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 بغدادبغداد جامعةجامعةرئيس رئيس السيد السيد زيارة زيارة

وكل وكلااوتميزوتميزااكل جھد واجتھاد �بد أن يثمر نجاحكل جھد واجتھاد �بد أن يثمر نجاح
أخ�ص ومثابره �بد أن يترجم انتاجا وابداعا ومن ھذا أخ�ص ومثابره �بد أن يترجم انتاجا وابداعا ومن ھذا 

الغالية الغالية المنطلق لم يكن التكريم الذي حصلت عليه كليتناالمنطلق لم يكن التكريم الذي حصلت عليه كليتنا
با-مر المفاجئ و�بالغريب فما ابدعه ابنائھا وما أنتجه با-مر المفاجئ و�بالغريب فما ابدعه ابنائھا وما أنتجه 

عمادة عمادة تدريسيھا من أبحاث وأبتكار واجتھاد عالي كانت تدريسيھا من أبحاث وأبتكار واجتھاد عالي كانت 
على قيادته بالشكل الصحيح وكان على قيادته بالشكل الصحيح وكان الكلية حريصة الكلية حريصة 

� يؤلون جھدا في أداء مسيرتھم العلمية فقد  � يؤلون جھدا في أداء مسيرتھم العلمية فقد أبناءھا أبناءھا
يم السنوي الذي يم السنوي الذي حصلت كلية الزراعة ومن خ�ل التقيحصلت كلية الزراعة ومن خ�ل التقي

جامعة بغداد لكلياتھا على اساس ا�داء العلمي جامعة بغداد لكلياتھا على اساس ا�داء العلمي يهيهتجرتجر
فمبروك فمبروك،،ممييا�ولى في ھذا التقيا�ولى في ھذا التقيةةوا�داري على المرتبوا�داري على المرتب

ازھم الذي ازھم الذي ــــــ-بناءھا أنج-بناءھا أنجيز ومبروك يز ومبروك لھا ھذا التملھا ھذا التم
..يستحقون يستحقون 

السيد رئيس جامعة بغداد ا�ستاذ الدكتور موسى السيد رئيس جامعة بغداد ا�ستاذ الدكتور موسى
تابعة الميدانية تابعة الميدانية الموسوي ومن خ�ل حرصه على المالموسوي ومن خ�ل حرصه على الم

ة ومنھا كلية الزراعة جاءت زيارتهة ومنھا كلية الزراعة جاءت زيارته امعامعلمؤسسات الجلمؤسسات الج
متزامنة مع ھذا ا�ستحقاق الذي نالته الكلية وقد تجول متزامنة مع ھذا ا�ستحقاق الذي نالته الكلية وقد تجول
ا الحوار مع  ا الحوار مع في أروقتھا واقسامھا المختلفة وكان لنا ھذا في أروقتھا واقسامھا المختلفة وكان لنا ھذا

الدكتور محمد علي اسحق رئيس قسم الدكتور محمد علي اسحق رئيس قسم ا�ستاذ ا�ستاذ السيد السيد 
..الثروة الحيوانية حول ھذه الزيارة الثروة الحيوانية حول ھذه الزيارة 

ا عن ھذها عن ھذه دكتور محمد علي اسحق ھل لك ان تحدثندكتور محمد علي اسحق ھل لك ان تحدثن
..الزيارة الزيارة

نعم بدأ السيد رئيس الجامعة جولته بزيارة الحقل نعم بدأ السيد رئيس الجامعة جولته بزيارة الحقل
الحيواني في قسم الثروة الحيوانية وقد كنت برفقته مع الحيواني في قسم الثروة الحيوانية وقد كنت برفقته مع 
السيد العميد ا�ستاذ الدكتور حمزة الزبيدي والسيد السيد العميد ا�ستاذ الدكتور حمزة الزبيدي والسيد 
معاون العميد ا�داري ا�ستاذ الدكتور حميد خلف معاون العميد ا�داري ا�ستاذ الدكتور حميد خلف 
خربيط كما وحضر السيد رئيس الجامعة أحد الدروس خربيط كما وحضر السيد رئيس الجامعة أحد الدروس 
العلمية لط�ب قسم الثروة الحيوانية في مادة انتاج العلمية لط�ب قسم الثروة الحيوانية في مادة انتاج 
 ا�غنام واطلع عن قرب على كيفية تدريب الطلبة علــىا�غنام واطلع عن قرب على كيفية تدريب الطلبة علــى

ل ا�بقارل ا�بقار ـقـــــقــــتربية الحيوان وا�نتاج الحيواني كما زارحتربية الحيوان وا�نتاج الحيواني كما زارح
واطلع على القطيع في الحقل وسجل تقديره لھذه الجھود واطلع على القطيع في الحقل وسجل تقديره لھذه الجھود

قسم الثروة الحيوانية قسم الثروة الحيوانية المبذولة من قبل العمادة ومن قبلالمبذولة من قبل العمادة ومن قبل
لتطوير ھذا الحقل وتزويده بقطيع من ابقار الھولشتاين لتطوير ھذا الحقل وتزويده بقطيع من ابقار الھولشتاين 
عالية ا�نتاج كما اشاد بالمتابعة اليومية لھذا الحقل عالية ا�نتاج كما اشاد بالمتابعة اليومية لھذا الحقل 

..والتي تستمر حتى في ايام العطل والجمع والتي تستمر حتى في ايام العطل والجمع 
وفي اثناء ھذه الزيارة اوعز السيد رئيس الجامعة وفي اثناء ھذه الزيارة اوعز السيد رئيس الجامعة

عما للجھود عما للجھودددبقرة بقرة 2020بأنشاء محلب ل�بقار بسعة بأنشاء محلب ل�بقار بسعة 
حقل متكامل حقل متكامل الالالمبذولة لتطوير الحقل ولكي يصبح المبذولة لتطوير الحقل ولكي يصبح 

عد ذلك عد ذلكبب. . بشكل متقدم بشكل متقدمةةفرصة لتدريب الطلبفرصة لتدريب الطلبالاليتيح يتيحوو
ل لتوجه السيد رئيس الجامعة ..زيارة معمل ا�لبان زيارة معمل ا�لبان توجه السيد رئيس الجامعة

دكتور محمد كيف كان انطباع السيد رئيس الجامعة عن دكتور محمد كيف كان انطباع السيد رئيس الجامعة عن
المعمل والتحديثات التي طرأت عليه وما يحققه من المعمل والتحديثات التي طرأت عليه وما يحققه من 

ة منتجات عالية خصوصا وانتمة منتجات عالية خصوصا وانتم زيادة في ا�نتاج ونوعيزيادة في ا�نتاج ونوعي
..تشرفون عليه تشرفون عليه

نعم لقد أطلع السيد رئيس الجامعة على سير العمل نعم لقد أطلع السيد رئيس الجامعة على سير العمل
وطبيعة المنتجات وقد طلب زيادة ا�نتاج وذكر بأن وطبيعة المنتجات وقد طلب زيادة ا�نتاج وذكر بأن 
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 من اجل زيادةمن اجل زيادةههتقدم الى مكتبتقدم الى مكتبةةھناك طلبات عديدھناك طلبات عديد
انتاجية المعمل لما تتمتع منتجاته من جودة عالية تكاد انتاجية المعمل لما تتمتع منتجاته من جودة عالية تكاد

 . . عراقي حاليا عراقي حاليا تكون ا�فضل في السوق التكون ا�فضل في السوق ال
ذ ذوبعد يد رئيس الجامعة الى وحدة يد رئيس الجامعة الى وحدة ــــــلك توجه السلك توجه السوبعد
 يائية يرافقه السيد العميديائية يرافقه السيد العميدــــــــــــــحة ا�ححة ا�حــــــــــــــالمكافالمكاف

..في ھذه الوحدة في ھذه الوحدةةةواطلع على ا�نجازات المتحققواطلع على ا�نجازات المتحقق

 مجلس محافظة بغداد يزور الكليةمجلس محافظة بغداد يزور الكلية

زار وفد من مجلس محافظة بغداد كلية الزراعة وقد زار وفد من مجلس محافظة بغداد كلية الزراعة وقد
ضاء المجلس وھم السيد ياسين ضاء المجلس وھم السيد ياسين ضم الوفد خمسة من اعضم الوفد خمسة من اع

د ، دالمطلك ، دالحمداني الحمداني عباس عباس..المطلك د، و..، و وحدة الجميلي وحدة الجميلي
الدكتور عصام العبيدي وكانت لھم جولة في الكلية الدكتور عصام العبيدي وكانت لھم جولة في الكلية 
ل�ط�ع على القاعات الدراسية ومعمل ا�لبان وحقل ل�ط�ع على القاعات الدراسية ومعمل ا�لبان وحقل 

 . . الدواجن وا�بقارالدواجن وا�بقار

وقد اثمرت الزيارة على عقد اتفاق مشترك بين وقد اثمرت الزيارة على عقد اتفاق مشترك بين
والكلية ومجلس محافظة بغالكلية ومجلس محافظة بغ ، وداد ، اقترح المجلس اقترح المجلس داد

الكلية وتقدم الكلية من الكلية وتقدم الكلية منم المادي بتطويرم المادي بتطويربموجبه الدعبموجبه الدع
تذتھا من كل تذتھا من كل كل الخبرات المتمثلة باساكل الخبرات المتمثلة باساجانبھا جانبھا 

على بعض المشاريع على بعض المشاريع اJستشارات واJشراف اJستشارات واJشراف 
التطويرية التي تخص جانب الزراعة والحدائق في التطويرية التي تخص جانب الزراعة والحدائق في 

وقد قدمت الكلية وكتعبير لتقديرھا لزيارة وقد قدمت الكلية وكتعبير لتقديرھا لزيارة . . بغداد بغداد 
الكـــلية ھدية للوفد الكـــلية ھدية للوفد مجلس محافظة بغداد درعمجلس محافظة بغداد درع

..الزائر الزائر 

الى الى وقبل ان يختتم السيد رئيس الجامعة زيارتهوقبل ان يختتم السيد رئيس الجامعة زيارته
والتقى بكوكبة من طلبة والتقى بكوكبة من طلبة الكلية زار النادي الطRبي الكلية زار النادي الطRبي 

 . . الكليـــــــــة واطـــــلع على احتياجاتھم وطRبتھم الكليـــــــــة واطـــــلع على احتياجاتھم وطRبتھم 

؟ ؟وكيف كان ختام ھذه الجولة  وكيف كان ختام ھذه الجولة
لقد أختتم السيد رئيس الجامعة جولته بحضوره لقد أختتم السيد رئيس الجامعة جولته بحضوره

ا امجلس لكلية مجتمعا بالسادة رؤساء ا�قسام حيث لكلية مجتمعا بالسادة رؤساء ا�قسام حيث مجلس
أثنى على ما تحقق من أنجازات في الكلية ودعى أثنى على ما تحقق من أنجازات في الكلية ودعى 
الى مواصلة الجھود في سبيل تطوير العملية الى مواصلة الجھود في سبيل تطوير العملية 

 . . التعلمية في الكلية التعلمية في الكلية 
في ختام ھذا الحوار نشكرك شكرا جزيR ونتمنى في ختام ھذا الحوار نشكرك شكرا جزيR ونتمنى

 . . لكليتنا المـــــزيد مــــــن التـــــــــقدم واJزدھار لكليتنا المـــــزيد مــــــن التـــــــــقدم واJزدھار 
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ةةللشؤون ا�داريللشؤون ا�داريعلى مكتب معاون العميد على مكتب معاون العميد

اةةJيمكن Jي مؤسسJيمكن Jي مؤسس ااو Jي عمل من اي نوع نناو Jي عمل من اي نوع
داري يجمع مفاصل العمل في داري يجمع مفاصل العمل فيإإيتم دون تنسيق يتم دون تنسيق

ا تنبض فيها تنبض فيها واحًدا واحدً تناغم عالي يجعل من العمل جسدً تناغم عالي يجعل من العمل جسدً 
..الحياة معطيتنا كل اشكال العطاء الحياة معطيتنا كل اشكال العطاء

اا وحقولھوحقولھةةواJداريواJداريةةالعلميالعلمي كليتنا العزيزه باقسامھاكليتنا العزيزه باقسامھا
وموظفيھا Jبد لھا من منسق يجمع اركانھا في بناء وموظفيھا Jبد لھا من منسق يجمع اركانھا في بناء

وينسق سيرھا كما يسير المركب بتناسق وينسق سيرھا كما يسير المركب بتناسق واحد واحد 
نطلع على اJمور نطلع على اJمور ومن اجل أن ومن اجل أن،، حركة مجاذيفهُ حركة مجاذيفهُ 

كان لنا ھذا كان لنا ھذاةةوشؤونھا في كلية الزراعوشؤونھا في كلية الزراعةةاJدارياJداري
مع السيد  مع السيد الحوار د حميد خلف خربيط معاوند حميد خلف خربيط معاون..أأالحوار

ا االعميد للشؤون ..ةة �داري�داريالعميد للشؤون

نى أن نتعرف على نى أن نتعرف على نتمنتمخلف خربيط خلف خربيط يد يدد حمد حم..أأبداية بداية
ب بسيرتك الذاتيه ؟؟ يجازيجازااسيرتك الذاتيه

 نعم وبكل سرور نعم وبكل سرور
من قسم من قسم 19781978عام عام في فيةةتخرجت من كلية الزراعتخرجت من كلية الزراع

لت شھادة الماجستير من نفس لت شھادة الماجستير من نفس ونونةةالمحاصيل الحقليالمحاصيل الحقلي
ختصاص محاصيل العلف ختصاص محاصيل العلفاابب 19811981في العام في العامةةالكليالكلي

 فقد حصلت عليھافقد حصلت عليھاوالمراعي أما شھادة الدكتوراه والمراعي أما شھادة الدكتوراه 
ا عن الحالةا عن الحالة ــــــــــامام،، لز في بريطانيالز في بريطانياــــــــــمن جامعة ويمن جامعة وي

.. فأنا متزوج ولي خمسة ابناءفأنا متزوج ولي خمسة ابناءةةاJجتماعياJجتماعي
ھي ظروف العمل في ھي ظروف العمل في كيف كيف خلف خربيط خلف خربيط حميد حميددد..أأ

صب معاون صب معاون تسلمكم لمنتسلمكم لمنةةخRل فترخRل فترةةالشؤون اJداريالشؤون اJداري
؟العميد للشؤون اJداريالعميد للشؤون اJداري ؟ة ة

بھا البلد بھا البلدي مري مرــتــتعلى احد الظروف العلى احد الظروف الىىJ يخفJ يخف
وقد وقد اJناJن وحتىوحتى 20032003وخصوصا من العام وخصوصا من العام 

واستطعنا استطعنا  ونحن انحن االسيد في فيةةالتعلميالتعلميةةلعميد واJسرلعميد واJسرالسيد
هللاةةالكليالكلي هللا وبتوفيق من من انانوبتوفيق من نتجاوز الكثير من نتجاوز الكثير

 بعض الشيءبعض الشيءةةوالمواقف المعقدوالمواقف المعقدةةاJوضاع الصعباJوضاع الصعب
..كل جيدكل جيدــرھا بشرھا بشوتيسير امووتيسير اموةةعلى بيئة الكليعلى بيئة الكلي وحفاظاً وحفاظاً

Jماذا عن التنسيق اJ؟مني في الكليمني في الكليماذا عن التنسيق ا ؟ة ة
ع عأنا اعمل ضمن الفريق المشرف لى التنسيق لى التنسيق أنا اعمل ضمن الفريق المشرف

ق ونعملق ونعملد محمد علي اسحد محمد علي اسح..أأي والمسؤول عنهي والمسؤول عنه اJمناJمن
كفريق عمل ومعنا العميد لتجاوز كل اJشكاليات كفريق عمل ومعنا العميد لتجاوز كل اJشكاليات
اا وھناك تنسيق مع مركز شرطة ابي غريب مشكورً وھناك تنسيق مع مركز شرطة ابي غريب مشكورً 

..في الحفاظ على ا�من في الحفاظ على ا�من
ا اماھي ؟لمھام المكلف بأدارتھا في الكليلمھام المكلف بأدارتھا في الكليماھي ؟ة ة

ا اكل اJمور ،، راد راد ــــاJفاJف،،ةةداردارssباباةةي لھا عRقي لھا عRقتتللكل اJمور
ةةالھندسيالھندسيةةالوحدالوحد،، معمل السيارات معمل السيارات،،الحقل الحقل،،ةةييالذاتالذات

..ةة لبداللبدالواوا
شأن شأنببةةيثيرھا بعض الطلبيثيرھا بعض الطلبةةميد ھناك مسألميد ھناك مسألححدد..أأ

ةة بمطالبة الطلببمطالبة الطلبةةالزي الموحد الذي بدأت الكليالزي الموحد الذي بدأت الكلي
؟؟باJلتزام به باJلتزام به

مي لھا دور مي لھا دور الى دورھا العلالى دورھا العلةةوباJضافوباJضافةةنعم الكلينعم الكلي
الى الى ندعوھم من خRلهندعوھم من خRلهةةتربوي يوجه الى الطلبتربوي يوجه الى الطلب

واJبتعاد عن واJبتعاد عنةةممــــــــاليد وبالحشاليد وبالحشــــــــــــبالتقبالتق اJلتزاماJلتزام
ييتتالالةةوالزي الموحد من اJمور المھموالزي الموحد من اJمور المھم،،ةةالفوضويالفوضوي

ل ليجب اJلتزام بھا لما له من ابراز شخصية الطالب شخصية الطالب يجب اJلتزام بھا لما له من ابراز
الذي يليق بھا كمحفل الذي يليق بھا كمحفلةةلكليلكليللالمظھر العام المظھر العام وإعطاء وإعطاء 

يه لRستعRمات وايضا يه لRستعRمات وايضا ــــــــــاك توجاك توجــــــــــــھنھنووييــــــــعلمعلم

..ه بھذا الشأنه بھذا الشأنللتدرسيين بمتابعة الطلبللتدرسيين بمتابعة الطلب
اJمتحانات كانت اJمتحانات كانت خRل فترةخRل فترة،،السيد معاون العميد السيد معاون العميد
 لمكافحة حاJت الغش اثناءلمكافحة حاJت الغش اثناءةةھناك حملة مكثفھناك حملة مكثف

؟اJمتحانات كيف سارت ھذه الحملاJمتحانات كيف سارت ھذه الحمل ؟ة ة
م مقمنا وبأشراف ةةباشر من السيد العميد بحملة توعيباشر من السيد العميد بحملة توعيقمنا وبأشراف

بعة ھذا الشأن بعة ھذا الشأن لمكافحة الغش اثناء اJمتحانات ومتالمكافحة الغش اثناء اJمتحانات ومتا
..ةةوشفافيوشفافيةةبرصانبرصانةةييالتعليمالتعليمةةمن اجل سير العمليمن اجل سير العملي
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لكم من قبل لكم من قبلةةيد معاون العميد ھناك طلبات مقدميد معاون العميد ھناك طلبات مقدمالسالس
ةةن لتوفير وحدات سكنين لتوفير وحدات سكنيييوالموظفيوالموظفيةةاJساتذه في الكلياJساتذه في الكلي

لمثل ھذه الوحدات بسبب لمثل ھذه الوحدات بسببةةا وان ھناك حاجا وان ھناك حاجخصوصً خصوًص
.. في البلد بشكل عامفي البلد بشكل عامةةالحاصلالحاصلةةاJزماJزم

تعتمد على تعتمد علىةةلوحدات السكنيلوحدات السكنياالتقديم لتقديمةةنعم ھناك آلينعم ھناك آلي
عدد عدد،،ةةلخدملخدمواواةةالعلميالعلميةةمثل الدرجمثل الدرج عدد من النقاطعدد من النقاط

ين لحين توفر ين لحين توفر ــــــــع في تسلسل معع في تسلسل معــــــوتوضوتوض. . اJوJد اJوJد 
بمساعدة بعض بمساعدة بعضةةوقد قامت الكليوقد قامت الكليةةدات سكنيدات سكنيــــــــــوحوح

بھذا بھذاةةالمنتسبين بسبب بعض الظروف اJنسانيالمنتسبين بسبب بعض الظروف اJنساني
..الخصوص الخصوص 

ةةماذا بشأن السلف المقدمماذا بشأن السلف المقدمدكتور حميد خربيط دكتور حميد خربيط
..ةة للتدرسيين لتوفير الوحدات السكنيللتدرسيين لتوفير الوحدات السكني

لكن ھناك بعض المRحظات لكن ھناك بعض المRحظاتةةھذه مبادره ايجابيھذه مبادره ايجابي نعمنعم
الى أن الى أنةةضافضافإإةةالعاليالعاليةةحول ھذه السلف ومنھا الفائدحول ھذه السلف ومنھا الفائد

م مصرف ةةل ھذه المبالغ سوف يؤدي الى زيادل ھذه المبالغ سوف يؤدي الى زيادثثــــــــــصرف
الي الي ــــــــــــوبالتوبالتييــــــــــواJراضواJراض للعقاراتللعقاراتارارــــــــاJسعاJسع

ذلك ذلك حولحول مقترحمقترح عدم اJستفاده منھا وقد كان لناعدم اJستفاده منھا وقد كان لنا
ب بھو ان يتم شراء اJراضي شكل مركزي من قبل شكل مركزي من قبل ھو ان يتم شراء اJراضي

 . . عالي وبالتالي تكون اJسعار افضلعالي وبالتالي تكون اJسعار افضلوزارة التعليم الوزارة التعليم ال
إضافة الى تكوين احياء سكنية للتدريسيين وتوفير إضافة الى تكوين احياء سكنية للتدريسيين وتوفير

..احتياجاتھم وكل متطلبات المعيشة لھم احتياجاتھم وكل متطلبات المعيشة لھم 

؟د ماھي آلية التعين في الكليد ماھي آلية التعين في الكليييأستاذ حمأستاذ حم ؟ة ة
لعدد التدرسيين لعدد التدرسيينةةبالنسببالنسبةةمعينمعينةةبھيكليبھيكليةةملزمملزمةةالكليالكلي

بوجه استقطاب بوجه استقطابةةتقف ھذه الھيكليتقف ھذه الھيكليوالموظفيين قد والموظفيين قد 
من الخارج من الخارج ينينوخصوصا الوافدوخصوصا الوافدةةالكفاءات العلميالكفاءات العلمي

الى البلد بسبب ألتزامنا بعدد محدد من الى البلد بسبب ألتزامنا بعدد محدد منةةوالعائدوالعائد
..التدرسيين التدرسيين 

خRل خRلةةماھي أبرز اJنجازات الي تمت في الكليماھي أبرز اJنجازات الي تمت في الكلي
؟؟فترة عملكم فترة عملكم 

يل حقول يل حقولھھتأتأتمثلت تمثلت منذ سنتين منذ سنتينةةفائقفائقةةھناك حملھناك حمل
والتوسع في والتوسع فيةةحظائر جديدحظائر جديدوانشاء وانشاءةةالحيوانيالحيوانيةةالثروالثرو

ةةاضي المحاذياضي المحاذيررتم تھيئة اJتم تھيئة اJااكمكمووزراعة ا�عRف زراعة ا�عRف 
لة اJدغال منھا وزراعتھا لة اJدغال منھا وزراعتھا لمنطقة ابوغريب وأزالمنطقة ابوغريب وأزا

من مخلفاتھا كأعRف من مخلفاتھا كأعRفةةواJستفادواJستفاد والشعيروالشعيرةةبالحنطبالحنط
قق من قروض صندومن قروض صندوةةكما تم اJستفادكما تم اJستفاد،، للحيواناتللحيوانات

 في تأھيل عددفي تأھيل عددةةالتعليم العالي وضمن شروط معينالتعليم العالي وضمن شروط معين
و ومن الحقول ..قاعات تربية الدواجنقاعات تربية الدواجنمن الحقول
ةةلتطوير حقول قسم المحاصيل الحقليلتطوير حقول قسم المحاصيل الحقليوھناك عمل وھناك عمل

وكذلك معمل اJلبان وكذلك معمل اJلبانةةالتابع لقسم الوقايالتابع لقسم الوقايالمشتل المشتلوو
..ةة الخاص بالكليالخاص بالكلي

بان جديد وباJتفاق مع بان جديد وباJتفاق مع ومن المؤمل أنشاء معمل ألومن المؤمل أنشاء معمل أل
.. بھذا الشأنبھذا الشأنةةمختصمختصةةشركة عربيشركة عربي

مع فقد تمفقد تمةةأما البيوت البRستيكيأما البيوت البRستيكي تھيئتھا بالتعاون مع تھيئتھا بالتعاون
لتوفير فرصة لتوفير فرصةةةوقسم المحاصيل الحقليوقسم المحاصيل الحقليةةسم الوقايسم الوقايقق

مھارتھم في ھذا مھارتھم في ھذا طوير طويرتتمن اجل من اجلووةةللطلبللطلبةةتدريبيتدريبي
 . . المجال المجال 

نتمنى نتمنى خلف خربيط خلف خربيط حميد حميددد..أأفي نھاية اللقاء معكم في نھاية اللقاء معكم
ققييعملكم وتحقعملكم وتحق أتمامأتمام والنجاح فيوالنجاح فيةةلكم كل الموفقيلكم كل الموفقي

..ةةأفكاركم المستقبليأفكاركم المستقبليكل كل
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 زيارة الى حقل الدواجنزيارة الى حقل الدواجن

في قسم الثروة الحيوانية من اJركان في قسم الثروة الحيوانية من اJركان حقل الدواجن حقل الدواجن
المھمة في كلية الزراعة اذ يوفر فرصة لتدريب المھمة في كلية الزراعة اذ يوفر فرصة لتدريب 

واJقسام اJخرى واJقسام اJخرى الحيوانية الحيوانية الطلبة في قسم الثورة الطلبة في قسم الثورة 
على مھارات تربية الطيور الداجنة بأنواعھا وكذلك على مھارات تربية الطيور الداجنة بأنواعھا وكذلك 
يوفر عدد من القاعات للباحثين Jجراء تجاربھم يوفر عدد من القاعات للباحثين Jجراء تجاربھم 

Jالعلمية في مجال ادارة وتغذية الدواجن واJبحاث بحاث العلمية في مجال ادارة وتغذية الدواجن وا
 . . الخاصة بالفسلجة وغيرھا الخاصة بالفسلجة وغيرھا 

حرصت عمادة الكلية ومن خRل اJشراف المباشر حرصت عمادة الكلية ومن خRل اJشراف المباشر
على تطوير ھذا الحقل باستمرار وزيادة عدد قاعته على تطوير ھذا الحقل باستمرار وزيادة عدد قاعته 
وانظمة التربية فيه فھناك التربية اJرضية والتربية وانظمة التربية فيه فھناك التربية اJرضية والتربية 
في اJقفاص وھناك قاعات مخصصة لفروج اللحم في اJقفاص وھناك قاعات مخصصة لفروج اللحم 
واخرى للبياض وحتى طيور السمان والديك واخرى للبياض وحتى طيور السمان والديك 

..يي الرومالروم

في زيارة الى حقل الدواجن ومن اجل الوقوف على في زيارة الى حقل الدواجن ومن اجل الوقوف على
قع الحالي للحقل ومعرفة ما جرى عليه منقع الحالي للحقل ومعرفة ما جرى عليه منااالوالو

. . تطوير والخطط المستقبلية التي في النية اجراءھاتطوير والخطط المستقبلية التي في النية اجراءھا
ة عالية وعمل متواصل في كلة عالية وعمل متواصل في كل ھمھمسرنا ما رأينا من سرنا ما رأينا من 

جوانب ھذا الحقل المتميز والروح المتفائلة التي جوانب ھذا الحقل المتميز والروح المتفائلة التي
حيث كان لنا لقاء مع حيث كان لنا لقاء مع،، يتحلى بھا المشرفين عليهيتحلى بھا المشرفين عليه

السيد ھشام احمد المشھداني مدير الحقل والسيد السيد ھشام احمد المشھداني مدير الحقل والسيد 
، وقد تبادلنا معھم، وقد تبادلنا معھم ھمام علي مرزة معاون المدير ھمام علي مرزة معاون المدير 

 . . حول عملھم في حقل الدواجن حول عملھم في حقل الدواجن الحديث الحديث

؟ ؟ متى استلمتم مھمة اJشراف على حقل الدواجن  متى استلمتم مھمة اJشراف على حقل الدواجن
//33// 2525تم استRم المسؤولية في ادارة الحقل تم استRم المسؤولية في ادارة الحقل

ل بعدد محدود من فروجل بعدد محدود من فروجااوقد كان واقع الحوقد كان واقع الح 20092009
ي J ياللحم J فروجة رغم ان الحقل يحتوي فروجة رغم ان الحقل يحتوي 6060تجاوز تجاوز اللحم

طاقة انتاجية عالية لكن بعض المعوقات التي تخص طاقة انتاجية عالية لكن بعض المعوقات التي تخص 
توفير اJعRف وتأھيل القاعات كان قد حال دون توفير اJعRف وتأھيل القاعات كان قد حال دون 
مع العلم ان ھناك تشغيله بطاقته اJنتاجية الكاملة مع العلم ان ھناك  تشغيله بطاقته اJنتاجية الكاملة
عدد من القاعات يترك Jجراء التجارب Jن الغاية عدد من القاعات يترك Jجراء التجارب Jن الغاية 

 . . التدريب وليس التجارة التدريب وليس التجارة ھيھيلل من الحقمن الحق

قطعان قطعان تحويتحويوو اما اليوم فأن معظم القاعات منتجةاما اليوم فأن معظم القاعات منتجة
من فروج اللحم والبياض في مراحل انتاجية مختلفة من فروج اللحم والبياض في مراحل انتاجية مختلفة 
اضافة الى وجود قاعة لتربية طائر السمان وقاعة اضافة الى وجود قاعة لتربية طائر السمان وقاعة 

 . . اخرى Jنتاج قطيع من الديك الرومي اخرى Jنتاج قطيع من الديك الرومي 

حول حول وقصةوقصةلنا عرفنا ان ھناك حكاية لنا عرفنا ان ھناك حكايةااوومن خRل تجمن خRل تج
نعم ان ھذا العدد المتواضع من نعم ان ھذا العدد المتواضع من..ك الروميك الرومي قطيع الديقطيع الدي

الديك الرومي الذي نتمنى ان يشكل في المستقبل الديك الرومي الذي نتمنى ان يشكل في المستقبل 
من 600600قطيع اساس قد يصل الى قطيع اساس قد يصل الى  طير او اكثر بدء من طير او اكثر بدء

تعود لسRلة جيدة ونادرة في القطر تعود لسRلة جيدة ونادرة في القطر،، بيضات فقط بيضات فقط99
من اصول فرنسية تم الحصول عليھا بشكل من اصول فرنسية تم الحصول عليھا بشكل 
شخصي حيث تم تفقيسھا ميكانيكيا وھي اJن امھات شخصي حيث تم تفقيسھا ميكانيكيا وھي اJن امھات 

ي طور اJنتاج وقد وضعت ضمن خطة لتكثيري طور اJنتاج وقد وضعت ضمن خطة لتكثيرفف
 . . ھذا النوع الذي يمتاز بمواصفات جيدة ھذا النوع الذي يمتاز بمواصفات جيدة
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كيف تستطيعون كيف تستطيعون،،بيضات فقط ھذا العدد قليل جدا بيضات فقط ھذا العدد قليل جدا99
؟ ؟ان تعتمدوا عليه  ان تعتمدوا عليه

كما ھو معلوم فان اJصناف العالمية الجيدة يصعب كما ھو معلوم فان اJصناف العالمية الجيدة يصعب
هللا  هللا الحصول عليھا وقد قمنا بھذه المحاولة وقد وفقنا الحصول عليھا وقد قمنا بھذه المحاولة وقد وفقنا

هللا فيھا ونحن مقبلون علىفيھا ونحن مقبلون على هللا ما ھو افضل ان شاء ..ما ھو افضل ان شاء

ھمام علي مرزة معاون ھمام علي مرزة معاون توجھنا بالحديث الى السيد توجھنا بالحديث الى السيد
عد ان غادرنا السيد ھشام Jجراء عد ان غادرنا السيد ھشام Jجراء ــــــببمدير الحقل مدير الحقل 

اJعمال المعتادة لمتابعة قاعات حقل الدواجن التي اJعمال المعتادة لمتابعة قاعات حقل الدواجن التي 
وي على وجبات جديدة من اJفراخ وقد كان لنا وي على وجبات جديدة من اJفراخ وقد كان لناتتتحتح

..عن تأھيل قاعات التربية عن تأھيل قاعات التربية حديث حديث معه معه 
جراء مسح كامل لكل جراء مسح كامل لكلإإفكرة من خRل فكرة من خRلت الت الأأنعم بدنعم بد

اJولى التي اJولى التي . . الموجودات وتقسيمھا الى مجموعات الموجودات وتقسيمھا الى مجموعات 
يمكن اJستفادة منھا بشكل مباشر والثانية التي يمكن اJستفادة منھا بشكل مباشر والثانية التي 
تحتاج الى تأھيل يمكن اجراءه بامكانيات الحقل تحتاج الى تأھيل يمكن اجراءه بامكانيات الحقل 
الذاتية والثالثة التي تحتاج الى دعم من قبل الكلية الذاتية والثالثة التي تحتاج الى دعم من قبل الكلية 

ي Jيمكني Jيمكن ــــــــودات التودات التــــــــكما تم جرد الموجكما تم جرد الموج. . لتأھيلھا لتأھيلھا 
..اJستفادة منھا اJستفادة منھا

حيث كانت البداية باربع قاعات حيث تم تربية حيث كانت البداية باربع قاعات حيث تم تربية
طيور السلوى والسمان وھو يعتبر من الطيور ذات طيور السلوى والسمان وھو يعتبر من الطيور ذات 
اJنتاجية العالية والمRئمة للبيئة العراقية وكانت اJنتاجية العالية والمRئمة للبيئة العراقية وكانت 

لھ 250250البداية بــ البداية بــ  ااذذطائرا واليوم لدينا قاعة متكاملة لھطائرا واليوم لدينا قاعة متكاملة
تكك. . الطائر وھو في طور اJنتاج الفعلي الطائر وھو في طور اJنتاج الفعلي تما تم ھيل ھيلأأما تم

..طلبة الدراسات العليا طلبة الدراسات العلياللاربع قاعات Jجراء ابحاث اربع قاعات Jجراء ابحاث 

؟ ؟ماذا عن بقية القاعات اJخرى  ماذا عن بقية القاعات اJخرى
ھيل بقية القاعات تمت ھيل بقية القاعات تمتأأمن اجل توفير التمويل لتمن اجل توفير التمويل لت

اJستفادة من قرض صندوق التعليم العالي حيث اJستفادة من قرض صندوق التعليم العالي حيث 
ت المبالغ لشراء اJفراخ والعلف والبدءت المبالغ لشراء اJفراخ والعلف والبدءصصخصخص

اJيرادات اJيرادات باJنتاج كما ان ھذه السلفة ستوفر بعض باJنتاج كما ان ھذه السلفة ستوفر بعض
و ھاھاللكلية يمكن اJستفادة منللكلية يمكن اJستفادة من ولتطوير الحقل مور مورأألتطوير الحقل

 . . اخرى اخرى 
عند دخولنا الى الحقل وجدنا مساحات كبيرة عند دخولنا الى الحقل وجدنا مساحات كبيرة

ھل تم زراعتھا من ھل تم زراعتھا من،،مزروعة بالذرة الصفراء مزروعة بالذرة الصفراء 
؟ ؟قبلكم ايضا  قبلكم ايضا

نعم وجدنا ان ھناك مساحات يمكن اJستفادة منھا نعم وجدنا ان ھناك مساحات يمكن اJستفادة منھا
، حيث ان ، حيث انفي توفير اJعRف الذرة الصفراء تشكل الذرة الصفراء تشكل في توفير اJعRف

Jمادة اسامادة اسا Jسية عRف الطيور الداجنة كما يمكن عRف الطيور الداجنة كما يمكن سية
اJستفادة من مخلفات النبات وبيعھا الى حقل اJستفادة من مخلفات النبات وبيعھا الى حقل 

النبات النباتااك مايضفيه وجود ھذك مايضفيه وجود ھذاضف الى ذلاضف الى ذل،، اJبقاراJبقار
من جمال وتلطيف لجو الحقل حيث يعمل على تقليل من جمال وتلطيف لجو الحقل حيث يعمل على تقليل 

 . . درجة حرارة المساحات المجاورة لحقول الدواجن درجة حرارة المساحات المجاورة لحقول الدواجن 
ت تواحب ان اضيف ايضا والكRم للسيد ھمام انه مم واحب ان اضيف ايضا والكRم للسيد ھمام انه

جلب مجرشة حديثة لحقل الدواجن من اجل انتاج جلب مجرشة حديثة لحقل الدواجن من اجل انتاج
 . . اJعRف داخل ھذا الحقل اJعRف داخل ھذا الحقل 

؟ ؟ سيد ھمام ماھي خططكم المستقبلية  سيد ھمام ماھي خططكم المستقبلية
ھناك افكار عديدة نتمنى ان نتمكن من تنفيذھا ھناك افكار عديدة نتمنى ان نتمكن من تنفيذھا

مع رئاسالالبب مع رئاستعاون سم والعمادة في الكلية سم والعمادة في الكلية ــــــــة القة القــــــتعاون
بخصوص اضافة قاعات اخرى وتطوير معمل بخصوص اضافة قاعات اخرى وتطوير معمل 

..العلف وامور اخرى كثيرة العلف وامور اخرى كثيرة 
وفي نھاية ھذا اللقاء نتمنى لمسعاكم النجاح وفي نھاية ھذا اللقاء نتمنى لمسعاكم النجاح

سيرة العلمية في كليتنا سيرة العلمية في كليتنامموالتوفيق في سبيل تعزيز الوالتوفيق في سبيل تعزيز ال
 . . العزيزة العزيزة 
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 ھل انت مع فتح مصرف في الكليةھل انت مع فتح مصرف في الكلية

في استطRع لبعض اراء الھيئة التدريسية حول اي في استطRع لبعض اراء الھيئة التدريسية حول اي
كانت اراء كانت اراء . . ھم ھم ــــــــRم رواتبRم رواتبتتطريقة يفضلون اسطريقة يفضلون اس

ف فمعظمھم ان يتم استحداث لمعظمھم ان يتم استحداث لرع مصرف الرافدين مصرف الرافدين رع
يقدم خدماته ابتداء من توزيع الراتب يقدم خدماته ابتداء من توزيع الراتب داخل الكلية داخل الكلية 

للتدريسين والموظفين الى تقديم خدمات مصرفية للتدريسين والموظفين الى تقديم خدمات مصرفية 
ذأخرى أخرى  ذمثل اJيداع واJقراض وما الى احد احد . . لك لك مثل اJيداع واJقراض وما الى

التدريسين وعند سؤاله عن مبررات ھذا اJجراء التدريسين وعند سؤاله عن مبررات ھذا اJجراء 
Rتحدث قائRان النظام المتبع في الكلية ھو صرف ان النظام المتبع في الكلية ھو صرف : : تحدث قائ

م مالراتب في المصرف ن خRل صكوك يتم صرفھان خRل صكوك يتم صرفھا الراتب في المصرف
في احد فروع مصرف الرافدين مما يؤدي الى في احد فروع مصرف الرافدين مما يؤدي الى
تأخير صرف ھذه الرواتب واضطرارالمنتسبين تأخير صرف ھذه الرواتب واضطرارالمنتسبين 
للذھاب الى المصرف وقد يتأخر البعض في استRم للذھاب الى المصرف وقد يتأخر البعض في استRم 
الراتب بسبب التزامھم بالمحاضرات والتزامات الراتب بسبب التزامھم بالمحاضرات والتزامات 

وفي حديث مع احد التدريسين وفي حديث مع احد التدريسين..اخرى داخل الكلية اخرى داخل الكلية 
المعوقات التي المعوقات التي اضاف ان ھناك عدد من اضاف ان ھناك عدد من))شش..شش((

تواجه التدريسي في طريق استRم الراتب فمثR عند تواجه التدريسي في طريق استRم الراتب فمثR عند 
33توزيع الراتب يوم الخميس يتطلب اJمر اJنتظار توزيع الراتب يوم الخميس يتطلب اJمر اJنتظار 

، اضف الى ذلك الطابور الطويل في المصرف ، اضف الى ذلك الطابور الطويل في المصرف ايام ايام
والحاجة الى تخصيص يوم كامل للترفغ JستRم والحاجة الى تخصيص يوم كامل للترفغ JستRم 

بالمقابل فان كل ھذه العملية يمكن ان بالمقابل فان كل ھذه العملية يمكن ان . . الراتب الراتب 
لو كان للمصرف فرع داخل لو كان للمصرف فرع داخل تختصر بساعة واحدةتختصر بساعة واحدة

، كما ان وجود المصرف سيشجع المنتسبين  ، كما ان وجود المصرف سيشجع المنتسبين الكلية الكلية
لRستفادة من الخدمات المصرفية مما يعود على لRستفادة من الخدمات المصرفية مما يعود على 
المنتسب والمصرف بالمنفعة المتبادلة خاصة لو المنتسب والمصرف بالمنفعة المتبادلة خاصة لو 

..علمنا ان ھنالك عدد كبير من المنتسبين في الكلية علمنا ان ھنالك عدد كبير من المنتسبين في الكلية 
حملنا ھذه التساؤJت على مكتب السيدة مديرة حملنا ھذه التساؤJت على مكتب السيدة مديرة

ين فرع الخضراء التي ردت ين فرع الخضراء التي ردت مصرف الرافدمصرف الرافد
مشكورة على كل تساؤJتنا رغم كل التزاماتھا مشكورة على كل تساؤJتنا رغم كل التزاماتھا 
اJدارية فقد ذكرت ان المصرف حريص على اJدارية فقد ذكرت ان المصرف حريص على 
انجاز معامRت جميع عمRء المصرف بكل سرعة انجاز معامRت جميع عمRء المصرف بكل سرعة 

ك ضغط كبير على ھذا الفرعك ضغط كبير على ھذا الفرعللوسRسة ولكن ھناوسRسة ولكن ھنا
ن والمھجرين ممان والمھجرين مما مثل رواتب المتقاعدين والتدريسيمثل رواتب المتقاعدين والتدريسي

ذأأقد يسبب بعض التقد يسبب بعض الت ذخير وقد كرت ان ھناك فرصة كرت ان ھناك فرصة خير وقد
مع بداية العام القادم Jستخدام البطاقة الذكية لتسليم مع بداية العام القادم Jستخدام البطاقة الذكية لتسليم 
رواتب التدريسين مما يسھل من عملية استRم رواتب التدريسين مما يسھل من عملية استRم 

ا على مقترح فتح فرعا على مقترح فتح فرع ــــــــــــــوفي ردھوفي ردھ..مم ــــــــرواتبھرواتبھ
، ذكرت ان ھذه اJمور ، ذكرت ان ھذه اJمورللمصرف في كلية الزراعة  للمصرف في كلية الزراعة

ص صمن ..رف الرئيسيرف الرئيسيــــــــــــRحية ادارة المصRحية ادارة المصــــــــــــمن
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LLaannddssccaappee(( التنسيق النباتي لھندسة الحدائقالتنسيق النباتي لھندسة الحدائق فنفن DDeessiiggnn((

يعتبر فن التنسيق النباتي في الحدائق من الفنون يعتبر فن التنسيق النباتي في الحدائق من الفنون

التي تتطلب المعرفة التامة بأنواع التي تتطلب المعرفة التامة بأنواع،،الجميلة الحيويةالجميلة الحيوية

النباتات وأشكالھا وطبيعة نموھا وطرق زراعتھا النباتات وأشكالھا وطبيعة نموھا وطرق زراعتھا 

وألوانھا الخضرية والزھرية ونسجتھا لوضعھا في وألوانھا الخضرية والزھرية ونسجتھا لوضعھا في 

المكان المناسب بالحديقة بجانب الذوق الرفيع المكان المناسب بالحديقة بجانب الذوق الرفيع 

والخيال الواسع لربط ھذه العناصر لتعطي الشكل والخيال الواسع لربط ھذه العناصر لتعطي الشكل 

 . . النھائي المرغوب فيه للحديقةالنھائي المرغوب فيه للحديقة

اتي للحدائق أبرازالجمالية بشكل اتي للحدائق أبرازالجمالية بشكل يھدف التنسيق النبيھدف التنسيق النب

رئيسي وتوفيرالظRل وتلطيف الجو وكسر حدة رئيسي وتوفيرالظRل وتلطيف الجو وكسر حدة 

الرياح والعواصف الترابية وتثبيت التربة وتنقية الرياح والعواصف الترابية وتثبيت التربة وتنقية 

البيئة من ا�تربة والتلوث بأنواعه، توفير أماكن البيئة من ا�تربة والتلوث بأنواعه، توفير أماكن 

مناسبة للراحة وا�ستجمام وھدوء النفس وراحة مناسبة للراحة وا�ستجمام وھدوء النفس وراحة 

ا�عصاب، وأماكن مRئمة وأمينة لممارسة ا�لعاب ا�عصاب، وأماكن مRئمة وأمينة لممارسة ا�لعاب 

..ء للكبارأو للصغارء للكبارأو للصغارسواسوا

أن تصميم الحدائق من ا�مور الھامة التي يجب أن تصميم الحدائق من ا�مور الھامة التي يجب

أنجازھا قبل المباشرة الفعلية في ا�نشاء، ھوالسبب أنجازھا قبل المباشرة الفعلية في ا�نشاء، ھوالسبب 

الرئيسي في فشل كثير من الحدائق، فا�رتجال الرئيسي في فشل كثير من الحدائق، فا�رتجال 

J يؤدي الى " " وقلت الخبرة يكلف كثيراوقلت الخبرة يكلف كثيرا J يؤدي الى كما أنه كما أنه

المطلوب فتحدث أخطاء يصعب أصRحھا بعد ذلك المطلوب فتحدث أخطاء يصعب أصRحھا بعد ذلك 

حديقة عند الصيانة أو أضافة حديقة عند الصيانة أو أضافة ويؤدي الى أتRف الويؤدي الى أتRف ال

..أي شئ جديد لھاأي شئ جديد لھا

LLaannddssccaappee((نظم تخطيط الحدائقنظم تخطيط الحدائق SSttyylleess((::--

::ھناك ثRث نظم للتخطيط ھناك ثRث نظم للتخطيط

 ) ) المنتظمالمنتظم أوأو((النظام الھندسيالنظام الھندسي--11

))GGeeoommeettrriicc oorr FFoorrmmaall SSttyyllee((

أو أو " " يكون التماثل اما متطابق أو نسبي، ثنائيايكون التماثل اما متطابق أو نسبي، ثنائيا

، ففي المتطابق، ففي المتطابق""أو شعاعياأو شعاعيا" " أو دائرياأو دائريا" " رباعيارباعيا

الشكل والحجم واللون الشكل والحجم واللون((يكون التماثل في كل شئ يكون التماثل في كل شئ

سواء ل�رضيات والنباتات والمنشآت، سواء ل�رضيات والنباتات والمنشآت، ) ) والنسجةوالنسجة

وھذا النظام مRئم للحدائق الصغيرة والمتوسطة وھذا النظام مRئم للحدائق الصغيرة والمتوسطة 

والمستوية، وتعتبر الحديقة الفرعونية أول حديقة والمستوية، وتعتبر الحديقة الفرعونية أول حديقة 

..في التأريخ أستخدمت ھذا النظام في التأريخ أستخدمت ھذا النظام 

))او الطبيعياو الطبيعي((النظام العضوي النظام العضوي--22

))OOrrggaanniicc oorr IInnffoorrmmaall SSttyyllee((

قة كتقليد للطبيعة بدون تماثل أو تناظر قة كتقليد للطبيعة بدون تماثل أو تناظرييتصمم الحدتصمم الحد

وتكثر فيھا الخطوط المنحنية والمتعرجة وتكون وتكثر فيھا الخطوط المنحنية والمتعرجة وتكون 

النباتات والمنشآت طبيعية الشكل والحجم قدر النباتات والمنشآت طبيعية الشكل والحجم قدر 

وأحيانآ بأستعمال ھذا النوع من التخطيط، وأحيانآ بأستعمال ھذا النوع من التخطيط، . . ا�مكانا�مكان

للجھل في قواعده الفنية وللشعور بسھولته �ول للجھل في قواعده الفنية وللشعور بسھولته �ول 

ة �رتجاليات تبعد الحديقة عن روحة �رتجاليات تبعد الحديقة عن روح وھلة، ونتيجوھلة، ونتيج

أن التنسيق العضوي مRئم أن التنسيق العضوي مRئم . . البساطة والجمالالبساطة والجمال

بيرة والمتوسطة المستوية بيرة والمتوسطة المستوية ــــــــــاحات الكاحات الكــــــــــللمسللمس

وتعتبر الحدائق ا�شورية أولى وتعتبر الحدائق ا�شورية أولى . . والغيرالمستويةوالغيرالمستوية

.. الحدائق الطبيعية التصميم في الشرق ا�وسطالحدائق الطبيعية التصميم في الشرق ا�وسط
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))أوالحديثأوالحديث((النظام المختلط النظام المختلط--33

))MMiixxeedd oorr MMooddeerrnn SSttyyllee((

يجمع ھذا النظام بين الطبيعة من ناحية وبعض يجمع ھذا النظام بين الطبيعة من ناحية وبعض

الصور أو ا�شكال الھندسية من ناحية أخرى أي الصور أو ا�شكال الھندسية من ناحية أخرى أي 

أنه يحررالخطوط الھندسية من حدتھا أو قسوتھا أنه يحررالخطوط الھندسية من حدتھا أو قسوتھا 

ويطوعھا للبساطة والجمال، ومRئمتھا لكل ويطوعھا للبساطة والجمال، ومRئمتھا لكل 

الظروف البيئية وا�قتصادية وا�جتماعية، تعتبر الظروف البيئية وا�قتصادية وا�جتماعية، تعتبر 

بل أول حديقة في بل أول حديقة في حدائق الجنائن المعلقة قي باحدائق الجنائن المعلقة قي با

وقد وقد . . التأريخ أستخدمت ھذا النظام بشكل مميزالتأريخ أستخدمت ھذا النظام بشكل مميز

وصفھا ھيروتدس وأعتبرھا بحق من عجائب الدنيا وصفھا ھيروتدس وأعتبرھا بحق من عجائب الدنيا 

..السبع القديمةالسبع القديمة

 ا�ستشاري عCء زكي الشيخا�ستشاري عCء زكي الشيخ

 جامعة بغدادجامعة بغداد--كلية الزراعةكلية الزراعة--قسم البستنةقسم البستنة
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 معمل البان كلية الزراعةمعمل البان كلية الزراعة

ة Jبد ان يلفتة Jبد ان يلفت عندما تحل ضيفا على كلية الزراععندما تحل ضيفا على كلية الزراع
انتباھك ذلك الشباك الصغير القريب من قسم انتباھك ذلك الشباك الصغير القريب من قسم

التقانات اJحيائية والصناعات الغذائية بأكتظاظ التقانات اJحيائية والصناعات الغذائية بأكتظاظ 
من علب بيضاء من علب بيضاء الواقفين عليه وما يحملون بايديھم الواقفين عليه وما يحملون بايديھم 

صغيرة وھم مسرورون بما يحملون وكأنھم حصلوا صغيرة وھم مسرورون بما يحملون وكأنھم حصلوا 
ولو امعنت النظر ولو امعنت النظر . . على ھدية جميلة او سلعة نادرة على ھدية جميلة او سلعة نادرة 

معمل معمل ( ( Jفتة كتب عليھا Jفتة كتب عليھا قرب ھذا الشباك لوجدتقرب ھذا الشباك لوجدت
وليس ببعيد عن ھذه اJفتة ستقودك قدميك وليس ببعيد عن ھذه اJفتة ستقودك قدميك ) ) اJلبان اJلبان 

 . . بيع المرطبات للطلبة بيع المرطبات للطلبةللصغير صغير محل محل الى الى 
لن نطيل عليكم الحديث فمعمل اJلبان ومحل بيع لن نطيل عليكم الحديث فمعمل اJلبان ومحل بيع

، المرطبات المرطبات  ، من نتاج ايادي ابناء الكلية المبدعين من نتاج ايادي ابناء الكلية المبدعين
ومن اجل ان نتعرف على سير العمل ومنتجات ومن اجل ان نتعرف على سير العمل ومنتجات 

الزراعة وضعنا ھذه اJسئلة على الزراعة وضعنا ھذه اJسئلة على معمل البان كلية معمل البان كلية 
مع السيد الدكتور محمد علي اسحق  مع السيد الدكتور محمد علي اسحق طاولة الحوار طاولة الحوار

 . . رئيس قسم الثروة الحيوانية ومدير معمل اJلبان رئيس قسم الثروة الحيوانية ومدير معمل اJلبان 

محمد علي اسحق متى انشأ ھذا المعمل وماھو محمد علي اسحق متى انشأ ھذا المعمل وماھو..دد
؟؟الغرض من انشائه الغرض من انشائه 

Jغراض تدريب Jغراض تدريب 19751975ھذا المعمل في العام ھذا المعمل في العام انشأانشأ
التي تخص انتاج التي تخص انتاج طلبة الكلية في الدروس العملية طلبة الكلية في الدروس العملية 

..ةةاJلبان واجراء اJبحاث في مجال علوم التغذياJلبان واجراء اJبحاث في مجال علوم التغذي

كانت ھناك محاولة لRنتقال كانت ھناك محاولة لRنتقال 19741974وفي العام وفي العام
بالمعمل الى اJنتاج التجاري اذ تم تأجيره في حينھا بالمعمل الى اJنتاج التجاري اذ تم تأجيره في حينھا 

..غير أن التجربة لم تكن ناجحة غير أن التجربة لم تكن ناجحة،،الى متعھد الى متعھد 
بادرت عمادة الكلية بأشراف مباشر بادرت عمادة الكلية بأشراف مباشر 20002000في العام في العام
ل المتابعة الميدانية والدقيقة لھال المتابعة الميدانية والدقيقة لھا عمل من خRعمل من خRممعلى العلى ال

وقد اثمر ذلك ببدأ عجلة اJنتاج في المعمل بشكل وقد اثمر ذلك ببدأ عجلة اJنتاج في المعمل بشكل
جيد ومرضي واستمر العمل في اJنتاج وتدريب جيد ومرضي واستمر العمل في اJنتاج وتدريب 

عن 20042004الطلبة حتى العام الطلبة حتى العام  اذ توقف المعمل عن اذ توقف المعمل
اJنتاج في حينھا بعد ان تعرض ولRسف الشديد اJنتاج في حينھا بعد ان تعرض ولRسف الشديد 

..لسرقة اجھزته وموجوداته لسرقة اجھزته وموجوداته 
م..دد ممحمد على ادارة معمل على ادارة معمل نت تشرف نت تشرفذ متى واذ متى واننمحمد

؟؟اJلبان اJلبان 
في شرت باJشراف على معمل البانشرت باJشراف على معمل البانبابا الكلية في الكلية

ت ھناك مشاكل كبيرةت ھناك مشاكل كبيرة وكانوكان 20072007منتصف العام منتصف العام 
سة التي كان Jبد من تجاوزھا من اجل سة التي كان Jبد من تجاوزھا من اجلييوالعقبة الرئوالعقبة الرئ

البدأ باJنتاج كانت تعويض اJجھزة المھمة البدأ باJنتاج كانت تعويض اJجھزة المھمة 
المسروقة والتي يعتمد عليھا انتاج المعمل وقد تم المسروقة والتي يعتمد عليھا انتاج المعمل وقد تم 

ائية JصRح الغرف المبردة ائية JصRح الغرف المبردة بذل جھود استثنبذل جھود استثن
 . . والمولد والبويلر وغيرھا من المستلزمات والمولد والبويلر وغيرھا من المستلزمات 

للاJخرى التي تم اجازھا في المعماJخرى التي تم اجازھا في المعم ومن اJعمالومن اJعمال
اصRح منظومة الكھرباء ومنظومة الماء ووحدة اصRح منظومة الكھرباء ومنظومة الماء ووحدة
توليد البخار وعلى أثر ذلك بدأت اولى خطوات توليد البخار وعلى أثر ذلك بدأت اولى خطوات 
اJنتاج واتيحت الفرصة لتدريب الطلبة وانجاز اJنتاج واتيحت الفرصة لتدريب الطلبة وانجاز 

العليا العليا طلبة الدراسات طلبة الدراسات ابحاث مھمة من قبل ابحاث مھمة من قبل 
.. والتدرسيين في قسم الصناعات الغذائية والتدرسيين في قسم الصناعات الغذائية 

الكبير على منتجات الكبير على منتجات محمد ماھو سر اJقبال محمد ماھو سر اJقبال الدكتور الدكتور
الكبير عليھا في داخل الكلية الكبير عليھا في داخل الكليةبب ــــــــالمعمل والطلالمعمل والطل

؟؟ وخارجھاوخارجھا
لقد اعتمدنا في عملنا شعار ضمان اعلى نوعية لقد اعتمدنا في عملنا شعار ضمان اعلى نوعية

 جات المعمل تحمل جات المعمل تحمل ــــوباقل اJسعار الممكنة كون منتوباقل اJسعار الممكنة كون منت
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بغداد بغداد جامعةجامعةالالوو) ) الكلية اJمالكلية اJم((اسم كلية الزراعة اسم كلية الزراعة
العريقة واJن لدينا عدد كبير من المنتجات عالية العريقة واJن لدينا عدد كبير من المنتجات عالية 

ا االجودة والتي تنافس حتى المنتجات وكل وكل لعالمية لعالمية الجودة والتي تنافس حتى المنتجات
منتجاتنا تحمل ماركة مميزة باسم الكلية تميزھا عن منتجاتنا تحمل ماركة مميزة باسم الكلية تميزھا عن 

.. باقي المنتجات في السوقباقي المنتجات في السوق
؟؟ھل ان عملية اJنتاج اقتصادية ومربحة ھل ان عملية اJنتاج اقتصادية ومربحة

ما ان معملان معمل عن اJلبان يسدد سنويا مااJلبان يسدد سنويا مليون مليون 3030يزيد عن يزيد
و اليوم انتاج دينار سنويا الى صندوق الدينار سنويا الى صندوق ال و اليوم انتاج تعليم العالي تعليم العالي

جامعة جامعة فضR عن فضR عن لمعمل يباع في اJسواق المحلية لمعمل يباع في اJسواق المحليةاا
..بغداد ومنتسبي الكلية بغداد ومنتسبي الكلية 

افكاركم المستقبلية ومشاريع توسيع معمل افكاركم المستقبلية ومشاريع توسيع معمل ماھيماھي
؟؟ اJلباناJلبان

بحث بحث على ضوء زيارة السيد وزير التعليم العالي والعلى ضوء زيارة السيد وزير التعليم العالي وال
وبعد وبعد اJستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي اJستاذ الدكتور عبد ذياب العجيلي العلمي العلمي 

اطRعه على سير اJنتاج في المعمل حصلت اطRعه على سير اJنتاج في المعمل حصلت 
مليون دينار مليون دينار 120120افقته على دعم المعمل بمبلغ افقته على دعم المعمل بمبلغوومم

لشراء مستلزمات مھمة للمعمل وھي فراز وبويلر لشراء مستلزمات مھمة للمعمل وھي فراز وبويلر 
مع كماكما ومكائن تعبئةومكائن تعبئة مع ان ھناك مشروع مشترك ان ھناك مشروع مشترك

Jنشاء Jنشاء الھيئة العربية لRستثمار واJنماء الزراعيالھيئة العربية لRستثمار واJنماء الزراعي
..مRيين دينار عراقيمRيين دينار عراقي 1010ةة معمل جديد لRلبان وبكلفمعمل جديد لRلبان وبكلف

مع معمل اJلبان ھل يمكن ان مع معمل اJلبان ھل يمكن ان تجربتكم الناجحة تجربتكم الناجحة
؟؟تتكررمع مشاريع انتاجية اخرى تتكررمع مشاريع انتاجية اخرى 

م منعم فقد تبنى المعمل انتاج المثلجات التي انتاج المثلجات التي ضوع ضوعوونعم فقد تبنى المعمل
حسان كبير وكذلك مشورع انتاج حسان كبير وكذلك مشورع انتاج ــــــــاستاستتتــــــــJقJق

غيل غيل المعجنات وحاليا يسعى المعمل Jعادة تشالمعجنات وحاليا يسعى المعمل Jعادة تش
..المخبز التدريبي للطRب المخبز التدريبي للطRب 

وفي نھاية ھذا الحديث نتمنى لكم التوفيق ومزيد من وفي نھاية ھذا الحديث نتمنى لكم التوفيق ومزيد من
 ..... ..... التطور في عملكم التطور في عملكم 
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 طريقة مبتكرة لتشخيص مرض السكري طريقة مبتكرة لتشخيص مرض السكري

في قسم في قسم التدريسي التدريسي اJنباري اJنباري نوري نوري نصر نصر..ددتمكن تمكن
تكار طريقة يمكن من خRلھا تكار طريقة يمكن من خRلھا الثروة الحيوانية من ابالثروة الحيوانية من اب

وفي وفيييبامكانية اJصابة بمرض السكربامكانية اJصابة بمرض السكر وءوءلتنبلتنباا
لك من خRل خطوط لك من خRل خطوط اJيام اJولى بعد الوJدة وذاJيام اJولى بعد الوJدة وذ

بحث قارن فيه بين الخطوط بحث قارن فيه بين الخطوطءءاجرااجرا كف اليد بعدكف اليد بعد
ييالموجودة في ايدي المصابين بمرض السكرالموجودة في ايدي المصابين بمرض السكر

وبعد اجراء وبعد اجراء اJصحاء اJصحاء والخطوط الموجودة في ايديوالخطوط الموجودة في ايدي
حصائيا تمكن من ابتكار ھذه الطريقة حصائيا تمكن من ابتكار ھذه الطريقةااالمقارنة المقارنة 

ي ستتيح للكثيرين الوقاية من ھذا المرض قبلي ستتيح للكثيرين الوقاية من ھذا المرض قبل والتوالت
اJصابة به بوقت مبكر وقد نال ھذا الباحث براءة اJصابة به بوقت مبكر وقد نال ھذا الباحث براءة

..ختراع حول ھذا البحثختراع حول ھذا البحثاا

أن بصمة اJصابع لRشخاص تعد شيئا مميزا أن بصمة اJصابع لRشخاص تعد شيئا مميزا
نــــــــــــوموم نعقدا وعا ما، وأن الخطوط الجلدية وعا ما، وأن الخطوط الجلدية ــــــــعقدا
))DDeerrmmaattooggllyypphhiiccss((،نماط الجلدية�تعبر عن ا�نماط الجلدية، تعبر عن ا

م موھذا المصطلح مشتق ن الكلمة اليونانيةن الكلمة اليونانية وھذا المصطلح مشتق
""DDeerrmmaa""و و، وتعني جلد، ، وتعني خط، وتعني خط""GGllyypphh""، وتعني جلد،

طة الحافات طة الحافاتسسااوھي تشمل ا�شكال المتكونة بووھي تشمل ا�شكال المتكونة بو
الجلدية في مناطق مختلفة من الجسم مثل راحة اليد الجلدية في مناطق مختلفة من الجسم مثل راحة اليد 
واصابعھا واصابع القدم وأسفل القدم والمخطم واصابعھا واصابع القدم وأسفل القدم والمخطم 
وغيرھا، وھي تختلف من فرد الى أخر حتى بين وغيرھا، وھي تختلف من فرد الى أخر حتى بين 

م مالتوائم المتطابقة، وتنشأ  نينية نينية ــــــــنذ المراحل الجنذ المراحل الجــــــــــالتوائم المتطابقة، وتنشأ
المبكرة وتبقى ثابتة حتى بعد ممات الشخص المبكرة وتبقى ثابتة حتى بعد ممات الشخص

مع تقدم العمر مع تقدم العمربأستثناء حجمھا حيث يزداد . . بأستثناء حجمھا حيث يزداد

تم في ھذه الدراسة أستخدام برنامج التحليل تم في ھذه الدراسة أستخدام برنامج التحليل
IImmaaggeeالصوري الصوري  AAnnaallyyzzeerrلتشخيص داء لتشخيص داء

السكري وراثياً من خRل تحليل وظيفة النقل اللوني السكري وراثياً من خRل تحليل وظيفة النقل اللوني 
اليد لعينة من اJشخاص اليد لعينة من اJشخاص والتدرج التكراري لجلدوالتدرج التكراري لجلد

باJصابة بداء باJصابة بداء وءوءالمصابين بھذا المرض للتنبالمصابين بھذا المرض للتنب
بعد الوJدة بعد الوJدة((الوراثي ومنذ وقت مبكر الوراثي ومنذ وقت مبكريي السكرالسكر

Jتخاذ التدابير الRزمة لتRفي اJصابة أو Jتخاذ التدابير الRزمة لتRفي اJصابة أو ) ) مباشرةمباشرة
تقليل شدتھا وتم ذلك بصورة واضحة في ضوء تقليل شدتھا وتم ذلك بصورة واضحة في ضوء 
المنحنيات والتدرجات التي تم الحصول عليھا في المنحنيات والتدرجات التي تم الحصول عليھا في 

اضوء تحضوء تح اليل بصمة ب 7373ليد لـ ليد لـ ليل بصمة بشخص مصاب داء داء شخص مصاب
في السكريالسكري ، علما أن ھذه الدراسة ھي اJولى في، علما أن ھذه الدراسة ھي اJولى

..العالم وفق الطريقة التي تم تنفيذھاالعالم وفق الطريقة التي تم تنفيذھا
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 نشاطات اAقسامنشاطات اAقسام
 قسم الثروة الحيوانيةقسم الثروة الحيوانية

بدعم من عمادة الكلية تم انجاز عملية ترميم بدعم من عمادة الكلية تم انجاز عملية ترميم––11
مدخل القسم والصبغ وتعليق البوسترات العلمية في مدخل القسم والصبغ وتعليق البوسترات العلمية في 

..لقسم لقسماا
 اعادة تأھيل قاعة اJجتماعات في القسم اعادة تأھيل قاعة اJجتماعات في القسم––22
))، ، اJنارة ، المقاعد وغيرھا الالاJنارة ، المقاعد وغيرھا صوت .صوت (. (
القيام بحملة التخلص من المواد المشطوبة القيام بحملة التخلص من المواد المشطوبة––33

والمكدسة في مخازن حقل الدواجن والحقل والمكدسة في مخازن حقل الدواجن والحقل 
..الحيواني المخزنة منذ اكثر من عشر سنوات الحيواني المخزنة منذ اكثر من عشر سنوات 

ية العاطلة ية العاطلة القيام بحملة لتصليح اJجھزة الكھربائالقيام بحملة لتصليح اJجھزة الكھربائ--44
في الحقل الحيواني وتھيئة ثRث صفوف للدروس في الحقل الحيواني وتھيئة ثRث صفوف للدروس 

 ).).ترميم وصبغ ومواد كھربائية ترميم وصبغ ومواد كھربائية(( العمليةالعملية
المباشرة بعملية الحش الميكانيكي للعلف المباشرة بعملية الحش الميكانيكي للعلف––55

اJخضر باستخدام الماورات بدJ من الحش اليدوي اJخضر باستخدام الماورات بدJ من الحش اليدوي 
ويمتلك الحقل الحيواني حاليا ابرع ماورات صالحة ويمتلك الحقل الحيواني حاليا ابرع ماورات صالحة 

..للعمل للعمل 
بانتاج القشريات بانتاج القشريات مباشرة شعبة اJسماكمباشرة شعبة اJسماك––66

وسوف وسوف،،ض تغذية اJسماك وھو انجاز رائعض تغذية اJسماك وھو انجاز رائع JغراJغرا
..تسجل براءة اJختراع بذلك تسجل براءة اJختراع بذلك 

J محدود من عمادة الكلية بد––77 J محدود من عمادة الكلية بدبدعم ت وJداتت وJداتأأبدعم
اJبقار واJباكير التي تم شراؤھا من محطة النصر اJبقار واJباكير التي تم شراؤھا من محطة النصر

 1515( ( حصلت حصلت 20092009//1010//2020ولغاية ولغاية . . في الصويرة في الصويرة 
ھ. . من الذكور واJناث من الذكور واJناث ) ) وJدة وJدة ھولكون ذه الحيوانات ذه الحيوانات ولكون

من اJنواع النقية والمتميزة في انتاجھا فسوف يتم من اJنواع النقية والمتميزة في انتاجھا فسوف يتم 
اJعRن عن بيع الذكور منھا فقط Jغراض التربية اJعRن عن بيع الذكور منھا فقط Jغراض التربية 

..والتحسين الوراثي والتحسين الوراثي 
مح 1010/ / راء عجRت اباكير عدد راء عجRت اباكير عددشش––88 ةةططمن محمن

..الصويرة وھي اJن في مرحلة التسفيد الصويرة وھي اJن في مرحلة التسفيد / / النصر النصر
من الھيئة من الھيئة 4545شراء اغنام وماعز نقية عدد شراء اغنام وماعز نقية عدد––99

..مة للبحوث الزراعية مة للبحوث الزراعية العاالعا
شراء محلب مزدوج لغرض حلب ابقار شراء محلب مزدوج لغرض حلب ابقار–– 1010

..الحقل الحيواني الحقل الحيواني 
المباشرة ببيع الحليب الخام على منتسبي المباشرة ببيع الحليب الخام على منتسبي–– 1111

غرض غرضJJوتسليم الباقي لمعمل اJلبان وتسليم الباقي لمعمل اJلبان الكليةالكلية
..التصنيعالتصنيع

، البط–– 1212 ، البط بدأ حقل الدواجن بتربية طائر السمان بدأ حقل الدواجن بتربية طائر السمان
..والوز وغيرھا من الطيور النادرة والوز وغيرھا من الطيور النادرة 

ذا لقرار مجلس الكلية بدا طلبة الماجستير ذا لقرار مجلس الكلية بدا طلبة الماجستير تنفيتنفي–– 1313
باجراء تجاربھم باجراء تجاربھم ) ) اختصاص الدواجن اختصاص الدواجن ( ( والدكتوراه والدكتوراه 

 . . في حقل الدواجنفي حقل الدواجن

بجھود بجھود22/ / ات ماء عدد ات ماء عددددااالحصول على برالحصول على بر–– 1414
ذاتية وتم استخدام احدھا في القسم والثاني في حقل ذاتية وتم استخدام احدھا في القسم والثاني في حقل 

.. اJغنام اJغنام 
هه ــــــــــكرم قسم الثروة الحيوانية ممث� برئيسكرم قسم الثروة الحيوانية ممث� برئيس–– 1515
ةةمحمد علي اسحق السيد العميد الدكتور حمزمحمد علي اسحق السيد العميد الدكتور حمز..دد

كاظم الزبيدي والسيد معاون العميد ا�داري كاظم الزبيدي والسيد معاون العميد ا�داري
الدكتور حميد خلف خربيط لجھودھم الكريمة في الدكتور حميد خلف خربيط لجھودھم الكريمة في 

الحقول الحقول بعة الميدانية والمتواصلة لتطويربعة الميدانية والمتواصلة لتطويرالمتاالمتا
الحيوانية ولسعيھم الدائم لرعاية قسم الثروة الحيوانية ولسعيھم الدائم لرعاية قسم الثروة 

..مم دمة للمسيرة العلمية للقسدمة للمسيرة العلمية للقسانية ل�رتقاء وخانية ل�رتقاء وخالحيوالحيو
 الندوات واAجتماعات الندوات واAجتماعات

//2323::قسم الثروة الحيوانية قسم الثروة الحيوانية / / الجمرة الخبيثة الجمرة الخبيثة––11
1212 //20082008 

د..دد..أأ د ناطق حميد القدسي  عباس عليوي ناصرعباس عليوي ناصر. . ناطق حميد القدسي
معرض مطار بغداد معرض مطار بغداد / / معرض ملتقى بغداد معرض ملتقى بغداد––22

 20082008//1212// 1717–– 1515: : الدولي الدولي 
أ..دد..أأ ، أمحمد علي اسحق ، اJمير اJمير شاكر عبدشاكر عبد..دد..محمد علي اسحق

د ، دالعطار ، د. . العطار ، دعبد الكريم عبد الرضا ھوبي ، اميرة اميرة..عبد الكريم عبد الرضا ھوبي
أ ، أمحمد صالح ، عد عدسس..دد..سنبل جاسم حمودي وأسنبل جاسم حمودي وأ..دد..محمد صالح

.. عبد الحسين ناجي عبد الحسين ناجي 
اجتماع رؤساء اJقسام العلمية المتماثلة في اجتماع رؤساء اJقسام العلمية المتماثلة في––33

قســــم الثروة قســــم الثروة / / ات الزراعة في العراق ات الزراعة في العراق ــــكليكلي
.. 20092009//33// 2525::الحيوانية الحيوانية 

ورؤساء اقسام كل من ورؤساء اقسام كل من محمد علي اسحق محمد علي اسحق..دد..أأ
 ، ، الكوفة ، بابل ، البصرة ، المثنى ، جامعة ديالى ، الكوفة ، بابل ، البصرة ، المثنى جامعة ديالى

و اJنبار  ، كركوك ، تكريت و اJنبار الموصل ، كركوك ، تكريت  . . الموصل
قاعة قاعة / / نحو استثمار امثل للنباتات الطبية نحو استثمار امثل للنباتات الطبية––44

.. 20092009//55// 2020::جامعة بغداد جامعة بغداد––الشھيد الحكيم الشھيد الحكيم 
 ضياء حسن الحسني ضياء حسن الحسني..دد..أأ

بحوث بحوثة البحثية للھيئة العامة للة البحثية للھيئة العامة للمناقشة الخطمناقشة الخط––55
 20092009//44// 1414: : قسم الثروة الحيوانية قسم الثروة الحيوانية / / الزراعة الزراعة 

 اميرة محمد صالح اميرة محمد صالح..دد
تربية الدواجن في محافظة اJنبار بين الواقع تربية الدواجن في محافظة اJنبار بين الواقع––66

44// 1414: : كلية الزراعة كلية الزراعة––جامعة اJنبار جامعة اJنبار / / والطموح والطموح 
//20092009 
د..دد..أأ ، دحازم جبار الدراجي ، وفاء اسماعيل والسيد وفاء اسماعيل والسيد . . حازم جبار الدراجي

 وليد خالد عبد اللطيف وليد خالد عبد اللطيف 
، المشاكل والحلول صناعة صناعة––77 ، المشاكل والحلول الدواجن جامعة جامعة / / الدواجن

 20092009//44// 1818: : طري طري ــــــكلية الطب البيكلية الطب البي––كربRء كربRء 



16 

د..دد..أأ ، دسعد عبد الحسين ناجي ، مد مد باســل محباســل مح..سعد عبد الحسين ناجي
د ، دابراھيم ، و. . ابراھيم وبشرى سعدي رسول ايمان حسن ايمان حسن..دد بشرى سعدي رسول

..ھادي ھادي 
المؤتمر الثاني للرسائل الجامعية والذي اقيم المؤتمر الثاني للرسائل الجامعية والذي اقيم––99

دفي الجامعة اJردنية وكان من بين المشافي الجامعة اJردنية وكان من بين المشا دركين . . ركين
د و دلمى خالد بندر و .. ضياء خليلضياء خليل. . لمى خالد بندر

د شاركتشاركت–– 1010 دكل من اميرة في اميرة في . . سنبل جاسم ودسنبل جاسم ود. . كل من
المؤتمر الثاني عشر للتغذية المقام في جمھورية المؤتمر الثاني عشر للتغذية المقام في جمھورية 

..مصر العربية مصر العربية 
 قسم المكننة الزراعيةقسم المكننة الزراعية

 الندوات العلمية والمؤتمرات الندوات العلمية والمؤتمرات
ايفاد كRً من اJستاذ الدكتور عبد الرزاق ايفاد كRً من اJستاذ الدكتور عبد الرزاق تقرر تقرر––11

والسيد حسين عباس جبر والسيد حسين عباس جبر سمسمعبد اللطيف جاعبد اللطيف جا
ةة الى جمھوريالى جمھوريةةالزراعيالزراعيةةالتدريسيين في قسم المكننالتدريسيين في قسم المكنن

في فيةةعين شمس للمشاركعين شمس للمشاركةةجامعجامع––ةةمصر العربيمصر العربي
ةة الحيوان للمدالحيوان للمدةةالمؤتمر العلمي الثاني عشر لتغذيالمؤتمر العلمي الثاني عشر لتغذي

لقبول تقريرھما الموسوم لقبول تقريرھما الموسوم 20092009// 1010// 2222--2020من من
..))ةةحول معدات تحضير اJعRف الجافحول معدات تحضير اJعRف الجافةةدراسدراس( ( 
فاد اJستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد فاد اJستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد تقرر ايتقرر اي--22
بكليتنا الى بيروت بكليتنا الى بيروتةةرئيس قسم المكننرئيس قسم المكنن/ / طيف طيفللالال

ةةوقايوقايوولحضور المؤتمر العاشر لمنضمة العلوم لحضور المؤتمر العاشر لمنضمة العلوم 
لقبول بحثه لقبول بحثه 20092009// 1010// 3030--2626النبات للفتره من النبات للفتره من

تاثير طبيعة الخلط ونوع الفوھه وعمق تاثير طبيعة الخلط ونوع الفوھه وعمق ( ( الموسوم الموسوم 
 بذور اJدغالبذور اJدغالةةمحلياً لمكافحمحلياً لمكافحةةمصنعمصنعالرش Jلة الرش Jلة 

..))باستعمال مبيد الترفRت باستعمال مبيد الترفRت
مساعد الدكتور مصطفى مساعد الدكتور مصطفى الالتقرر ايفاد اJستاذ تقرر ايفاد اJستاذ--33

هللا  هللا كريم عبد ةةالزراعيالزراعيةةالتدريسي في قسم المكننالتدريسي في قسم المكننكريم عبد
ميسوري ميسوريةةجامعجامع//ةةالى الوJيات المتحده اJمريكيالى الوJيات المتحده اJمريكي

ةةلRطRع والمشاركلRطRع والمشاركةةدورة التطويريدورة التطويريالالفي فيةةللمشاركللمشارك
.. اشھراشھرةةستستةةلمدلمدةةفي اJبحاث العلميفي اJبحاث العلمي

 كر والتقديركر والتقديركتب الشكتب الش
اسمائھم اسمائھمةةالمدرجالمدرجةةاب شكر وتقدير الى الساداب شكر وتقدير الى السادكتكت--11

في اعداد في اعدادةةالمبذولالمبذولووةةالمتميزالمتميزةةادناه لجھودھم العلميادناه لجھودھم العلمي
بكل بكلة لھمة لھمت القسم وانجازھم اJعمال المناطت القسم وانجازھم اJعمال المناطمفردامفردا

::حرص واخRص حرص واخRص 
 نجوى عبيد عجمي نجوى عبيد عجمي : : المساعد المساعدسسالمدرالمدر

 فائز فوزيفائز فوزي: : المدرس المساعد المدرس المساعد
 خلف خلف اشرف حميد اشرف حميد : : المھندس المدني المھندس المدني

تم توجيه كتاب شكر وتقدير للمھندس الزراعي تم توجيه كتاب شكر وتقدير للمھندس الزراعي--22
ر نضير للجھود المتميزهر نضير للجھود المتميزه سرمد سالم عبد الستاسرمد سالم عبد الستا

تحتوي على تحتوي علىةةعلميعلميةةمن قبله لتنظيم حقيبمن قبله لتنظيم حقيبةةوالمبذولوالمبذول
التي تخص الدروس التي تخص الدروسةةمن اJفRم الوثائقيمن اJفRم الوثائقيةةمجموعمجموع
ويعدنا بتقديم الشكر ويعدنا بتقديم الشكرةةاقسام الكلياقسام الكليةةلكافلكافةةالزراعيالزراعي

وللصالح وللصالحةةكليتنا العزيزكليتنا العزيزةةمموالتقدير املين المزيد لخدوالتقدير املين المزيد لخد
..لوطننا العزيز لوطننا العزيزةًةً العام وخدمالعام وخدم

 قسم البستنةقسم البستنة
 الندوات والمؤتمرات الندوات والمؤتمرات

الــمؤتمر العلــــمي الــمؤتمر العلــــمي / / حسام الدين محمد حسام الدين محمد..دد--11
 20092009//1010// 2828–– 2626وزارة الزراعة وزارة الزراعةللالسابع السابع 

دراسة تشريحية لمراحل نشوء دراسة تشريحية لمراحل نشوء((عن بحثه الموسوم عن بحثه الموسوم
 زاء الزھرية زاء الزھرية ــــراعم العرضية من اJجراعم العرضية من اJجــــــــــوتطور البوتطور الب

مــــــــــــلصلص منفين PPhhooeenniixx((رر ــــــل التمل التمــــــــــن نخين نخيــــــــــــــــنفين
ddaaccttyylliiffeerraa LL..((المزروعة خارج الجسم الحيالمزروعة خارج الجسم الحي ..

المؤتمر العلمي السابع لوزارة المؤتمر العلمي السابع لوزارة / / فادية ھشام طه فادية ھشام طه--22
عن بحثھا عن بحثھا 20092009// 1010// 2828–– 2626الزراعة الزراعة 
اكثار الليمون المخرفش خارج الجسم اكثار الليمون المخرفش خارج الجسم((الموسوم الموسوم 

. الحيالحي (. (
المؤتمر العلمي السابع المؤتمر العلمي السابع//ي حسيني حسين وفاء علوفاء عل--33

عنعن 20092009// 1010// 2828–– 2626لوزارة الزراعة لوزارة الزراعة 
تأثير عدد مرات الرش بالسماد تأثير عدد مرات الرش بالسماد((البحث الموسوم البحث الموسوم 

الورقي في نمو وحاصل البطاطا صنف دزري الورقي في نمو وحاصل البطاطا صنف دزري 
DDeessiirreeee. (. (

/ / نازك حقي خليل وجنان كاظم حمودي نازك حقي خليل وجنان كاظم حمودي––44
 ھيئة التعلي التقنيھيئة التعلي التقني//مي الحادي عشر مي الحادي عشر ــــــــالمؤتمر العلالمؤتمر العل

تأثير الرش تأثير الرش ( ( عن بحثھما الموسوم عن بحثھما الموسوم 20092009// 1010//11
الورقي لحامض الھيومك ومستخلص عرق السوس الورقي لحامض الھيومك ومستخلص عرق السوس 

. في شتRت المشمشفي شتRت المشمش (. (
 كتب الشكر والتقدير كتب الشكر والتقدير

تقديراً للجھود المبذولة تقديراً للجھود المبذولة وذلكوذلكجبار حسن النعيمي جبار حسن النعيمي..دد
من قبله في السعي للحصول على التخصيصات من قبله في السعي للحصول على التخصيصات 

.. المالية للمشاريع البحثية في الكليةالمالية للمشاريع البحثية في الكلية
**
))استاذ مساعد استاذ مساعد((جمعة البياتي جمعة البياتي فاروق فرجفاروق فرج..دد
ف مرتبةمرتبةىىــــــــترقية الترقية الــــــــــالال فا�ستاذية ي أختصاصي أختصاص ــــــــــا�ستاذية

 30373037بموجب ا�مر الجامعي المرقم بموجب ا�مر الجامعي المرقم فاكھةفاكھة//البستنةالبستنة
**
أنشاء وحدة بحثية �نتاج أنشاء وحدة بحثية �نتاج(( عبد ا�له مخلف العانيعبد ا�له مخلف العاني..دد

مع وزارة  مع مختبر بموجب عقد مع مختبر بموجب عقد مع وزارة الفطريات اللحمية الفطريات اللحمية
..))اري اري Jنتاج الفطر المحJنتاج الفطر المح التعليم العاليالتعليم العالي

 قسم علوم التربة والمياهقسم علوم التربة والمياه
قام الدكتور عبد اJمير ثجيل بتقديم دراسة حول قام الدكتور عبد اJمير ثجيل بتقديم دراسة حول--11

اJستغRل اJمثل لمياه دجلة والفرات الى الھيئة العامة اJستغRل اJمثل لمياه دجلة والفرات الى الھيئة العامة 
..لRرشاد الزراعي لRرشاد الزراعي 

قام الدكتور عبد اJمير ثجيل صالح بتقديم اJستشارة الى قام الدكتور عبد اJمير ثجيل صالح بتقديم اJستشارة الى--22
..المديرية العامة للبيئة المديرية العامة للبيئة 

احمد المشھداني بتقديم استشارة علمية حول احمد المشھداني بتقديم استشارة علمية حول قام الدكتور قام الدكتور--33
..صRحية احدى المواقع Jقامة مشروع زراعي صRحية احدى المواقع Jقامة مشروع زراعي 
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من تمتم––44  اعداد نشرة اخبارية شھرية خاصة بالقسم من اعداد نشرة اخبارية شھرية خاصة بالقسم
::قبل قبل

 رئيسارئيساد احمد صالح المشھدانيد احمد صالح المشھداني..أأ
 السيد فراس وعدهللا احمد عضواً السيد فراس وعدهللا احمد عضواً

ا--55 اقام السيد فراس وعدهللا  حمد بتصليح عدد منحمد بتصليح عدد منقام السيد فراس وعدهللا
..اJجھزة اJجھزة

 الندوات العلمية والمؤتمرات الندوات العلمية والمؤتمرات
علي محمد علي محمد..دد،،د احمد صالح المشھدانيد احمد صالح المشھداني..أأ--11

المؤتمر العلمي المؤتمر العلمي// ايمان عبد المھديايمان عبد المھدي..ددوو سعدهللاسعدهللا
–– 2626 وزارة الزراعةوزارة الزراعة––علوم الزراعية علوم الزراعية السابع للالسابع لل

2828 //1010 //20092009 ..
حديثة حديثة التــــقانات الالتــــقانات ال/ / الدكتور اJء صالح عاتي الدكتور اJء صالح عاتي--22

.. 20092009اJردن اJردن––في الزراعة في الزراعة 
بد اJمير بد اJمير ــــعع..دد،،د احمد صالح المشھدانيد احمد صالح المشھداني..أأ--33

سلوم سلوم..ددوو ايمان عبد المھديايمان عبد المھدي..دد،، ثجيل صالحثجيل صالح
.. 20092009––تموز تموز / / مؤتمر الملوحة والمياه مؤتمر الملوحة والمياه// برغوثبرغوث

عبد اJمير عبد اJمير..ددوود احمد صالح المشھدانيد احمد صالح المشھداني..أأ--44
في في المشاركة في ندوة استغRل المياه المشاركة في ندوة استغRل المياه ثجيل صالحثجيل صالح

..الزراعة الزراعة 
 قسم اAقتصاد الزراعيقسم اAقتصاد الزراعي
 الندوات العلمية والمؤتمرات الندوات العلمية والمؤتمرات

المؤتمر العلمي السابع المؤتمر العلمي السابع// محسن عويد فرحانمحسن عويد فرحان..دد..أأ
 1010// 2828–– 2626وزراة الزراعة وزراة الزراعة––للعلوم الزراعية للعلوم الزراعية 

تحليل اقتصادي لتقدير تحليل اقتصادي لتقدير عن بحثه الموسوم عن بحثه الموسوم 20092009//
دالة الطلب الفردي على الرز في العراق للفترة دالة الطلب الفردي على الرز في العراق للفترة 

19851985--20052005 ..
حصل الدكتور احمد ابراھيم محمد والسيد قيس حصل الدكتور احمد ابراھيم محمد والسيد قيس**

..طامي جاسم على كتب شكر وتقدير طامي جاسم على كتب شكر وتقدير 
**��..���� ��	
����� ��	
اثر التخصيصات اثر التخصيصات((بحث بعنوان بحث بعنوان �

اJتحادية الحكومية في اJعمار اJجمالي الزراعي اJتحادية الحكومية في اJعمار اJجمالي الزراعي 
..)) 19941994--19741974في العراق للمدة في العراق للمدة 

 المشاركين في المؤتمر الثاني للرسائل الجامعيةالمشاركين في المؤتمر الثاني للرسائل الجامعية
 اJردناJردن

ع عالمؤتمر الثاني  مصرمصر//ر لتغذية الحيوانر لتغذية الحيوانششالمؤتمر الثاني
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