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 كلمة العددكلمة العدد
))شباب الوطنشباب الوطن يعيديعيد كونوا ربيعا كونوا ربيعا((

 كلنا يشعر بارتياح في القلب وراحة في النفس وھو يتجول في حديقة كلنا يشعر بارتياح في القلب وراحة في النفس وھو يتجول في حديقة
 فھذا الموسم ھو موسم شبابفھذا الموسم ھو موسم شباب. . فيھا فيھا غناء مزھرة قد حط الربيع رحالهُ غناء مزھرة قد حط الربيع رحالهُ

 ا8رض وموسم يبث الروح في ا8غصان الجامدة لتغُد مخضرةا8رض وموسم يبث الروح في ا8غصان الجامدة لتغُد مخضرة
 ھا النضارةھا النضارةالخضراء التي تملئُ الخضراء التي تملئُ يانعة بحلة جديدة من ا8وراق يانعة بحلة جديدة من ا8وراق

يو والحياةوالحياة  لد ھنالكلد ھنالكوفي كل غصن جديد يووفي كل غصن جديد
..عن و8دة ھذا الغصنعن و8دة ھذا الغصن زھرة تعلنزھرة تعلن
 لت في خاطري وانا اكتب ھذه الكلمات 8بنائيلت في خاطري وانا اكتب ھذه الكلمات 8بنائيجاجاھذه ا8فكار ھذه ا8فكار

، الطلبة الطلبة ، وزمQئي التدريسين ولنفسي او8  فلنجعلفلنجعلوزمQئي التدريسين ولنفسي او8
 جيلنا ربيعاجيلنا ربيعاومن ومن ھمتنا في التقدم العلمي ھمتنا في التقدم العلميوومن عملنا من عملنا

 . . ات الوطن ات الوطنببيبث الروح في جنيبث الروح في جن
 وانتم ايھا الطلبة تمثلون الربيع الذي نتمناه ان يكون مزھراً وانتم ايھا الطلبة تمثلون الربيع الذي نتمناه ان يكون مزھراً

ً ً ومنتجا  ولنحث الخطىولنحث الخطى..رر كم المستمكم المستمبكم وبابداعبكم وبابداع ومنتجا
 و8نأبه بكل فترات الشتاء الماضيةو8نأبه بكل فترات الشتاء الماضيةالى ا8مام الى ا8مام

د شباب الوطند شباب الوطنييوان طالت فكونوا ربيعا يعوان طالت فكونوا ربيعا يع
 زارعهُ زارعهُ ــــــــــــوموم وينفض الغبار عن ربوعهُ وينفض الغبار عن ربوعهُ

مم ــــــــــــــدأ من جديد رحلة العلدأ من جديد رحلة العلــــــــــــولنبولنب
لــــــــــــدم خدمدم خدمــــــــــــــوالتقوالتق لة ..ن العزيزن العزيز ــــــــــھذا الوطھذا الوطــــــــــة

 بقلم الدكتور بقلم الدكتور
 سامي كريم محمد امين سامي كريم محمد امين

 معاون العميد للشؤون العلمية معاون العميد للشؤون العلمية



4

 الھندسيةالھندسيةةةالوحدالوحد
""ترسم المستقبل ترسم المستقبل سواعدسواعد""

في كل صباح ومع أول حزمة ضياء تبعثھا الشمس في كل صباح ومع أول حزمة ضياء تبعثھا الشمس
 Qوعند قدومنا الى الكلية نرى أفواجا من العاملين ك Qوعند قدومنا الى الكلية نرى أفواجا من العاملين ك

يُ يحمل أدواته يحمل أدواته  يُ فھذا وھذا وھذا في الكھرباءفي الكھرباء صلح عطQً صلح عطQً فھذا
بعد بعدُدُدغغب ماء يسقي به ساحته أو حديقة ستب ماء يسقي به ساحته أو حديقة ستيمد أنبويمد أنبو

نضارةً نضارةًااسويعات ملتقا يجتمع به الطلبة ليضيفوسويعات ملتقا يجتمع به الطلبة ليضيفو
وزھواً لنضارة أزھاره وكلما تقدمنا وتجولنا في وزھواً لنضارة أزھاره وكلما تقدمنا وتجولنا في 
جنبات كليتنا الغالية ما تلبث أن تجتذبنا تجمعات جنبات كليتنا الغالية ما تلبث أن تجتذبنا تجمعات 

يل يل زمن من أجل تأھزمن من أجل تأھتعمل بنشاط وثقة وتسابق التعمل بنشاط وثقة وتسابق ال
و وبعض البنايات ضافة وحدات جديدة الى الكلية ضافة وحدات جديدة الى الكليةاابعض البنايات

وتطوير بعض بنايات الحقول وبناء البيوت وتطوير بعض بنايات الحقول وبناء البيوت 
 الزجاجية التي ستصبح بعد فترة جنات تسرُ الزجاجية التي ستصبح بعد فترة جنات تسرُ 

..الناظرين وميادين عمل وتطوير لقدرات الطلبة الناظرين وميادين عمل وتطوير لقدرات الطلبة
كل ھذه الجھود وغيرھا كثيرة تقوم بھا الوحدة كل ھذه الجھود وغيرھا كثيرة تقوم بھا الوحدة

عن نشأة ھذه الوحدة عن نشأة ھذه الوحدة . . الھندسية في كلية الزراعة الھندسية في كلية الزراعة 
ھذ وعنوعن اا الجھود الكبيرة التي تقوم بھا كان لنا ھذالجھود الكبيرة التي تقوم بھا كان لنا

مع المھندس رياض خيرا مع المھندس رياض خيراالحديث مسؤول مسؤول لدينلدينالحديث
..الوحدة الھندسية الوحدة الھندسية 

مع الوحدة مع الوحدة سيد رياض كيف كانت بداية العمل سيد رياض كيف كانت بداية العمل
؟؟الھندسية الھندسية 

نعم تأسست الوحدة الھندسية في الكلية بتاريخ نعم تأسست الوحدة الھندسية في الكلية بتاريخ
وقد باشرت في العمل في ھذه وقد باشرت في العمل في ھذه 20002000//1212//1111

التاريخ وكانت مھماتنا اlشراف التاريخ وكانت مھماتنا اlشرافككذلذلالوحدة منذ الوحدة منذ 
على اlعمال الھندسية والقيام بالكشوفات ومتابعة على اlعمال الھندسية والقيام بالكشوفات ومتابعة 

قوم قومننكما كما..تنفذھا الجامعة في الكلية تنفذھا الجامعة في الكلية المشاريع التيالمشاريع التي
ب ببتقديم  اءاءعض المقترحات التي تخدم تطوير بنعض المقترحات التي تخدم تطوير بنبتقديم

مع عمادة الكلية وتضم الوحدة الكلية وبالتشاور مع عمادة الكلية وتضم الوحدة الكلية وبالتشاور
،،النجارة النجارة،،الھندسية عدة شعب ھي الكھرباء الھندسية عدة شعب ھي الكھرباء 

..الصيانة الصيانةووا8سالة ا8سالة،،الحدادة الحدادة
مع أثنين مع أثنين فريق عمل الوحدة الھندسية متكون مني فريق عمل الوحدة الھندسية متكون مني
من المھندسين وقد تم ربط الخدمات بالوحدة من المھندسين وقد تم ربط الخدمات بالوحدة 

ومنذ ذلك التاريخ أقوم ومنذ ذلك التاريخ أقوم 20072007الھندسية في العام الھندسية في العام 

باlشراف على عمال الخدمات في الكلية باlضافة باlشراف على عمال الخدمات في الكلية باlضافة 
..الى أدارة الوحدة الھندسية الى أدارة الوحدة الھندسية 

أردنا أن نجري معك ھذا اللقاء أردنا أن نجري معك ھذا اللقاء سيد رياض عندماسيد رياض عندما
عجلة البناء عجلة البناء تطلب اlمر منا أن نتنقل حيث تدورتطلب اlمر منا أن نتنقل حيث تدور

كيف تستطيع أن تتابع ھذه كيف تستطيع أن تتابع ھذه،،والترميم في الكليةوالترميم في الكلية
؟؟اlعمال وتدير عمل الوحدة اlعمال وتدير عمل الوحدة 

نعم أن تكليفنا بأدارة ھذه الوحدة ترك على عاتقنا نعم أن تكليفنا بأدارة ھذه الوحدة ترك على عاتقنا
على أتم على أتم حريصين على أدائھا حريصين على أدائھا مسؤولية كبيرة نحنُ مسؤولية كبيرة نحنُ 

في وجه فضQ عن قياميوجه فضQ عن قيامي بأداء واجبي كتدريسي في بأداء واجبي كتدريسي
فاصيل العمل فاصيل العملتتالمكننة لذلك يجب أن اتابع كل المكننة لذلك يجب أن اتابع كل قسم قسم 

.. حتى يتم أنجازھا بالشكل المطلوبحتى يتم أنجازھا بالشكل المطلوب
ب بماھو مستوى اlعمال التي تقوم الوحدة ؟؟نجازھا نجازھاااماھو مستوى اlعمال التي تقوم الوحدة

نعم كان ھدفنا منذ البداية اlرتقاء بمستوى اlنجاز نعم كان ھدفنا منذ البداية اlرتقاء بمستوى اlنجاز
في الوحدة من خQل تطوير مھارات العاملين في الوحدة من خQل تطوير مھارات العاملين 

الكبيرة بأنھم قادرين على أنجاز الكبيرة بأنھم قادرين على أنجاز وأعطائھم الثقةوأعطائھم الثقة
وكان مستوى وكان مستوى..متطلبات العمل بأعلى مستوياته متطلبات العمل بأعلى مستوياته 

اlداء تصاعديا من أصQح بعض اlعطال الى اlداء تصاعديا من أصQح بعض اlعطال الى 
ومن أبرز اlمثلة على ذلك ومن أبرز اlمثلة على ذلكةةأنشاء مشاريع كاملأنشاء مشاريع كامل

ماتم أنجازه في الحقل الحيواني وفي أنشاء البيوت ماتم أنجازه في الحقل الحيواني وفي أنشاء البيوت 
ةةالبQستيكية وأعمال كثيرة أخرى وقد كان للعمادالبQستيكية وأعمال كثيرة أخرى وقد كان للعماد

الكبير في ھذا المجال من خQل تشجيع الكبير في ھذا المجال من خQل تشجيع الدورالدور
مع كل أنجازأأالعاملين ومكافالعاملين ومكاف مع كل أنجازتھم .. مون بهِ مون بِهوويقيق تھم

ات تساعد في أنجاز ات تساعد في أنجاز فضQ عن تجھيز الوحدة بمعدفضQ عن تجھيز الوحدة بمعد
كثيرة كما تم كثيرة كما تمىىالحادلة ومعدات أخرالحادلة ومعدات أخر مھماتھا مثلمھماتھا مثل
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أضافة ورشة نجارة متكاملة وورشة حدادة مما أضافة ورشة نجارة متكاملة وورشة حدادة مما
عاملين عاملين أعطى قدرة وأمكانية أضافة الى قدرات الأعطى قدرة وأمكانية أضافة الى قدرات ال

من خQل ذلك من خQل ذلكااالذين يعملون كخلية نحل أستطاعوالذين يعملون كخلية نحل أستطاعو
88ر من المشاريع فعلى سبيل المثالر من المشاريع فعلى سبيل المثال أنجاز الكثيأنجاز الكثي

--::لحصر لحصراا
..صيانة وتأھيل الحقل الحيوانيصيانة وتأھيل الحقل الحيواني--11

عمل اlسيجة الخاصة بالمسرح المكشوف في عمل اlسيجة الخاصة بالمسرح المكشوف في--22
..حقل اlبقار حقل اlبقار 

عمل المسقفات بمختلف أنواعھا وتأسيس عمل المسقفات بمختلف أنواعھا وتأسيس--33
..والماء والقائمة تطول والماء والقائمة تطول الكھرباءالكھرباء

؟؟ماھي مشاريعكم المستقبلية ماھي مشاريعكم المستقبلية
ھناك الكثير من المشاريع التي نتمنى أنجازھا ھناك الكثير من المشاريع التي نتمنى أنجازھا

وأعمال أخرى في طور اlنجاز كما أن لنا متابعة وأعمال أخرى في طور اlنجاز كما أن لنا متابعة 
..للمشاريع التي تنفذ من قبل الدول المانحة للمشاريع التي تنفذ من قبل الدول المانحة 

نتمنى لكم كل التوفيق في مسعاكم من اجل ا8رتقاء نتمنى لكم كل التوفيق في مسعاكم من اجل ا8رتقاء
..بمستوى العطاءبمستوى العطاء

المياه في العراق وسبل المياه في العراق وسبل شحةشحة
 المعالجةالمعالجة

سعيا منه 8يجاد حلول لمشكلة شحة المياه المتفاقمة سعيا منه 8يجاد حلول لمشكلة شحة المياه المتفاقمة
في البQد اقام قسم علوم التربة والمياه ندوتان حول في البQد اقام قسم علوم التربة والمياه ندوتان حول 
تحديد مQمح واقع المياه في العراق وما يعانيه البلد تحديد مQمح واقع المياه في العراق وما يعانيه البلد 
من شحة كبيرة في المياه نتيجة قطع العديد من من شحة كبيرة في المياه نتيجة قطع العديد من 

فرات بالمياه من فرات بالمياه من الروافد التي تجھز نھري دجلة والالروافد التي تجھز نھري دجلة وال
وبسبب قلة ا8مطار خQل المواسم وبسبب قلة ا8مطار خQل المواسم..قبل دول الجوار قبل دول الجوار 

..السابقة السابقة 
الناجحة لھذه المشكلة أقيمت الناجحة لھذه المشكلة أقيمت وبھدف وضع الحلول وبھدف وضع الحلول

الندوة على قاعة ا8جتماعات في قسم علوم التربة الندوة على قاعة ا8جتماعات في قسم علوم التربة 
وقد أفتتح السيد وقد أفتتح السيد 20092009// 1111/ / 1818والمياه بتاريخ والمياه بتاريخ 

رئيس قسم التربة ا8ستاذ الدكتور احمد المشھداني رئيس قسم التربة ا8ستاذ الدكتور احمد المشھداني 
تسليط تسليط لندوة بكلمة أكد من خQلھا على أھمية لندوة بكلمة أكد من خQلھا على أھميةاا

والضوء على الضوء على  وھذه المشكلة ومعالجتھا  الى الى دعى دعى ھذه المشكلة ومعالجتھا

تظافر الجھود في ميادين البحث والتطبيق من أجل تظافر الجھود في ميادين البحث والتطبيق من أجل
تجاوز ھذه المشكلة التي أصبحت تھدد مستقبل تجاوز ھذه المشكلة التي أصبحت تھدد مستقبل 
الزراعة وحتى الى مستوى تجھيز المواطنيين بمياه الزراعة وحتى الى مستوى تجھيز المواطنيين بمياه 

..صالحة لQستھQك البشري صالحة لQستھQك البشري 

الزبيدي فقد الزبيدي فقدةةحمزحمز..ددأما السيد عميد كلية الزراعة أما السيد عميد كلية الزراعة
كان لرعايته لھذه الندوة الدور الفاعل في انجاحھا كان لرعايته لھذه الندوة الدور الفاعل في انجاحھا 
وتھيئة كل اlجواء التي ساعدت الباحث في أظھار وتھيئة كل اlجواء التي ساعدت الباحث في أظھار 
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الندوة على ما كانت عليه وقد كان للسيد العميد كلمة الندوة على ما كانت عليه وقد كان للسيد العميد كلمة
في مستھل الندوة أثنى خQلھا على جھود الباحثين في مستھل الندوة أثنى خQلھا على جھود الباحثين 

ھذه المشكلة ومن كل ھذه المشكلة ومن كلة حلة حل وأكد على ضروروأكد على ضرور
من تقنين أستخدام المياه وتوزيعھا من تقنين أستخدام المياه وتوزيعھا اlوجه ابتداءا اlوجه ابتداءا 

طرق حديثة في الزراعة طرق حديثة في الزراعة بشكل منتظم واستخدامبشكل منتظم واستخدام
الجھات الرسمية في الدول الى معالجة الجھات الرسمية في الدول الى معالجة وكذلك دعوةوكذلك دعوة

مع دول  مع دول ھذا اlمر من خQل أبرام أتفاقيات ملزمة ھذا اlمر من خQل أبرام أتفاقيات ملزمة
..الجوار لتجھيز العراق بكامل حصته المائيةالجوار لتجھيز العراق بكامل حصته المائية

ث ثتضمنت الندوة اlولى بعنوان اlولى بعنوان،،Qث محاضرات Qث محاضرات تضمنت الندوة
مع شحة المياه للدكتور قتيبه حسن من  مع شحة المياه للدكتور قتيبه حسن من التعامل التعامل
وزارة الزراعة والثانية بعنوان شحة المياه في وزارة الزراعة والثانية بعنوان شحة المياه في 
العراق اlسباب والمعالجات للدكتور عبد اlمير العراق اlسباب والمعالجات للدكتور عبد اlمير 
ثجيل صالح من قسم علوم التربة والمياه أما ثجيل صالح من قسم علوم التربة والمياه أما 
المحاضرة الثالثة فقد كانت بعنوان الري بالرش المحاضرة الثالثة فقد كانت بعنوان الري بالرش 

من ومعالجة شحةومعالجة شحة المياه للدكتور سلوم برغوت سالم من المياه للدكتور سلوم برغوت سالم
..قسم علوم التربة والمياه أيضا قسم علوم التربة والمياه أيضا 

وقد بين الساده المحاضرين واقع المياه في العراق وقد بين الساده المحاضرين واقع المياه في العراق
بب ده من المياه الجوفية ومياه المصده من المياه الجوفية ومياه المصوأمكانية اlستفاوأمكانية اlستفا

العام ومياه المزارع السمكية وحتى مياه الصرف العام ومياه المزارع السمكية وحتى مياه الصرف
في واضافواواضافواالصحي الصحي   ضرورة تبني الطرق الحديثة فيضرورة تبني الطرق الحديثة

الري والتي توفر الكثير من المياه التي يتم تبذيرھا الري والتي توفر الكثير من المياه التي يتم تبذيرھا
مع نتيجة استخدامنتيجة استخدام طرق الري التقليدية وفي حديث مع طرق الري التقليدية وفي حديث

السيد معاون مدير مشروع أستخدام تقنيات الري السيد معاون مدير مشروع أستخدام تقنيات الري 
الحديث في وزارة الزراعة المھندس الزراعي مھند الحديث في وزارة الزراعة المھندس الزراعي مھند 
مھدي حسين حول أھمية ھذه الندوة بين أن مھدي حسين حول أھمية ھذه الندوة بين أن 

مھمة مھمة المواضيع المطروحة كانت كلھا مواضيعالمواضيع المطروحة كانت كلھا مواضيع
وحساسة وأوضح أن أسباب التأخير في معالجة ھذه وحساسة وأوضح أن أسباب التأخير في معالجة ھذه 
المشاكل يعود على الواقع السياسي غير المستقر في المشاكل يعود على الواقع السياسي غير المستقر في 

المؤسسات المعنية بھذا المؤسسات المعنية بھذاؤؤالعراق مما أدى الى تلكالعراق مما أدى الى تلك
الشأن وبين أن ھناك مشاريع عديدة في طور الشأن وبين أن ھناك مشاريع عديدة في طور 
اlنجاز وأن السنوات الخمس القادمة ستشھد العديد اlنجاز وأن السنوات الخمس القادمة ستشھد العديد 

شحة من التغيرات اlيجابية بخصوصمن التغيرات اlيجابية بخصوص معالجة شحة معالجة
المياه ودعى في معرض حديثه الى زيادة العمل المياه ودعى في معرض حديثه الى زيادة العمل 
المشترك بين الجھات المعنية ممثلة بالكلية المشترك بين الجھات المعنية ممثلة بالكلية 

مية اlخرى والجھات التنفيذية في مية اlخرى والجھات التنفيذية فيييوالمؤسسات التعلوالمؤسسات التعل
..وزارتي الري والزراعة وزارتي الري والزراعة 

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات تضمنت الدعوة وقد خرجت الندوة بعدة توصيات تضمنت الدعوة
مع كمية راعة بشكلراعة بشكلالى تعزيز أنماط الزالى تعزيز أنماط الز مع كمية يتQئم يتQئم

وزيادة وزيادة..ه المتوفرة وأستغQلھا بالشكل اlمثله المتوفرة وأستغQلھا بالشكل اlمثل المياالميا
الوعي بين الفQحين من أجل اlبتعاد عن اlفراط الوعي بين الفQحين من أجل اlبتعاد عن اlفراط 
في أستخدام المياه وكذلك عدم أخفاء الجانب في أستخدام المياه وكذلك عدم أخفاء الجانب 
السياسي في ھذه المسألة lن مشكلة المياه في السياسي في ھذه المسألة lن مشكلة المياه في 

له مثل له مثلةةالعراق متعلقة بالعديد من الدول المجاورالعراق متعلقة بالعديد من الدول المجاور
ھا في ھا في تركيا وأيران وسوريا والتي تشترك معتركيا وأيران وسوريا والتي تشترك مع

.. مصادر المياه مصادر المياه 

 الزراعيةالزراعية ننةننةقسم المكقسم المك
كقسقس كم المكائن وا88ت الزراعية في ية الزراعة يعد ية الزراعة يعدللم المكائن وا88ت الزراعية في

ركنا من اركان ا8بداع والتميز في الكلية وعلى كل ركنا من اركان ا8بداع والتميز في الكلية وعلى كل 
راعية راعية المستويات وبدأ ھذا القسم بشعبة للمكائن الزالمستويات وبدأ ھذا القسم بشعبة للمكائن الز

الجھود وللحاجة الماسة الجھود وللحاجة الماسة مرفقة بقسم التربة وبتضافرمرفقة بقسم التربة وبتضافر
ت الزراعةت الزراعة ال السائد لكل مجا8ال السائد لكل مجا8الى تطوير ھذا المجالى تطوير ھذا المج
معھد بغداد الى كلية الزراعة معھد بغداد الى كلية الزراعة ا8خرى وبعد انضمام ا8خرى وبعد انضمام

تم افتتاح قسم المكائن ليكون المھد تم افتتاح قسم المكائن ليكون المھد،، 19861986في عام في عام 
والخطوة ا8ولى لتخريج مھندسين زراعيين مؤھلين والخطوة ا8ولى لتخريج مھندسين زراعيين مؤھلين 

 . . في ھذا القطاع في ھذا القطاع 
وكان من اھداف ھذا القسم تأھيل الدراسات لتشغيل وكان من اھداف ھذا القسم تأھيل الدراسات لتشغيل

في مجال ا8نتاج في مجال ا8نتاج المكائن وا88ت الزراعيةالمكائن وا88ت الزراعية
صيانة وتصليح كافة المكائن صيانة وتصليح كافة المكائن،،الحيواني والنباتي الحيواني والنباتي 

ادارة واستخدام المكائن ادارة واستخدام المكائن،،وا88ت الزراعية وا88ت الزراعية 
ب بالزراعية شكل ا8مثل والتدريب على العمليات شكل ا8مثل والتدريب على العمليات الالالزراعية

 . . والخراطة والخراطةةةالخدمية كاللحام والبرادالخدمية كاللحام والبراد

وقد كان لنا ھذه الزيارة الى مكتب السيد رئيس قسم وقد كان لنا ھذه الزيارة الى مكتب السيد رئيس قسم
عن بدبدــــــــعع الرزاقالرزاق عبدعبد..دد..أأالمكائن المكائن   اللطيف لنتعرف عناللطيف لنتعرف

كثب على ھذا القسم المتميز وكل انجازات اساتذته كثب على ھذا القسم المتميز وكل انجازات اساتذته
..وطلبته وطلبته 
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عبد الرزاق وعن عبد الرزاق وعن..دد..أأبداية ھل لنا ان نتعرف اليكم بداية ھل لنا ان نتعرف اليكم
؟؟مسيرتكم في قسم المكائن مسيرتكم في قسم المكائن 

وقبل ذلك وقبل ذلك 20042004رئاسة القسم في العام رئاسة القسم في العام كلفت بمھامكلفت بمھام
 كنت مدير في احد اقسام دائرة البعثات وبعد نيليكنت مدير في احد اقسام دائرة البعثات وبعد نيلي
شھادة الدكتوراه انتقلت الى كلية الزراعة واستلمت شھادة الدكتوراه انتقلت الى كلية الزراعة واستلمت

 . . رئاسة القسم رئاسة القسم 
عملت في البداية على تشجيع التدريسين على عملت في البداية على تشجيع التدريسين على

اجراء ابحاث علمية وقد تخرج خQل فترة رئاستي اجراء ابحاث علمية وقد تخرج خQل فترة رئاستي 
و وللقسم اربعة طلبة في الدكتوراه في 2020للقسم اربعة طلبة في الدكتوراه طالب في طالب

الماجستير وتم ترقية مدرس مساعد واحد الى الماجستير وتم ترقية مدرس مساعد واحد الى 
ى درجة استاذى درجة استاذ درجة مدرس واربعة مدرسين الدرجة مدرس واربعة مدرسين ال

..مساعد مساعد
؟؟ماھي المھارات التي يعطيھا القسم للخرجين ماھي المھارات التي يعطيھا القسم للخرجين

ح حقسم المكائن ھو لقة وصل بين ا8ختصاصات لقة وصل بين ا8ختصاصات قسم المكائن ھو
و يخرج مھندسينو يخرج مھندسين ــــــة وھة وھــــيــــيوالزراعوالزراع يةيةــــــــالھندسالھندس

متخصصين با88ت الزراعية في المجال النباتي متخصصين با88ت الزراعية في المجال النباتي
وكذلك لنا تعاون مع بقية ا8قسام في وكذلك لنا تعاون مع بقية ا8قسام في . . والحيواني والحيواني 

..خاصة تدعم عمل ھذه ا8قسامخاصة تدعم عمل ھذه ا8قساممجال تصليح اجھزة مجال تصليح اجھزة 
فقد قمنا بتصنيع جھاز يقيس طول الساركومير فقد قمنا بتصنيع جھاز يقيس طول الساركومير

 . . لQلياف اللحمية لQلياف اللحمية 

بعد تشكيل لجنة برئاستي وعضوية كل من الدكتور بعد تشكيل لجنة برئاستي وعضوية كل من الدكتور
محمد صالح محمد صالحةةاميراميرةةوالدكتوروالدكتور في قسم المكننةفي قسم المكننة مظفرمظفر

وقد 8قى اعجابا وتقيما وقد 8قى اعجابا وتقيما،،في قسم الثروة الحيوانية في قسم الثروة الحيوانية 
 . . مرات في الداخل والخارج مرات في الداخل والخارج في كل المحافل والمؤتفي كل المحافل والمؤت

كما قمنا بتصنيع جھاز اخر لقياس طراوة اللحوم كما قمنا بتصنيع جھاز اخر لقياس طراوة اللحوم
وكانت تكلفته مناسبه قياسا با8جھزة المستوردة وكانت تكلفته مناسبه قياسا با8جھزة المستوردة 

مع الدكتوره امير مع الدكتوره اميروكان ايضا بالتعاون ةةالمختصالمختصةةوكان ايضا بالتعاون
ونحن ونحن . . في علم اللحوم في قسم الثروة الحيوانية في علم اللحوم في قسم الثروة الحيوانية

.. ا8ن في اطار تسجيله كبراءة اختراعا8ن في اطار تسجيله كبراءة اختراع
تم ومع قسم الوقايةومع قسم الوقاية ومع احد طلبة الماجستير تم ومع احد طلبة الماجستير

..تصنيع جھاز لضخ المبيدات للنخيل تصنيع جھاز لضخ المبيدات للنخيل 
ا اوفي مجال تطوير ا8مكانات لتدريبية لدينا ثQثة لتدريبية لدينا ثQثة وفي مجال تطوير ا8مكانات

 . . اثنين في امريكا وواحد في مصراثنين في امريكا وواحد في مصر،، راهراهطQب دكتوطQب دكتو

عبد الرزاق طالبتم بتغير اسم قسم المكائن الى عبد الرزاق طالبتم بتغير اسم قسم المكائن الى..دد..أأ
 قسم الھندسة الزراعية كيف كانت ا8راء حول ذلكقسم الھندسة الزراعية كيف كانت ا8راء حول ذلك

؟ ؟المقترح  المقترح
اسم اسمق على ا8قسامق على ا8قسام في جميع دول العالم يطلفي جميع دول العالم يطل

الھندسة الزراعية لكن ھناك رأي يقول ان ھناك الھندسة الزراعية لكن ھناك رأي يقول ان ھناك 
..اعتراضات من قبل الكليات الھندسية اعتراضات من قبل الكليات الھندسية 

وفي اطار المؤتمرات كان لنا مؤتمر في العام وفي اطار المؤتمرات كان لنا مؤتمر في العام
وقد كان الحضور رائعا حيث كان ھناك وقد كان الحضور رائعا حيث كان ھناك 20062006

 ) ) فاكيا فاكياووجيكيا وسلجيكيا وسلبلبل( ( حضور من دول عديدة منھا حضور من دول عديدة منھا 
ا..دد..أأ اعبد لرزاق ماذا بشأن براءات ا8ختراع في لرزاق ماذا بشأن براءات ا8ختراع في عبد

؟؟القسم القسم 
 1010من براءات ا8ختراع وھناك من براءات ا8ختراع وھناك لدينا العديدلدينا العديد

..في انتظار ا8قرار في انتظار ا8قرار براءات براءات
المسيرة المسيرة نتمنى لكم كل التوفيق في مسعاكم لخدمةنتمنى لكم كل التوفيق في مسعاكم لخدمة

والعلمية العلمية  وللكلية .. لبلدنا العزيزلبلدنا العزيزللكلية

 السيد معاون العميد لشؤون الطلبةالسيد معاون العميد لشؤون الطلبة
و وفي كل عام ومع بداية العام الدراسي عند بدء عند بدء في كل عام ومع بداية العام الدراسي

توافد الطلبة الجدد بعد ان انھو الدراسة الثانوية 8بد توافد الطلبة الجدد بعد ان انھو الدراسة الثانوية 8بد 
ان تبدا خطوتھم ا8ولى من بناية التسجيل لتكون ان تبدا خطوتھم ا8ولى من بناية التسجيل لتكون 

لم الجديد لم الجديد النافذة التي يطلون من خQلھا على العاالنافذة التي يطلون من خQلھا على العا
حيث يتم استقبالھم وترتيب حيث يتم استقبالھم وترتيبههالذي ھم تواقون لتجربتالذي ھم تواقون لتجربت

اوراقھم وتوزيعھم على ا8قسام ليخوضوا بعد ذلك اوراقھم وتوزيعھم على ا8قسام ليخوضوا بعد ذلك 
..ة الجامعية كل حسب قسمه وتخصصهة الجامعية كل حسب قسمه وتخصصه غمار الحياغمار الحيا
يل في يل فيججان نطلع على نشاطات قسم التسان نطلع على نشاطات قسم التس ومن اجلومن اجل

كلية الزراعة وماھي ا8مور وا8نشطة التي يعنى كلية الزراعة وماھي ا8مور وا8نشطة التي يعنى 
..بھا بھا 

الدكتور الدكتور التقينا بالسيد معاون العميد لشؤون الطلبة التقينا بالسيد معاون العميد لشؤون الطلبة
..جابر الحديثي جابر الحديثي 

جابر ممكن ان نتعرف على السيرة الذاتية لكم ولو جابر ممكن ان نتعرف على السيرة الذاتية لكم ولو..دد
؟؟بشكل مقتضب بشكل مقتضب 

نعم انا من مواليد مدينة حديثة في ا8نبار انھيت نعم انا من مواليد مدينة حديثة في ا8نبار انھيت
دراستي الثانوية ھناك والتحقت بكلية الزراعة دراستي الثانوية ھناك والتحقت بكلية الزراعة 
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اما شھادة اما شھادة19719755جامعة بغداد وقد تخرجت في العام جامعة بغداد وقد تخرجت في العام
ىىالماجستير فقد حصلت عليھا من جامعة ايوالماجستير فقد حصلت عليھا من جامعة ايو

في 19841984ا8مريكية في العام ا8مريكية في العام واكملت الدكتوراه في واكملت الدكتوراه
ة عملي في كليةة عملي في كلية بدايبداي؛؛ من جامعة بغداد من جامعة بغداد 19981998العام العام 

الزراعة كان بعد تخرجي من البكالوريوس حيث الزراعة كان بعد تخرجي من البكالوريوس حيث
عملت كمعيد في قسم التربة وانا ا8ن تدريسي في عملت كمعيد في قسم التربة وانا ا8ن تدريسي في 

العلمية ھي استاذ مساعد با8ضافة العلمية ھي استاذ مساعد با8ضافةييالقسم ودرجتالقسم ودرجت
.. 20062006الى عملي كمعاون عميد منذ العام الى عملي كمعاون عميد منذ العام 

كيف تستطيعون انجاز اعمال تسجيل الطلبة كيف تستطيعون انجاز اعمال تسجيل الطلبة
مع ھذه مع ھذه ومتابعتھم واصدار الوثائق للمتخرجينومتابعتھم واصدار الوثائق للمتخرجين

؟؟ا8عداد الكبيرة من الطلبة والمراجعين ا8عداد الكبيرة من الطلبة والمراجعين
الكل في قسم التسجيل يعمل كفريق عمل متكاتف الكل في قسم التسجيل يعمل كفريق عمل متكاتف

كما ان التحلي بالصبر والحرص على مستقبل كما ان التحلي بالصبر والحرص على مستقبل 
ابنائنا من طلبة الكلية يجعلنا نعمل بروح متفائلة ابنائنا من طلبة الكلية يجعلنا نعمل بروح متفائلة 
..وبروح التعاون من اجل انجاز المھام الموكله اليناوبروح التعاون من اجل انجاز المھام الموكله الينا

؟؟العام العام كيف كانت خطة قبول الطلبة في ھذاكيف كانت خطة قبول الطلبة في ھذا
من 908908في ھذا العام تم التحاق في ھذا العام تم التحاق طالب وھناك قبول من طالب وھناك قبول

ا8عداديات المھنية 8ربعة طلبة وكذلك معادلة ا8عداديات المھنية 8ربعة طلبة وكذلك معادلة 
طالب وطالبة بشكل طالب وطالبة بشكل 520520شھادات وقد تم تسجيل شھادات وقد تم تسجيل 

ا افعلي والبقية لھم ذار مختلفة او تم تحويل قبولھم ذار مختلفة او تم تحويل قبولھمععفعلي والبقية لھم
..الى كليات اخرىالى كليات اخرى

ةةاما القبول في اقسام الكلية فيتم عن طريق استماراما القبول في اقسام الكلية فيتم عن طريق استمار
صة معدة لھذا الغرض تملىء من قبل الطالب صة معدة لھذا الغرض تملىء من قبل الطالب خاخا

حيث يضع تسلسل ا8قسام التي يرغب الدراسة فيھا حيث يضع تسلسل ا8قسام التي يرغب الدراسة فيھا 
..وعلى اساس المعدل بالثانوية يتم قبول الطلبة وعلى اساس المعدل بالثانوية يتم قبول الطلبة 
 633633اعلى مجموع قبل في كلية الزراعة لھذا العام اعلى مجموع قبل في كلية الزراعة لھذا العام

.. 450450واقل مجموع واقل مجموع
ھناك اعتراضات من قبل الطلبة على التوزيع في ھناك اعتراضات من قبل الطلبة على التوزيع في

الطالب منظم في ترتيب الطالب منظم في ترتيب يجب ان يكونيجب ان يكون.. ا8قساما8قسام
استمارة القبول ويضع ا8قسام حسب التسلسل الذي استمارة القبول ويضع ا8قسام حسب التسلسل الذي 
يرغب به وبعد ذلك فأن معدل الطالب سيكون ھو يرغب به وبعد ذلك فأن معدل الطالب سيكون ھو 

..ةةالحكم في ھذه المسألالحكم في ھذه المسأل
با8ضافة الى تسجيل الطلبة وتھيئة الوثائق ماھي با8ضافة الى تسجيل الطلبة وتھيئة الوثائق ماھي

؟؟ مھامكم ا8خرىمھامكم ا8خرى
المھام ا8خرى تندرج تحتھا كل ا8مور التي تخص المھام ا8خرى تندرج تحتھا كل ا8مور التي تخص

الزي الموحد الى ا8نضباط الزي الموحد الى ا8نضباط الطلبة من متابعةالطلبة من متابعة
ومتابعة الدوام وجداول ا8متحانات وكل ا8مور ومتابعة الدوام وجداول ا8متحانات وكل ا8مور 

..التربوية ا8خرى التربوية ا8خرى 
وفي حالة حدوث اي اشكال نحاول اصQح ا8مر وفي حالة حدوث اي اشكال نحاول اصQح ا8مر
بكل ود وبروح ابوية للمحافظة الى اجواء نقية بكل ود وبروح ابوية للمحافظة الى اجواء نقية 

..تسودھا المحبة في الكلية تسودھا المحبة في الكلية 
؟ ماھي كلمتك ا8خيرةماھي كلمتك ا8خيرةجابر جابر كتور كتوردد ؟لھذا اللقاء  لھذا اللقاء

هللا والعمل بما يرضيه واحترامهللا والعمل بما يرضيه واحترام اھم شي مخافة اھم شي مخافة
..القانون والصبر في انجاز كل ا8عمال القانون والصبر في انجاز كل ا8عمال

في نھاية ھذا الحديث نتمنى لك العمر المديد في نھاية ھذا الحديث نتمنى لك العمر المديد
..والتوفيق في عملك والتوفيق في عملك 

 شعبة التسجيلشعبة التسجيل
شعبة التسجيل البوابة ا8ولى التي يمر من خQلھا شعبة التسجيل البوابة ا8ولى التي يمر من خQلھا

مرحلة مرحلةأأالطالب بعد تجاوزه مرحلة ا8عدادية ليبدالطالب بعد تجاوزه مرحلة ا8عدادية ليبد
.. يةيةممجديدة في حياته التعليجديدة في حياته التعلي

ل لرسالة كلية الزراعة زارت شعبة التسجيل تعرف تعرفتترسالة كلية الزراعة زارت شعبة التسجيل
وقد ضيفنا وقد ضيفنا . . على اھم اعمال ومھام ھذه الشعبة على اھم اعمال ومھام ھذه الشعبة 

الدكتور اياد شھاب مدير الشعبة وكان لنا معه ھذا الدكتور اياد شھاب مدير الشعبة وكان لنا معه ھذا 
..اللقاء اللقاء 

؟..دد ؟اياد شھاب ماھي المھام التي تقومون بھا  اياد شھاب ماھي المھام التي تقومون بھا
لخص مھام شعبة التسجيل بعدة أمور منھا أصدار لخص مھام شعبة التسجيل بعدة أمور منھا أصدارتتتت

 رج الى الخرجين رج الى الخرجين ــــــــح تأيد التخح تأيد التخــــــــوثائق التخرج ومنوثائق التخرج ومن
ه الى الجھات او الوزارات التي تطلب ھذهه الى الجھات او الوزارات التي تطلب ھذهھھوتوجيوتوجي

الوثائق كما تضع على عاتقنا مھمة ارشفة جميع الوثائق كما تضع على عاتقنا مھمة ارشفة جميع
..جين جينييوثائق الخروثائق الخر

؟؟ماھي التطورات التي طرأت على شعبة التسجيل ماھي التطورات التي طرأت على شعبة التسجيل
لقد أنشأنا وحدة قاعدة البيانات وھي قاعدة الكترونية لقد أنشأنا وحدة قاعدة البيانات وھي قاعدة الكترونية

 20092009–– 19891989ت الطلبة منذت الطلبة منذ وتم انجاز معلوماوتم انجاز معلوما
العمل جاري حالياً على ادخال كل البيانات للسنوات العمل جاري حالياً على ادخال كل البيانات للسنوات

خQله اتاحة ھذه خQله اتاحة ھذه من من تم تم سيسيوھناك مشروع وھناك مشروع،،ا8خرى ا8خرى 
البيانات عبر ا8نترنت وعبر موقع الكلية حيث البيانات عبر ا8نترنت وعبر موقع الكلية حيث 
يتضمن معلومات مثل المعدل والدور وسنة التخرج يتضمن معلومات مثل المعدل والدور وسنة التخرج 

..لكل طالب لكل طالب 
كما ان لدينا مشروع طموح لتوسيع قاعدة كما ان لدينا مشروع طموح لتوسيع قاعدة

لومات لتتضمن ا8سم والسيرة الذاتية وخQصة لومات لتتضمن ا8سم والسيرة الذاتية وخQصة المعالمع
حياته الدراسية من اجل تسھيل اجراء معامQت حياته الدراسية من اجل تسھيل اجراء معامQت 

با8ضافة الى كل ماسبق تقوم شعبة با8ضافة الى كل ماسبق تقوم شعبة،، التخرج التخرج 
التسجيل بتصحيح ا8خطاء السابقة الموجودة في التسجيل بتصحيح ا8خطاء السابقة الموجودة في 
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سجQت الطلبة وتصديق وثائق التخرج من وزارة سجQت الطلبة وتصديق وثائق التخرج من وزارة
..الخارجية الخارجية 

م جديدم جديد ھناك حديث عن ادخال نظاھناك حديث عن ادخال نظا اياد شھاب اياد شھاب..دد
؟؟للمعلومات ھو النظام الموحد للجامعات العراقية للمعلومات ھو النظام الموحد للجامعات العراقية

نعم ھناك مشروع تقوم به عدة جامعات عراقية نعم ھناك مشروع تقوم به عدة جامعات عراقية
انات يتضمن رقم تعريفي لكل خريج انات يتضمن رقم تعريفي لكل خريجييلتوحيد البلتوحيد الب

+ + سنة التخرج سنة التخرج + + الكلية الكلية++يتضمن رقم الجامعة يتضمن رقم الجامعة 
..تسلسل الطالب في المرحلة تسلسل الطالب في المرحلة + + القسم القسم 

ونحن نعمل بكل مافي وسعنا من اجل ادخال ونحن نعمل بكل مافي وسعنا من اجل ادخال
نات الحديثة وتسھيل وتوفير المعلومات التي نات الحديثة وتسھيل وتوفير المعلومات التيااالتقالتق

نتمنى لكم كل التوفيق نتمنى لكم كل التوفيق؛؛جين جينييتخص الطلبة والخرتخص الطلبة والخر
..والنجاح في عملكم والنجاح في عملكم 

 البيوت الب6ستيكية في كلية الزراعةالبيوت الب6ستيكية في كلية الزراعة
العمل المستمر في كل زوايا الكلية يطوي بين ثناياه العمل المستمر في كل زوايا الكلية يطوي بين ثناياه

جازات رائعة وتطور يدعو الى التفائل بمستقبل جازات رائعة وتطور يدعو الى التفائل بمستقبلننأأ
على ذلك على ذلكةةن ا8مثلن ا8مثلالزراعة في العراق ومن بيالزراعة في العراق ومن بي

..البيوت البQستيكية في كلية الزراعة البيوت البQستيكية في كلية الزراعة 
رسالة كلية الزراعة حاولت ان تسلط الضوء على رسالة كلية الزراعة حاولت ان تسلط الضوء على

..ة سير العمل فيھاة سير العمل فيھاييكيفكيف علىعلىھذه الزاوية لنتعرف ھذه الزاوية لنتعرف 
قاسم قاسم وھموھم عند دخولنا وجدنا مھندسين زراعينعند دخولنا وجدنا مھندسين زراعين

ر رمحمد وبشار جبار يناھما يعمQن بجد وحولھم يناھما يعمQن بجد وحولھمأأمحمد وبشار جبار
ئعة تسر الناظرين من محاصيل زراعية ئعة تسر الناظرين من محاصيل زراعية رارانباتات نباتات 
..مختلفة مختلفة 

سؤال عن طبيعة العمل حيث سؤال عن طبيعة العمل حيثببليھما ليھماااوقد توجھنا وقد توجھنا
 . . رحبا بنا وكان لنا معھم ھذا اللقاء رحبا بنا وكان لنا معھم ھذا اللقاء 

؟؟طبيعة العمل في ھذه البيوت طبيعة العمل في ھذه البيوت ماھي ماھي
ي مجموعة من اصنافي مجموعة من اصنافھھنعم ھذه المحاصيل نعم ھذه المحاصيل

القرع وغيرھا ھي القرع وغيرھا ھي،،الباذنجان الباذنجان،،الخيار الخيار،،الخضار الخضار
يتم اختبار مQئمتھا للزراعة في يتم اختبار مQئمتھا للزراعة فيههاصناف مستورداصناف مستورد

ة الذية الذي قسم البستنقسم البستنالعراق والعمل يتم بالتعان مع العراق والعمل يتم بالتعان مع 
ھذه ا8بحاث عليھا من خQل لجنة في القسم ھذه ا8بحاث عليھا من خQل لجنة في القسم يجري يجري

.. صادقصادقالدكتور الدكتور يرأسھا يرأسھا المذكور المذكور 

؟؟ماھو الھدف من زراعة ھذه ا8صناف ماھو الھدف من زراعة ھذه ا8صناف
لالھدف ھو الفائدالھدف ھو الفائد لة المزدوجة وة المزدوجة ولكلية  السوق العراقيةالسوق العراقيةلكلية

لحيث أن ھذا المشرحيث أن ھذا المشر لوع يقدم خدمة تعليمية طلبة في طلبة فيللوع يقدم خدمة تعليمية
عملية للطلبة وفي عملية للطلبة وفي الالخبرات خبرات الال قدمقدمييبما بما الجانب العلمي الجانب العلمي 

ةةالجانب الثاني تستفيد الشركة من خبرات ا8ساتذالجانب الثاني تستفيد الشركة من خبرات ا8ساتذ
المتخصصين في علوم ا8نتاج النباتي ونذكر بشكل المتخصصين في علوم ا8نتاج النباتي ونذكر بشكل

د دخاص و. . خاص وكاظم ديلي فاضل الصحاف لما قدماه فاضل الصحاف لما قدماه..دد كاظم ديلي
.. في ھذا المجالفي ھذا المجالةةمن معلومات قيممن معلومات قيم

؟؟الكلية الكلية المقدم من قبل المقدم من قبل اذا عن التعاون اذا عن التعاونمم
ھناك تعاون كبير كانت ثمرته ھذا النجاح ونذكر ھناك تعاون كبير كانت ثمرته ھذا النجاح ونذكر

د دبشكل خاص حميد خربيط معاون العميد لمتابعته حميد خربيط معاون العميد لمتابعته . . بشكل خاص
ولمساعدة في تجاوز الكثير من العقبات ولمساعدة في تجاوز الكثير من العقباتةةالمستمرالمستمر

..الي واجھتنا الي واجھتنا 
؟؟ماھي المشاكل التي واجھتكم في ھذا المشروع ماھي المشاكل التي واجھتكم في ھذا المشروع

نقاض التي كانت نقاض التي كانت ابرز المشاكل كانت ازالة ا8ابرز المشاكل كانت ازالة ا8
كل ذلك كل ذلك وقبلوقبلةةوكذلك ا8دغال الكثيفوكذلك ا8دغال الكثيفةةموجودموجود

الملوحة العالية للتربة حيث تم معالجتھا بطرق الملوحة العالية للتربة حيث تم معالجتھا بطرق 
ورفع مستوى التربة في منطقة الزراعة عن ورفع مستوى التربة في منطقة الزراعة عنةةحديثحديث

وھذه العملية تعتبر من الطرق وھذه العملية تعتبر من الطرقةةالمناطق المجاورالمناطق المجاور
والناجحة وغير المكلفة اذا ما قورنت والناجحة وغير المكلفة اذا ما قورنتةةالحديثالحديث

سل والبزل والتي تكون سل والبزل والتي تكون بالطرق التقليدية في الغبالطرق التقليدية في الغ
..مكلفة وتنھك التربة مكلفة وتنھك التربة 

ھناك سؤال لدي قد يكون شخصي بعض الشي وھو ھناك سؤال لدي قد يكون شخصي بعض الشي وھو
انكم من خريجي كلية الزراعة وا8ن تعملون في انكم من خريجي كلية الزراعة وا8ن تعملون في 
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القطاع الخاص كيف تنظرون الى التأھيل العلمي القطاع الخاص كيف تنظرون الى التأھيل العلمي
؟؟الذي حصلتم عليه الذي حصلتم عليه 

نعم حقيقتا أن التأھيل العلمي كان بمستوى عالي وقد نعم حقيقتا أن التأھيل العلمي كان بمستوى عالي وقد
نا للعمل وان نصبح مھندسين ناجحين ونستطيع نا للعمل وان نصبح مھندسين ناجحين ونستطيع أھلأھل

مع الوسائل الحديث ونتمنى ان ونتمنى انرربكل يسبكل يسةةان نتعامل مع الوسائل الحديثان نتعامل
يزداد دعم الجانب العملي ليصبح الطالب متمرسا يزداد دعم الجانب العملي ليصبح الطالب متمرسا 

..بكل الطرق اضافة الى العلوم النظرية بكل الطرق اضافة الى العلوم النظرية 
وفي اضافة من المھندس قاسم ذكر بأنه اثناء وفي اضافة من المھندس قاسم ذكر بأنه اثناء

في الكلية كان يطبق ما يتعلم من معلومات في الكلية كان يطبق ما يتعلم من معلومات تهتهدراسدراس
في بستان تملكه أسرته مما اضاف الكثير له في ھذا في بستان تملكه أسرته مما اضاف الكثير له في ھذا 

..المجال المجال 
ونحن ايضا في نھاية ھذا الحوار نتمنا لكم كل ونحن ايضا في نھاية ھذا الحوار نتمنا لكم كل
التوفيق ونضم صوتنا لكم في ھذه المQحظات التوفيق ونضم صوتنا لكم في ھذه المQحظات 

 . . بلدنا وشعبنا العزيز بلدنا وشعبنا العزيزللليزداد عطاء كليتنا خدمة ليزداد عطاء كليتنا خدمة 

 لقطة توقف الزمن وتحفظ الذكرياتلقطة توقف الزمن وتحفظ الذكريات
و منذمنذ وأن كنا طQباً في المرحلة اlولى من اليوم من اليوم أن كنا طQباً في المرحلة اlولى

اlول كنا حريصين على أن نوثق لحظات الفرح اlول كنا حريصين على أن نوثق لحظات الفرح 
مع رفاقنا لنكون منھا باقة  مع رفاقنا لنكون منھا باقة والنجاح ونخزن صورنا والنجاح ونخزن صورنا
نخرجھا كل حين لتعيدنا الى أجواء ملئھا الفرح نخرجھا كل حين لتعيدنا الى أجواء ملئھا الفرح 
مع زمQئنا  مع زمQئنا ونشم من خQلھا عبق الزمن الجميل ونشم من خQلھا عبق الزمن الجميل

..وأصدقائنا في ربوع كليتنا الغالية وأصدقائنا في ربوع كليتنا الغالية 
 ) ) شھابشھابأبو أبو((مصور كلية الزراعة السيد أحمد علي مصور كلية الزراعة السيد أحمد علي
8 8ھذا الرجل البشوش الذي نتسابق صطحابه الى صطحابه الى ھذا الرجل البشوش الذي نتسابق

زوايا الكلية ليلتقط لنا صورة تصبح جزًء من زوايا الكلية ليلتقط لنا صورة تصبح جزًء من 
كان لنا معه ھذا اللقاء لنستعرض معا كان لنا معه ھذا اللقاء لنستعرض معا . . ذاكرتنا ذاكرتنا 

..عمله وتاريخه في ھذا المجال عمله وتاريخه في ھذا المجال 
ھل لك أن تعرفنا ببطاقتك ھل لك أن تعرفنا ببطاقتك ) ) أبو شھاب أبو شھاب ( ( سيد أحمد سيد أحمد

؟؟الشخصية الشخصية 
د بغدادد بغداد أسمي أحمد علي محمد الخالدي من مواليأسمي أحمد علي محمد الخالدي من موالي

أربعة أو8د وأربعة أربعة أو8د وأربعة((متزوج ولي ثمان أبناء متزوج ولي ثمان أبناء 19441944
.بناتبنات (. (
؟؟متى وانت تعمل في مھنة التصوير متى وانت تعمل في مھنة التصوير منذمنذ

مع مھنة التصوير بدأت عندما كان مع مھنة التصوير بدأت عندما كان أن قصتي أن قصتي
في حينھا في حينھا حيث كان خالي مصوراً حيث كان خالي مصوراًةةسنسن 1515عمري عمري 

وكنت معجباً بما يحمل من كاميرات وبحقيبته التي وكنت معجباً بما يحمل من كاميرات وبحقيبته التي 
داية معه ثم داية معه ثم يضع بھا الصور واlفQم فكانت البيضع بھا الصور واlفQم فكانت الب

..تدريجياً أصبحت محترفاً في مجال التصوير تدريجياً أصبحت محترفاً في مجال التصوير 
؟؟أو8دك من يعمل بھذه المھنة أو8دك من يعمل بھذه المھنة ھنالك احد من ھنالك احد من ھل ھل

اانعم أثنين من أو8دي وھم شھاب وصباح تعلمونعم أثنين من أو8دي وھم شھاب وصباح تعلمو
ھذه المھنة مني وھم مولعي بالتصوير منذ طفولتھم ھذه المھنة مني وھم مولعي بالتصوير منذ طفولتھم

واليوم يساعدني صباح في عملي في الكلية حيث واليوم يساعدني صباح في عملي في الكلية حيث 
..يعمل معي مصوراً يعمل معي مصوراً 

؟؟بدأت العمل في كلية الزراعة بدأت العمل في كلية الزراعة في أي عام في أي عام
 وأنا مستمر بالعمل منذوأنا مستمر بالعمل منذ 19721972ممكانت البداية في العاكانت البداية في العا

ذلك التاريخ وحتى اليوم وقد عاصرت مراحل ذلك التاريخ وحتى اليوم وقد عاصرت مراحل
عديدة مرت بھا الكلية حتى أصبحت جزءاً مني عديدة مرت بھا الكلية حتى أصبحت جزءاً مني 
وأصبحت جزءاً منھا وھي بالنسبة ألي كأحد أبنائي وأصبحت جزءاً منھا وھي بالنسبة ألي كأحد أبنائي 
وأجد متعتي في التجوال في ساحتھا وبين طلبة وأجد متعتي في التجوال في ساحتھا وبين طلبة 

..الكلية الكلية 
؟؟ بو شھاب ماھي اlماكن التي يفضلھا الطQببو شھاب ماھي اlماكن التي يفضلھا الطQبأأ

الطQب ھي ساحة الطQب ھي ساحة اكثر اlماكن التي يفضلھااكثر اlماكن التي يفضلھا
أ 8 أالسباع حتى 8 دظظالسباع حتى دن أن ھناك طالباً كلية كلية رس في رس فين أن ھناك طالباً

الزراعة و8 يحتفظ بصورة لھذه الساحة التي الزراعة و8 يحتفظ بصورة لھذه الساحة التي 
.. أصبحت تمثل رمزاً لكلية الزراعةأصبحت تمثل رمزاً لكلية الزراعة

باlضافة الى صور الطQب ماھي أبرز النشاطات باlضافة الى صور الطQب ماھي أبرز النشاطات
؟؟بتصويرھا بتصويرھا التي تقومالتي تقوم

نعم معظم النشاطات التي تحدث في الكلية أقوم نعم معظم النشاطات التي تحدث في الكلية أقوم
،، المؤتمرات المؤتمرات،، بتصويرھا مثل صور التخرجبتصويرھا مثل صور التخرج
أعمال البناء أعمال البناء،،مناقشات طلبة الدراسات العليا مناقشات طلبة الدراسات العليا

ضيوف الكلية والكثير من النشاطات ضيوف الكلية والكثير من النشاطات،،والتطوير والتطوير 
.. اlخرىاlخرى

ً ً خQل ھذه الرحلة الطويلة ھل أقمت معرضا  خQل ھذه الرحلة الطويلة ھل أقمت معرضا
؟؟غرافية غرافيةووللصور الفوتللصور الفوت

ا اكان لي لعديد من المعارض حيث أقيم معرض كل لعديد من المعارض حيث أقيم معرض كل كان لي
سنة تقريباً أعرض فيه أبرز الصور وكذلك سنة تقريباً أعرض فيه أبرز الصور وكذلك 

..النشاطات المھمة التي أقوم بتصويرھا النشاطات المھمة التي أقوم بتصويرھا 
في يرايراأبو شھاب ماھي أول كامأبو شھاب ماھي أول كام أستخدمتھا في أستخدمتھا

؟؟ التصويرالتصوير
وھي يرايراأستخدمتھا ھي كامأستخدمتھا ھي كام يرايراأول كامأول كام رتنيه وھي رتنيه

.. أمريكية الصنع وفيما بعد كامرات كانون اليابانيةأمريكية الصنع وفيما بعد كامرات كانون اليابانية
؟؟تل الحديثة تل الحديثةييدم كامرات الدجدم كامرات الدجھل تستخھل تستخ

نعم في بعض اlحيان لكن أفضل أستخدام نعم في بعض اlحيان لكن أفضل أستخدام
بشكل بشكل رات العادية lنھا تحتفظ بالصورةرات العادية lنھا تحتفظ بالصورةالكامالكام

أفضل و8يمكن أن تتلف مع الزمن أما الكامرات أفضل و8يمكن أن تتلف مع الزمن أما الكامرات 
مما يؤدي الى تلف جميع مما يؤدي الى تلف جميع ) ) الرامالرام((الحديثة تفقد بتأثير الحديثة تفقد بتأثير 
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الصور باlضافة الى أن الكامرات العادية يفضل الصور باlضافة الى أن الكامرات العادية يفضل
حترفون في فن التصوير lنھا تعطي حترفون في فن التصوير lنھا تعطي أستخدامھا المأستخدامھا الم

..بصمة مختلفة لكل مصور بصمة مختلفة لكل مصور 

بين الفن والعلم حدائق قسم البستنة بين الفن والعلم حدائق قسم البستنة
 جنات تاخذ ا=لبابجنات تاخذ ا=لباب

في منظر زاھي يدخل الراحة الى النفس ويتيح في منظر زاھي يدخل الراحة الى النفس ويتيح
للناظر ان يرى ما يريح العين من مساحات للناظر ان يرى ما يريح العين من مساحات 

تبدو تبدو . . خضراء ملئھا الزھور وا8لوان المتناسقة خضراء ملئھا الزھور وا8لوان المتناسقة 
عحدائق قسم البستنة والتي حدائق قسم البستنة والتي  عحرص العاملون ليھا ان ليھا ان حرص العاملون
اييممتكون ميدان لQبحاث العلتكون ميدان لQبحاث العل اة على الزھور الزھور نواعنواعة على

ونباتات الزينة اضافة الى ما تضفيه من جمالية ونباتات الزينة اضافة الى ما تضفيه من جمالية 
 . . لمدخل القسم لمدخل القسم 

فريق رسالة كلية الزراعة تجول في ھذه الحدائق فريق رسالة كلية الزراعة تجول في ھذه الحدائق
مع ا8ستاذ المساعد الدكتورة  مع ا8ستاذ المساعد الدكتورة وقد كان لنا ھذا اللقاء وقد كان لنا ھذا اللقاء

ث فيث في نسرين خليل المشرفة على عدد من ا8بحانسرين خليل المشرفة على عدد من ا8بحا
..ھذه الحدائق ھذه الحدائق

،..دد ، نســــرين ف بدأت فكرة استغQل ھذهف بدأت فكرة استغQل ھذه ــــــكيكينســــرين
؟ ؟المساحات  المساحات

حاولنا في قسم البستنة وبفريق عمل مكون مني حاولنا في قسم البستنة وبفريق عمل مكون مني
والمدرس المساعد نوال والمدرس المساعد نوال كريم كريم ومن دكتور ساميومن دكتور سامي

، ان محمود محمود  ، ان والـــمدرس المساعد جوفاني كوركيس والـــمدرس المساعد جوفاني كوركيس
 فةفةمختلمختل نواع نواع يتم استغQل ھذه المساحة وزراعتھا بايتم استغQل ھذه المساحة وزراعتھا با

بعض بعض الالتم ادخال تم ادخال ومميزة من نباتات الزينة والتي ومميزة من نباتات الزينة والتي
وبجھود شخصية من قبل وبجھود شخصية من قبل للعراق للعراق منھا 8ول مرة منھا 8ول مرة 

 المتقزمالمتقزم حلق السبعحلق السبع ھجينھجينالدكتور سامي مثل الدكتور سامي مثل 
منقار الطير وكذلك منقار الطير وكذلك وتضمنت الدراسات نباتات وتضمنت الدراسات نباتات

..الشبوي والروز العطري وغيرھاالشبوي والروز العطري وغيرھا
؟؟ جھتكم مشاكل في زراعة ھذه ا8نواعجھتكم مشاكل في زراعة ھذه ا8نواعھل واھل وا

كل والمعوقات كانت موجودة كل والمعوقات كانت موجودة نعم كثير من المشانعم كثير من المشا
عند شروعنا بالعمل بدأت من شحة الماء وملوحة عند شروعنا بالعمل بدأت من شحة الماء وملوحة 
؛ استطعنا التعامل معھا  ؛ استطعنا التعامل معھا التربة وا8دغال الكثيفة التربة وا8دغال الكثيفة

� واليوم الحديقة كما ترونھا  � واليوم الحديقة كما ترونھا والحمد ..والحمد

في البداية كان يتطلب ا8مر ان نجلب كميات كبيرة في البداية كان يتطلب ا8مر ان نجلب كميات كبيرة
ة لذلكة لذلكمن التربة المزيجية ولكن ھذه التربة مكلفمن التربة المزيجية ولكن ھذه التربة مكلف

عشبية مQئمة لھذه عشبية مQئمة لھذه عمدنا الى زراعتھا بعدة نباتاتعمدنا الى زراعتھا بعدة نباتات
نباتات الزينة نباتات الزينةببھذه الحدائق ھذه الحدائق زراعةزراعة التربة وقد تمالتربة وقد تم

من اجل دعم المادة العلمية في درس من اجل دعم المادة العلمية في درس المتنوعة المتنوعة 
وكنماذج وكنماذج نباتات الزينة الذي نقدمه للطلبة في القسم نباتات الزينة الذي نقدمه للطلبة في القسم 

..مختلفة مختلفة 
في ايام العطل في ايام العطل السقي خاصة السقي خاصة كذلك تواجھنا مشاكل كذلك تواجھنا مشاكل
 ناناوجود الطلبة والعاملين لكنوجود الطلبة والعاملين لكن وحظر التجول لعدموحظر التجول لعدم

مع حارس نتعاون نتعاون مع حارس ونتابع باستمرار القسم لتجاوز القسم لتجاوز ونتابع باستمرار
..ھذه المشاكل ھذه المشاكل 

 ايضا حديقة الروز وھو من الشجيراتايضا حديقة الروز وھو من الشجيراتولدينا ولدينا
الجميلة والتي تزرع في الحدائق المنزلية وتجري الجميلة والتي تزرع في الحدائق المنزلية وتجري

عليه ا8ن عدة ابحاث ويتم استخQص زيوت عليه ا8ن عدة ابحاث ويتم استخQص زيوت 
..والنتائج رائعة ومبشرة بالخير والنتائج رائعة ومبشرة بالخير من ازھاره من ازھاره عطرية عطرية 

كذلك ھناك بحث حول نبات الشبوي العطري حيث كذلك ھناك بحث حول نبات الشبوي العطري حيث
تجري مقارنة بين نوعين من التسميد العضوي تجري مقارنة بين نوعين من التسميد العضوي 

 . . والكيمياوي والكيمياوي 
مستويات مختلفة من مستويات مختلفة من عن تاثير عن تاثير كما ان ھناك ابحاث كما ان ھناك ابحاث

ل لشدات الفيض المغناطيسي لماء الممغنط بسقي لماء الممغنط بسقي شدات الفيض المغناطيسي
على النمو على النمو النباتات ومعرفة مدى فعالية ذلك النباتات ومعرفة مدى فعالية ذلك 

 . . الطير الطير وا8زھار لنباتات منقار وا8زھار لنباتات منقار 
قة المشاھدات التي تحوي على قة المشاھدات التي تحوي على ولدينا ايضا حديولدينا ايضا حدي

نماذج مختلفة من ا8زھار العشبية المعمرة ونباتات نماذج مختلفة من ا8زھار العشبية المعمرة ونباتات 
التي تكون النقوش الملونة المختلفة وا8زھار التي تكون النقوش الملونة المختلفة وا8زھار 
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ونتمنى ونتمنى . . لوحات فنية جميلة لوحات فنية جميلة الحولية ويعمل منھا الحولية ويعمل منھا
..لكم مزيد من التوفيق وا8بداع في مسعاكم لكم مزيد من التوفيق وا8بداع في مسعاكم 

 وحدة الحدائقوحدة الحدائق
 يرسم بعبق الزھوريرسم بعبق الزھور فريقفريق

بتناسق رائع وبالوان خQبة يطل ربيع ھذا العام بتناسق رائع وبالوان خQبة يطل ربيع ھذا العام
على رياض حدائق كلية الزراعة فحيث ما قادك على رياض حدائق كلية الزراعة فحيث ما قادك 

مساحات خضراء تحضنھا الزھور مساحات خضراء تحضنھا الزھور بصرك فثمة بصرك فثمة 
وما يزيد من جمال ھذه وما يزيد من جمال ھذه . . ھندسية رائعة ھندسية رائعة بأُطُر بأُطُر 

الصورة مشاھدة طلبة الكلية وھم يفترشون الصورة مشاھدة طلبة الكلية وھم يفترشون 
اللمساحات ھذه الحدائق مساحات ھذه الحدائق  ايبثوا في ھذا لمشھد روحا لمشھد روحا يبثوا في ھذا

 . . من ا8لفة والجمال من ا8لفة والجمال 

فريق رسالة كلية الزراعة زار وحدة الحدائق فريق رسالة كلية الزراعة زار وحدة الحدائق
للتعرف على سير العمل في ھذه الوحدة والجھود للتعرف على سير العمل في ھذه الوحدة والجھود 
؛  ؛ المبذولة من العالملين فيھا لتطوير ھذه الحدائق المبذولة من العالملين فيھا لتطوير ھذه الحدائق
مع المھندس الزراعي نافع  مع المھندس الزراعي نافع وقد كان لنا ھذا الحديث وقد كان لنا ھذا الحديث

.. مسؤول وحدة الحدائق مسؤول وحدة الحدائقهللاهللا ضاحي عبدضاحي عبد
يد نافع ھل لك ان تحدثنا عن وحدة الحدائق يد نافع ھل لك ان تحدثنا عن وحدة الحدائقسس

؟ ؟وطبيعة عملكم في ھذه الوحدة  وطبيعة عملكم في ھذه الوحدة
وقد بدأت وقد بدأت 20082008نعم تاسست ھذه الوحدة في عام نعم تاسست ھذه الوحدة في عام

مع فريق العمل في الوحدة بالتخطيط لتطوير حدائق مع فريق العمل في الوحدة بالتخطيط لتطوير حدائق 
الكلية مما يعطي مظھرا جميQ ويظفي جوا مQئما الكلية مما يعطي مظھرا جميQ ويظفي جوا مQئما

وبدأنا بوضع التصاميم وبدأنا بوضع التصاميم . . للطلية داخل الكلية للطلية داخل الكلية 
م موبالتعاون د العميد والسادة ا8ساتذةد العميد والسادة ا8ساتذة ــــــــــع السيع السيــــــوبالتعاون

المختصين وبعد ذلك بدات خطوات اخرى مثل رفع المختصين وبعد ذلك بدات خطوات اخرى مثل رفع
..ا8نقاض وازالة ا8دغال والنباتات غير المرغوبة ا8نقاض وازالة ا8دغال والنباتات غير المرغوبة 

وقمنا ايضا بمعالجة شحة الماء من خQل حفر عدد وقمنا ايضا بمعالجة شحة الماء من خQل حفر عدد
معمع قي ھذه الحدائق وقد قمنا بالتعاونقي ھذه الحدائق وقد قمنا بالتعاونمن ا8بار لسمن ا8بار لس

يد من يد من المختصين في ھذه الكلية بتطوير العدالمختصين في ھذه الكلية بتطوير العد
الساحات والحدائق فعلى سبيل المثال قام ا8ستاذ الساحات والحدائق فعلى سبيل المثال قام ا8ستاذ 

 . . عQء الشيخ با8شراف على ساحة السباع عQء الشيخ با8شراف على ساحة السباع 

اما الساحة قرب استعQمات الكلية فقد تم تطويرھا اما الساحة قرب استعQمات الكلية فقد تم تطويرھا
ومن السيدة سندس عبد ومن السيدة سندس عبد من خQل فر يق مكون منيمن خQل فر يق مكون مني

اما اما . . تدريسية في قسم البستنة ايضا تدريسية في قسم البستنة ايضا اللطيف وھياللطيف وھي
وط ا8زھار فقد قمت انا وط ا8زھار فقد قمت انا المساحات الخضراء وخطالمساحات الخضراء وخط

 . . وفريق وحدة الحدائق بتطويرھا والعناية بھا وفريق وحدة الحدائق بتطويرھا والعناية بھا 

؟ ؟ماھي مھامكم ا8خرى  ماھي مھامكم ا8خرى
ذبيھا ذبيھا من ضمن واجباتنا ادامة ھذه الحدائق وتھمن ضمن واجباتنا ادامة ھذه الحدائق وتھ

ھا لتكون بالشكل الذي ھا لتكون بالشكل الذي والحفاظ على اناقتھا ورونقوالحفاظ على اناقتھا ورونق
 . . يليق بكلية الزراعة يليق بكلية الزراعة 

واخيرا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مجال واخيرا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مجال
 . . كم ومزيد من النجاح وا8بداع كم ومزيد من النجاح وا8بداع عملعمل

 اخبار منوعةاخبار منوعة
صدرت مجلة العلوم الزراعية العراقية لعام صدرت مجلة العلوم الزراعية العراقية لعام--11

تضمنت ھذه تضمنت ھذه . . المخصصة المخصصةةةأعدادھا الستأعدادھا الست 20092009
ا8عداد ابحاث في مختلف ا8ختصاصات ا8قسام ا8عداد ابحاث في مختلف ا8ختصاصات ا8قسام 

بحثا لقسم الوقاية بحثا لقسم الوقاية 2020بحثا منھا بحثا منھا 9090العلمية وكان العلمية وكان 
و 1717وو وبحثا لقسم المحاصيل الحقلية ل99بحثا لقسم المحاصيل الحقلية لبحوث قسم قسم بحوث

و والصناعات الغذائية  1515ووةةبحوث لقسم البستنبحوث لقسم البستن55الصناعات الغذائية
و وبحثا لقسم التربة بحثا لقسم الثروة الحيوانية بحثا لقسم الثروة الحيوانية 1313بحثا لقسم التربة
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و44وو وبحوث لقسم ا8قتصاد بحوث لقسم ا8رشاد بحوث لقسم ا8رشاد44بحوث لقسم ا8قتصاد
كما بدأت كما بدأت..بحوث لقسم الممكنة الزراعية بحوث لقسم الممكنة الزراعية33وو

 20102010دد ا8ول من العام الجديد دد ا8ول من العام الجديد ا8ستعداد لنشر العا8ستعداد لنشر الع
في شرح اغلب في شرح اغلب ابتكار طريقة جديدة وحديثةابتكار طريقة جديدة وحديثة--22

مناھج اقسام كلية الزراعة وھي عبارة عن افQم مناھج اقسام كلية الزراعة وھي عبارة عن افQم 
حديثة جدا توضح للطالب بالصورة والصوت حديثة جدا توضح للطالب بالصورة والصوت 
للمناھج الدراسية المعطاة للطالب في الدروس للمناھج الدراسية المعطاة للطالب في الدروس 
النظرية حيث يمكن للطالب من مشاھدة المادة عمليا النظرية حيث يمكن للطالب من مشاھدة المادة عمليا 
عن طريق ھذه ا8فQم ومشاھدة كافة العمليات عن طريق ھذه ا8فQم ومشاھدة كافة العمليات 

بعاد وقد سميت ھذا بعاد وقد سميت ھذا الحركية بواسطة افQم ثQثية ا8الحركية بواسطة افQم ثQثية ا8
وان ھذا ا8بتكار ھو وان ھذا ا8بتكار ھو ) ) بالحقيبة العلمية بالحقيبة العلمية ( ( ا8بتكار ا8بتكار 

ا8ول في العراق وقد تم اصدار امر وزاري بتعميم ا8ول في العراق وقد تم اصدار امر وزاري بتعميم 
 ھذه الحقيبة على الجامعات كافة با8مر الوزاريھذه الحقيبة على الجامعات كافة با8مر الوزاري

ت(( تب .20092009//1010//55فيفي 76727672//ب (. (
بمناسبة يوم العلم الذي اقيم في رحاب جامعة بمناسبة يوم العلم الذي اقيم في رحاب جامعة––33

، كرم، كرم 20102010––44––66في يوم في يوم قاعة الحكيمقاعة الحكيم/ / بغداد بغداد 
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور

عبد ذياب العجيلي عدد من ا8ساتذة في جامعة بغداد عبد ذياب العجيلي عدد من ا8ساتذة في جامعة بغداد 
وكان من بينھم عدد من اساتذة كليتنا لتميزھم وكان من بينھم عدد من اساتذة كليتنا لتميزھم 
وابداعھم في البحث العلمي ولنيل العديد منھم وابداعھم في البحث العلمي ولنيل العديد منھم 

 : : براءات اختارع وھم كل من براءات اختارع وھم كل من 
أسعد عبد الحسين سعد عبد الحسين..دد..أأ ، أناجي ، شاكر عبد ا8مير شاكر عبد ا8مير..دد..ناجي

أ أ، دم حموديم حموديسنبل جاسسنبل جاس..دد..، د، و..، و لمى خالد بندر لمى خالد بندر
..دكتور عامردكتور عامر

وقد حظر ھذا التكريم عدد من السادة اعضاء وقد حظر ھذا التكريم عدد من السادة اعضاء
..مجلس النواب مجلس النواب 

بمبادرة من عمادة كلية الزراعة والتدريسين بمبادرة من عمادة كلية الزراعة والتدريسين––44
في الكلية وبتمويل ذاتي تم توفير عدد كبير من في الكلية وبتمويل ذاتي تم توفير عدد كبير من 

صاميم تليق بھيبة التعليم صاميم تليق بھيبة التعليم ا8رواب الجامعية وبتا8رواب الجامعية وبت
الجامعي في كليتنا 8ستخدامه في المناقشات الجامعي في كليتنا 8ستخدامه في المناقشات 

ا االخاصة بالدراسات لعليا وكتــقليد تروم الكلية لعليا وكتــقليد تروم الكلية الخاصة بالدراسات
 ، ، اتباعه توفير ھذه ا8رواب با8تفاق مع توفير ھذه ا8رواب با8تفاق مع تم تم وقد وقد اتباعه

..معمل خياطة النجف معمل خياطة النجف 

 الترقيات الترقيات
د--11 دترقية  ھناء خضير الى استاذ مساعد ھناء خضير الى استاذ مساعد . . ترقية
ا--22 ارفع ترقية من مدرس الى ستاذ مساعد من ستاذ مساعد من رفع ترقية من مدرس الى

..مجلس الكلية الى الجامعة مجلس الكلية الى الجامعة 
حصول السيدة ندى حميد على لقب استاذ حصول السيدة ندى حميد على لقب استاذ--33

..مساعد مساعد 

 نشاطات ا=قسام العلميةنشاطات ا=قسام العلمية

 قسم المكائن وا==ت الزراعيةقسم المكائن وا==ت الزراعية
اسمائھم ادناه من اعضاء اسمائھم ادناه من اعضاءةةاشتراك الذوات المدرجاشتراك الذوات المدرج

في دورة في دورة . . الھيئة التدرسية لقسم المكائن وا88ت الھيئة التدرسية لقسم المكائن وا88ت 
..العلمية العلمية الحاسبات 8غراض الترقية الحاسبات 8غراض الترقية 

 صQح صبيح عبد الكريم صQح صبيح عبد الكريم..دد
 علي محمد علي علي محمد علي : : المدرس المدرس

ةةقسم البستنقسم البستن
محاضرة حول الزراعة في و8ية كاليفورنيا اسم محاضرة حول الزراعة في و8ية كاليفورنيا اسم--11

د دالمحاظر .. 20092009//1111//77بيان حمزة في بيان حمزة في..المحاظر
محاضرة حول التنوع البيولوجي في العراق محاضرة حول التنوع البيولوجي في العراق--22

 سيد محمد مصطفى عQوي في سيد محمد مصطفى عQوي في ــــــــــــــاسم المحاظر الاسم المحاظر ال
2828 //1212 //20092009 ..
الموسم الثقافي لطلبة الدراسات العليا في القسم الموسم الثقافي لطلبة الدراسات العليا في القسم--33
–– 20092009//1111//11طلبة الدراسات العليا في طلبة الدراسات العليا فيلل

3131//1212//20092009 ..

 قسم علوم ا=غذية والتقانات ا=حيائية قسم علوم ا=غذية والتقانات ا=حيائية
ة بمعملة بمعمل ــــــتم استQم اثاث ثQثة مختبرات خاصتم استQم اثاث ثQثة مختبرات خاص--11

د دا8لبان بجھود من محسن الشبيبي الذي كان احد محسن الشبيبي الذي كان احد . . ا8لبان بجھود من
..ههاساتذة القسم قبل تقاعداساتذة القسم قبل تقاعد

تم شراء بويلر وتنصيبه لمعمل الصناعات تم شراء بويلر وتنصيبه لمعمل الصناعات--22
..الغذائية وقد تابع ذلك السيد عدنان حسين الغذائية وقد تابع ذلك السيد عدنان حسين 

تصليح معظم اجھزة معمل الصناعات الغذائية تصليح معظم اجھزة معمل الصناعات الغذائية--33
من قبل السيد جاسم محمد عودة خQل العطلة من قبل السيد جاسم محمد عودة خQل العطلة 

..الربيعية الربيعية 
 نشاطات قسم ا=قتصاد الزراعي نشاطات قسم ا=قتصاد الزراعي

اقيمت محاضرة في قسم ا8قتصاد الزراعي اقيمت محاضرة في قسم ا8قتصاد الزراعي--11
 تعليم الحديث تعليم الحديث ــــــــــوتطبيقاتھا في الوتطبيقاتھا في الةةاتياتيــــــمعلوممعلومحول الحول ال

م مالمحاضر التاريخ التاريخ نينيعلي صباح علي الحسعلي صباح علي الحس..مم..المحاضر
1818//22//20102010 ..
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مشاركة ا8ستاذ الدكتور جاسم محمد حبيب في مشاركة ا8ستاذ الدكتور جاسم محمد حبيب في--22
يي المؤتمر العلمي الذي اقامته وزارة التعليم العالالمؤتمر العلمي الذي اقامته وزارة التعليم العال

.. 20102010//22//2828في في والبحث العلمي في جامعة بغداد والبحث العلمي في جامعة بغداد
طة مواضية مواضيــــــــمناقشمناقش--33 طع لبة الدراسات العليا لبة الدراسات العليا ــــــــــع

والماجستير ضمن موضوع الحلقات الدراسية يوم والماجستير ضمن موضوع الحلقات الدراسية يوم 
1414//22//20102010 ..

 نشاطات قسم علوم التربه والمياه نشاطات قسم علوم التربه والمياه
المشاركة في تقديم المقترحات الخاصة بأنشاء المشاركة في تقديم المقترحات الخاصة بأنشاء--11

المختبرات التخصصية من قبل الكليات العلمية اذ المختبرات التخصصية من قبل الكليات العلمية اذ 
شارك الدكتور احمد المشھداني والدكتور بھاء شارك الدكتور احمد المشھداني والدكتور بھاء 

..بتقديم المقترحات بتقديم المقترحات الحديثي الحديثي 
 . . اقامة اربعة حلقات تدريسية لمنتسبي القسم اقامة اربعة حلقات تدريسية لمنتسبي القسم--22
من منFFllaammeepphhoottoommeetteerrاصQح جھازالـ اصQح جھازالـ--33

..قبل السيد فراس وعدهللا احمد قبل السيد فراس وعدهللا احمد 
استخدام التقانات استخدام التقانات " " رة حول رة حولضضاقامة محااقامة محا--44

..من قبل السيد علي الحسني من قبل السيد علي الحسني " " الحديثة في التعليم الحديثة في التعليم 
امعة امعةجج––رة في كلية الزراعة رة في كلية الزراعةضضالقاء محاالقاء محا--55

دور التسميد الحيوي في ا8نتاج دور التسميد الحيوي في ا8نتاج " " القادسية بعنوان القادسية بعنوان 
أ" " الزراعي الزراعي  أمن قبل ..د نورالدين شوقي عليد نورالدين شوقي علي..من قبل

 انشطة قسم المحاصيل انشطة قسم المحاصيل
المشاركة في عدة لجان في وزارة الزراعة المشاركة في عدة لجان في وزارة الزراعة--11

والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي واقرار وتعديل والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي واقرار وتعديل 
..المناھجالمناھج

) ) سيجسيجالمالم((حملة حراثة وتسوية لحقل ا8بحاث حملة حراثة وتسوية لحقل ا8بحاث--22
8جل اظھاره بالمظھر الQئق فضQ عن العمل 8جل اظھاره بالمظھر الQئق فضQ عن العمل 

..الجاري لوضع شبكة لقنوات الري المبطنة الجاري لوضع شبكة لقنوات الري المبطنة 
اقرار محاضرات علمية ضمن الموسم الثقافي اقرار محاضرات علمية ضمن الموسم الثقافي--33

..للقسم للقسم 
رفد مكتبة القسم بمجموعة كبيرة من كتب رفد مكتبة القسم بمجموعة كبيرة من كتب--44

أجنبية أجنبية ) ) مائة وخمسون كتابامائة وخمسون كتابا((النباتات الطبية النباتات الطبية 
ا اوعربية تبرعت بھا عائلة احد الشھداء لمختصين لمختصين وعربية تبرعت بھا عائلة احد الشھداء

..بالنباتات الطبية بالنباتات الطبية 
اصدار النشرة الثقافية في الفصل الربيعي اصدار النشرة الثقافية في الفصل الربيعي--55

والتي تضمنت عدة جوانب ثقافية وعلمية وفنية والتي تضمنت عدة جوانب ثقافية وعلمية وفنية 
..وغيرھا وغيرھا 

::قسم الثروة الحيوانية قسم الثروة الحيوانية
القاء محاضرات وابحاث مختلفة في يوم ا8ثنين من القاء محاضرات وابحاث مختلفة في يوم ا8ثنين من

وھو تقليد يحرص القسم وھو تقليد يحرص القسم ) ) يوم العلم يوم العلم ( ( كل اسبوع كل اسبوع 

ا اعلى الحفاظ عليه ومن برز عنوانين ھذه برز عنوانين ھذه على الحفاظ عليه ومن
::المحاضرات المحاضرات 

استخدام الكارتنين لتحسين ا8داء التناسلي استخدام الكارتنين لتحسين ا8داء التناسلي––11
--11–– 1212/ / حازم الدراجي حازم الدراجي..دد..أأ. . لطيور السمان لطيور السمان 

20102010 ..
استخدام مستويات مختلفة من نبات البقدونس استخدام مستويات مختلفة من نبات البقدونس––22

حازم حازم..دد..أأ. . لتحسين اداء اناث وذكور الرومي لتحسين اداء اناث وذكور الرومي 
.. 20202020––11–– 1212/ / الدراجي الدراجي 

..دد..أأ. . المعاملة بدل الذرة المعاملة بدل الذرة ادخال معاملة الرزادخال معاملة الرز––33
.. 20102010––11–– 1818/ / محمد حسن محمد حسن

استخدام المستخلصات الكحولية والمائية استخدام المستخلصات الكحولية والمائية––44
/ / ضياء خليل ضياء خليل..دد..أأ. . للنباتات الطبية في فروج اللحم للنباتات الطبية في فروج اللحم 

1818 ––11––20102010 ..
تأثير الملوثات البيئية باستخدام موجات تأثير الملوثات البيئية باستخدام موجات––55

. . ا8نترنيت والموبايل وتاثيرھا على بيض التفقيس ا8نترنيت والموبايل وتاثيرھا على بيض التفقيس 
.. 20102010––11–– 1818//ء خليلء خليل ضياضيا..دد..أأ

تأثير قطع ا8لية في ا8غنام العواسي من تأثير قطع ا8لية في ا8غنام العواسي من––66
 1818//زھير الجليلي زھير الجليلي..دد..أأ. . الو8دة حتى الوزن الناضجالو8دة حتى الوزن الناضج

––11––20102010 ..
دراسة مقارنة لمنحنى انتاج الحليب لQغنام دراسة مقارنة لمنحنى انتاج الحليب لQغنام––77

––11–– 1818//سعد ابراھيم سعد ابراھيم..دد. . العواسية والمضربة العواسية والمضربة 
20102010 ..

88––GGaarrlliicc aanndd OOnniioonn ,, ppoowweerrffuull
nnaattuurraall hheerrbbss..1818/ / عيسى المشھداني عيسى المشھداني..دد..أأ ––

11––20102010 ..
مع الصفات ا8نتاجية والتناسلية لQغنامببالتنالتن––99 مع الصفات ا8نتاجية والتناسلية لQغنامؤ ؤ

11–– 2020/ / نصر ا8نباري نصر ا8نباري..دد..من خQل مجاميع الدم من خQل مجاميع الدم
––20102010 ..

عQقة عدد وموقع وتكرار المايكرستQيت عQقة عدد وموقع وتكرار المايكرستQيت–– 1010
––11–– 2020/ / نصر ا8نباري نصر ا8نباري..دد..باداء ا8غنام باداء ا8غنام 

20102010 . . 
العضوية في العضوية فيhhuummaatteeتأثير مستخلص مادة تأثير مستخلص مادة–– 1111

حاتم حاتم..دد. . اداء ونمو وصفات اللحوم في الماعز اداء ونمو وصفات اللحوم في الماعز 
.. 20102010––11–– 2020//حسون حسون 

امكانية ا8نتخاب غير المباشر لبعض امكانية ا8نتخاب غير المباشر لبعض–– 1212
/ / اسماعيل حبيب اسماعيل حبيب..دد. . الصفات الكمية لطائر السمان الصفات الكمية لطائر السمان 

2020 ––11––20102010 ..
ا8نتخاب لصفة وزن الجسم باتجاھين ا8نتخاب لصفة وزن الجسم باتجاھين-- 1313

–– 2020اسماعيل حبيب اسماعيل حبيب..دد. . اللحم اللحم متعاكسين لفروجمتعاكسين لفروج
11––20102010 ..

ا8نتخاب العائلي لعدد البيض المنتج وتاثيره ا8نتخاب العائلي لعدد البيض المنتج وتاثيره–– 1414
–– 2020/ / اسماعيل حبيب اسماعيل حبيب..دد..على الصفات ا8نتاجية على الصفات ا8نتاجية 

11––20102010 ..
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عند عندGGnnRRHHالمقارنة بين ھورمون الــ المقارنة بين ھورمون الــ–– 1515
ءة ءة الزرع تحت الجلد او الحقن بالعضلة في الكفاالزرع تحت الجلد او الحقن بالعضلة في الكفا

–– 2323/ / الكريم عبد الرضا الكريم عبد الرضا عبد عبد..دد. . Qبقار Qبقارلل التناسليةالتناسلية
11––20102010 ..

استخدام الموقع ا8نعكاسي والمكتبة استخدام الموقع ا8نعكاسي والمكتبة–– 1616
/ / السيد علي صباح السيد علي صباح . . ا8فتراضية في جامعة بغداد ا8فتراضية في جامعة بغداد 

1414 ––22––20102010 ..
..دد..أأ. . مرض الداء السكري في ا8نسان مرض الداء السكري في ا8نسان–– 1717

.. 20102010––22–– 2222/ / عيسى المشھداني عيسى المشھداني
SSeexxتجنيس الحيامن في الثيران تجنيس الحيامن في الثيران–– 1818 ssoorrttiinngg

iinn bbuullll..ل انور..ددQل انور طQ20102010––33––11/ / ط ..
شارك كل من الدكتور طQل انور والدكتورة شارك كل من الدكتور طQل انور والدكتورة–– 1818

ساجدة مھدي بصفة محاضرين في الدورة التدريبية ساجدة مھدي بصفة محاضرين في الدورة التدريبية 
التي اقامھا مركز التي اقامھا مركز ) ) تقنيات نقل ا8جنة في ا8بقار تقنيات نقل ا8جنة في ا8بقار ( ( 

مع  التقانة ا8حيائية في جامعة النھرين بالتعاون مع التقانة ا8حيائية في جامعة النھرين بالتعاون
م))FFAAOO((منظمة الغذاء العالمي منظمة الغذاء العالمي  مللفترة شباط شباط 1414نن للفترة

.. 20102010/ / اذر اذر22الى الى 
تم تكريم الدكتور طQل انور باعتباره ا8ول تم تكريم الدكتور طQل انور باعتباره ا8ول–– 1919

جامعة جامعة / / على طلبة الدكتوراه في كلية الزراعة على طلبة الدكتوراه في كلية الزراعة 
جامعة جامعة / / بغداد اثناء احتفالية اقيمت في قاعة الحكيم بغداد اثناء احتفالية اقيمت في قاعة الحكيم 

.. 20102010//11//33بغداد في بغداد في 
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