بانجازھم ا�عمال المكلفين بھا في مختبر ا�سماك وھم بانجازھم ا�عمال المكلفين بھا في مختبر ا�سماك وھم 

::كل من كل من 

 سعيد عبد السادة الشاوي سعيد عبد السادة الشاوي..دد

 تغريد صادق العبيدي تغريد صادق العبيدي..دد

 السيد عبد الخالق عبد الفاتح السيد عبد الخالق عبد الفاتح

 السيد محمد شاكر محمود السيد محمد شاكر محمود

ش** شحصل السيد ھمام مرزة علي كتاب كر وتقدير كر وتقدير حصل السيد ھمام مرزة علي كتاب

للجھود المبذولة من قبله في اعادة اعمار حقل الدواجن للجھود المبذولة من قبله في اعادة اعمار حقل الدواجن 

 . . والعناية بالحدائق والعناية بالحدائق 

 تراع والجوائزتراع والجوائزخخا*ا*ءات ءات برابرا

و..دد..أأحصل السادة حصل السادة** و سعد عبد الحسين ناجي زم زمااحح..دد..أأسعد عبد الحسين ناجي

عبد عبد خالدة خالدة..ددوو يةيةننالدراجي من قسم الثروة الحيواالدراجي من قسم الثروة الحيوا

 ية ية نات ا�حيائنات ا�حيائــــــا�غذية والتقا�غذية والتقمممن قسم علومن قسم علوالرحمن شاكر الرحمن شاكر 

على جوائز ذھبية خMل مشاركتھم في معرض الباسل على جوائز ذھبية خMل مشاركتھم في معرض الباسل

لل ــــــــشق اذ حصشق اذ حصــــفي العاصمة السورية دمفي العاصمة السورية دميم يم ــــــــــــــالذي اقالذي اق

ا..دد..أأ اسعد عبد الحسين ناجي على الجائزة ذھبية عن ذھبية عنللسعد عبد الحسين ناجي على الجائزة

براءة اختارع في ابحاثه في مجال الغدة الزمكية في براءة اختارع في ابحاثه في مجال الغدة الزمكية في 

و والدجاج ا..دد..أأالدجاج احازم جبار الدراجي على الجائزة ذھبية ذھبيةللحازم جبار الدراجي على الجائزة

ن براءة اختارع في ابحاثه في مجال استخدام اختراقن براءة اختارع في ابحاثه في مجال استخدام اختراقعع

في وءوءحيمن للبويضة كتقنية جديدة للتنبحيمن للبويضة كتقنية جديدة للتنبالال بالخصوبة في بالخصوبة

د قطعان الدجاجقطعان الدجاج داما شاكر فقد شاكر فقد خالدة عبد الرحمنخالدة عبد الرحمن..اما

..حصلت على جائزة افضل مخترعةحصلت على جائزة افضل مخترعة

سعد عبد الحسين سعد عبد الحسين..دد..أأكر ان السادة كر ان السادة لذلذجدير باجدير باــــــــمن المن ال

د..دد..أأوو و دحازم الدراجي و ا..حازم الدراجي اخالدة عبد ن يمثلونن يمثلون لرحملرحمخالدة عبد

.. كامل الوفد العراقي في المعرضكامل الوفد العراقي في المعرض

يد من التقدم خدمة لبلدنا يد من التقدم خدمة لبلدناف مبروك والى مزف مبروك والى مزــــــــــــــــــــــــالال

..العزيزالعزيز
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 20092009–– 20082008جازات الكلية للعام جازات الكلية للعام ــــــــــرز انرز انــــــــــــاباب

اھم اعمال التأھيل واpعمار والصيانة خMل الفترة التي اھم اعمال التأھيل واpعمار والصيانة خMل الفترة التي
كاظم الزبيدي مھام عميد كاظم الزبيدي مھام عميد الدكتور حمزةالدكتور حمزةا�ستاذ ا�ستاذ تسلم بھا تسلم بھا 

::كلية الزراعة كلية الزراعة 
 اصAح السياج الحديدي الخارجي للكلية اصAح السياج الحديدي الخارجي للكلية--11

المحاذي للشارع المحاذي للشارع جرى اصMح السياج الحديدي الخارجيجرى اصMح السياج الحديدي الخارجي
م من خMل اصMح مساند السياجم من خMل اصMح مساند السياج 100100العام وبطول العام وبطول 

واعادتھا الى واعادتھا الى الكونكريتية والحديدية المھدمة والمتضررةالكونكريتية والحديدية المھدمة والمتضررة
، ،مواقعھا ا�صلية مفاتحة الدائرة مفاتحة الدائرة وقد سبق ذلك وقد سبق ذلك مواقعھا ا�صلية

جامعة بغداد �صMحه ولمدة تزيد عن سنتين جامعة بغداد �صMحه ولمدة تزيد عن سنتين\\ندسيةندسيةــــالھالھ
..ولكن دون جدوى ولكن دون جدوى 

 تاھيل وحدة بحوث المكافحة ا*حيائية تاھيل وحدة بحوث المكافحة ا*حيائية––22
بناية وحدة البحوث ا�حيائية من خMل بناية وحدة البحوث ا�حيائية من خMلللتم تاھيل كامل تم تاھيل كامل

عمل اربعة غرف حضن معزولة حرارياً ومجھزة عمل اربعة غرف حضن معزولة حرارياً ومجھزة 
الرطوبة الرطوبة بوحدات سيطرة تحكم بدرجة الحرارة ونسبةبوحدات سيطرة تحكم بدرجة الحرارة ونسبة

وا�ضاءة وبمديات واسعة يمكن استخدامھا في تنمية وا�ضاءة وبمديات واسعة يمكن استخدامھا في تنمية 
، اذ ستسھم  ، اذ ستسھم ا�وساط الزرعية او تربية ا�عداء الحيوية ا�وساط الزرعية او تربية ا�عداء الحيوية

وطلبة وطلبة حوث العلمية لMساتذةحوث العلمية لMساتذةھذه الوحدة في رفد البھذه الوحدة في رفد الب
الدراسات العليا كذلك تجھيز وزارة الزراعة بما تحتاج الدراسات العليا كذلك تجھيز وزارة الزراعة بما تحتاج 
 اليه من عناصر المكافحة الحيوية �دارة ا�فات التياليه من عناصر المكافحة الحيوية �دارة ا�فات التي
صعب الحد من اضرارھا باستعمال المكافحة الكيمياوية صعب الحد من اضرارھا باستعمال المكافحة الكيمياوية
واثرھا السيئ على النظام البيئي حيث يجري العمل حاليا واثرھا السيئ على النظام البيئي حيث يجري العمل حاليا 

ف فعلى اكثار س�Mت من فضM فضBBeeaauuvveerriiaaMطر طر ــــــــــــــعلى اكثار س�Mت من
مــــــــــــــن تربية واكثن تربية واكثــــــــــــعع مار عدد من تطفMت بعض ا�فات تطفMت بعض ا�فات ار عدد من

..الستراتيجيةالستراتيجية
ا اشملت عملية التطوير ايضاً اعادة تاھيل ثنين من ثنين من شملت عملية التطوير ايضاً اعادة تاھيل

المختبرات في الوحدة المذكورة وتجھيزھا ببعض المختبرات في الوحدة المذكورة وتجھيزھا ببعض 
، فض ، فضا�جھزة ا�ساسية تا�جھزة ا�ساسية تMً عن رميم وصبغ كافة رميم وصبغ كافة ــــMً عن

تم اصMح حاضنات كھربائية عاطلة تم اصMح حاضنات كھربائية عاطلة،، الجدرانالجدران
..وتحويرھا بما يتناسب مع عمل الوحدة وتحويرھا بما يتناسب مع عمل الوحدة 

 تأھيل المعدات اللثقيلةتأھيل المعدات اللثقيلة––33
عمل بعد عمل بعد جرى تصليح البلدوزر الخاص بالكلية وتھيئته للجرى تصليح البلدوزر الخاص بالكلية وتھيئته لل

. . عاماً عاماً 1515ان كان مشطوباً ومتروكاً لمدة تزيد عن ان كان مشطوباً ومتروكاً لمدة تزيد عن 
وبوشر باستغMله وبكامل كفاءته في تجريف وتعديل وبوشر باستغMله وبكامل كفاءته في تجريف وتعديل 
، ا�مر الذي  ، ا�مر الذي ا�راضي والشوارع وكتوف المبازل الحقلية ا�راضي والشوارع وكتوف المبازل الحقلية
، اذ ان اجرة اليوم الواحد له تعادل  ، اذ ان اجرة اليوم الواحد له تعادل وفر مبالغ مالية ھائلة وفر مبالغ مالية ھائلة

ا 300300 االف دينار ولثمان ساعات عمل فقط علماً ان لقيمة لقيمة الف دينار ولثمان ساعات عمل فقط علماً ان
..مليون دينارمليون دينار 6060الدفترية له ا�ن تزيد عن الدفترية له ا�ن تزيد عن 

 ازالة القصب وشوك الشام ازالة القصب وشوك الشام––44
لغرض زيادة مساحة ا�راضي الصالحة للزراعة لغرض زيادة مساحة ا�راضي الصالحة للزراعة
، جرى تجريف وتعديل  ، جرى تجريف وتعديل وتھيئتھا لزراعة المخاليط العلفية وتھيئتھا لزراعة المخاليط العلفية

لمساحة تزيد لمساحة تزيد ادغال القصب ونباتات شوك الشام ادغال القصب ونباتات شوك الشام وازالةوازالة
غMل غMل دونم سبق وان كانت متروكة دون استدونم سبق وان كانت متروكة دون است 150150عن عن 

، و� زال العمل جار في تھيئتھا �1010كثر من �كثر من  ، و� زال العمل جار في تھيئتھا سنوات سنوات
..للحراثة والتنعيم وا�ستزراع للحراثة والتنعيم وا�ستزراع 

للمساعدة في قلع شجيرات شوك الشام للمساعدة في قلع شجيرات شوك الشام ) ) شفل شفل((تم تاجير تم تاجير
 قبل دخول البلدوزر لھا قبل دخول البلدوزر لھا 

 تجديد قطيع ا*بقار تجديد قطيع ا*بقار––55
بتوجيه مباشر من عمادة الكلية حول تجديد قطيع ا�بقار بتوجيه مباشر من عمادة الكلية حول تجديد قطيع ا�بقار

، فقد بدات المراحل ا�ولى، فقد بدات المراحل ا�ولى في قسم الثروة الحيوانية في قسم الثروة الحيوانية 
بتحضير حضيرة ابقار جديدة وذلك لعدم صMحية بتحضير حضيرة ابقار جديدة وذلك لعدم صMحية
الحضيرة القديمة سواء من حيث ا�مور الصحية او الحضيرة القديمة سواء من حيث ا�مور الصحية او 

اخذ قاطع من معمل العلف القديم وحور الى اخذ قاطع من معمل العلف القديم وحور الى . . ا�نشائية ا�نشائية 
حضيرة ابقار وفق اسس علمية حاوية على معالف وماوى حضيرة ابقار وفق اسس علمية حاوية على معالف وماوى 

 . . وساحة ترويض مسيجة وساحة ترويض مسيجة 
ا ابعد ا�نتھاء من تھيئة من 2424لحضيرة تم شراء لحضيرة تم شراء بعد ا�نتھاء من تھيئة عجلة من عجلة

فريزيان وبوشر في تغذيتھا وفق برنامج فريزيان وبوشر في تغذيتھا وفق برنامج ھولشتاين ھولشتاين نوع نوع 
سيسھم القطيع بشكل مباشر في رفد سيسھم القطيع بشكل مباشر في رفد،، تغذية معد علمياً تغذية معد علمياً 

..ا�بحاث العلمية وا�نتاجية ومشاھدات الطلبة ا�بحاث العلمية وا�نتاجية ومشاھدات الطلبة 
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 بيع قطيع ا*بقار القديم بيع قطيع ا*بقار القديم--66
، قليلة ( ( جرى بيع القطيع القديم من ا�بقار جرى بيع القطيع القديم من ا�بقار ، قليلة كبيرة السن كبيرة السن

، مريضة  ، مريضة ا�نتاجية ثمين وا�عMن ثمين وا�عMنتتوفق اسس الوفق اسس ال) ) ا�نتاجية
..والمزايدة العلنية من قبل لجان متخصصة والمزايدة العلنية من قبل لجان متخصصة 

العمل جار ا�ن على اعادة تاھيل الحضائر القديمة بعد العمل جار ا�ن على اعادة تاھيل الحضائر القديمة بعدوو
اتخاذ ا�جراءات الMزمة �زالة ا�وساخ والتعقيم واعادة اتخاذ ا�جراءات الMزمة �زالة ا�وساخ والتعقيم واعادة 
بناء المعالف والمسارح والماوى والمحلب ا�وتوماتيكي بناء المعالف والمسارح والماوى والمحلب ا�وتوماتيكي 

اضافية لما تم انشاءه واستخدامة اضافية لما تم انشاءه واستخدامة �تخاذه كحضائر�تخاذه كحضائر
..للو�دات الحديثةللو�دات الحديثة

 تشجير بساتين البستنة تشجير بساتين البستنة––77
، قام قسم البستنة بتشكيل لجنة ، قام قسم البستنة بتشكيل لجنة بتوجيه من عمادة الكلية بتوجيه من عمادة الكلية

برئاسة ا�ستاذ الدكتور جبار برئاسة ا�ستاذ الدكتور جبار ) ) لجنة الفاكھة لجنة الفاكھة ( ( متخصصة متخصصة 
، حيث قامت بتعديل وتسوية مس ، حيث قامت بتعديل وتسوية مسالدجيلي دونم دونم 1515احة احة الدجيلي

خطخط 2727ة نفظية مكونة منة نفظية مكونة منھھشتلة فاكشتلة فاك) ) 700700((وزراعتھا بـ وزراعتھا بـ 
و22م للخط الواحد تضمنتم للخط الواحد تضمنت 8080بطول بطول  و خط رمان 66خط رمان

و وكمثرى و66كمثرى و تفاح و55تفاح وتين و44تين واجاص كوجة وخوخ كوجة وخوخ33اجاص
كما تم زراعة بستان الحمضيات كما تم زراعة بستان الحمضيات . . وخط واحد كاكي وخط واحد كاكي 

بشتMت فاكھة مستديمة من البرتقال والMلنكي والنارنج بشتMت فاكھة مستديمة من البرتقال والMلنكي والنارنج 
لـ 9090والليمون وبواقع والليمون وبواقع  خطوط تحت اشجار خطوط تحت اشجار66شتلة لـ شتلة

..النخيل النخيل 
بحدائق الكلية وزيادة رقعة المسطحات بحدائق الكلية وزيادة رقعة المسطحات ا*ھتماما*ھتمام––88

 الخضراء الخضراء 
، فقد تم ازالة ، فقد تم ازالة تماشياً مع اعادة جمالية حدائق الكلية مع اعادة جمالية حدائق الكلية تماشياً
الطبقات المتملحة من معظم حدائق ومرافق الكلية وابدالھا الطبقات المتملحة من معظم حدائق ومرافق الكلية وابدالھا 

و ( ( بتربة مزيجة رملية ثم تعديلھا بمعدات التسوية بتربة مزيجة رملية ثم تعديلھا بمعدات التسوية  و كريدر كريدر
و بلدوزر و بلدوزرشفل  الخضراءالخضراءوتھيئتھا لزراعة المسطحات وتھيئتھا لزراعة المسطحات ) ) شفل

 . . والورود والورود ) ) الثيلالثيل((
 تجھيز مرافق الكلية كافة ببراميل لجمع النفايات تجھيز مرافق الكلية كافة ببراميل لجمع النفايات––99

 وشعبة الخدمات في الكلية وشعبة الخدمات في الكلية باشراف مباشر من السيد العميد باشراف مباشر من السيد العميد
برميل نفايات ذاتية برميل نفايات ذاتية)) 4040((تجھيز مرافق الكلية كافة بـ تجھيز مرافق الكلية كافة بـ تم تم

مع الذوق  ، صممت ونفذت بجھود ذاتية تماشياً مع الذوق الحركة ، صممت ونفذت بجھود ذاتية تماشياً الحركة
““من اجل كلية انظف واجمل من اجل كلية انظف واجمل”” شعارشعارالسليم لرفع السليم لرفع 

 تاھيل المخبز ا*وتوماتيكي تاھيل المخبز ا*وتوماتيكي–– 1010
ادة تاھيل وتشغيل المخبز ادة تاھيل وتشغيل المخبز يجري العمل حالياً على اعيجري العمل حالياً على اع

،والفرن والفرن  ،ا�وتوماتيكي لعمل المون والمعجنات ان ا�وتوماتيكي لعمل المون والمعجنات بعد ان بعد
 سنوات سنوات 1010عن العمل لمدة تزيد عن عن العمل لمدة تزيد عن كان متروكاً ومتوقف كان متروكاً ومتوقف 

اوو اسيسھم المخبز في سد احتياجات طلبة ا�قسام  لداخليةلداخليةسيسھم المخبز في سد احتياجات طلبة ا�قسام
عائلة سكنية في الكلية عائلة سكنية في الكلية 150150ونحو ونحو ) ) طلبة وطالباتطلبة وطالبات((

تجري ا�ن اعمال مكثفة تجري ا�ن اعمال مكثفة . . بمتطلبات الصمون والمعجنات بمتطلبات الصمون والمعجنات 
الدكتور محمد علي اسحق في اعادة تاھيل الدكتور محمد علي اسحق في اعادة تاھيل ا�ستاذ ا�ستاذ رئاسة رئاسةبب

، فضMً عن اصMح كافة  ، فضMً عن اصMح كافة البناية داخلياً وخارجياً البناية داخلياً وخارجياً
Mمستلزمات المخبز من ا�فران ا�توماتيكية والخMتت طاطامستلزمات المخبز من ا�فران ا�توماتيكية والخ

ت توالمعجنات وما تحتاج اليه من سيسات وملحقات سيسات وملحقاتأأوالمعجنات وما تحتاج اليه من
 . . كھربائية ومائية وصحية كھربائية ومائية وصحية 

 تاھيل كھربائيات معمل ا*لبان ا*نتاجي تاھيل كھربائيات معمل ا*لبان ا*نتاجي--1111
تم اعادة تأھيل كافة التاسيسات الكھربائية وفق اسس تم اعادة تأھيل كافة التاسيسات الكھربائية وفق اسس

علمية سليمة تضمن سMمة كافة ا�جھزة واستمرار علمية سليمة تضمن سMمة كافة ا�جھزة واستمرار 
..انقطاع انقطاع سريان التيار الكھربائي لجميع مآخذ القدرة دونسريان التيار الكھربائي لجميع مآخذ القدرة دون

تم وضع اجھزة سيطرة تحكم لجميع ا�جھزة واجھزة تم وضع اجھزة سيطرة تحكم لجميع ا�جھزة واجھزة
انذار مبكر للسيطرة على العملية ا�نتاجية التي تتطلب انذار مبكر للسيطرة على العملية ا�نتاجية التي تتطلب 

..درجات حرارة ورطوبة وتبريد وغيرھا درجات حرارة ورطوبة وتبريد وغيرھا 
تم وضع اجھزة سيطرة وتحكم بكميات المياه الداخلة تم وضع اجھزة سيطرة وتحكم بكميات المياه الداخلة

والخارجة من المعمل وفق اسس علمية تضمن استمرار والخارجة من المعمل وفق اسس علمية تضمن استمرار 
.. سير العملية ا�نتاجيةسير العملية ا�نتاجية

 تاھيل بناية الذاتيةتاھيل بناية الذاتية–– 1212
جرى تقطيع بناية الذاتية الى غرفة المعاون ا�داري جرى تقطيع بناية الذاتية الى غرفة المعاون ا�داري**

ا اوغرف سكرتارية وموظفي لذاتية مع مرافق سيراميك لذاتية مع مرافق سيراميك وغرف سكرتارية وموظفي
وتجھيزھا بالكھربائيات وسخان ومغاسل ومرافق وتجھيزھا بالكھربائيات وسخان ومغاسل ومرافق ومخزن،ومخزن،

..شرقية شرقية 
اعادة تأھيل غرفتي الصادرة والوارده وغرفة مامور اعادة تأھيل غرفتي الصادرة والوارده وغرفة مامور**

..المخزن المخزن 
و** ولبخ ونثر الجدران اضافة الى صبغ اضافة الى صبغ22مم9696بوقع بوقع لبخ ونثر الجدران

..الجدرانالجدران
..اجراء اعمال صيانة للسطوح من خMل الكي بالماستكاجراء اعمال صيانة للسطوح من خMل الكي بالماستك**

 تأھيل سطح بناية العمادة تأھيل سطح بناية العمادة–– 1313
جرى تأھيل سطح بناية العمادة من خMل تسليط المناطق جرى تأھيل سطح بناية العمادة من خMل تسليط المناطق

 514514المتخسفة واعادة الخبن والكوي بالماستك ولمساحة المتخسفة واعادة الخبن والكوي بالماستك ولمساحة 
قديري قديري الف دينار من مبلغ الصيانة التالف دينار من مبلغ الصيانة الت 900900وبمبلغ وبمبلغ22مم

و  و مليون ..الف دينار الف دينار 300300مليون
 اعادة تأھيل ا|بار ا*رتوازيةاعادة تأھيل ا|بار ا*رتوازية–– 1414

ابار ولعمق ابار ولعمق66جرى اعادة تأھيل ا¨بار ا�رتوازية وبواقع جرى اعادة تأھيل ا¨بار ا�رتوازية وبواقع
و 1212 وم م وإعادتھا للعمل لسقيم وإعادتھا للعمل لسقي88اخرى لعمق اخرى لعمق33م

 المحاصيل الزراعية وحدائق الكلية المحاصيل الزراعية وحدائق الكلية
 تأھيل قاعات وغرف حقل الدواجن تأھيل قاعات وغرف حقل الدواجن–– 1515
استبدال الشتايكر المتكسر استبدال الشتايكر المتكسر صيانة سطح البناية من خMلصيانة سطح البناية من خMل**

واستبدال واستبدال..22مم 350350والمتضرر والكي بالماستك ولمساحة والمتضرر والكي بالماستك ولمساحة 
.. مرازيب متضررة باخرىمرازيب متضررة باخرى33
وبناء وبناء))22مم6767( ( ولبخه ولبخهههھدم جدار متضرر وإعادة بناءھدم جدار متضرر وإعادة بناء**

..مم 1616جدار ساقط بطول جدار ساقط بطول 
قشط كافة ا�جزاء المتضررة من الجدران وإعادة قشط كافة ا�جزاء المتضررة من الجدران وإعادة**

..لبخھا بالجص الفني والبورك لبخھا بالجص الفني والبورك 
مم 1.201.20غرف من الداخل و�رتفاع غرف من الداخل و�رتفاع صبغ الصبغ ال**
رفع كاشي المماشي ا�مامية والمتضرر منھا وإعادة رفع كاشي المماشي ا�مامية والمتضرر منھا وإعادة**

..رصفه رصفه 
قشط الواجه ا�مامية للبناية واعادة لبخھا با�سمنت قشط الواجه ا�مامية للبناية واعادة لبخھا با�سمنت**

 . . وصبغھا وصبغھا 

اعادة تأھيل الشبكة الكھربائية واستبدال كافة ا�جزاء اعادة تأھيل الشبكة الكھربائية واستبدال كافة ا�جزاء**
..المتضررة واعادة تنوير البناية داخلياً وخارجياً المتضررة واعادة تنوير البناية داخلياً وخارجياً 

..كيفات واعادة عمل كتائب حديديةكيفات واعادة عمل كتائب حديديةاقفاص للماقفاص للم 1010بب نصنص**
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 تطھير نھر ابو غريب تطھير نھر ابو غريب–– 1616
جرى تطھير نھر ابو غريب للجزء الواقع ضمن حدود جرى تطھير نھر ابو غريب للجزء الواقع ضمن حدود

كم من القصب وا�طيان كم من القصب وا�طيان 1.51.5الكلية ولمسافة حوالي الكلية ولمسافة حوالي 
لغرض تيسير ايصال الماء لمآخذ مضخات الرفع مما لغرض تيسير ايصال الماء لمآخذ مضخات الرفع مما 
يساعد من اجراء التجارب الحقلية وري المحاصيل يساعد من اجراء التجارب الحقلية وري المحاصيل 

 . . ية والبساتين ية والبساتين الزراعالزراع
 استثمار البيوت البAستيكية استثمار البيوت البAستيكية-- 1717

بيوت من خMل بيوت من خMل 1010تم استثمار البيوت البMستيكية وبواقع تم استثمار البيوت البMستيكية وبواقع
زراعتھا بمحصول الخيار والطماطة والتي تسھم في سد زراعتھا بمحصول الخيار والطماطة والتي تسھم في سد 

..احتياجات الحي السكني ومنتسبي الكلية احتياجات الحي السكني ومنتسبي الكلية 
 اقامة معرض للنشاط الAصفي اقامة معرض للنشاط الAصفي–– 1818

ا ابتوجيه من عمادة الكلية قامت شعبة لنشاط الMصفي في لنشاط الMصفي في بتوجيه من عمادة الكلية قامت شعبة
، والذي  ، والذي الكلية باقامة معرض لMعمال اليدوية لطلبة الكلية الكلية باقامة معرض لMعمال اليدوية لطلبة الكلية

 . . ساھمت به الكلية ايضا في المعرض الخاص بالجامعة ساھمت به الكلية ايضا في المعرض الخاص بالجامعة 

 مھرجان شعري مھرجان شعري–– 1919
، حيث ، حيث افتتح السيد العميد مھرجان الطلبة الشعري ا�ول افتتح السيد العميد مھرجان الطلبة الشعري ا�ول
قدمت فيه الكثير من القصائد الشعرية اضافة الى قدمت فيه الكثير من القصائد الشعرية اضافة الى 

..المسرحيات المسرحيات 
 ازالة النفايات وا*نقاض ازالة النفايات وا*نقاض–– 2020

، جرى ازالة النفايات ، جرى ازالة النفايات باشراف مباشر من السيد العميد باشراف مباشر من السيد العميد
 ًMوا�نقاض وتجريف الساحات كافة في مرافق الكلية فض ًMوا�نقاض وتجريف الساحات كافة في مرافق الكلية فض
عن تعديل الشوارع الداخلية والخارجية في الكلية عن تعديل الشوارع الداخلية والخارجية في الكلية 
وبا�خص الشارع الرئيس للكلية المحاذي لشارع ابو وبا�خص الشارع الرئيس للكلية المحاذي لشارع ابو 

لنفايات وتعديل لنفايات وتعديل غريب من خMل تجريفة وازالة ا�دغال واغريب من خMل تجريفة وازالة ا�دغال وا
..وتسوية الشارع بكاملة للحدود المحاذية للكلية وتسوية الشارع بكاملة للحدود المحاذية للكلية 

افتتاح وحدة التقطيع النسيجي في بناية الدراسات افتتاح وحدة التقطيع النسيجي في بناية الدراسات–– 2121
العليا لتوفير السMيدات الMزمة لعمل طلبة الدراسات العليا لتوفير السMيدات الMزمة لعمل طلبة الدراسات 

دالعليا العليا  دوبأشراف  . . حسن سعد عبد الحسين حسن سعد عبد الحسين..وبأشراف


