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بلھفة وحمية استقبلت مقاعد الدراسة وقاعاتھا جموع الطلبة الذين غابوا عنھا في بلھفة وحمية استقبلت مقاعد الدراسة وقاعاتھا جموع الطلبة الذين غابوا عنھا في

..العطلة الصيفية وابنائھا الذين التحقوا في مراحلھم ا%ولى العطلة الصيفية وابنائھا الذين التحقوا في مراحلھم ا%ولى 

العلم في ھذه العلم في ھذه لتبداء مسيرة ھذا العام ولتكون خطوة خفاقة الى الخطوات على طريق لتبداء مسيرة ھذا العام ولتكون خطوة خفاقة الى الخطوات على طريق

الب=د التي تستحق من الجميع ان يبذلوا قصارىء جھودھم ط=باً كانوا ام تتدريسيين الب=د التي تستحق من الجميع ان يبذلوا قصارىء جھودھم ط=باً كانوا ام تتدريسيين 

من خ=ل من خ=ل . . ليكونوا على قدر المسؤولية التي ھم اھ=ً لھا في بناء ب=دھم وازدھارھا ليكونوا على قدر المسؤولية التي ھم اھ=ً لھا في بناء ب=دھم وازدھارھا 

تطوير قدرتھم ومھاراتھم ليصبحوا بناتا ماھرين ينفضوا غبار المحن التي مروابھا تطوير قدرتھم ومھاراتھم ليصبحوا بناتا ماھرين ينفضوا غبار المحن التي مروابھا 

طواتھم نحو الغد الذي نريده مشرقاً بھم وبانجازاتھم فالمؤسسات العلمية طواتھم نحو الغد الذي نريده مشرقاً بھم وبانجازاتھم فالمؤسسات العلمية ويسرعوا بخويسرعوا بخ

مھما توسعت وتطورت فلن تثمر وتعطي اكلھا ا% بجھود ابنائھا فمثلھا مثل الشجرة مھما توسعت وتطورت فلن تثمر وتعطي اكلھا ا% بجھود ابنائھا فمثلھا مثل الشجرة 

العظيمة راسخة الجذور تمضي عليھا ايام الشتاء وعيونھا ترنو الى دفئ الربيع العظيمة راسخة الجذور تمضي عليھا ايام الشتاء وعيونھا ترنو الى دفئ الربيع 

 . . لتسري الروح في عروقھا وتزھوا مورقة يانعة لتسري الروح في عروقھا وتزھوا مورقة يانعة 

 لعام الدراسي الجديدلعام الدراسي الجديداا
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 ھشام احمد صالحھشام احمد صالح..دد

؟؟ ھشام ماھي اھداف المشروع ھشام ماھي اھداف المشروع..دد
في العالم توجد اصناف عديدة للديك في العالم توجد اصناف عديدة للديك
الرومي وكل صنف له لون مميز يكون دليل الرومي وكل صنف له لون مميز يكون دليل 

صنف وميزات انتاجه اما في صنف وميزات انتاجه اما في على ھذا العلى ھذا ال
وھ العراقالعراق يي فا�نواع السائدة محدودة وھفا�نواع السائدة محدودة
ان ننتج ان ننتجةةوالفكروالفكر ا�سود او الخليطا�سود او الخليطننباللوباللو

خل العامين خل العامينةةعدة اللوان لتكون قطيع نواعدة اللوان لتكون قطيع نوا
.. القادمينالقادمين

؟؟ كيف بدأ المشروع كيف بدأ المشروع
تم جلب مجموعة من البيض من صنف تم جلب مجموعة من البيض من صنف

الرومي ا�بيض وتم تكثيره ليكون الرومي ا�بيض وتم تكثيره ليكون الديك الديك 

قطيع كامل ومن اجل اتمام ھذا المشروع قطيع كامل ومن اجل اتمام ھذا المشروع 
تم تأھيل المفقس الخاص بالحقل وتزويده تم تأھيل المفقس الخاص بالحقل وتزويده 

من اجل من اجل))iinnvveerrtteerr((اكسة كھربائية اكسة كھربائية بعبع
ادامة الكھرباء في اوقات ا�نقطاع وقد تم ادامة الكھرباء في اوقات ا�نقطاع وقد تم 

هللا  هللا تشكيل القطيع والحمد كما تم جلب كما تم جلب،، تشكيل القطيع والحمد
عدد من طيور الديك الرومي المحلي عدد من طيور الديك الرومي المحلي 

و 1212(())ا�سودا�سود(( وديك تم تم ) ) اجة اجةججدد 5050ديك
طيروقد تم بيع طيروقد تم بيع 120120تكثيرھا لتصبح تكثيرھا لتصبح 

) ) الجيل ا�ولالجيل ا�ول(( ا�مھات وا�حتفاض بالقطيعا�مھات وا�حتفاض بالقطيع
.. وانتاج انواع جديدةوانتاج انواع جديدة للتضريبللتضريب

 بالوان فريدة بالوان فريدة-- استنباط انواع جديدة استنباط انواع جديدة،، الديك الروميالديك الرومي

الديك الرومي من انواع الديك الرومي من انواع
الدواجن التي يقبل عليھا الدواجن التي يقبل عليھا 
المستھلك في مختاف دول المستھلك في مختاف دول 

ف،،العام العام  فانتاجه ي العراقي العراق انتاجه
مازال في اطار محدود وقطان مازال في اطار محدود وقطان

 صغيرةصغيرة

حقل الدواجن في قسم الثروة حقل الدواجن في قسم الثروة
الحيوانية اخذ على عاتقه تطوير من الحيوانية اخذ على عاتقه تطوير من 

نواة نواةننانتاج ھذا الطائر وانتاج قطعاانتاج ھذا الطائر وانتاج قطعا
لتكون اساسا لتطوير ھذا القطاع لتكون اساسا لتطوير ھذا القطاع 
بشكل اوسع واتاحة فرصة لطلبة بشكل اوسع واتاحة فرصة لطلبة 

تربية تربية على على لتعرف عن كثب لتعرف عن كثبللالقسم القسم 
..ھذا الطائر ھذا الطائر 

قل قلححن زارت الن زارت الربوع الرافديربوع الرافديمجلة مجلة
ھشام احمد صالح ھشام احمد صالح بالدكتوربالدكتوروالتقت والتقت 

مدير الحقل الذي حدثنا عن مشروع مدير الحقل الذي حدثنا عن مشروع 
وكان لنا وكان لنا تطوير انتاج الديك الروميتطوير انتاج الديك الرومي

.معه ھذا الحديثمعه ھذا الحديث
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ذات اللون ا%سود مع ذات اللون ا%سود مع ) ) طيرطير120120(( تم تضريب الجيل ا%ولتم تضريب الجيل ا%ول
البيضاء وكان الناتح بلون بني وضرب البني مع البيضاء وكان الناتح بلون بني وضرب البني معةةالديكالديك

وقد وقد..تج بلونين ا%بيض وا%حمرتج بلونين ا%بيض وا%حمرا%بيض ا%صلي ليكون الناا%بيض ا%صلي ليكون النا
ا%بيض وا%حمر مع الحيل ا%بيض وا%حمر مع الحيل ( ( تم تضريب الجيل ا%خر تم تضريب الجيل ا%خر 

..فكان الناتج رصاصي فكان الناتج رصاصي ) ) طائرطائر120120( ( ا%ول ا%سود ا%ول ا%سود 
ـ ا%حمرـ ا%حمر33ـ ا%بيضـ ا%بيض22ـ الرصاصيـ الرصاصي11وا%ن تم عزل ا\لوان وا%ن تم عزل ا\لوان

ـ ا%سود ونحن ا%ن بطور اجراء التزاوج ضمن كلـ ا%سود ونحن ا%ن بطور اجراء التزاوج ضمن كل44
ومدى ثبات ومدى ثبات لدراسة مميزات ھذه ا%صناف لدراسة مميزات ھذه ا%صناف لوحده لوحده صنف صنف

للون ارتباط مع للون ارتباط معااا%صناف فيھا ومن خ=ل م=حظاتنا كان ا%صناف فيھا ومن خ=ل م=حظاتنا كان 
ون ا%بيض وكل ون ا%بيض وكل للللروف وخاصة روف وخاصةظظا%نتاج وتتحمل الا%نتاج وتتحمل ال

ننووروف الب=د العادية وبدروف الب=د العادية وبدظظا%صناف المذكورة ربيت في ا%صناف المذكورة ربيت في 
..اًاً وقد اعطت انتاجا وتكيفا جيدوقد اعطت انتاجا وتكيفا جيداستخدام التبريد استخدام التبريد

؟؟ ماذا بشأن النشاطات ا%خرى ماذا بشأن النشاطات ا%خرى
انتاج قطيع الطاووس وتكاثر انتاج قطيع الطاووس وتكاثر ھناك عمل مستمر في مجال ھناك عمل مستمر في مجال

واجراء بعض الدراسات واجراء بعض الدراسات ) ) العراقي العراقي ( ( قطيع الوز المحلي قطيع الوز المحلي 
كما ان عدد من قاعات الحقل مشغولة بتجارب طلبة كما ان عدد من قاعات الحقل مشغولة بتجارب طلبة.. عليھاعليھا

..ن كبير معھم \نجاح ھذه التجاربن كبير معھم \نجاح ھذه التجاربووالدراسات ولدينا تعاالدراسات ولدينا تعا
وھناك تنسيق كبير مع رئاسة القسم وعمادة الكلية من اجل وھناك تنسيق كبير مع رئاسة القسم وعمادة الكلية من اجل

ھذا اللقاء %يسعنا ا% ان نتقدم ھذا اللقاء %يسعنا ا% ان نتقدم تتطوير الحقل وفي ختام تتطوير الحقل وفي ختام 
.. بالشكر الجزيل وكل ا%منيات بمزيد من التقدمبالشكر الجزيل وكل ا%منيات بمزيد من التقدم
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، ما ھي مھامك ، ما ھي مھامك دكتور نوفل دكتور نوفل
التدريسية وا�دارية قبل مغادرة التدريسية وا�دارية قبل مغادرة 

؟  ؟ العراق  العراق
كنت معاون العميد للشؤون العلمية كنت معاون العميد للشؤون العلمية
ورئيس الجمعية العراقية لعلوم ورئيس الجمعية العراقية لعلوم 
التغذية وقد غادرت العراق في العام التغذية وقد غادرت العراق في العام 

ة خبير في الھيئة العربيةة خبير في الھيئة العربية بصفبصف 19981998
وھي مؤسسة وھي مؤسسة . . لستثمار الزراعي لستثمار الزراعي

مالية عربية مستقلة تعنى بشؤون مالية عربية مستقلة تعنى بشؤون 
وفق محاور ا�ستثمار وفق محاور ا�ستثمار تنمية القطاع الزراعي في الدول العربية لمعالجة ا�من الغذائي العربي تنمية القطاع الزراعي في الدول العربية لمعالجة ا�من الغذائي العربي 

وا�نماء الزراعي معززتا با�بحاث العلمية وبعد مضي احد عشر شھرا عينت مستشارا لرئيس وا�نماء الزراعي معززتا با�بحاث العلمية وبعد مضي احد عشر شھرا عينت مستشارا لرئيس 
، وقد اشرفت على برامج ا�سثمار، وقد اشرفت على برامج ا�سثمار ھيئة ثم بعد ذلك مساعد للرئيس للشوؤن الفنية فيھا ھيئة ثم بعد ذلك مساعد للرئيس للشوؤن الفنية فيھا الال

وكذلك قسم التمويل والقروض وكذلك قسم التمويل والقروض الزراعي وبرامج ا�نماء الزراعي وا�بحاث الزراعية التطبيقية الزراعي وبرامج ا�نماء الزراعي وا�بحاث الزراعية التطبيقية
 . . وادارة المشروعاتوادارة المشروعات

شجرة بزغت في العراق واتت اكلھا شجرة بزغت في العراق واتت اكلھا .... .... الكفاءات العلمية في الخارج الكفاءات العلمية في الخارج
 في غير اراضيھافي غير اراضيھا

� يختلف اثنان على مدى ا�سھام الثر الذي تشكله� يختلف اثنان على مدى ا�سھام الثر الذي تشكله
الكفاءات العراقية في الخارج والتي اثبتت جدارتھا الكفاءات العراقية في الخارج والتي اثبتت جدارتھا

مكانتھا وھي ا�ن يشار لھا بالبنان، وما ياكد عمق مكانتھا وھي ا�ن يشار لھا بالبنان، وما ياكد عمقوو
الحضارة العراقية الموغلة في القدم ما يحز في النفس ان الحضارة العراقية الموغلة في القدم ما يحز في النفس ان 
� تجد صداھا في الداخل  � تجد صداھا في الداخل ھذه ا�سھامات وھذه المنجزات ھذه ا�سھامات وھذه المنجزات

..بسبب ما مر به العراق من فترات حرجة بسبب ما مر به العراق من فترات حرجة 
وفي معرض الحديث عن الكفاءات العراقية انتھزت مجلة وفي معرض الحديث عن الكفاءات العراقية انتھزت مجلة

ة احد ابناء الكلية النجباء واحدة احد ابناء الكلية النجباء واحد ربوع الرافدين زيارربوع الرافدين زيار
الكفاءات العراقية في الخارج وھو الدكتور نوفل رشيد الكفاءات العراقية في الخارج وھو الدكتور نوفل رشيد
حميد مدير الھيئة العربية لستثمار لتجري معه ھذا حميد مدير الھيئة العربية لستثمار لتجري معه ھذا 

..الحديثالحديث
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من المحظ انك اسھمت في برامج تقنية من المحظ انك اسھمت في برامج تقنية
كتخصصية واخرى مالية وادارية تخصصية واخرى مالية وادارية  ك، ھل انت انت، ھل

ھذه الممارسة ا�ولى للعمل ا�داري في ھذه الممارسة ا�ولى للعمل ا�داري في 
؟ ؟المشاريع  المشاريع

بحكم عملي رئيس للجمعية العراقية لعلوم بحكم عملي رئيس للجمعية العراقية لعلوم
التغذية واشرافي على عدد من المشاريع التغذية واشرافي على عدد من المشاريع 
داخل العراق فقد مھد ذلك لدخولي قطاع داخل العراق فقد مھد ذلك لدخولي قطاع 

والمشاريع الزراعية والمشاريع الزراعية ا�قتصاد بشكل عام ا�قتصاد بشكل عام 
 . . بشكل خاص بشكل خاص 

ماھي المراحل والخطوات المتبعة في كل ماھي المراحل والخطوات المتبعة في كل
؟  ؟ مشروع استثماري تقرونه  مشروع استثماري تقرونه

البداية تكون من بلورة الفكرة وانجاز البداية تكون من بلورة الفكرة وانجاز
البحوث التسويقية واعداد دراسات ما قبل البحوث التسويقية واعداد دراسات ما قبل 
الجدوى وبعد ذلك اذا ما تم ثبوت جدوى الجدوى وبعد ذلك اذا ما تم ثبوت جدوى 
المشروع ننتقل الى اجراءه على مستوى المشروع ننتقل الى اجراءه على مستوى 

ثم بعد ذلك يطرح ھذا المشروع ثم بعد ذلك يطرح ھذا المشروع تجريبي تجريبي 
لستثمار ودعوة المساھمين والمستثمرين لستثمار ودعوة المساھمين والمستثمرين 

واعداد لوائح العمل وفق واعداد لوائح العمل وفق فيه فيهةةللمشاركللمشارك
تي ينشأ فيھا ھذا تي ينشأ فيھا ھذا ــــــقوانين الدول القوانين الدول ال

 . . المشروع المشروع 
ماھي ابرز الدول المشاركة في تمويل ماھي ابرز الدول المشاركة في تمويل

؟ ركةركةالشالش ؟العربية لستثمار  العربية لستثمار
كان العراق من ابرز ھذه الدول با�ضافة كان العراق من ابرز ھذه الدول با�ضافة

ويت وا�مارات ويت وا�مارات ــــــــــسعودية والكسعودية والكــــــــالى الالى ال
، فض عن ان السودان ھي من  ، فض عن ان السودان ھي من والسودان والسودان

ا اابرز الدول نا فيھا مشاريع غيرت نا فيھا مشاريع غيرتاالتي انشلتي انشابرز الدول
واقع الزراعة في ھذا البلد بشكل جذري واقع الزراعة في ھذا البلد بشكل جذري 

وقد كان لنا وقد كان لنا . . وضاعف ا�نتاج عدة مرات وضاعف ا�نتاج عدة مرات 
ايضا فرع في العراق وھي الشركة العربية ايضا فرع في العراق وھي الشركة العربية 

وقسمت اسھمھا مناصفة بين وقسمت اسھمھا مناصفة بين �نتاج ا�لبان �نتاج ا�لبان 
 . . الدولة والقطاع الخاص الدولة والقطاع الخاص 

دكتور نوفل كيف ترى واقع القطاع دكتور نوفل كيف ترى واقع القطاع
؟  ؟ الزراعي في العراق  الزراعي في العراق

يزال ھذا القطاع يفتقر الى المنھج يزال ھذا القطاع يفتقر الى المنھج��
والسياسة الواعية والقدرة على اتخاذ والسياسة الواعية والقدرة على اتخاذ 
القرار الداعم وقد مر ھذا القطاع بعدة القرار الداعم وقد مر ھذا القطاع بعدة 
مراحل كان ابرزھا في السبعينات من القرن مراحل كان ابرزھا في السبعينات من القرن 
الماضي ثم انحدر الدعم في الثمانينيات الماضي ثم انحدر الدعم في الثمانينيات 

وفي نھاية وفي نھاية . . وتضائل في التسعينيات وتضائل في التسعينيات 
لك محاو�ت �عادة لك محاو�ت �عادةااالتسعينيات كانت ھنالتسعينيات كانت ھن

له لكنھا لم تكن واضحة واستمر الحال له لكنھا لم تكن واضحة واستمر الحال تأھيتأھي
اذ تعرض ھذا القطاع اذ تعرض ھذا القطاع 20032003حتى سنة حتى سنة 

كسائر القطاعات الى التدني بسبب الظرف كسائر القطاعات الى التدني بسبب الظرف 
 . . ا�مني وا�قتصادي ا�مني وا�قتصادي 

من اجل اعادة النھوض ماھي الخطوات من اجل اعادة النھوض ماھي الخطوات
؟  ؟ الواجب اتباعھا  الواجب اتباعھا

�بد من تبني استراتيجية جديدة تركز على �بد من تبني استراتيجية جديدة تركز على
رأي جديد يدعم بادارة عليا ويدمج بين رأي جديد يدعم بادارة عليا ويدمج بين 

اسات والتقنات الحديثة وخاصة ما اسات والتقنات الحديثة وخاصة ما السيالسي
يتعلق باستغل المياه وكذلك التنمية يتعلق باستغل المياه وكذلك التنمية 
وا�ستثمار وفق خارطة استثمارية وا�ستثمار وفق خارطة استثمارية 

 . . �ستثمار الطاقات والموارد في كل موقع �ستثمار الطاقات والموارد في كل موقع 

ثمار ثمارتتواصدار تشريعات جديدة تنظم ا�سواصدار تشريعات جديدة تنظم ا�س
وا�ستيراد وتدعم المنتج والمستھلك وا�ستيراد وتدعم المنتج والمستھلك 
وا�نتاج المحلي على حد سواء وتمنع وا�نتاج المحلي على حد سواء وتمنع 

السوق بالمستورد وكذلك يتطلب السوق بالمستورد وكذلك يتطلب اغراقاغراق
ا�مر اجراء احصاء زراعي يكون ركيزة ا�مر اجراء احصاء زراعي يكون ركيزة 
للتخطيط المستقبلي ووفق ما ذكرنا يبدأ للتخطيط المستقبلي ووفق ما ذكرنا يبدأ 
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القطاع الزراعي التماس الخطوات الجديدة القطاع الزراعي التماس الخطوات الجديدة
في التطوير وا�بتعاد عن الحلول ا�نية في التطوير وا�بتعاد عن الحلول ا�نية 
وبغياب التخطيط يتعذر على القطاع وبغياب التخطيط يتعذر على القطاع 

 . . الزراعي النمو الزراعي النمو 
؟ ؟ كيف تقيم التعليم الزراعي  كيف تقيم التعليم الزراعي

تعليم كسائر القطاعات ھو مراة للمجتمع تعليم كسائر القطاعات ھو مراة للمجتمع الال
والكل يعلم بالواقع الذي يمر به العراق لذلك والكل يعلم بالواقع الذي يمر به العراق لذلك 
نتمنى ان يشھد نھضة تعيده الى سابق نتمنى ان يشھد نھضة تعيده الى سابق 

من خل ا�عتماد على التقانات من خل ا�عتماد على التقانات عھده عھده 

الحديثة واعادة النظر في مقررات المناھج الحديثة واعادة النظر في مقررات المناھج 
 . . والتركيز بشكل اكبر على الجانب العملي والتركيز بشكل اكبر على الجانب العملي 

العمل العمل دكتور نوفل ماھي نظرتك لتطويردكتور نوفل ماھي نظرتك لتطوير
؟  ؟ الزراعي ا�كاديمي  الزراعي ا�كاديمي

ھناك العديد من الخطوات تبدأ من تحديد ھناك العديد من الخطوات تبدأ من تحديد
البرامج والتي تخدم المجتمع وتطوير البرامج والتي تخدم المجتمع وتطوير 
المكتبات وتشكيل الفرق المتخصصة بكل المكتبات وتشكيل الفرق المتخصصة بكل 
نوع من ا�نتاج الزراعي وتطوير المراكز نوع من ا�نتاج الزراعي وتطوير المراكز 
ا�ستشارية وان تاخذ الجامعة والكلية ا�ستشارية وان تاخذ الجامعة والكلية 

 . . الدور الريادي في المجتمع الدور الريادي في المجتمع 
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 عدي نجم اسماعيل مطنيعدي نجم اسماعيل مطنيدكتور دكتور
 قسم وقاية النبات قسم وقاية النبات

::MMyyccoottooxxiinnssالسموم الفطرية السموم الفطرية
السموم الفطرية ھي مركبات أيضية ثانوية تنتجھا مجموعة من الفطريات عندما تنمو على بيئة السموم الفطرية ھي مركبات أيضية ثانوية تنتجھا مجموعة من الفطريات عندما تنمو على بيئة
و تعد ھذه المركبات نشطة بيولوجيا، وأغلبھا سام ل�نسان والحيوان والنبات ، و تعد ھذه المركبات نشطة بيولوجيا، وأغلبھا سام ل�نسان والحيوان والنباتمناسبة لھا ،  مناسبة لھا
، ويطلق على النواتج السامة ل�نسان والحيوان مصطلح الـ ، ويطلق على النواتج السامة ل�نسان والحيوان مصطلح الـ والكائنات الحية الدقيقة والكائنات الحية الدقيقة

MMyyccoottooxxiinnssوالسامة منھا للنبات بالـ والسامة منھا للنبات بالـPPhhyyttoottooxxiinnssأما المركبات السامة للكائنات، أما المركبات السامة للكائنات ،
وھى غالباً ما تحدث تغيرات وھى غالباً ما تحدث تغيراتAAnnttiibbiioottiiccssالحية الدقيقة فيطلق عليھا اسم المضادات الحيوية الحية الدقيقة فيطلق عليھا اسم المضادات الحيوية

غ غبايلوجية  . . ير طبيعية في الكائن الحيير طبيعية في الكائن الحيبايلوجية
عف الحيوانية مشكلة جدية في العراق عموما وذلك عف الحيوانية مشكلة جدية في العراق عموما وذلكللتعد مشاكل السموم الفطرية الملوثة تعد مشاكل السموم الفطرية الملوثة

من خل استخدام عئق مستوردة غير خاضعة لفحص تواجد السموم فطرية فيھا اضافة الى من خل استخدام عئق مستوردة غير خاضعة لفحص تواجد السموم فطرية فيھا اضافة الى 
يات السامة وبالتالي يات السامة وبالتالي سوء تخزين ا�عف او مكوناتھا الذي يزيد الطين بله من خل نمو الفطرسوء تخزين ا�عف او مكوناتھا الذي يزيد الطين بله من خل نمو الفطر

بصفة عامة تصل السموم الفطرية إلى طعام ا�نسان والحيوان عن بصفة عامة تصل السموم الفطرية إلى طعام ا�نسان والحيوان عن . . انتاجھا لھذه السموم انتاجھا لھذه السموم 
طريق تلوث الغذاء بالفطريات المنتجة لھذه السموم ويسمى ذلك بالتلوث المباشر حيث تشجع طريق تلوث الغذاء بالفطريات المنتجة لھذه السموم ويسمى ذلك بالتلوث المباشر حيث تشجع 

أو في فترة أو في فترة المادة الغذائية نمو الفطر سواء أثناء مراحل ا�نتاج المختلفة أو أثناء نقلھاالمادة الغذائية نمو الفطر سواء أثناء مراحل ا�نتاج المختلفة أو أثناء نقلھا
أو قد يكون التلوث غير مباشر نتيجة تلوث مكونات المادة الغذائية بالسموم الفطرية، أو قد يكون التلوث غير مباشر نتيجة تلوث مكونات المادة الغذائية بالسموم الفطرية، . . التخزينالتخزين

ويكون ذلك بتغذية ا�نسان على منتجات حيوانية ناتجة من حيوانات سبق تغذيتھا على أعف ويكون ذلك بتغذية ا�نسان على منتجات حيوانية ناتجة من حيوانات سبق تغذيتھا على أعف 
..ملوثة بالسموم الفطرية والطريق الثاني ھو ا�كثر خطورةملوثة بالسموم الفطرية والطريق الثاني ھو ا�كثر خطورة

ا اويمكن أن تنتج ھذه لسموم في الحقل قبل الحصاد أو بعد الحصاد وأثناء تخزين المواد لسموم في الحقل قبل الحصاد أو بعد الحصاد وأثناء تخزين المواد ويمكن أن تنتج ھذه
ونتيجة لنمو الفطريات فإنھا تقوم بعمليات التمثيل الغذائي وتنتج السموم الفطرية، ونتيجة لنمو الفطريات فإنھا تقوم بعمليات التمثيل الغذائي وتنتج السموم الفطرية، . . المختلفةالمختلفة

و التخزين الرديء  و التخزين الرديء ونمو الفطريات يتطلب توفر ظروف بيئية محددة مثل زيادة نسبة الرطوبة ونمو الفطريات يتطلب توفر ظروف بيئية محددة مثل زيادة نسبة الرطوبة
ا و اوجود وفرة من ا�وكسجين و و حدوث ضرر ميكانيكيوجود وفرة من ا�وكسجين و حدوث ضرر ميكانيكيلتلوث بالفطريات  . . لتلوث بالفطريات

و و الترايكوثسينات و ھناك العديد من مجاميع السموم الفطرية اھمھا ا�فتوكسينات و الترايكوثسينات ھناك العديد من مجاميع السموم الفطرية اھمھا ا�فتوكسينات
و الزيراليون ا�وكراتوكسين و الزيراليون ا�وكراتوكسينالفيومونزينات  . . الخالخ..... ..... الفيومونزينات

::أھم ا�عراض المرضية المميزة للتعرض للسموم الفطريةأھم ا�عراض المرضية المميزة للتعرض للسموم الفطرية
 ). ). ول ول الشحوب العام والخمالشحوب العام والخم((أعراض فقر الدم أعراض فقر الدم--11
و كذلك بقية ا�عضاء--22 و تشحمه و كذلك بقية ا�عضاءتضخم الكبد و تشحمه  . . تضخم الكبد
..فشل عمليات التطعيم والتعرض ل�مراض المختلفة بسبب عمليات التثبيط المناعيفشل عمليات التطعيم والتعرض ل�مراض المختلفة بسبب عمليات التثبيط المناعي--33
و الجھاز المناعي بشكل عام في الدواجن--44 و الجھاز المناعي بشكل عام في الدواجنضمور غدة فابريشوس والغدة الزعترية  . . ضمور غدة فابريشوس والغدة الزعترية
55--..ت الدموية وبالتالي تمزقھات الدموية وبالتالي تمزقھا وا�كراتوكسين ھشاشة الشعيراوا�كراتوكسين ھشاشة الشعيراتوكسين توكسين تسبب سموم ا�فتسبب سموم ا�ف

أمراض نبات أمراض نبات
وسموم فطريةوسموم فطرية
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66--وا�وكراتوكسين تقليل مستوى الكالسيوم ببزما الدم وتغيير وا�وكراتوكسين تقليل مستوى الكالسيوم ببزما الدم وتغيير توكسين توكسين تسبب سموم ا�فتسبب سموم ا�ف
د مما ينتج عنه تكسر العظام ونخرھا خاصة رأس عظم  د مما ينتج عنه تكسر العظام ونخرھا خاصة رأس عظم مستوى الكالسيوم والفسفور وفيتامين مستوى الكالسيوم والفسفور وفيتامين

..الفخذ وھشاشة قشرة البيضالفخذ وھشاشة قشرة البيض
BB11( ( سموم ا�فتوكسين سموم ا�فتوكسين--77 –– BB22 –– GG11 –– GG22 ……eettcc((وسم وسمBB11منھا يعتبر أشدھا سمية منھا يعتبر أشدھا سمية

 . . وتأثيرا على الكبد حيث ينقص البروثرومبين وتصبح فترة تخثر الدم أطولوتأثيرا على الكبد حيث ينقص البروثرومبين وتصبح فترة تخثر الدم أطول
سموم ا�وكراتوكسين وتأثيرھا القوي على الكليتين حيث ترفع حامض البول بالدم مما سموم ا�وكراتوكسين وتأثيرھا القوي على الكليتين حيث ترفع حامض البول بالدم مما--88

 . . يؤدي للنقرس الحشوي وعلى عملية تخثر الدم وتؤخر النضج الجنسييؤدي للنقرس الحشوي وعلى عملية تخثر الدم وتؤخر النضج الجنسي
 . . سموم الترايكوثيسين فقدان الشھية ورفض تناول العلفسموم الترايكوثيسين فقدان الشھية ورفض تناول العلفوتسبب وتسبب--99

سموم الزيارالينون ولھا تأثير مشابه لھرمون ا�ستروجين حيث تؤدي لتورم العرف سموم الزيارالينون ولھا تأثير مشابه لھرمون ا�ستروجين حيث تؤدي لتورم العرف--1010
..والمبايض وفتحة المجمعوالمبايض وفتحة المجمع

مشاكل في عملية تخثر الدم ولھا أعراض مميزة في الفم وزاوية المنقار مشاكل في عملية تخثر الدم ولھا أعراض مميزة في الفم وزاوية المنقارTT22تسبب سموم تسبب سموم--1111
..عدم استھك العلف مع وجود أعراض عصبيةعدم استھك العلف مع وجود أعراض عصبيةوالحلق مما ينتج عنه والحلق مما ينتج عنه 

FFuummoonniissiinnssتسبب سموم تسبب سموم--1212 BB11الكلى الكلى––الكبد الكبد ( ( الفيومونيزين تضخم با�حشاء الداخلية الفيومونيزين تضخم با�حشاء الداخلية
 ).).المعدة الغدية والقانصة المعدة الغدية والقانصة––

::ا�جراءات الوقائية ومكافحة السموم الفطرية ا�جراءات الوقائية ومكافحة السموم الفطرية
 . . ورطوبة وتھوية ورطوبة وتھوية تخزين مواد العلف في سايلوات مستوفية الشروط المناسبة من حرارة تخزين مواد العلف في سايلوات مستوفية الشروط المناسبة من حرارة--11
 . . عدم تعرض صوامع العلف �شعة الشمس المباشرة عدم تعرض صوامع العلف �شعة الشمس المباشرة--22
 . . تخزين كميات من العلف تكفى �ستھك الطيور بضعة أيام فقط تخزين كميات من العلف تكفى �ستھك الطيور بضعة أيام فقط--33
 . . غسل وتعقيم دوري للمعالف والمساقي وصوامع العلف غسل وتعقيم دوري للمعالف والمساقي وصوامع العلف--44
إضافة مضادات السموم الفطرية حسب نوعية السموم بمقدار يتناسب مع درجة التلوث إضافة مضادات السموم الفطرية حسب نوعية السموم بمقدار يتناسب مع درجة التلوث--55

، أمح،، ومنھا البنتونايت ومنھا البنتونايت  ، المعادن الطبيعية المستخدمة في تنقية زيت الكانو� ، أمح فحم ، المعادن الطبيعية المستخدمة في تنقية زيت الكانو� فحم
، سيليكات ا�لمنيوم المائية  ، الصوديوم ، سيليكات ا�لمنيوم المائية الكالسيوم ، الصوديوم واستخدام مضادات الفطريات في مصانع واستخدام مضادات الفطريات في مصانع . . الكالسيوم

مع ا�عف مع ا�عف ) ) البروبايوتكالبروبايوتك((كما تستخدم العوامل البايلوجية كما تستخدم العوامل البايلوجية..العلف مثل ا�حماض العضوية العلف مثل ا�حماض العضوية 
..ل أن تعطى بشكل وقائي لكي تعطي نتائج أفضلل أن تعطى بشكل وقائي لكي تعطي نتائج أفضلويفضويفض

طة لنمو الفطريات السامة او اعطائھا للكائن طة لنمو الفطريات السامة او اعطائھا للكائن نشنشاستخدام بعض المستخلصات النباتية الماستخدام بعض المستخلصات النباتية الم--66
الحي المتعرض لخطر السموم الفطرية لحماية الجسم من ا�ضرار الناتجة عنھا عن طريق الحي المتعرض لخطر السموم الفطرية لحماية الجسم من ا�ضرار الناتجة عنھا عن طريق 

وم الفطرية او من خل تقوية وم الفطرية او من خل تقوية تحفيز بعض ا�نزيمات في الكبد التي تعمل على تحطيم السمتحفيز بعض ا�نزيمات في الكبد التي تعمل على تحطيم السم
 . . الجھاز المناعي في الجسم الحيالجھاز المناعي في الجسم الحي

و الدكتوراه في كلية الزراعة و الدكتوراه في كلية الزراعة ھناك العديد من البحوث ورسائل الماجستير جامعة بغداد جامعة بغداد––ھناك العديد من البحوث ورسائل الماجستير
وخاصة في قسم وقاية النبات تدرس مشاكل التلوث بالسموم الفطرية في مكونات اعف وخاصة في قسم وقاية النبات تدرس مشاكل التلوث بالسموم الفطرية في مكونات اعف 

وعلى رغم من توفر مختبر لتحليل وعلى رغم من توفر مختبر لتحليل،، كلھاكلھاة لحل مشاة لحل مشاححوعئق الحيوانات ووضع حلول ناجوعئق الحيوانات ووضع حلول ناج
و السموم الفطرية الكائن في بناية الدراسات العليا الفقير بأمكانياته لتحليل السموم  و السموم الفطرية الكائن في بناية الدراسات العليا الفقير بأمكانياته لتحليل السموم المبيدات المبيدات

و المواد الكيميائية ذات العقة  و المواد الكيميائية ذات العقة الفطرية من توفر اجھزة مختبرية لتقدير السموم الفطرية لكن لكن،، الفطرية من توفر اجھزة مختبرية لتقدير السموم الفطرية
م � يتوقف عند حد معين في مالباحث العراقي � يتوقف عند حد معين في ثل ھذه الحا�ت باستغل ھذه ا�مكانات الضعيفة ثل ھذه الحا�ت باستغل ھذه ا�مكانات الضعيفة الباحث العراقي

و البحث عن ابواب اخرى من خل التعاون المشترك مع مختبرات ذات ا�مكانات ا�علىو البحث عن ابواب اخرى من خل التعاون المشترك مع مختبرات ذات ا�مكانات ا�على 
و التكنلوجيا التي تتعاون مشكوره في تسھيل مھام و التكنلوجيا التي تتعاون مشكوره في تسھيل مھام كمختبرات وزارة الزراعة او وزارة العلوم كمختبرات وزارة الزراعة او وزارة العلوم

..الباحثينالباحثين
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 شعبة الحساباتشعبة الحسابات

هه ركان الرئيسية �ي مؤسسة ناجحة وھذركان الرئيسية �ي مؤسسة ناجحة وھذا�ا�شعبة الحسابات او قسم الحسابات يعد من شعبة الحسابات او قسم الحسابات يعد من
الشعبة بما تنضمه من امور مالية خاصة بالمؤسسة اوا�فراد العاملين فيھا تعد اھم الشعبة بما تنضمه من امور مالية خاصة بالمؤسسة اوا�فراد العاملين فيھا تعد اھم

شعبة الحسابات في كلية شعبة الحسابات في كليةتت ربوع الرافدين زارربوع الرافدين زارمجلة مجلة . . سسة سسةؤؤعناصر ديمومة ھذه المعناصر ديمومة ھذه الم
، اذ التقت بالسيدة اكد، اذ التقت بالسيدة اكد ن عن سير العمل او ا�دارة المالية في ھذه الكلية ن عن سير العمل او ا�دارة المالية في ھذه الكليةططالزراعة لالزراعة ل

 . . بة الحاسبات بة الحاسبات بشار مديرة شعبشار مديرة شعسعدون سعدون

السيدة اكد سعدون بشار ھل من نبذه تعريفية عن عمل ھذه السيدة اكد سعدون بشار ھل من نبذه تعريفية عن عمل ھذه
؟؟ الشعبةالشعبة

الشعبة بمھام عديدة يمكن تلخيصھا بتنفيذ اعمال الشعبة بمھام عديدة يمكن تلخيصھا بتنفيذ اعمال تقومتقومنعم نعم
صرف صرف من من الحسابية الخاصة بالموازنة في الكلية الحسابية الخاصة بالموازنة في الكلية شعبةشعبةالال

رواتب ومستحقات الموظفين وكذلك اجور المحاضرات رواتب ومستحقات الموظفين وكذلك اجور المحاضرات 
و وللتدريسين اللتدريسين اتنفيذ الصرف على بواب الموازنة التشغيلية بواب الموازنة التشغيلية تنفيذ الصرف على

شراء المستلزمات الخدمية شراء المستلزمات الخدمية من من الخاصة باعمال الكلية الخاصة باعمال الكلية 
الحدائق الحدائق واعمال واعمالةةواعمال الصيانة في المباني وا�جھزواعمال الصيانة في المباني وا�جھز

..كل مايخص الجانب المالي كل مايخص الجانب المالي فض عنفض عنوا�ليات وا�ليات 
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 تسليم رواتب التدريسينتسليم رواتب التدريسين

؟؟وماذا بشان صندوق التعليم العالي وماذا بشان صندوق التعليم العالي
ً من ا�يرادات المستحصلة من المشاريع القائمة داخل ً من ا�يرادات المستحصلة من المشاريع القائمة داخل ھي وحدة حسابية مستقلة تمول ذاتيا ھي وحدة حسابية مستقلة تمول ذاتيا

 الكلية الكلية 
مسؤول الصندوق مسؤول الصندوق لسؤال للسيد غسانلسؤال للسيد غسانوفي اطار الحديث عن الصندوق التعليم العالي توجھنا باوفي اطار الحديث عن الصندوق التعليم العالي توجھنا با

ا االذي اكمل  . . مديرة الشعبة مديرة الشعبة ناه مع السيدة اكد ناه مع السيدة اكدأألحديث حول موضوع الصندوق الذي بدلحديث حول موضوع الصندوق الذي بدالذي اكمل
والمھمة وكذلك والمھمة وكذلكةةوأوضح ان ھذه ا�يرادات تشمل معمل ا�لبان في الكلية ومن المشاريع الواعدوأوضح ان ھذه ا�يرادات تشمل معمل ا�لبان في الكلية ومن المشاريع الواعد

ا�كشاك والنوادي ا�كشاك والنوادي تاجير تاجير عائداتعائداتواني بأ�ضافة الى واني بأ�ضافة الى البيوت البستيكية وايرادات الحقل الحيالبيوت البستيكية وايرادات الحقل الحي
النفقة النفقة من الدراسة على من الدراسة على موال المستحصلة موال المستحصلة فض عن ا�فض عن ا�الطبية وساحة وقوف السيارات الطبية وساحة وقوف السيارات 

 . . للدراسات العليا للدراسات العليا الخاصة الخاصة 

؟؟الخاصة بالكلية الخاصة بالكليةةةسيدة اكد كيف يتم اعداد الموازنة الماليسيدة اكد كيف يتم اعداد الموازنة المالي
�نعم تعد الموازنة التخمينية المطلنعم تعد الموازنة التخمينية المطل �وبة والمتوقعة حتياجات الكلية في الشھر السادس حتياجات الكلية في الشھر السادس وبة والمتوقعة

الغ المالية الغ الماليةببمن كل عام ومن ثم ترسل الى الجامعة ليتم مصادقتھا وتخصيص الممن كل عام ومن ثم ترسل الى الجامعة ليتم مصادقتھا وتخصيص الم
الزمة وحسب موازنة الجامعة وتكون ھذه الموازنة مبوبة ضمن فصول معينة الزمة وحسب موازنة الجامعة وتكون ھذه الموازنة مبوبة ضمن فصول معينة 

..وابواب صرف خاصة ومحددة وابواب صرف خاصة ومحددة 
من سيدة اكدسيدة اكد تسبي شعبة الحسابات وماھي تسبي شعبة الحسابات وماھي لنخرج من عالم الحسابات ولنتحدث عن منلنخرج من عالم الحسابات ولنتحدث عن

؟؟اقسام ھذه الشعبة اقسام ھذه الشعبة 
في ھذه الشعبة عدة اقسام وھي الرواتب ويديرھا اربعة موظفين وشعبة الصرف في ھذه الشعبة عدة اقسام وھي الرواتب ويديرھا اربعة موظفين وشعبة الصرف

. امانة الصندوقامانة الصندوق فض عنفض عنھا ثث موظفين ھا ثث موظفينررد ويديد ويديييوالموازنة والتوحوالموازنة والتوح

بالنسبة للرواتب وطريقة توزيعھا وخاصة بالنسبة للرواتب وطريقة توزيعھا وخاصة
للتدريسين عن طريق صكوك تصرف من للتدريسين عن طريق صكوك تصرف من 

محظ ان ھذه الطريقة تاخذ محظ ان ھذه الطريقة تاخذ المصارف والالمصارف وال
وقت للصرف اي تحتاج يوم ذھاب الى وقت للصرف اي تحتاج يوم ذھاب الى 

عانيه التدريسي من عانيه التدريسي من المصرف ومايالمصرف وماي
 صعوبات الطريق وھدراً للوقت صعوبات الطريق وھدراً للوقت 

لقد اعتمد ھذا ا�سلوب في السنوات لقد اعتمد ھذا ا�سلوب في السنوات
الماضية بسبب الوضع ا�مني ولنتجاوز الماضية بسبب الوضع ا�مني ولنتجاوز 

�ن يجري العمل �ن يجري العملااوو،،اطر نقل الرواتب اطر نقل الرواتب مخمخ
ً �نجاز البطاقات الذكية في الفترة  ً �نجاز البطاقات الذكية في الفترة حديثا حديثا
القريبة المقبلة وقد بلغنا من مدير الشؤزن القريبة المقبلة وقد بلغنا من مدير الشؤزن 
المالية في الجامعة محمد العزاوي بأنجاز المالية في الجامعة محمد العزاوي بأنجاز 
المرحلة ا�كبر في اعداد ھذه البطاقات المرحلة ا�كبر في اعداد ھذه البطاقات 

لھم استم رواتبھملھم استم رواتبھمححااتتللمنتسبين ليللمنتسبين لي
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؟؟سيد غسان كيف تتم اموال الصندوق سيد غسان كيف تتم اموال الصندوق
حصة جامعة حصة جامعة % % 1515 ليم العالي ليم العاليععحصة وزارة التحصة وزارة الت%%55 توزيع ھذه ا�موال بالشكل التاليتوزيع ھذه ا�موال بالشكل التالييتم يتم
تخصيص الكلية من ضمنھا الصرف على ا�جور اليومية من اعمال في الكلية تخصيص الكلية من ضمنھا الصرف على ا�جور اليومية من اعمال في الكلية % % 8080غداد غدادبب

..للعمال للعمال 
متتديث حول اقسام شعبة الحساباديث حول اقسام شعبة الحساباححوفي اطار الوفي اطار ال ً مع مكان لنا الحديث ايضا ً مع ؤول الرواتب في ؤول الرواتب فيسسكان لنا الحديث ايضا

والذي حدثنا ايضاً عن طريقة توزيع الرواتب وعن البطاقة والذي حدثنا ايضاً عن طريقة توزيع الرواتب وعن البطاقة نوري عبيد خلفنوري عبيد خلفالشعبة السيد الشعبة السيد 
..توحة توحة الذكية المفالذكية المف

؟؟سيد نوري ماذا بشأن السلفة لمنتسبي الكلية سيد نوري ماذا بشأن السلفة لمنتسبي الكلية
و100100منھا وھي سلفة منھا وھي سلفةةةسلف يمكن للمنتسبين ا�ستفادسلف يمكن للمنتسبين ا�ستفادعدة عدة نعم ھناك نعم ھناك وراتب لسكان تم تحديد تم تحديدييراتب لسكان

 . . دينار عراقي دينار عراقي مليون مليون 5050ان �تزيد عن ان �تزيد عن الراتب ا�سمي على الراتب ا�سمي على ھذه السلف على ھذه السلف على 
؟؟السلف السلف منمنھناك حديث عن رفع الفوائد ھناك حديث عن رفع الفوائد

..وص صندوق ا�سكان ولم ترد حتى ا�ن تعليمات تفصيليه بھذا الشأن وص صندوق ا�سكان ولم ترد حتى ا�ن تعليمات تفصيليه بھذا الشأن ھذا الحديث كان بخصھذا الحديث كان بخص

.. انجاز اعمالھمانجاز اعمالھم فيفيوالتوفيق والتوفيق اح في انجاز المھام الموكلة لھماح في انجاز المھام الموكلة لھموفي الختام نتمنى للجميع النجوفي الختام نتمنى للجميع النج
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 عباس عليوي عباس عليوي..دد
 قسم الثروة الحيوانيةقسم الثروة الحيوانية

الضرع والشكل الخبيث الذي يصيب الضرع والشكل الخبيث الذي يصيب،،لظلف لظلفاا،، شكل الفم شكل الفم،، مرض فايروس حاد متعدد ا�شكال مرض فايروس حاد متعدد ا�شكال
يتميز المرض بسيرة الحميد ا� اذا ترافقت معه عدوى ثانوية ولكن نسبة التفوق في يتميز المرض بسيرة الحميد ا� اذا ترافقت معه عدوى ثانوية ولكن نسبة التفوق في . . العجول العجول 

عند عند%%55ولكن نسبة التفوق �تتجاوز ال ولكن نسبة التفوق �تتجاوز ال % % 100100نسبة ا�صابة تصل حتى نسبة ا�صابة تصل حتى . . اصابة العحول اصابة العحول 
عند اصابتھا بالشكل عند اصابتھا بالشكل %) %) 7070ــ5050((بقار الناضجة وتزداد نسبة التفوق في العجول لتصل الى بقار الناضجة وتزداد نسبة التفوق في العجول لتصل الى ا�ا�

 الخبيث الخبيث 
::المسبب للمرض المسبب للمرض

ثم تصنيفه ضمن جنس الفيروسات المعوية ثم تصنيفه ضمن جنس الفيروسات المعوية،، 18971897فيروس تم عزله �ول مرة في عام فيروس تم عزله �ول مرة في عام
EEnntteerroovviirruussينتمي لعائلة الفايروسات البيكورنيةينتمي لعائلة الفايروسات البيكورنيةppiiccoorrnnaavviirriiddaaeeويوجد سبعة عترات ويوجد سبعة عترات

SSAATT,,33--SSAATT..AAssiiaa::وھيوھيللفيروس تختاف عن بعضھا من الناحية السيرولوجية والمناعية للفيروس تختاف عن بعضھا من الناحية السيرولوجية والمناعية 
OO..AA..CC..SSAATT11ــ.. 22
::أنتقال المرض أنتقال المرض

عن طريق ا�ختط بالحيوانات المصابة وعن طريق الھواء الملوث والنتجات الحيوانية ذات عن طريق ا�ختط بالحيوانات المصابة وعن طريق الھواء الملوث والنتجات الحيوانية ذات
الظلف المشقوق المستأنس منھا والبرية قابلة للعدوى الطبيعية وبعض عترات الفيروس ذات الظلف المشقوق المستأنس منھا والبرية قابلة للعدوى الطبيعية وبعض عترات الفيروس ذات 

كما يمكن نقل عدوى فيروس الحمى القعية كما يمكن نقل عدوى فيروس الحمى القعية . . يوانات يوانات ضراوة منخفضة لبعض فصائل تلك الحضراوة منخفضة لبعض فصائل تلك الح
مختبرياً الى العديد من حيوانات التجارب وانتقال العدوى لنسان يعد امراً نادر الحدوث ا� ان مختبرياً الى العديد من حيوانات التجارب وانتقال العدوى لنسان يعد امراً نادر الحدوث ا� ان 

..ا�نسان يعتبر قادر على نقل العدوى بطريقة سلبيةا�نسان يعتبر قادر على نقل العدوى بطريقة سلبية
::ا�عراض السريريةا�عراض السريرية
ح))1010ــ33((بعد فترة حضانة من بعد فترة حضانة من حايام تبدأ ا�عراض على شكل مى موقته وامتناع الحيوانات عن مى موقته وامتناع الحيوانات عن ايام تبدأ ا�عراض على شكل

لتبدأ لتبدأ،، تناول الطعام وا�جترار مع سين لعابي خبطي غزير وسخونة واحتقان مخاطية الفم تناول الطعام وا�جترار مع سين لعابي خبطي غزير وسخونة واحتقان مخاطية الفم 
وتتكون وتتكون،،بعدھا الحويصت بالشكل على سطح اللسان والشفاه واللثة والحنك والوسادة السنية بعدھا الحويصت بالشكل على سطح اللسان والشفاه واللثة والحنك والوسادة السنية 

تتمزق ھذه الحويصت تتمزق ھذه الحويصت يوميوم33ــ22ويعد ويعد،، صغيرة او كبيرة وتحتوي سائل ارتشاحي اصفر ورائق صغيرة او كبيرة وتحتوي سائل ارتشاحي اصفر ورائق 
وتترك مكانھا اماكن تعري وتقرحات مؤلمة على الغشاء المخاطي ويمكن ان تتمتد ھذه ا�فات وتترك مكانھا اماكن تعري وتقرحات مؤلمة على الغشاء المخاطي ويمكن ان تتمتد ھذه ا�فات 

كما تظھر الحويصت على بلد مابين الظلفين وجلد الحلمات كما تظھر الحويصت على بلد مابين الظلفين وجلد الحلمات . . على طول القنات الھضمية على طول القنات الھضمية 

ـ مرض الفم والقدم الحمى القالحمى الق ـ مرض الفم والقدم عية عية 
))ابو السينابو السين((
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تة تة والضرع او مخاطبة الفرج والمھبل والشكل الخبيث للمرض تصاب به العجول دون السوالضرع او مخاطبة الفرج والمھبل والشكل الخبيث للمرض تصاب به العجول دون الس
اشھر وتنفق بشكل سريع قبل او بعد ظھور ا�فات الحويصلية بسب التنخر الحاصل للعضلة اشھر وتنفق بشكل سريع قبل او بعد ظھور ا�فات الحويصلية بسب التنخر الحاصل للعضلة 

..القلبيةالقلبية
ً يحظ استحا�ت في عضت الجسم التي تبدو بلون رمادي اوبشكل لون ال ً يحظ استحا�ت في عضت الجسم التي تبدو بلون رمادي اوبشكل لون التشريحيا لحم لحم تشريحيا

يحظ على العجول النافقة تنكس وتنخر شديد في عضلة القلب مع توسع جوف القلب يحظ على العجول النافقة تنكس وتنخر شديد في عضلة القلب مع توسع جوف القلب . . المطھيالمطھي
ا اوتكون ..�حشاء محتقنة ونازفة �حشاء محتقنة ونازفة وتكون

::التشخيصالتشخيص
، لذلك يجب اعتماد التشخيص المقارن للتميز ، لذلك يجب اعتماد التشخيص المقارن للتميز �يمكن ا�عتماد على ا�عراض السريرية فقط �يمكن ا�عتماد على ا�عراض السريرية فقط
بين ا�مراض المكونة للحويصت عن طريق حقن خيل وخنازير وعجول قابلة لصابة يؤتى بين ا�مراض المكونة للحويصت عن طريق حقن خيل وخنازير وعجول قابلة لصابة يؤتى 

ا ابھا من مناطق بعيدة عن منطقة الوباء بالمادة المثبتة بھا حيث ان لفصائل الثثة وحدھا قابلة لفصائل الثثة وحدھا قابلة بھا من مناطق بعيدة عن منطقة الوباء بالمادة المثبتة بھا حيث ان
للعدوى بالمرض الحويصلي ومن الضروري جمع العينات المناسبة لتاكيد التشخيص المختبري للعدوى بالمرض الحويصلي ومن الضروري جمع العينات المناسبة لتاكيد التشخيص المختبري 
ومن اھم تلك العينات السائل الموجود داخل الحويصت بعد جمعه بطريقة معقمة اضافة الى ومن اھم تلك العينات السائل الموجود داخل الحويصت بعد جمعه بطريقة معقمة اضافة الى 

ات مزدوجة ات مزدوجة كميات او مسحات من ا�نسجة المستنسخة ووضعھا في عبوات معقمة وكذلك عينكميات او مسحات من ا�نسجة المستنسخة ووضعھا في عبوات معقمة وكذلك عين
من مصل نفس الحيوان او عينات من امصال حيوانات مختلفة في مراحل متقدمة ومتاخرة من من مصل نفس الحيوان او عينات من امصال حيوانات مختلفة في مراحل متقدمة ومتاخرة من 
المرض ويفضل تجميد جميع تلك العينات فورا او وضعھا في الكليسيرين وارسالھا الى المختبر المرض ويفضل تجميد جميع تلك العينات فورا او وضعھا في الكليسيرين وارسالھا الى المختبر 
رر �جراء الفحوصات للتاكيد به مثل اختبار تثبيت المعقم واختبار الترسيب في ا�كار واختبا�جراء الفحوصات للتاكيد به مثل اختبار تثبيت المعقم واختبار الترسيب في ا�كار واختبا

.. تعادل الفايروس واختبار ا�ليزا تعادل الفايروس واختبار ا�ليزا
 : : العج العج

� يوجد عج نوعي يستطيع القضاء على الفايروس المسبب لمرض ولكن يعتمد العج في� يوجد عج نوعي يستطيع القضاء على الفايروس المسبب لمرض ولكن يعتمد العج في
ھذا المرض على الوقاية من حدوث العدوى الثانوية اذ يعطي الحيوان المضادات الحيوية ھذا المرض على الوقاية من حدوث العدوى الثانوية اذ يعطي الحيوان المضادات الحيوية

 . . ويتابع العج الموضعي حسب مكان تموضع ا�صابة ويتابع العج الموضعي حسب مكان تموضع ا�صابة 
ثث مرات يوميا او استخدام برمنكنات البوتاسيوم المذاب ثث مرات يوميا او استخدام برمنكنات البوتاسيوم المذاب%%55، يغسل الفم بماء الخل، يغسل الفم بماء الخل الفمالفم

.. 0.00010.0001بالماء تركيز بالماء تركيز 
، تغسل بالماء والصابون ثم بمحلول برمنكنات البوتاسوم ، تغسل بالماء والصابون ثم بمحلول برمنكنات البوتاسوم ا�ضف ثم تدھن بمرھم ثم تدھن بمرھم 0.00010.0001ا�ضف

 . . اوكسيد الزنك مع كبريتات النحاس وتلف ا�ضف بمضاد وتدھن بالقطرات اوكسيد الزنك مع كبريتات النحاس وتلف ا�ضف بمضاد وتدھن بالقطرات 
، يغسل بالماء الفاتر والصابون ثم بحامض اليوريك الضالض ، يغسل بالماء الفاتر والصابون ثم بحامض اليوريك رع .44رع %. %
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 الھندسيةالھندسية

في البداية التقينا مسؤول الوحدة المھندس المدني عمار حميد الذي حدثنا عن الوحدة في البداية التقينا مسؤول الوحدة المھندس المدني عمار حميد الذي حدثنا عن الوحدة
 . . ونشاطاتھا ونشاطاتھا 

؟ ؟ ماھي ابرز المشاريع المنجزة في الفترة ا�خيرة  ماھي ابرز المشاريع المنجزة في الفترة ا�خيرة
ا ، اخر المشاريع من انعم ، اخر المشاريع من ، نعم ، �عمال المنجزة من تأھيل غرفة ادراة الموارد البشرية بشكل كامل �عمال المنجزة من تأھيل غرفة ادراة الموارد البشرية بشكل كامل

ة الخاصة بشوراع الكلية وتاھيل مدرجات القاعات الدراسية وتاھيلة الخاصة بشوراع الكلية وتاھيل مدرجات القاعات الدراسية وتاھيلففتصليح وعمل ا�رصتصليح وعمل ا�رص
القاطع الشمالي في شعبة الموارد البشرية ثم ازالة القواطع الخشبية والسقوف الكونكريتية القاطع الشمالي في شعبة الموارد البشرية ثم ازالة القواطع الخشبية والسقوف الكونكريتية

، كما تم انجاز ا�عمال باسلوب التنفيذ الجاھز كذلك تاھيباسلوب التنفيذ الجاھز كذلك تاھي ، كما تم انجاز ا�عمالل بناية الوحدة الھندسية بشكل كامل ل بناية الوحدة الھندسية بشكل كامل
..ائية ائيةييللوحدة ا�حللوحدة ا�حBBRRCCالخاصة بشعبة الخدمات وورشة الحدادة وعمل سياج الخاصة بشعبة الخدمات وورشة الحدادة وعمل سياج

 الوحدة الوحدة

تتسارع خطى ا�نجاز وا�عمار في ارجاء الكلية وبوتيرة متصاعدة على مستوى اعادة تاھيل تتسارع خطى ا�نجاز وا�عمار في ارجاء الكلية وبوتيرة متصاعدة على مستوى اعادة تاھيل
 ، ، ا�بنية واضافة وحدات جديدة وكذلك الحدائق والشوارع والمختبرات وكل الجوانب ا�خرى ا�بنية واضافة وحدات جديدة وكذلك الحدائق والشوارع والمختبرات وكل الجوانب ا�خرى

الطاقات الفاعلة والمختلفة من اداريين ومھندسين الذين الطاقات الفاعلة والمختلفة من اداريين ومھندسين الذين ويقف وراء ھذا ا�نجاز العديد من ويقف وراء ھذا ا�نجاز العديد من 
مجلة ربوع الرافدين زارت الوحدة مجلة ربوع الرافدين زارت الوحدة . . يواصلون العمل بھمة �نجاز ا�عمال المطلوبة منھم يواصلون العمل بھمة �نجاز ا�عمال المطلوبة منھم 

..الھندسية في كلية الزراعة لطع عن كثب على عمل الوحدة ومھامھا الھندسية في كلية الزراعة لطع عن كثب على عمل الوحدة ومھامھا 
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قسم فيه العمل الى اربعة قسم فيه العمل الى اربعة والعمل ما زال مستمرا في تاھيل معمل الصناعات الغذائية اذوالعمل ما زال مستمرا في تاھيل معمل الصناعات الغذائية اذ
مراحل وھي تبدا بتغير ا�رضية الكونكريتية الى اخرى بالسيراميك الحامضي وعمل مراحل وھي تبدا بتغير ا�رضية الكونكريتية الى اخرى بالسيراميك الحامضي وعمل 
المجاري الخاصة بالمعمل ويجرى العمل بالمرحلة الثانية وھي تغليف سقوف المعمل بمادة المجاري الخاصة بالمعمل ويجرى العمل بالمرحلة الثانية وھي تغليف سقوف المعمل بمادة 
دد الفوم وھي مادة عازلة وتعمل على سد الشقوق ومنع الغبار وا�تربة وغيرھا من المواالفوم وھي مادة عازلة وتعمل على سد الشقوق ومنع الغبار وا�تربة وغيرھا من الموا
من الدخول عبر السقف اما المرحلة الثالثة فھي تأھيل الجدران بالسيراميك والمرحلة من الدخول عبر السقف اما المرحلة الثالثة فھي تأھيل الجدران بالسيراميك والمرحلة

..الرابعة ھي تأھيل السقوف الثانوية الرابعة ھي تأھيل السقوف الثانوية 

كما تعمل الوحدة ا�ن على كما تعمل الوحدة ا�ن على
تأھيل بناية ا�ستعمات تأھيل بناية ا�ستعمات 
واضافة غرفة لمبيت الحراس واضافة غرفة لمبيت الحراس 

م فض عنم فض عن66××88بقياسات بقياسات 
مطبخ وحمام وجميع المراحل مطبخ وحمام وجميع المراحل

..د ممتازةد ممتازة تمت باستخدام مواتمت باستخدام موا
ولدينا اعمال مستمرة في ولدينا اعمال مستمرة في
مختلف جوانب الكلية من مختلف جوانب الكلية من 
ترميم واضافة واصح ترميم واضافة واصح 

 . . اعطال وھي اعمال مستمرة اعطال وھي اعمال مستمرة 
، ممن يتكون فريق ، ممن يتكون فريق سيد عمار سيد عمار

؟  ؟ العمل الخاص بالوحدة  العمل الخاص بالوحدة
فريق العمل يتكون من اربعة فريق العمل يتكون من اربعة
افراد ابتداء مني انا مسؤول افراد ابتداء مني انا مسؤول 
الوحدة والمھندسة نور احمد الوحدة والمھندسة نور احمد 
جاسم وھي مھندسة كھرباء جاسم وھي مھندسة كھرباء 

لسيد باسم عبد حمد معاون لسيد باسم عبد حمد معاون واوا
مدير فني والسيد عء فياض مدير فني والسيد عء فياض 
. . نايف محظ فني كھربائي نايف محظ فني كھربائي 

ونعمل دائما على انجاز كل ونعمل دائما على انجاز كل 
ا�عمال الموكلة الينا باقل ا�عمال الموكلة الينا باقل 

 . . تكاليف ممكنة وبافضل مواد تكاليف ممكنة وبافضل مواد 

 وفي ختام ھذا اللقاء نتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكموفي ختام ھذا اللقاء نتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم
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 نصر نوري ا�نباري نصر نوري ا�نباري..دد..أأ
 قسم الثروة الحيوانيةقسم الثروة الحيوانية

ھ¯و الميكانيكي¯ة ا�ساس¯ية �نت¯اج ھ¯و الميكانيكي¯ة ا�ساس¯ية �نت¯اج))DDNNAA((أن التضاعف الخ¯اطئ لل¯ـ أن التضاعف الخ¯اطئ لل¯ـ العديد من البحوث أظھرت العديد من البحوث أظھرت
المايكروستيت بسبب تكرار نفس القواعد النايتروجينية المتشابھة مما يصيب الدنا ب¯وليميريز المايكروستيت بسبب تكرار نفس القواعد النايتروجينية المتشابھة مما يصيب الدنا ب¯وليميريز 
بتلك̄¯ؤ ف̄¯ي العم̄¯ل خ̄¯ل عملي̄¯ة التض̄¯اعف وي̄¯ؤدي ھ̄¯ذا ال̄¯ى تك̄¯وين نس̄¯خة ثاني̄¯ة ل̄¯نفس القواع̄¯د بتلك̄¯ؤ ف̄¯ي العم̄¯ل خ̄¯ل عملي̄¯ة التض̄¯اعف وي̄¯ؤدي ھ̄¯ذا ال̄¯ى تك̄¯وين نس̄¯خة ثاني̄¯ة ل̄¯نفس القواع̄¯د 

كروستيت قد يساعد على تنظيم تعبير الجين ووظيفة البروتين، كروستيت قد يساعد على تنظيم تعبير الجين ووظيفة البروتين، المايالماي--22. . النايتروجينية الثنائيةالنايتروجينية الثنائية
ول¯وحظ تواج¯د المايكروس¯تيت ول¯وحظ تواج¯د المايكروس¯تيت . . والمايكروستيت ربم¯ا عن¯ده ادوار تنظيمي¯ة ف¯ي تعبي¯ر الج¯ينوالمايكروستيت ربم¯ا عن¯ده ادوار تنظيمي¯ة ف¯ي تعبي¯ر الج¯ين

قرب مواقع التشفير واخ¯تف المايكروس¯تيت ل¯وحظ ان¯ه م¯رتبط ب¯ا�ختف الكم¯ي ف¯ي وظيف¯ة قرب مواقع التشفير واخ¯تف المايكروس¯تيت ل¯وحظ ان¯ه م¯رتبط ب¯ا�ختف الكم¯ي ف¯ي وظيف¯ة 
ممكن أن تؤدي بعض ا�مراض الى تغي¯ر ممكن أن تؤدي بعض ا�مراض الى تغي¯ر--33. . قع التشفيرقع التشفيرالبروتين ونشاط الجين منتظم قرب مواالبروتين ونشاط الجين منتظم قرب موا

في مواقع التشفير يسبب طفرة تغير النظام والت¯ي ي¯نجم عنھ¯ا أم¯ا إنھ¯اء السلس¯لة الببتيدي¯ة قب¯ل في مواقع التشفير يسبب طفرة تغير النظام والت¯ي ي¯نجم عنھ¯ا أم¯ا إنھ¯اء السلس¯لة الببتيدي¯ة قب¯ل 
يعتق̄¯د أن المايكروس̄¯تيت ج̄¯اء نتيج̄¯ة حال̄¯ة يعتق̄¯د أن المايكروس̄¯تيت ج̄¯اء نتيج̄¯ة حال̄¯ة--44. . أكمالھ̄¯ا أو ح̄¯ذف ح̄¯امض أمين̄¯ي م̄¯ن الب̄¯روتينأكمالھ̄¯ا أو ح̄¯ذف ح̄¯امض أمين̄¯ي م̄¯ن الب̄¯روتين

̄¯ي ̄¯يتكي̄¯ف م̄¯ن ا�خ̄¯تف البيئ ̄¯بعض--55. . تكي̄¯ف م̄¯ن ا�خ̄¯تف البيئ ̄¯د ال ̄¯بعض يعتق ̄¯د ال ̄¯ة يعتق ̄¯د يك̄¯ون طريق ̄¯ة أن اخ̄¯تف المايكروس̄¯تيت ق ̄¯د يك̄¯ون طريق أن اخ̄¯تف المايكروس̄¯تيت ق
..لتعويض خسارة التغير الوراثي بسبب ا�نتخابلتعويض خسارة التغير الوراثي بسبب ا�نتخاب

لوحظ في دراسة أجريت على أبقار الھولشتاين ا�لمانية أن الجزء المھم والذي له معنوية لوحظ في دراسة أجريت على أبقار الھولشتاين ا�لمانية أن الجزء المھم والذي له معنوية
، للمسافة الفاصلة لعمة، للمسافة الفاصلة لعمة66عالية للسيطرة على صفة إنتاج الحليب يقع على كروموسوم رقم عالية للسيطرة على صفة إنتاج الحليب يقع على كروموسوم رقم 

وزمؤه، وزمؤه،OOllsseenn((، وفي دراستين منفصلتين، وفي دراستين منفصلتين))BBMM114433--IILLSSTTSS9977((ايكروستيت ايكروستيت المالم
، على أبقار الحليب تم تمييز موقع الصفة الكمية، على أبقار الحليب تم تمييز موقع الصفة الكمية))20102010وو 20082008

في الجزء القريب من في الجزء القريب من66مع ا�ليت التي تسبب زيادة في إنتاج الحليب على كروموسوم رقم مع ا�ليت التي تسبب زيادة في إنتاج الحليب على كروموسوم رقم
FFBBNN((والمحاطة بالعمات والمحاطة بالعمات))FFBBNN99((العمة العمة  BBMMSSوو1122  وفي ا�غنام توصل وفي ا�غنام توصل ). ).550088

SSuunnؤه 2020تكون على كروموسوم رقم تكون على كروموسوم رقم على ان مواقع المايكروستيتعلى ان مواقع المايكروستيت))20102010((وزمؤه وزم
..ويرتبط بإنتاج الحليب ومكوناتهويرتبط بإنتاج الحليب ومكوناته

� ������ 	
�� ������ 	
� ��� ����� �� ��� ����� ���������������������������� 
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 مشكلة تفتت الحيازة الزراعية وقوانين ا�صح الزراعيمشكلة تفتت الحيازة الزراعية وقوانين ا�صح الزراعي

 اسامة كاظم العكيلياسامة كاظم العكيلي..دد
 قسم ا�قتصاد الزراعيقسم ا�قتصاد الزراعي

ايجابية كبيرة حيث أنھا ايجابية كبيرة حيث أنھا لقوانين ا�صح الزراعي أثار لقوانين ا�صح الزراعي أثار

جاءت لتعبر عن الحاجة الحقيقية ا�قتصادية وا�جتماعية جاءت لتعبر عن الحاجة الحقيقية ا�قتصادية وا�جتماعية 

لطبقة كبيرة من الشعب في المجتمع الريفي إ� ان مثل ھذه لطبقة كبيرة من الشعب في المجتمع الريفي إ� ان مثل ھذه 

ا�نجازات الضخمة �تكاد تخلو من اµثار السلبية والتي من ا�نجازات الضخمة �تكاد تخلو من اµثار السلبية والتي من 

أھمھا مشكلة تفتت الحيازة الزراعية وأثارھا على ا�نتاجية أھمھا مشكلة تفتت الحيازة الزراعية وأثارھا على ا�نتاجية 

ن المعروف في النظرية ا�قتصادية الزراعيةن المعروف في النظرية ا�قتصادية الزراعية فمفم. . والتكاليف والتكاليف 

انه كلما زادت مساحة ا�رض المزروعة بمحصول معين انه كلما زادت مساحة ا�رض المزروعة بمحصول معين

كلما كان ذلك أكثر جدوى استناداً الى مفھوم اقتصاديات كلما كان ذلك أكثر جدوى استناداً الى مفھوم اقتصاديات 

eeccoonnoommiieessالسعة السعة  ooff ssccaallee..من جھة اخرى يرى بعض ا�قتصاديين انه ليس من من جھة اخرى يرى بعض ا�قتصاديين انه ليس من

 ً ً الضروري ان تكون المزرعة الكبيرة كفؤة اقتصاديا وھناك امثلة على كفاءة المزارع الصغيرة وھناك امثلة على كفاءة المزارع الصغيرة الضروري ان تكون المزرعة الكبيرة كفؤة اقتصاديا

..في دول مختلفة كالھند ومصر واليابان في دول مختلفة كالھند ومصر واليابان 

وقبل التطرق في موضوع الملكية والحيازات الزراعية �بد من التعرف على بعض المفاھيم وقبل التطرق في موضوع الملكية والحيازات الزراعية �بد من التعرف على بعض المفاھيم

وھي وھي ) ) الحيازةالحيازة((ومن ھذه المفاھيم ومن ھذه المفاھيم،، ا�ساسية المستعملة كي نستطيع ا�حاطة بالموضوع ا�ساسية المستعملة كي نستطيع ا�حاطة بالموضوع 

به الشخص بنفسه أو بغيره سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو به الشخص بنفسه أو بغيره سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو وضع مادي يسيطر وضع مادي يسيطر 

ً من الحقوق  ً من الحقوق يستعمل بالفعل حقا والمعنوي ان والمعنوي ان،، وللحيازة ركنيھا المادي المتمثل بوضع اليد وللحيازة ركنيھا المادي المتمثل بوضع اليد . . يستعمل بالفعل حقا

والسبب الصحيح والسبب الصحيح . . يكون الحائز في نية استعمال الشيء كمالك له أو صاحب حق التصرف فيه يكون الحائز في نية استعمال الشيء كمالك له أو صاحب حق التصرف فيه 

،، ا�ستيء على ا�رض الموات ا�ستيء على ا�رض الموات : : العقار بأحدى الوسائل التالية العقار بأحدى الوسائل التالية ھو سبب أو حادث يثبت حيازة ھو سبب أو حادث يثبت حيازة 

.. والھبة والبيع أو الفراغ وانتقال الملك با�رث أو الوصية والھبة والبيع أو الفراغ وانتقال الملك با�رث أو الوصية

كونھا مملوكة ملكاً مطلقاً أو اميرية كونھا مملوكة ملكاً مطلقاً أو اميرية،، اما المقصود بصنف ا�رض ھو نوعھا من حيث عائديتھا اما المقصود بصنف ا�رض ھو نوعھا من حيث عائديتھا

، ولكل  ، ولكل صرفة أو وقفاً أو اميرية مثقلة بحقوق تصرفية ان ان . . صنف أحكامه الخاصة والعامة صنف أحكامه الخاصة والعامة صرفة أو وقفاً أو اميرية مثقلة بحقوق تصرفية

::وا�صناف الموروثة ھي وا�صناف الموروثة ھي . . اصناف ا�راضي في العراق ھي تركة عثمانية اصناف ا�راضي في العراق ھي تركة عثمانية 

الملك الصرف والوقف الصحيح والوقف غير الصحيح وا�رض ا�ميرية الصرفة وا�ميرية الملك الصرف والوقف الصحيح والوقف غير الصحيح وا�رض ا�ميرية الصرفة وا�ميرية

ثم زيد عليھا ا�رض ا�ميرية ثم زيد عليھا ا�رض ا�ميرية . . المثقلة بحق التصرف وا�رض المتروكة للمنافع العامة المثقلة بحق التصرف وا�رض المتروكة للمنافع العامة 

..منوحة باللزمة منوحة باللزمة المالم
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لقد ساعدت قوانين ا�صح الزراعي على توسيع نطاق الملكية الصغيرة عندما نص على لقد ساعدت قوانين ا�صح الزراعي على توسيع نطاق الملكية الصغيرة عندما نص على

، وكان الھدف من ھذا النوع من  ، وكان الھدف من ھذا النوع من توزيع ا�راضي على الفحين المستحقين بمعد�ت معقولة توزيع ا�راضي على الفحين المستحقين بمعد�ت معقولة

ا،، التوزيع ھو تشجيع مزرعة العائلة التوزيع ھو تشجيع مزرعة العائلة  اأي خلق طبقة متوسطة وكذلك ا�بقاء على المالكين لذين لذين أي خلق طبقة متوسطة وكذلك ا�بقاء على المالكين

ا�خرى ھو حصر الملكية الكبيرة وتفتيت ا�خرى ھو حصر الملكية الكبيرة وتفتيت ومن ا�ھدافومن ا�ھداف. . يحصلون على الحد ا�على للملكية يحصلون على الحد ا�على للملكية 

ا� ان الملكيات الفردية الصغيرة التي وزعت على ا� ان الملكيات الفردية الصغيرة التي وزعت على . . العقات شبه ا�قطاعية في الريف العراقي العقات شبه ا�قطاعية في الريف العراقي 

راعية ونتائج راعية ونتائج الفحين أثارت مشكلة كيفية ا�ستفادة من مزايا ا�نتاج الكبير بأدخال المكننة الزالفحين أثارت مشكلة كيفية ا�ستفادة من مزايا ا�نتاج الكبير بأدخال المكننة الز

كما ان ھذا النوع من كما ان ھذا النوع من . . ومبتكرات العلم الحديث في الزراعة مع وجود ھذه الملكيات الصغيرة ومبتكرات العلم الحديث في الزراعة مع وجود ھذه الملكيات الصغيرة 

توزيع الملكية وا�ستثمار الزراعي قد ساھم في سرعة انتشار ا�مح في ا�راضي الزراعية توزيع الملكية وا�ستثمار الزراعي قد ساھم في سرعة انتشار ا�مح في ا�راضي الزراعية 

ً بعد اخر بعد ان كان،، الموزعة الموزعة  ً بعد اخر بعد ان كانوقلة خصوبتھا بسبب ا�ستمرار في زراعتھا موسما ت ا�رضت ا�رض وقلة خصوبتھا بسبب ا�ستمرار في زراعتھا موسما

ان سرعة انتشار ا�مح يعود الى عدم تصريف المياه الزائدة ان سرعة انتشار ا�مح يعود الى عدم تصريف المياه الزائدة . . تبور عند المكين الكبار تبور عند المكين الكبار

ان شق جداول الري ان شق جداول الري . . بواسطة المبازل الحقلية وعدم توزيع المياه حسب حاجة النبات والتربة بواسطة المبازل الحقلية وعدم توزيع المياه حسب حاجة النبات والتربة 

 والبزل الى جميع القطع الزراعية الصغيرة الموزعة على الفحين على شكل ملكيات فرديةوالبزل الى جميع القطع الزراعية الصغيرة الموزعة على الفحين على شكل ملكيات فردية

يكلف الدولة مبالغ كبيرة و� تستطيع الجمعيات التعاونية التقليدية القيام بھا لضعف امكاناتھا يكلف الدولة مبالغ كبيرة و� تستطيع الجمعيات التعاونية التقليدية القيام بھا لضعف امكاناتھا

كما ان ھذا النوع من ا�ستغل يؤدي الى عدم ا�قتصاد بمياه السقي �نه كما ان ھذا النوع من ا�ستغل يؤدي الى عدم ا�قتصاد بمياه السقي �نه،، المادية والتنظيمية المادية والتنظيمية 

ان ان . . ري ري يتوزع الى قنوات كثيرة ليصل الى فروعه على انفراد فيسبب كثرة التبذير بمياه اليتوزع الى قنوات كثيرة ليصل الى فروعه على انفراد فيسبب كثرة التبذير بمياه ال

� يمكن الحصول عليھا  � يمكن الحصول عليھا ا�ستفادة من مزايا ا�نتاج الكبير في استعمال المكننة الزراعية بكثافة ا�ستفادة من مزايا ا�نتاج الكبير في استعمال المكننة الزراعية بكثافة

و� يمكن تفي جميع ھذه المساوىء إ� بواسطة و� يمكن تفي جميع ھذه المساوىء إ� بواسطة . . من ھذا النوع من ا�ستثمار الزراعي من ھذا النوع من ا�ستثمار الزراعي 

بواسطة بواسطة ا�نتاج الكبير والنھوض با�نتاج الزراعي والعمل على زيادة الدخل الزراعي للفح ا�نتاج الكبير والنھوض با�نتاج الزراعي والعمل على زيادة الدخل الزراعي للفح 

ھذه ھذهااوالمشكلة تتسع يوم بعد يوم بسبب التفاف مالكووالمشكلة تتسع يوم بعد يوم بسبب التفاف مالكو..ا�ستفادة من مزايا ا�نتاج الكبير ا�ستفادة من مزايا ا�نتاج الكبير 

ا�راضي على قوانين الحيازة اذ يتم تقسيم ا�راضي الى سعات صغيرة وقد تحول بعضھا بسبب ا�راضي على قوانين الحيازة اذ يتم تقسيم ا�راضي الى سعات صغيرة وقد تحول بعضھا بسبب 

، كذلك فأن مشكلة تقسيم ا�رض بسبب توزيعھ ، كذلك فأن مشكلة تقسيم ا�رض بسبب توزيعھالظروف التي مر بھا البلد الى اراضي سكنية اا الظروف التي مر بھا البلد الى اراضي سكنية

� تصلح لزراعة المحاصيلةةعلى الورثة عند وفاعلى الورثة عند وفا � تصلح لزراعة المحاصيل المالك جعل الكثير من ا�راضي الزراعية المالك جعل الكثير من ا�راضي الزراعية

الستراتيجية كالقمح والشعير والتي تحتاج الى مساحات زراعية كبيرة كي تحقق مردودا الستراتيجية كالقمح والشعير والتي تحتاج الى مساحات زراعية كبيرة كي تحقق مردودا 

، وعليه يجب تشريع قوانيين ووضع ضوابط رادعة تقف بوجه  ، وعليه يجب تشريع قوانيين ووضع ضوابط رادعة تقف بوجه اقتصاديا يكون مجدي للمنتج اقتصاديا يكون مجدي للمنتج

 عن التوعية بأضرارھا عن التوعية بأضرارھا تفتت الحيازات فضتفتت الحيازات فض..
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 حبةحبة 100100في كل سنبلة في كل سنبلة

خر كلية الزراعة بالبمدعين خر كلية الزراعة بالبمدعينززتت
والذين اغنوا الحركة العلمية بابحاث والذين اغنوا الحركة العلمية بابحاث 
متميزة وانتاج ثر يمكن ان ينعكس متميزة وانتاج ثر يمكن ان ينعكس 

باثر بالغ ا�ھمية اذ ما وضع موضع باثر بالغ ا�ھمية اذ ما وضع موضع 
التطبيق ومن بين ا�ساتذة المبدعين التطبيق ومن بين ا�ساتذة المبدعين 
التقت مجلة ربوع الرافدين با�ستاذ التقت مجلة ربوع الرافدين با�ستاذ 

جدوع استاذ جدوع استاذ عباس عباس الدكتور خضير الدكتور خضير 
 نتاج المحاصيل الحقلية نتاج المحاصيل الحقلية فسلجة وافسلجة وا

استاذ خضير فض عن كونك تدريسي في قسم استاذ خضير فض عن كونك تدريسي في قسم
المحاصيل الحقلية ما ھي ا�عمال ا�خرى المناطة المحاصيل الحقلية ما ھي ا�عمال ا�خرى المناطة 

؟ ؟بك  بك
فض عن كوني تدريسي واشرف على العديد من فض عن كوني تدريسي واشرف على العديد من
طلبة الدراسات العليا في القسم انا عضو في اللجنة طلبة الدراسات العليا في القسم انا عضو في اللجنة 
الفنية في البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة الفنية في البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة 

..اق وھو برنامج تنفذه وزارة الزراعة اق وھو برنامج تنفذه وزارة الزراعة في العرفي العر
؟ ؟ماھي اھداف ھذا المشروع  ماھي اھداف ھذا المشروع

يركز ھذا المشروع على محورين ا�ول نقل يركز ھذا المشروع على محورين ا�ول نقل
التقانات والطرق الكفيلة برفع ا�نتاجية والثاني التقانات والطرق الكفيلة برفع ا�نتاجية والثاني 
العمل على اعداد الفرق المؤھلة �ستخدام ھذه العمل على اعداد الفرق المؤھلة �ستخدام ھذه 
التقانات والحزم المتكاملة من ا�جراءات الكفيلة التقانات والحزم المتكاملة من ا�جراءات الكفيلة 

ص سقف زمني لنتھاء منص سقف زمني لنتھاء من لرفع ا�نتاج وقد خصلرفع ا�نتاج وقد خص
المشروع يبلغ عشر سنوات وتم تخصيص مبالغ المشروع يبلغ عشر سنوات وتم تخصيص مبالغ
، وتشترك فيه عدة وزارات  ، وتشترك فيه عدة وزارات كبيرة من اجل انجاحه كبيرة من اجل انجاحه
با�ضافة الى وزراة الزراعة وھي وزراة التعليم با�ضافة الى وزراة الزراعة وھي وزراة التعليم 
العالي والبحث العلمي ووزارة الموراد المائية العالي والبحث العلمي ووزارة الموراد المائية 

..ووزراة العلوم والتكنلوجيا ووزراة العلوم والتكنلوجيا 
؟ ؟لماذا اخترت ضمن ھذا الفريق لماذا اخترت ضمن ھذا الفريق
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جاء ا�ختيار لكوني مختص في ھذا المجال جاء ا�ختيار لكوني مختص في ھذا المجال
تجارب على المستوى العملي تجارب على المستوى العملييي ولول

رسالة رسالة 2323وا�كاديمي وقد اشرفت على وا�كاديمي وقد اشرفت على 
و  و مجاستير ودكتوراه في 2020مجاستير ودكتوراه منھا في منھا

وفي وفي اختصاص الحبوب وبالذات الحنطة اختصاص الحبوب وبالذات الحنطة 
استنباط صنف استنباط صنف علىعلىكف ا�ن كف ا�نععااھذا السياق ھذا السياق 

جديد من الحنطة العراقية اتوقع ان تشكل جديد من الحنطة العراقية اتوقع ان تشكل 
طفرة على انتاج الحبوب في العراق اذ طفرة على انتاج الحبوب في العراق اذ 
تشير الد�ئل ا�ولية لھذا الصنف على تشير الد�ئل ا�ولية لھذا الصنف على 
الجودة العالية في كل القياسات وبالذات في الجودة العالية في كل القياسات وبالذات في 

في 25002500ا�نتاج الذي قد يصل الى ا�نتاج الذي قد يصل الى  كغم في كغم
الدونم اي بقدر خمسة اضعاف ا�نتاج الدونم اي بقدر خمسة اضعاف ا�نتاج 

 . . التقليدي التقليدي 
؟ماھي خطوات ماھي خطوات ؟استنباط ھذا الصنف  استنباط ھذا الصنف

اتي لعدد اتي لعددظظالبداية كانت من خل من محالبداية كانت من خل من مح
من النباتات في الحقل الذي اجرينا فيه من النباتات في الحقل الذي اجرينا فيه 
تجربة اثناء اشرافي على احد طلبة تجربة اثناء اشرافي على احد طلبة 

وقد وقد . . الدكتوراه وھو السيد محمد فوزي الدكتوراه وھو السيد محمد فوزي 
بت في ھذه النبتة بت في ھذه النبتةييلفت انتباھي عدد السنلفت انتباھي عدد السن

 في كل سنبلة في كل سنبلة بلةبلةييسنسن 3030والذي تجاوز والذي تجاوز 
اصناف الحنطة اصناف الحنطة في فياا وھذه حالة نادرة جدوھذه حالة نادرة جد

� تتجاوز في  � تتجاوز في وفي مختلف انحاء العالم وفي مختلف انحاء العالم
نيبلة لكل نيبلة لكل سنسن2222–– 1717احسن ا�حوال احسن ا�حوال 

وتم في الموسم الماضي زراعة وتم في الموسم الماضي زراعة.. سنبلةسنبلة
سنبلة سنبلة 16041604منھا فانتجت منھا فانتجت سنبلتين سنبلتين بذوربذور

، وقد، وقد متر متر11كغم لكل كغم لكل11وبمحصول بلغ وبمحصول بلغ 
ت النباتات الناتجة على صفاتھا فيت النباتات الناتجة على صفاتھا فيظظحافحاف

فات الطول فات الطول الجيل ا�ول ومن ھذه المواصالجيل ا�ول ومن ھذه المواص
واعطت واعطت سمسم 2222القياسي للسنبلة الذي بلغ القياسي للسنبلة الذي بلغ 

سنيبلة عوة سنيبلة عوة 3232–– 2828كل سنبلة بحدود كل سنبلة بحدود 
على مزايا مورفولوجية وفسلجية ممتازة على مزايا مورفولوجية وفسلجية ممتازة 
ونحن ا�ن في طور تكرار عملية الزراعة ونحن ا�ن في طور تكرار عملية الزراعة 

ثبات ثبات ومتابعة ومتابعة في ھذا الموسم في ھذا الموسم لجيل اخرلجيل اخر
، وفي حالة الوصول الى الصفات الصفات  ، وفي حالة الوصول الى وتطورھا وتطورھا

ھذا الصنف ھذا الصنف صديقصديقبتبت سأقوم سأقوم حالة الثبات حالة الثبات 
 . . واعتمادهواعتماده

، فض عن اعمال البحث ، فض عن اعمال البحث استاذ خضير استاذ خضير
والتدريس ما ھي اسھاماتك في مجال والتدريس ما ھي اسھاماتك في مجال 

؟  ؟ التاليف  التاليف
في ھذا الجانب كلفت من وزارة التربية في ھذا الجانب كلفت من وزارة التربية

كتاب اللغة كتاب اللغة تاليفتاليفلرئاسة فريق يعمل على لرئاسة فريق يعمل على 
ا�نكليزية المنھجي لعداديات الزراعية ا�نكليزية المنھجي لعداديات الزراعية 

ذة ذةتتوقد عملت مع مجموعة من ا�ساوقد عملت مع مجموعة من ا�سا
الكتاب ا�ول وھو الكتاب ا�ول وھو تاليفتاليفالمختصين على المختصين على 

متميز من حيث المواضيع التي يتضمنھا متميز من حيث المواضيع التي يتضمنھا 
والمصطلحات العلمية وبشكل سلس ومبسط والمصطلحات العلمية وبشكل سلس ومبسط 
ويجمع بين تعلم اللغة والمعلومات ويجمع بين تعلم اللغة والمعلومات 
التخصصية في علم الزراعة وقد اعتمدنا التخصصية في علم الزراعة وقد اعتمدنا 

وتزويد الطالب وتزويد الطالب سلوب التواصلسلوب التواصلاافيه فيه 
عن بمھارات التحدث والكتابة بمھارات التحدث والكتابة  فض عن فض
ن محاصيلن محاصيل قيامي حاليا بتاليف كتاب بعنواقيامي حاليا بتاليف كتاب بعنوا

الحبوب بالتعاون مع كلية الزراعة في الحبوب بالتعاون مع كلية الزراعة في
.. جامعة بابلجامعة بابل

ف عنك استاذ الجمع بين المجالف عنك استاذ الجمع بين المجالووالمعرالمعر
، فھل كان ، فھل كان العلمي وا�سھامات ا�دبية العلمي وا�سھامات ا�دبية

كلية الزراعة الجميلة والعمل في كلية الزراعة الجميلة والعمل فيءء �جوا�جوا
 مجال الزراعة ھذا ا�ثر؟ مجال الزراعة ھذا ا�ثر؟ 

هللا من تنوع هللا من تنوع بكل تاكيد فالطبيعية بما حباھا بكل تاكيد فالطبيعية بما حباھا
لكل انواع ا�بداع لكل انواع ا�بداع وجمال تكون مصدر الھاموجمال تكون مصدر الھام

ا اومنھا ا�بداع كت لثقافيلثقافيومنھا ا�بداع بة الشعر بة الشعراامثل كتمثل
كما ان لبيئتي كما ان لبيئتي . . واصناف ا�دب ا�خرى واصناف ا�دب ا�خرى 

ا�ولى ومسقط راسي ا�ثر ا�كبر في ھذا ا�ولى ومسقط راسي ا�ثر ا�كبر في ھذا 
المجال اذ ولدت في مدينة �يفصلھا عن المجال اذ ولدت في مدينة �يفصلھا عن 

وكثيرا ما كنت وكثيرا ما كنت بضعة امتار بضعة امتار ا�ا� نھر الفرات نھر الفرات 
و وارتجل بعض ا�بيات وادونھا اعتني اعتني انا انا ارتجل بعض ا�بيات وادونھا

 . . او في احد مواقع العمل او في احد مواقع العمل بحديقة منزليبحديقة منزلي
دكتور خضير في ختام ھذا اللقاء نتمنى لك دكتور خضير في ختام ھذا اللقاء نتمنى لك
التوفيق لك ولكل المجدين والمبدعين من التوفيق لك ولكل المجدين والمبدعين من 

 . . ابناء ھذا الوطن ابناء ھذا الوطن 
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 السيد علي محمد الشيخ السيد علي محمد الشيخ
 قسم المكائن الزراعيةقسم المكائن الزراعية

سجلت ھذه السنة إختراعات عديدة في سجلت ھذه السنة إختراعات عديدة في

و سوف تساھم  و سوف تساھم شتى المجا�ت ساھمت شتى المجا�ت ساھمت

ا�بتكارات ا�بتكارات..العالم من حولناالعالم من حولنا في تحسنفي تحسن

و لكن  و لكن المسجلة لھذا العام عديدة المسجلة لھذا العام عديدة

سأستعرض منھا فقط ھذا ا�ختراع الذي سأستعرض منھا فقط ھذا ا�ختراع الذي 

اعجبني كثيرا �نه يحاكي قدرة النبات اعجبني كثيرا �نه يحاكي قدرة النبات 

على انتاج وتوليد وتخزين الطاقة من على انتاج وتوليد وتخزين الطاقة من 

..الشمس ارجو ان يعجبكم اختياري الشمس ارجو ان يعجبكم اختياري 

ابتكر العلماء نوعا جديدا من مولدات ابتكر العلماء نوعا جديدا من مولدات

ة الشمسة الشمس الطاقة التي تعمل بجمع اشعالطاقة التي تعمل بجمع اشع

وتحويلھا الى طاقة، لكنه جھاز يحاكي وتحويلھا الى طاقة، لكنه جھاز يحاكي

حياة النبات والكيفية التي يحول فيھا حياة النبات والكيفية التي يحول فيھا 

..اشعة الشمس، حيويا، الى طاقة لستھكاشعة الشمس، حيويا، الى طاقة لستھك

لتفكيك ثاني لتفكيك ثاني " " سيريومسيريوم""ويستخدم ھذا الجھاز الحديث اشعة الشمس واوكسيد معدن يعرف باسم ويستخدم ھذا الجھاز الحديث اشعة الشمس واوكسيد معدن يعرف باسم

..نقلنقلاكسيد الكربون او الماء وتحويلھما الى طاقة يمكن ان تخزن وتاكسيد الكربون او الماء وتحويلھما الى طاقة يمكن ان تخزن وت

 جھاز مبتكر يحاكي النبات جھاز مبتكر يحاكي النبات
 لتوليد وتخزين الطاقة من الشمسلتوليد وتخزين الطاقة من الشمس
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الجھاز الجديد، الذي صممه علماء من الو�يات المتحدة وسويسرا، تمر أشعة الشمس داخله الجھاز الجديد، الذي صممه علماء من الو�يات المتحدة وسويسرا، تمر أشعة الشمس داخله

من خل نافذة مصنوعة من الكوارتز لتكثيف وتركيز ا�شعة داخل اسطوانة مبطنة بمادة أكسيد من خل نافذة مصنوعة من الكوارتز لتكثيف وتركيز ا�شعة داخل اسطوانة مبطنة بمادة أكسيد 

..""سيرياسيريا""السيريوم، والتي تعرف ايضا باسم مادة السيريوم، والتي تعرف ايضا باسم مادة 

كسجين كلما زادت حرارتھا، واستيعابه كلما كسجين كلما زادت حرارتھا، واستيعابه كلما ومن خصائص مادة السيريا قدرتھا على طرد ا�ومن خصائص مادة السيريا قدرتھا على طرد ا�

..تراجعت الحرارة وبردت المادةتراجعت الحرارة وبردت المادة

وفي نموذج ھذا الجھاز يتم ضخ ثاني اكسيد الكربون او الماء داخله، لتقوم مادة سيريا بسحب وفي نموذج ھذا الجھاز يتم ضخ ثاني اكسيد الكربون او الماء داخله، لتقوم مادة سيريا بسحب

سيد سيدككا�وكسجين من المادتين أثناء انخفاض درجة حرارتھا، منتجة الھيدروجين او اول اوا�وكسجين من المادتين أثناء انخفاض درجة حرارتھا، منتجة الھيدروجين او اول او

..الكربونالكربون

تخدام الھيدروجين المنتج من ھذا التفاعل كوقود، أومزج الھيدروجين واول تخدام الھيدروجين المنتج من ھذا التفاعل كوقود، أومزج الھيدروجين واول ومن المكن اسومن المكن اس

ً كوقود" " سينغازسينغاز""اوكسيد الكربون �نتاج الغاز المصنّع المعروف باسم اوكسيد الكربون �نتاج الغاز المصنّع المعروف باسم  ً كوقودوالذي يستخدم أيضا ..والذي يستخدم أيضا

ويقول مخترعو ھذا الجھاز ان الجديد فيه ھو القدرة على ا�ستفادة من مواصفات وميزات مادة ويقول مخترعو ھذا الجھاز ان الجديد فيه ھو القدرة على ا�ستفادة من مواصفات وميزات مادة

وثاني أكسيد الكربون إلى وقود، وھو انجاز علمي مبتكر، وان ھذه وثاني أكسيد الكربون إلى وقود، وھو انجاز علمي مبتكر، وان ھذهءءسيريا في تحويل الماسيريا في تحويل الما

ويقولون ايضا انه با�مكان انتاج غاز الميثان ويقولون ايضا انه با�مكان انتاج غاز الميثان..المادة متوفرة في الطبيعة على نطاق واسعالمادة متوفرة في الطبيعة على نطاق واسع

اذ يعتبر النموذج التجريبي ا�ول منه غير اذ يعتبر النموذج التجريبي ا�ول منه غير..باستخدام نفس الجھاز، ا� ان الجھاز ليس ب عيوبباستخدام نفس الجھاز، ا� ان الجھاز ليس ب عيوب

عن فعال وذو كفاءة متواضعة،فعال وذو كفاءة متواضعة، � تزيد � تزيد عن اذ إن الطاقة المنتجة في المئة الطاقة في المئة الطاقة 0,80,8أوأو 0,70,7اذ إن الطاقة المنتجة

..الشمسية المستھلكةالشمسية المستھلكة

ا� ان الباحثين ا� ان الباحثين..ويضيع معظم الطاقة في تبددھا عبر جدران وفتحات الجھاز غير المحكمةويضيع معظم الطاقة في تبددھا عبر جدران وفتحات الجھاز غير المحكمة

في المئة من خل في المئة من خل 1919يقولون انھم واثقون من إمكانية رفع مستوى كفاءة الجھاز لتصل الى يقولون انھم واثقون من إمكانية رفع مستوى كفاءة الجھاز لتصل الى 

زل الحراري وتصغير فتحات دخول اشعة الشمس، وان معد�ت كفاءة كھذه زل الحراري وتصغير فتحات دخول اشعة الشمس، وان معد�ت كفاءة كھذه تحسين مستوى العتحسين مستوى الع

يذكر ان تكنولوجيا الطاقة الشمسية تتطور وتنمو يذكر ان تكنولوجيا الطاقة الشمسية تتطور وتنمو..ستكون مجدية اقتصاديا، حسب قولھمستكون مجدية اقتصاديا، حسب قولھم

بخطوات واسعة الى ا�مام، ا� ان العائق ا�كبر امامھا يتمثل في مشكلة الكفاءة، والجدوى بخطوات واسعة الى ا�مام، ا� ان العائق ا�كبر امامھا يتمثل في مشكلة الكفاءة، والجدوى 

..ة المولدةة المولدةا�قتصادية، ومشكلة تخزين الطاقا�قتصادية، ومشكلة تخزين الطاق
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 اشواق عبد الرزاق ناجي اشواق عبد الرزاق ناجي..دد
 قسم ا�رشاد الزراعي قسم ا�رشاد الزراعي

يعد العمل ا�رشادي الزراعي عم تنمويا يعنى بتطوير الزراعة من خل برامجه وخططه يعد العمل ا�رشادي الزراعي عم تنمويا يعنى بتطوير الزراعة من خل برامجه وخططه
، ف بد من اشراك العديد . . التعليمية التعليمية  ، ف بد من اشراك العديد اذ ان العملية التنموية الزراعية عملية واسعة ومتشعبة اذ ان العملية التنموية الزراعية عملية واسعة ومتشعبة
ونظرا للتقدم العلمي التقني ونظرا للتقدم العلمي التقني . . راف والجھات في انجازھا فض عن المؤسسة ا�رشادية راف والجھات في انجازھا فض عن المؤسسة ا�رشادية من ا�طمن ا�ط

في مجال الزراعة ظھرت الحاجة الى التفكير بضرورة وجود جھاز ينقل التطورات العلمية في مجال الزراعة ظھرت الحاجة الى التفكير بضرورة وجود جھاز ينقل التطورات العلمية 
والتقانات الجديدة في المجال الزراعي وعلى اساس ذلك ظھرت ا�ھمية الفعلية لتأسيس جھاز والتقانات الجديدة في المجال الزراعي وعلى اساس ذلك ظھرت ا�ھمية الفعلية لتأسيس جھاز 

يبقى جوھر العلمية ا�رشادية واحد اذ يھدف الى تعليم الزراع المعارف يبقى جوھر العلمية ا�رشادية واحد اذ يھدف الى تعليم الزراع المعارف لكن لكن . . يعنى بذلك يعنى بذلك 
 والمھارات والخبرات الجديدة في مجال حياتھم العامة والزراعية على وجه الخصوص فض والمھارات والخبرات الجديدة في مجال حياتھم العامة والزراعية على وجه الخصوص فض
ةةعن ان ا�رشاد الزراعي يقوم بنقل نتائج ا�بحاث العلمية التي تجرى في كليات الزراععن ان ا�رشاد الزراعي يقوم بنقل نتائج ا�بحاث العلمية التي تجرى في كليات الزراع

ت يقوم ا�رشاد بنقل المشكت والحاجات من الزراع الىت يقوم ا�رشاد بنقل المشكت والحاجات من الزراع الى الى الزراع في قراھم وبنفس الوقالى الزراع في قراھم وبنفس الوق
مراكز البحث العلمي لحلھا في اسرع وقت ممكن وبالقدر الذي يتيح للباحثين ا�لمام المستمر مراكز البحث العلمي لحلھا في اسرع وقت ممكن وبالقدر الذي يتيح للباحثين ا�لمام المستمر

البحوث العلمية ا�كاديمية البحوث العلمية ا�كاديمية تبقى نتائج تبقى نتائج وبدون ا�رشاد الزراعي وبدون ا�رشاد الزراعي . . بما يجري في الواقع الزراعي بما يجري في الواقع الزراعي 
البحث والموظفين الزراعين جاھلين بحاجات الزراع ولذا يعد البحث والموظفين الزراعين جاھلين بحاجات الزراع ولذا يعد ويبقى ويبقى حبيسة التقارير البحثية حبيسة التقارير البحثية 

المرشد الزراعي حلقة الوصل ا�ساس بين المجتمع الزراعي والباحث الزراعي وا�ختصاص المرشد الزراعي حلقة الوصل ا�ساس بين المجتمع الزراعي والباحث الزراعي وا�ختصاص 
الموضوعي وا�رشاد الزراعي �يھتم بالمزارع فقط بل باسرته ومنزله ويھتم بصحتھم الموضوعي وا�رشاد الزراعي �يھتم بالمزارع فقط بل باسرته ومنزله ويھتم بصحتھم 

رشادية ان تضم عاملين في ا�رشاد رشادية ان تضم عاملين في ا�رشاد وتغذيتھم وتعليمھم وعلى اساس ذلك �بد للخدمة ا�وتغذيتھم وتعليمھم وعلى اساس ذلك �بد للخدمة ا�
 . . الزراعي ممن لھم الصفات والمميزات التي تؤھلھم للعمل الزراعي والميداني الزراعي ممن لھم الصفات والمميزات التي تؤھلھم للعمل الزراعي والميداني 

وتعد كلية الزراعة في جميع دول العالم ا�ساس والمصدر الذي يجھز جھاز ا�رشاد الزراعي وتعد كلية الزراعة في جميع دول العالم ا�ساس والمصدر الذي يجھز جھاز ا�رشاد الزراعي
..لمرشدين الزراعيين والمختصين الموضوعين في ا�ختصاصات الزراعية ا�خرى لمرشدين الزراعيين والمختصين الموضوعين في ا�ختصاصات الزراعية ا�خرى ويرفده باويرفده با

اھمية ا�رشاد الزراعي في نقل التقانات اھمية ا�رشاد الزراعي في نقل التقانات
 الزراعيةالزراعية
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يعتبر تصميم وتنسيق يعتبر تصميم وتنسيق
وتخطيط الحدائق علم وتخطيط الحدائق علم 
وفن حيث ان تخطيط وفن حيث ان تخطيط 
الحديقة يشكل جزء الحديقة يشكل جزء 

�يتجزء مـن خريطة �يتجزء مـن خريطة 
البناء وقد تنوعت البناء وقد تنوعت 

ديكورات الحدائق وتعددت ديكورات الحدائق وتعددت 
اشكالھا وفقاً لثقافات اشكالھا وفقاً لثقافات 

الشعوب كما تعتبر تنسيق الشعوب كما تعتبر تنسيق 
حدائق فن من الفنون حدائق فن من الفنون الال

فة التامة بانواع النباتات وطبيعة نموھا وطرق زراعتھا وألوان ازھارھا فة التامة بانواع النباتات وطبيعة نموھا وطرق زراعتھا وألوان ازھارھاررالتي تتطلب المعالتي تتطلب المع
..لوضعھا بالمكان المناسب لوضعھا بالمكان المناسب 

 تصميم الحدائق المنزلية وتنفيذھا تصميم الحدائق المنزلية وتنفيذھا
نجازھا وتخطيطھا قبل ان تباشر في نجازھا وتخطيطھا قبل ان تباشر فيااان تصميم الحديقة المنزلية من ا�مور الھامة التي يجب ان تصميم الحديقة المنزلية من ا�مور الھامة التي يجب

علـــــى المصمم ان يعاني الموقع قبل التنفيذ من حيث مساحة ا�رض والبناء علـــــى المصمم ان يعاني الموقع قبل التنفيذ من حيث مساحة ا�رض والبناء . . قة قة انشاء الحديانشاء الحدي
ثم يصمم ثم يصمم،، ويجب ان تتئم ديكورات الحديقة مع طابع المبنى ويجب ان تتئم ديكورات الحديقة مع طابع المبنى،،الموجود والمباني المحيطة الموجود والمباني المحيطة 

الحديقة حسب رغبة الزبون وامكانياته المادية ويكلف المختص بتحليل التربة وصحياتھا الحديقة حسب رغبة الزبون وامكانياته المادية ويكلف المختص بتحليل التربة وصحياتھا 
ا�حجار وا�نقاض الموجودة التي تعيق انابيب المياة واعمال الزراعة ا�حجار وا�نقاض الموجودة التي تعيق انابيب المياة واعمال الزراعة ثم يزيلثم يزيل،، للزراعة للزراعة 
..وا�دامة وا�دامة 

كما يكلف المھندس الزراعــــــي بتحديد انواع ا�شجار والشجيرات والنبتات العشبية التي كما يكلف المھندس الزراعــــــي بتحديد انواع ا�شجار والشجيرات والنبتات العشبية التي
وتعتبر النباتات من العناصر الحية التي تعطي احساس بالتجدد مع تغير وتعتبر النباتات من العناصر الحية التي تعطي احساس بالتجدد مع تغير،، تئم مخطط الحديقة تئم مخطط الحديقة 

..ةةاافتبعد الملل والضجر من ضغوطات الحيفتبعد الملل والضجر من ضغوطات الحي،، الوانھا الوانھا 
ان ھذه التكوينات يمكن تحويلھا الى جنة صغيرة فتصبح الحديقة المنزلية واحة غناء تستظل ان ھذه التكوينات يمكن تحويلھا الى جنة صغيرة فتصبح الحديقة المنزلية واحة غناء تستظل

في فيئھا افراد ا�سرة في جو من الروعة والجمال والفضل يعود للوصول الى ھذه اللوحة في فيئھا افراد ا�سرة في جو من الروعة والجمال والفضل يعود للوصول الى ھذه اللوحة 
..الفنية الشاعرية الى ابداع المصصم الفنية الشاعرية الى ابداع المصصم 

 يةيةاھدف الحديقة المنزلاھدف الحديقة المنزل
ـ اظھار جمال وروعة تبين واجھة المنزلـ اظھار جمال وروعة تبين واجھة المنزل11
ـ تنقية البيئة من التلوث الصناعي وا�تربةـ تنقية البيئة من التلوث الصناعي وا�تربة22
ـ توفير الظل والحماية من اشعة الشمس وتلطيف الجوـ توفير الظل والحماية من اشعة الشمس وتلطيف الجو33
ـ تقليل العواصف والترابية وكسر حدة الرياح وتثبيت التربةـ تقليل العواصف والترابية وكسر حدة الرياح وتثبيت التربة44
ـ توفير اماكن لطيفة وامينة للعب ا�طفالـ توفير اماكن لطيفة وامينة للعب ا�طفال55

 الحديقة المنزلية
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ح ا�عصاب وا�ستجمامح ا�عصاب وا�ستجمامـ توفير اماكن لترويـ توفير اماكن لتروي66
 نظم تخطيط الحدائق نظم تخطيط الحدائق

ـ النظام الھندسيـ النظام الھندسي11
ـ النظام الطبيعيـ النظام الطبيعي22
ـ النظام المختلطـ النظام المختلط33
ـ النظام الحديثـ النظام الحديث44

 ازھار نباتات الزينة الخريفيةازھار نباتات الزينة الخريفية
كذلك كذلك،، خل فصل الخريف يزھر العديد من النباتات العشبية المعمرة وا�زھار الحولية الصيفية خل فصل الخريف يزھر العديد من النباتات العشبية المعمرة وا�زھار الحولية الصيفية

ــ::قات وكما يليقات وكما يليتزھر بعض الشجيرات والمتسلتزھر بعض الشجيرات والمتسل
ـ زھرة الخريف ھي الداودي وھو من نباتات النھار القصيرة ويوجد منه انواع واشكالـ زھرة الخريف ھي الداودي وھو من نباتات النھار القصيرة ويوجد منه انواع واشكال11

..وانواع ومجاميع عديدة ويزھر في تشرين اول وثاني وكانون اول وانواع ومجاميع عديدة ويزھر في تشرين اول وثاني وكانون اول
عرف عرف،، الحنة الحنة،، الزينيا الزينيا،،القديفة القديفة،،ـ ازھار حولية صيفية تذھر في ھذا الوقت مثل الجعفريـ ازھار حولية صيفية تذھر في ھذا الوقت مثل الجعفري22

 ....الخالخ......زھرة الحريرزھرة الحرير،، دكمة صيفي دكمة صيفي،، الديك الديك 
ـ شجيرات عديدة تزھر في الخريف مثل التيكوما والكلسيا المصرية وكف مريم وتبتـ شجيرات عديدة تزھر في الخريف مثل التيكوما والكلسيا المصرية وكف مريم وتبت33

 ......الخالخ....القنصل والروزالقنصل والروز
 اعمال تشرين ا�ول وتشرين الثاني اعمال تشرين ا�ول وتشرين الثاني

 تقليماً جائراً تقليماً جائراً ) ) الورد الشجيري الورد الشجيري((ـ تقليم الروزـ تقليم الروز11
،، ورد البوري ورد البوري،، منقار الطيرمنقار الطير،،يي التينالتين،،ـ زراعة بذور الحوليات الشتوية مثل السنتورياـ زراعة بذور الحوليات الشتوية مثل السنتوريا22

 ....الخالخ......ورد الصورهورد الصوره،، الشبويالشبوي،، ا�قحوانا�قحوان
 ....الخالخ....ا�يرس ا�يرس،، النرجس النرجس،،ـ زراعة ا�بصال الشتوية مثلـ زراعة ا�بصال الشتوية مثل33
..ـ تفصيص بعض ا�زھار العشبية كالكرد والجرجير والكزانياـ تفصيص بعض ا�زھار العشبية كالكرد والجرجير والكزانيا44
ـ اكثار بعض النباتات العشبيةـ اكثار بعض النباتات العشبية55



28 

 رشاد صفاء رشاد صفاء..دد
 دراسات العليا دراسات العليا المشرف على الالمشرف على ال

 قسم الثروة الحيوانيةقسم الثروة الحيوانية

ا 20102010//20092009في بداية العام الدراسي في بداية العام الدراسي اكلفت من قبل د محمد علي اسحق رئيس قسم الثروةد محمد علي اسحق رئيس قسم الثروة..كلفت من قبل
ليتسنى للقسم متابعتھم ومعرفة ليتسنى للقسم متابعتھم ومعرفة ھمھمالحيوانية بمتابعة طلبة الدراسات العليا خل مدة دراستالحيوانية بمتابعة طلبة الدراسات العليا خل مدة دراست
ب ، لذلك قمت بانشاء قاعدة بالمرحلة التي وصلوا اليھا ، لذلك قمت بانشاء قاعدة يانات تضم جميع معلومات طلبة يانات تضم جميع معلومات طلبة المرحلة التي وصلوا اليھا

، وا�ن وبعد مرور عامين على  ، وا�ن وبعد مرور عامين على الدراسات العليا في قسمنا وكان قسمنا السباق في ھذا المجال الدراسات العليا في قسمنا وكان قسمنا السباق في ھذا المجال
طالب دراسات عليا وھم الطلبة طالب دراسات عليا وھم الطلبة 4949انشاء قاعدة البيانات اصبح لدينا معلومات تفصيلية عن انشاء قاعدة البيانات اصبح لدينا معلومات تفصيلية عن 

مرين بالعمل مرين بالعمل ونحن مستونحن مست 20112011//20102010وو 20102010//20092009المقبولين في العامين الدراسيين المقبولين في العامين الدراسيين 
، وقد عرضت ھذا ا�نجاز امام مجلس الكلية في جلسته الثانية  ، وقد عرضت ھذا ا�نجاز امام مجلس الكلية في جلسته الثانية وتطوير قاعدة البيانات ھذه وتطوير قاعدة البيانات ھذه

، فنلت تكريم السيد عميد كلية الزراعة ومجلس الكلية ونال، فنلت تكريم السيد عميد كلية الزراعة ومجلس الكلية ونال 20112011//1010//1212المنعقدة بتاريخ المنعقدة بتاريخ 
في ھذا في ھذا قسمنا الثناء على ھذا ا�نجاز وقد وجه السيد العميد باقي ا�قسام لقتداء بقسمنا قسمنا الثناء على ھذا ا�نجاز وقد وجه السيد العميد باقي ا�قسام لقتداء بقسمنا

ان ا�لية التي عملنا عليھا ھو عمل سيرة دراسية ان ا�لية التي عملنا عليھا ھو عمل سيرة دراسية . . المجال وانشاء قواعد بيانات في اقسامھمالمجال وانشاء قواعد بيانات في اقسامھم
، وا�ن وبعد  ، وا�ن وبعد كاملة للطالب وتسليم ھذه السيرة الى لجنة المناقشة وھي جزء من تقييم الطالب كاملة للطالب وتسليم ھذه السيرة الى لجنة المناقشة وھي جزء من تقييم الطالب
 مرور سنتين على ھذا ا�نجاز فقد صدرت توجيھات الى جميع كليات جامعة بغداد من مجلسمرور سنتين على ھذا ا�نجاز فقد صدرت توجيھات الى جميع كليات جامعة بغداد من مجلس
الجامعة والسيد المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد بضرورة اعداد السيرة الدراسية للطالب الجامعة والسيد المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد بضرورة اعداد السيرة الدراسية للطالب
، فكانت كليتنا وقسمنا تحديدا السباق في ھذا المجال وقد حقق  ، فكانت كليتنا وقسمنا تحديدا السباق في ھذا المجال وقد حقق وتسليمھا الى لجنة المناقشة وتسليمھا الى لجنة المناقشة

.. السبق على جميع كليات ومعاھد جامعة بغدادالسبق على جميع كليات ومعاھد جامعة بغداد

طلبة الدراسات العليا
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 حميد حمزة عء الجبوري والدكتور جل.د.أ
 قسم علوم المحاصيل الحقلية–كلية الزراعة

تسبب فى إكسابه صفات مغناطيسيةيالماء الممغنط ھو ماء تم تعريضه لمجال مغناطيسى مما
.تميزه عن الماء العادى

، فھو مكون من تؤثر الطاقة المغناطيسية على الماء بسبب طبيعة تركيب ذرات الماء نفسھا
ببعضھما بتركيب بسيط ولكنه قوي جداً لدرجة أن ارتباطھما أو انفصالھما جزيئين يرتبطان 

، ويعتبر. يكون طاقة حرارية عاليه جداً  ان ھذا ا�رتباط مكون من ذرتي ھيدروجين وأوكسجين
، فقد يبدأ بروايط ثنائية ولكن بامكانھا أن تتعدد لتصل إلى  الرابط الھيدروجيني قوي وعنقودي

 ، وعند وضع جزيئات الماء داخل مجال مغناطيسي فإن الروابط الھيدروجينية عشرات الروابط
، مما يؤدي الى امتصاص الطاقة فيقلل من مستوى اتحاد  بين الجزيئات إما تتغير أو تتفكك

، ويؤثر على تحلل البلورات ، ويزيد من قابلية التحليل الكھربائي .أجزاء الماء فيما بينھا
، الى ان الخواص أشار تطور العلوم المغن ، والذي اصبح اكثر تعقيداً بمرور الوقت اطيسية

، بل ھي خاصية ترتبط بجميع المواد  المغناطيسية ليست حكراً على الحديد والمنغنيز فقط
تعتبر الطاقة المغناطيسية ھي الطاقة ا�ساسية. الصلبة والسائلة والغازية وا�حياء كافة 

، وھي التي ساھمت بشكل ، أضف الى انھا ھي نفس للطبيعة حاسم في عملية خلق الكون
، ومن ناحية  ، بما فيھا من نجوم وكواكب ومجرات الطاقة التي يقع عليھا عبء تجميع الكون
، فأن قوة الجذب المغناطيسي ھي التي تتحكم في حركة دوران ا�لكترونات حول نوات  اخرى

.الذرات والخيا
ا ، فقد استخدمه الفراعنة والصينيون يعود استخدام المغناطيس الى زمان ضاربة في القدم

، كما اجــري خل العقدين الماضيين عدد من التحاليل الكيميائية  والھنود في مجت مختلفة
لمعرفة تركيب ماء زمزم فھو يتميز بصفة عامة باحتوائه على تركيزات عالية من المعادن وأنه 

، وان الرواسب المغناطيسية يمتلك خاصية المغنطة بسبب وقوع بئ ر زمزم في واد بين جبال
، ولذا يتأثر ماء زمزم بھذه في الطبقات تعمل على مغنطة مجرى المياه التي تمر ببئر زمزم
 ، ، مما يجعلھا تكتسب القوة المغناطيسية بتأثير المكان الذي توجد فيه الظاھرة المغناطيسية

ً �ستخدامھا لنوع.ءوھذا ما يطلق عليه العلماء ذاكرة الما وھناك مدارس مختلفة وفقا
، والبعض ا�خر  المغناطيس فمنھا من يستخدم نظام القطب الواحد الشمالي او الجنوبي

 ً ً وھي ا�كثر شيوعا ،. يستخدم القطبين معا ان ھذه التقنية ليست حديثة إ� على بلداننا النامية
ُسجلت أول براءة اختراع لمعالجة المياه مغ ً والتخلص من الترسبات الكلسية التي إذ ناطيسيا

لمغنطة المياه) مكيف(، كما وتم تطوير أول جھاز 1890تتشكل على ا�نابيب في أوروبا عام 
و�بد من ا�شارة الى انه. 1990من قبل مھندس استرالي مختص بالمغناطيس في بداية عام 

، تقنية �يمكن الماء الممغنط
تجاھلھا
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في الجامعات العراقية للبحث في تقنيات قد اجريت مؤخراً عدة ندوات ورسائل للدراسات العليا
أن. استخدام الماء الممغنط في الزراعة والمجا�ت ا�خرى نظراً ل�ھمية الكبيرة التي يمكن

.تلعبھا التقنيات الحديثة في تحسين الواقع الزراعي
، منھا زيادة لقد تمت مغنطة الماء من خل المجال المغناطيسي وتغيرت فيه خصائص عديدة

توصيل الكھربائي وزيادة نسبة ا�وكسجين المذاب في الماء وزيادة القدرة على تذويب ال
ان عملية. ا�مح وا�حماض والتغيير في سرعة التفاعت الكيميائية وخصائص اخرى

مغنطة الماء تعمل على تقوية خواص الماء عن طريق تنظيم الشحنات بشكل صحيح موجب 
، موجب سالب وھكذا لهان.سالب pH، بينما تصل درجة7بحدودpHماء الحنفية العادي

،) مجال مغناطيسي قوي ولمدة طويلة من الوقت(كوس 7000بعد تعريض الماء الى 7.8الى
لتكوين بيكاربونات الكالسيوم وبعضOH–إذ يتم تكوين المزيد من ايونات الھايدروكسيل
، وھذا يساعد على رفع  ان مغنطة.، اي تقليل الحموضةpHقيمة الـ المواد القلوية ا�خرى

الى 104الماء تقلل زاوية الترابط بين ذرتي ا�وكسجين والھايدروجين في جزيئة الماء من 
، وأن ھذا التحول في الزوايا يجعل جزيئة الماء تتجمع في مجاميع أصغر مكونة 103 درجة
من7-6من  و12-10مجاميع بعد ان كانت تتكون ، ھذا التجمع الصغير يقود الى مجموعة

امتصاص افضل للماء عبر جدران الخلية نتيجة تقليل ضغط المساحة السطحية مما يسھل 
اختراق الماء الممغنط لغشية الخلوية وحصول امتصاص افضل للماء ودخول اسرع لخيا 

تعتمد على ان درجة مغنطة الماء. الجذر والذي يترتب عليه زيادة امتصاص العناصر الغذائية
:ثثة أمور 

.كمية السائل الموضوع على المغناطيس.1
.قوة المغناطيس المستخدم لھذا الغرض.2
).مدة المغنطة(مدة اتصال الحاوية على السائل مع المغناطيس.3

وعلى الرغم من أننا يمكن قياس. ھذه العوامل الثثة سوف تحدد بشكل طبيعي درجة المغنطة
لكن.، ولكن ليس لدينا طريقة لقياس درجة المغنطة للماء الممغنط او العاديقوة المغناطيس 

في حالة تعذر او غياب طريقة قياس محددة وواضحة فاننا نلجأ الى استخدام التجربة 
كما توجد اµن أجھزة متطورة تستطيع تصوير شكل الماء بعد. ومؤشراتھا لمحظة التغيرات

و ". High Voltage Photography"بائي عالي الجھد مغنطته بواسطة التصوير الكھر
كما. تستطيع ھذه الصور أن تظھر الفرق الواضح في شكل الماء والسوائل قبل وبعد مغنطتھا

.توجد معدات ايضا لمغنطة الماء والبذور
ان تطبيق الطاقة المغناطيسية في الزراعة ستوفر لنا نتائج عدة سبق وان اشارت لھا البحوث

:عاماً ا�خيرة وھي30ذة خل المنف
%.50التوفير في كمية البذور الزمة للبذر بحوالي.1
.يوم20-15اختصار مرحلة النمو للنبات بحوالي.2
%.70إلى60تقليل من أمراض النبات بحوالي.3
،(بواسطة تطبيق ا�نظمة المغناطيسية على زراعة.4 ، الخضر ، أشجار الفاكھة الحبوب

، واليقطين %.40يزداد المحصول بحوالي) البطيخ
.من الماء المستعمل للري%30توفير حوالي.5
.المساھمه في تجھيز العناصر الغذائية للنبات وزيادة ذوبان ا�سمدة المضافة.6
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سنة ويظھر في الصورة الطالب خضير سنة ويظھر في الصورة الطالب خضير 4040ساحة السباع في كلية الزراعة قبل ساحة السباع في كلية الزراعة قبل
ا اعباس جدوع المرحلة  قسم المحاصيل الحقليةقسم المحاصيل الحقلية/ / �ولى �ولى عباس جدوع المرحلة

ويظھر في الصورة ويظھر في الصورة)) 20112011// 1010// 1111( ( ساحة السباع في كلية الزراعة ا�ن ساحة السباع في كلية الزراعة ا�ن
 قسم المحاصيل الحقليةقسم المحاصيل الحقلية/ / ا�ستاذ الدكتور خضير عباس جدوع ا�ستاذ الدكتور خضير عباس جدوع 

 قبل
 وبعد
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::قسم ا�قتصاد الزراعي قسم ا�قتصاد الزراعي
هللا علي مضحي الزوبعي بحثا ًبعنوان الفجو11 هللا علي مضحي الزوبعي بحثا ًبعنوان الفجوـ انجز ا�ستاذ الدكتور عبد ة الغذائية وا�منة الغذائية وا�منـ انجز ا�ستاذ الدكتور عبد

..الغذائي في المغرب العربي الغذائي في المغرب العربي
ـ نشر الدكتوراحمد محمود فارس والتدريسي علي صح شكربحثا ًفي مجلة العلوم الزراعيةـ نشر الدكتوراحمد محمود فارس والتدريسي علي صح شكربحثا ًفي مجلة العلوم الزراعية22

 ) . ) . تحليل ا�ستثمار في المكائن الزراعيةتحليل ا�ستثمار في المكائن الزراعية( ( تحت عنوان تحت عنوان
ً في مجلة وزارة الزر33 ً في مجلة وزارة الزرـ نشرت الدكتورة عفاف صالح والسيد اسكندرحسين القيسي بحثا اعة اعةـ نشرت الدكتورة عفاف صالح والسيد اسكندرحسين القيسي بحثا

 ). ). الكفاءة ا�قتصادية لمشاربع فروج اللحم في محافظة ديالىالكفاءة ا�قتصادية لمشاربع فروج اللحم في محافظة ديالى((بعنوان بعنوان 
تقدير دالة استجابة عرض محصول تقدير دالة استجابة عرض محصول((ـ انجزت الدكتورة عفاف صالح والطالب محمد صالحـ انجزت الدكتورة عفاف صالح والطالب محمد صالح44

 ) . ) . 19901990ــ 19701970القمح للفترة القمح للفترة 
ـ شاركت الدكتوره عائدة فوزي في مھرجان يوم المھندس الزراعي العراقي والعربي يومـ شاركت الدكتوره عائدة فوزي في مھرجان يوم المھندس الزراعي العراقي والعربي يوم55

 . . في قاعة الحكيم في جامعة بغداد في قاعة الحكيم في جامعة بغداد 20112011//99/ / 2727

::قسم ا�رشاد الزراعي قسم ا�رشاد الزراعي
 . . ا�تفاق مع وزراة الزراعة على فتح دراسة الدبلوم العالي لمجموعة من منتسبي الوزراة ا�تفاق مع وزراة الزراعة على فتح دراسة الدبلوم العالي لمجموعة من منتسبي الوزراة--11
.. 20112011// 1010// 2020المشاركة في مھرجان النخيل في الھيئة العامة للنخيل بتاريخ المشاركة في مھرجان النخيل في الھيئة العامة للنخيل بتاريخ--22
// 1010// 2727ة المھندسين الزراعين في جامعة بغداد بتاريخة المھندسين الزراعين في جامعة بغداد بتاريخ المشاركة في الندوة الخاصة بنقابالمشاركة في الندوة الخاصة بنقاب--33

20112011 ..
// 1010//66––44للمدة من للمدة من جامعة بابل جامعة بابل / / المشاركة في المؤتمر الدولي ا�ول في كلية الزراعة المشاركة في المؤتمر الدولي ا�ول في كلية الزراعة--44

20112011 ..

::قسم البستنة وھندسة الحدائق قسم البستنة وھندسة الحدائق
منشور في مجلة منشور في مجلة بحث بحث// ا�كثار الدقيق لنبات الليلم خارج الجسم الحيا�كثار الدقيق لنبات الليلم خارج الجسم الحي// فادية ھشام طهفادية ھشام طه--11

 . . ديالى للعلوم الزراعية ديالى للعلوم الزراعية 
دورة فسلجة ثمار ما بعد الحصاد في الھيئة العامة دورة فسلجة ثمار ما بعد الحصاد في الھيئة العامة / / دورة تدريبية دورة تدريبية / / بيان حمزة مجيد بيان حمزة مجيد..دد––22

.. للتعاون وا�رشاد الزراعيللتعاون وا�رشاد الزراعي
و33بواقع بواقع / / تقيم بحوث ترقيات علمية تقيم بحوث ترقيات علمية / / خضير عباس علوان خضير عباس علوان..دد--33 وبحوث من جامعة بابل 33بحوث من جامعة بابل

.. بحوث من جامعة تكريتبحوث من جامعة تكريت
 في النمو في النمو تأثير قوة التيار الكھربائيتأثير قوة التيار الكھربائي/ / نشر بحث في جامعة كربء نشر بحث في جامعة كربء / / كريم معيان ربيع كريم معيان ربيع..دد--44

..الخضري وأنتاج المواد الفعالة طبياً لنبات الصبار الخضري وأنتاج المواد الفعالة طبياً لنبات الصبار
تأثير اليوريا والبورون في نمو وحاصل اللھانة صنف تأثير اليوريا والبورون في نمو وحاصل اللھانة صنف// نشر بحث في جامعة صح الديننشر بحث في جامعة صح الدين

ً كوبنھاين محتوى ا�وراق من العناصر المكوبنھاين محتوى ا�وراق من العناصر الم ً عدنية والمواد الفعالة طبيا  عدنية والمواد الفعالة طبيا
لنشر بحث في لنشر بحث في / / شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة//د حسام سعد الدين محمدد حسام سعد الدين محمد..مم..أأ--55

 المجلة ا�مريكية لعلوم البستنةالمجلة ا�مريكية لعلوم البستنة

 النشاطاتالنشاطات
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GGeenneettiicc DDiivveerrssiittyy ooff IIrraaqqii DDaattee PPaallmmss RReevveeaalleedd BByy MMiiccrroossaatteelllliittee
PPoollyymmoorrpphhiissmm

عقة ملوحة مياه عقة ملوحة مياه / / نشر بحوث في مجلة العلوم الزراعية لعراقية نشر بحوث في مجلة العلوم الزراعية لعراقية / / مؤيد رجب عبود مؤيد رجب عبود..دد..أأ--66
الري بمحتوى أوراق الزيتون من البرولين عقة ملوحة مياه الري ببعض صفات النمو الري بمحتوى أوراق الزيتون من البرولين عقة ملوحة مياه الري ببعض صفات النمو 

.. الخضري للزيتونالخضري للزيتون
دورة متقدمة في أنتاج البذور وتربية دورة متقدمة في أنتاج البذور وتربية / / دورة تدريبيه في أستراليا دورة تدريبيه في أستراليا / / كاظم ديلي حسن كاظم ديلي حسن..دد--77

 ليا ليا النبات في أستراالنبات في أسترا
حضور عدة أجتماعات برئاسة السيد وزير الزراعة حضور عدة أجتماعات برئاسة السيد وزير الزراعة / / اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد ا�صناف اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد ا�صناف

.. تتعلق با�صنافتتعلق با�صناف
تأثير رش الجبرلين ومستخلص عرق السوس في بعض تأثير رش الجبرلين ومستخلص عرق السوس في بعض / / نشر بحث نشر بحث / / ماجد علي حنشل ماجد علي حنشل..دد--88

 صفات البطيخ صفات البطيخ 
الخضري والزھري الخضري والزھري أستجابة النموأستجابة النمو/ / بحث منشور في مجلة كربء بحث منشور في مجلة كربء / / حسين نوري رشيد حسين نوري رشيد--99

 بالرش بحامض الجبرليك والبنزيل أدنينبالرش بحامض الجبرليك والبنزيل أدنين

:: قسم علوم ا�غذية والتقانات ا�حيائيةقسم علوم ا�غذية والتقانات ا�حيائية
 20102010//1111//2929حضور سبعة اساتذة من القسم ورشة العمل المقامة في جامعة الكوفة في حضور سبعة اساتذة من القسم ورشة العمل المقامة في جامعة الكوفة في--11

د دوھم و احم..حسن الشريفي ودحسن الشريفي ود. . عامر خلف عزيز ودعامر خلف عزيز ود. . وھم و احم صبري جثير عبود وسلوى ليلو عزيز صبري جثير عبود وسلوى ليلو عزيز
..حمد جلوب وليلى احمد فتاححمد جلوب وليلى احمد فتاحمكي وامكي وا

 . . حضور ورشة عمل في الحاسبات من قبل استاذ قاسم والسيد رياض عصامحضور ورشة عمل في الحاسبات من قبل استاذ قاسم والسيد رياض عصام--22
د--33 دايفاد كل من ..خالدة عبد الرحمن لحضور مؤتمرات علميةخالدة عبد الرحمن لحضور مؤتمرات علمية. . عبد المجيد حماد ودعبد المجيد حماد ود. . ايفاد كل من
د--44 دايفاد كل من ..ايناس مظفر خليل الى ا�ردن لحضور مؤتمر علميايناس مظفر خليل الى ا�ردن لحضور مؤتمر علمي. . مكارم علي موسى ودمكارم علي موسى ود. . ايفاد كل من
دايفايف داد كل من د..عامر خلف ودعامر خلف ود. . اد كل من و دعامر محمد علي الشيخ و احمد جلوب صدام الى مصر لحضور احمد جلوب صدام الى مصر لحضور..عامر محمد علي الشيخ

..مؤتمر شرم الشيخمؤتمر شرم الشيخ
..تشغيل معمل تصنيع ا�غذية والمرجل البخاري والمكثفتشغيل معمل تصنيع ا�غذية والمرجل البخاري والمكثف--55
..تصليح مجاري وانابيب المياه الخاصة بشعبة ا�حياء المجھريةتصليح مجاري وانابيب المياه الخاصة بشعبة ا�حياء المجھرية--66
ش--77 شتأسيس معمل ريادي �نتاج منتجات اللحوم في ..عبة اللحومعبة اللحومتأسيس معمل ريادي �نتاج منتجات اللحوم في
..اصدار مجلة الغذاء والتغذية عدد خاص بالمعرضاصدار مجلة الغذاء والتغذية عدد خاص بالمعرض--88

::قسم الثروة الحيوانية قسم الثروة الحيوانية
دتم اصدار نشرة فنية تم اصدار نشرة فنية--11 دمن قبل بعنوان المعزز الحيوي العراقي مع مجموعة بعنوان المعزز الحيوي العراقي مع مجموعة بشرى سعدي بشرى سعدي . . من قبل

من اساتذة قسم الثروة الحيوانية والذي يتناول اھم المعززات الحيوية والسوابق الحيوية من اساتذة قسم الثروة الحيوانية والذي يتناول اھم المعززات الحيوية والسوابق الحيوية 
..المنتجة محليا في قسم الثروة الحيوانيةالمنتجة محليا في قسم الثروة الحيوانيةووزري ومكوناتھا ودورھا واستخداماتھا زري ومكوناتھا ودورھا واستخداماتھاأأيط التيط التوالخلوالخل

د––22 دقامت ب..قامت ببشرى سعدي ج المعزز الحيوي العراقي الذائب وھو حصيلة للجھد العلميج المعزز الحيوي العراقي الذائب وھو حصيلة للجھد العلميااانتانتبشرى سعدي
BBiiffiiddooوبالتعاون مع الدكتور سعد عبد الحسين والذي يتكون من بكتريا وبالتعاون مع الدكتور سعد عبد الحسين والذي يتكون من بكتريا bbaacctteerriiuummوو

BBaacciilllluuss ssuuttiilluussووllaaccttoobbaacciilllluuss aacciiddoopphhiilluussوخميرة وخميرةssaacccchhaarroommyyssiiss
cceerroossiiaa..
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في المسؤولين عنالمسؤولين عنالسيد حمزة المعموري والسيد علي الحسني السيد حمزة المعموري والسيد علي الحسني--33 ادارة الموقع ا�لكتروني في ادارة الموقع ا�لكتروني
والحصول على التسلسل الثاني لجميع الكليات والمراكز البحثية التابعة للجامعة والحصول على التسلسل الثاني لجميع الكليات والمراكز البحثية التابعة للجامعة / / كلية الزراعة كلية الزراعة 

..20112011//99//1212صادقة السيد رئيس جامعة بغداد في صادقة السيد رئيس جامعة بغداد في وبموبم))++AA% ( % ( 9797وبدرجة وبدرجة 
من من وتقدير وتقدير على كتاب شكر على كتاب شكر السيد حمزة المعموري والسيد علي الحسنيالسيد حمزة المعموري والسيد علي الحسنيحصل كل من حصل كل من--44

..20112011//99//2020السيد عميد كلية الزراعة في السيد عميد كلية الزراعة في 
..JJooتم نشر بحثين في مجلة اجنبية تم نشر بحثين في مجلة اجنبية--55 OOff RRoooovvssھشام احمد صالح والسيد وليد خالدھشام احمد صالح والسيد وليد خالد..دد ..
ھشام احمد صالح والسيد وليد خالد على براءة ابتكار طريقة جديدة في ھشام احمد صالح والسيد وليد خالد على براءة ابتكار طريقة جديدة في..ددحصل كل من حصل كل من––66

.. التلقيح ا�صطناعي في طائر السمانالتلقيح ا�صطناعي في طائر السمان
كلية كلية فيفي طالب الدكتوراه خلف عبد الرزاق حسنطالب الدكتوراه خلف عبد الرزاق حسن عبد الكريم عبد الرضا ھوبيعبد الكريم عبد الرضا ھوبي..ددناقش ناقش--77

..20112011//11//1515البصرة البصرة جامعة جامعة / / الزراعة الزراعة 
قدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث قدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث حازم الدراجي على كتاب شكر وتحازم الدراجي على كتاب شكر وت..دد..أأحصل حصل––88

.. 20112011//99//2323العلمي في العلمي في 
شارك كل من ا�ستاذ المساعد الدكتور طل انور عبد الكريم وا�ستاذ المساعد الدكتور شارك كل من ا�ستاذ المساعد الدكتور طل انور عبد الكريم وا�ستاذ المساعد الدكتور--99

التي نظمتھا نقابة ا�طباء البيطريين التي نظمتھا نقابة ا�طباء البيطريين )) )) ادارة ا�غنام ادارة ا�غنام (( (( ساجدة مھدي عيدان في ورشة العمل ساجدة مھدي عيدان في ورشة العمل 
ا اوجمعية منتجي اللحوم  20112011//99//2323--1919لحمراء العراقية في محافظة اربيل للفترة من لحمراء العراقية في محافظة اربيل للفترة من وجمعية منتجي اللحوم

بحضور عدد كبير من المھندسين الزراعيين وا�طباء البيطريين ومربي ا�غنام في محافظات بحضور عدد كبير من المھندسين الزراعيين وا�طباء البيطريين ومربي ا�غنام في محافظات
..العراق المختلفةالعراق المختلفة

رشحت الھيئة العامة لرشاد والتعاون الزراعي كل من ا�ستاذ المساعد الدكتور طل رشحت الھيئة العامة لرشاد والتعاون الزراعي كل من ا�ستاذ المساعد الدكتور طل-- 1010
كون بمثابة استشاري لمشروع ابقار الحليب وا�ستاذ المساعد الدكتوره كون بمثابة استشاري لمشروع ابقار الحليب وا�ستاذ المساعد الدكتوره انور عبد الكريم ليانور عبد الكريم لي

..ساجدة مھدي عيدان كاستشارية لمشروع تسمين عجول الجاموس اللذان تتبناھا الھيئة ساجدة مھدي عيدان كاستشارية لمشروع تسمين عجول الجاموس اللذان تتبناھا الھيئة 
قام ا�ستاذ المساعد الدكتور طل انور عبد الكريم بتسجيل برنامج ارشادي عن اھمية قام ا�ستاذ المساعد الدكتور طل انور عبد الكريم بتسجيل برنامج ارشادي عن اھمية-- 1111

م في المحطة ا�رشادية في محافظة بابل بتاريخم في المحطة ا�رشادية في محافظة بابل بتاريخ برنامج توحيد الشياع لدى ا�غنابرنامج توحيد الشياع لدى ا�غنا
مع زيارة احد مربي ا�غنام في المنطقة ذاتھا واعطاؤه بعض ا�ستشارات مع زيارة احد مربي ا�غنام في المنطقة ذاتھا واعطاؤه بعض ا�ستشارات 20112011//1010//3030

..الخاصة بتطوير ا�داء ا�نتاجي لحيواناتهالخاصة بتطوير ا�داء ا�نتاجي لحيواناته
شارك ا�ستاذ المساعد الدكتور طل انور عبد الكريم وا�ستاذ المساعد الدكتورة ساجدة شارك ا�ستاذ المساعد الدكتور طل انور عبد الكريم وا�ستاذ المساعد الدكتورة ساجدة-- 1212

دان في المؤتمر الزراعي الدولي ا�ول للزراعة والموارد الطبيعية الذي عقد في دان في المؤتمر الزراعي الدولي ا�ول للزراعة والموارد الطبيعية الذي عقد في مھدي عيمھدي عي
..20112011//1111//66--44محافظة بابل للفترة من محافظة بابل للفترة من 

مشاركة كل من السيد حسين خطاب والسيد فراس احمد محمود في دورة الحاسبات مشاركة كل من السيد حسين خطاب والسيد فراس احمد محمود في دورة الحاسبات-- 1313
ف فالخاصة بالترقية العلمية من مدرس مساعد الى مدرس والمقامة في مركز الحاسبة ي جامعةي جامعة الخاصة بالترقية العلمية من مدرس مساعد الى مدرس والمقامة في مركز الحاسبة

..20112011//1010//2323بغداد في بغداد في
حول تغذية الدواجن حول تغذية الدواجن محمد حسن عبد العباس محمد حسن عبد العباس..دد..أأمن قبل من قبل القاء محاضرة في يوم العلم القاء محاضرة في يوم العلم تمتم-- 1414

..20112011//1010//2424في قاعة الشھيد ھزاع في قسم الثروة الحيوانية الموافق يوم ا�ثنين في قاعة الشھيد ھزاع في قسم الثروة الحيوانية الموافق يوم ا�ثنين 
نادية نادية..دد،، واق واق اشاش..دد،، ايمان ايمان..دد،، وفاء اسماعيل وفاء اسماعيل..دد،، الست سعدية موسى الست سعدية موسى حضر كل من حضر كل من–– 1515

كلية التربية بنات في جامعة كلية التربية بنات في جامعة / / في قاعة المصطفى في قاعة المصطفى )) )) منتجات عسل النحل منتجات عسل النحل (((( بعنوانبعنوانمؤتمر مؤتمر 
..20112011//1010//2626بغداد في بغداد في 
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::قسم المكائن وا��ت الزراعية قسم المكائن وا��ت الزراعية
LLaannddالعقات الطبقية للبيانات الرقمية لصور التابع العقات الطبقية للبيانات الرقمية لصور التابع((نشر بحث بعوان نشر بحث بعوان قبولقبول––11 ssaatt

EETTMMمن قبل الباحث رياض خير الدين عبد من قبل الباحث رياض خير الدين عبد ) ) محافظة ديالى محافظة ديالى ولبعض خصاص التربية في ولبعض خصاص التربية في
 . . اللطيف اللطيف 

المنعقدة في قاعة المنعقدة في قاعة ) ) تطوير عمل لجان ا�متحانات تطوير عمل لجان ا�متحانات((اشترك السيد فائز فوزي مجيد بندوة اشترك السيد فائز فوزي مجيد بندوة––22
 . . الخوارزمي في وحدة التعليم المستمر في جامعة بغداد الخوارزمي في وحدة التعليم المستمر في جامعة بغداد 

م في جامعة بغدادم في جامعة بغداد تم قبول بحث في المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية والمقاتم قبول بحث في المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية والمقا––33
 . . وبرعاية وزارة الزراعة من قبل السيد فئز فوزي مجيد وبرعاية وزارة الزراعة من قبل السيد فئز فوزي مجيد

اقيمت ندوة مع طلبة المرحلة الثانية والثالثة باشراف السيد رئيس القسم ومجموعة من اقيمت ندوة مع طلبة المرحلة الثانية والثالثة باشراف السيد رئيس القسم ومجموعة من––44
 . . استاذة القسم استاذة القسم 

::وحدة قاعدة البيانات وحدة قاعدة البيانات
، اذ باشرت الوحدة بادخ/ / طالب وطالبة طالب وطالبة 835835تم قبول تم قبول--11 ، اذ باشرت الوحدة بادخقبول مركزي ال ملفات الطلبة بعمل ال ملفات الطلبة بعمل قبول مركزي

.. 20122012–– 20112011ملفة اللكتروني لكل طالب مسجل في الكلية في العام الدراسي ملفة اللكتروني لكل طالب مسجل في الكلية في العام الدراسي 
ادخال البيانات ا�خرى التي قد تحتاجھا شعبة الدراسات والمتابعة والتخطيط فض عن ادخال البيانات ا�خرى التي قد تحتاجھا شعبة الدراسات والمتابعة والتخطيط فض عن––22

 . . ماكان معمول به سابقا من ارشفة اللكترونية للوثائق والكتب الصادرة من وحدة التسجيل ماكان معمول به سابقا من ارشفة اللكترونية للوثائق والكتب الصادرة من وحدة التسجيل 

::وحدة ابحاث النخيل وحدة ابحاث النخيل
 إجراء ا�بحاث المتعلقة بتطوير وتحسين نخلة التمرإجراء ا�بحاث المتعلقة بتطوير وتحسين نخلة التمر--11

 انشاء اول بنك جينات �صناف النخيل العراقيةانشاء اول بنك جينات �صناف النخيل العراقية
استخدام مؤشرات ال¯دنا الجزيئي¯ة ف¯ي التوص¯يف ال¯وراثي �ص¯ناف النخي¯ل العراقي¯ه ا�ص¯يلة استخدام مؤشرات ال¯دنا الجزيئي¯ة ف¯ي التوص¯يف ال¯وراثي �ص¯ناف النخي¯ل العراقي¯ه ا�ص¯يلة

 إكثار نخيل التمر بوساطة تقانة زراعة ا�نسجة النباتيةإكثار نخيل التمر بوساطة تقانة زراعة ا�نسجة النباتية
 قامة ندوة علمية متخصصة بأبحاث نخيل التمر وبشكل دوريقامة ندوة علمية متخصصة بأبحاث نخيل التمر وبشكل دورياا--22
 ))))النخلة المباركةالنخلة المباركة((((اصدار مجلة متخصصة بنخلة التمر بعنوان اصدار مجلة متخصصة بنخلة التمر بعنوان--33
 المشاركة بالدورات التدريبية داخل وخارج العراقالمشاركة بالدورات التدريبية داخل وخارج العراق--44
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 تسويق اعف الدواجنتسويق اعف الدواجن
ا ابرعاية ا�ستاذ الدكتور حمزة كاظم الزبيدي عميد كلية لزراعة اقامت جمعية علوم الدواجن لزراعة اقامت جمعية علوم الدواجن برعاية ا�ستاذ الدكتور حمزة كاظم الزبيدي عميد كلية

بحضور ممثليين من بحضور ممثليين من ) ) تسويق اعف الدواجنتسويق اعف الدواجن( ( العراقية ندوة على قاعة ابن سينا بعنوان العراقية ندوة على قاعة ابن سينا بعنوان 
لدراسة لدراسة 20112011//1010//3030وزارة الزارعة وأساتذة وطب قسم الثروة الحيوانية في الكلية بتاريخ وزارة الزارعة وأساتذة وطب قسم الثروة الحيوانية في الكلية بتاريخ 

ا اواقع ا�عف المصنعة محلياً والمستوردة وفي بداية الندوة عزف ..لنشيد الوطني لنشيد الوطني واقع ا�عف المصنعة محلياً والمستوردة وفي بداية الندوة عزف
ثم تلتھا كلمة السيد العميد تناول فيھا الترحيب بالسادة الحضور والوقوف على اھم المشاكل ثم تلتھا كلمة السيد العميد تناول فيھا الترحيب بالسادة الحضور والوقوف على اھم المشاكل

ل للمجتمع واثنى على جھودل للمجتمع واثنى على جھودضضالتي تواجة الثروة الحيوانية والنقاط التي تسھم بتقديم ما ھو افالتي تواجة الثروة الحيوانية والنقاط التي تسھم بتقديم ما ھو اف
..قسم الثروة الحيوانية في الكلية في ھذا المجال قسم الثروة الحيوانية في الكلية في ھذا المجال

ظفر رئيس ا�تحاد العراقي لمنتجي الدواجن للوقوف على اھم المشاكل ظفر رئيس ا�تحاد العراقي لمنتجي الدواجن للوقوف على اھم المشاكل ثم كلمة السيد علي المثم كلمة السيد علي الم
..ا انقطاع التيار الكھربائي المستمر وشحة الوقودا انقطاع التيار الكھربائي المستمر وشحة الوقودھھالتي تقف عائق امام المربي ومن اھمالتي تقف عائق امام المربي ومن اھم

كما تحدث ا�ستاذ حازم الدراجي رئيس جمعية علوم الدواجن عن اھمية ا�عف في صناعة كما تحدث ا�ستاذ حازم الدراجي رئيس جمعية علوم الدواجن عن اھمية ا�عف في صناعة
..في ھذه الصناعة في ھذه الصناعة الدواجن وكونھا المحراك الرئيسالدواجن وكونھا المحراك الرئيس

أ أكما القيت محاضرت د ضياء الحسني حول ا�ستراتيجيات الجديدة في تغذية الدواجن في ظلد ضياء الحسني حول ا�ستراتيجيات الجديدة في تغذية الدواجن في ظل..كما القيت محاضرت
..روف ارتفاع دراجات الحرارة والتغيير المناخيروف ارتفاع دراجات الحرارة والتغيير المناخيظظ

وتناول الدكتور عبد الرزاق في كلمته عن اھمية المتابعة وا�ھتمام بموضوع ا�عف وتناول الدكتور عبد الرزاق في كلمته عن اھمية المتابعة وا�ھتمام بموضوع ا�عف
قوالطوالط..والخليطة التي تتكون منھا والخليطة التي تتكون منھا  قرق السليمة في انتاجھا ومتابعة المعامل الخاصة من للببرق السليمة في انتاجھا ومتابعة المعامل الخاصة من

و ا�ستغناء عن المستورد وتكاليفه و ا�ستغناء عن المستورد وتكاليفه وزارة الزراعة من اجل الوقوف على منتوج افضل للمربي وزارة الزراعة من اجل الوقوف على منتوج افضل للمربي
وقد اختتمت الندوة بمناقشة بين الحاضرين حول المحاضرات والسبل الكفيلة وقد اختتمت الندوة بمناقشة بين الحاضرين حول المحاضرات والسبل الكفيلة . . الباھظة الباھظة 

 . . لرتقاء بصناعة الدواجن لرتقاء بصناعة الدواجن 

 ا�خبار
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حقوق ا�نسانحقوق ا�نسان
دي وعلى قاعة ابن سينا في مقر العمادة بتاريخ دي وعلى قاعة ابن سينا في مقر العمادة بتاريخبببحضور ا�ستاذ العميد حمزة كاظم الزبحضور ا�ستاذ العميد حمزة كاظم الز

 قدم الدكتور منعم خميس مدرس حقوق ا�نسان والحريات العامة في كليتنا قدم الدكتور منعم خميس مدرس حقوق ا�نسان والحريات العامة في كليتنا 20112011//1111//11
احترام حقوق احترام حقوق((المحاضرة بعنوان المحاضرة بعنوان

 )..)..ا�نسانا�نسان
تناولت المحاضرة موضوع اھمية احترام تناولت المحاضرة موضوع اھمية احترام
حقوق ا�نسان في التنمية البشرية حقوق ا�نسان في التنمية البشرية 

ً((المستدامة المستدامة  ))الجامعات انموذجاً الجامعات انموذجا
وموضوع حقوق ا�نسان ومفھوم الحق وموضوع حقوق ا�نسان ومفھوم الحق
والقانون والنظام العام وانواع حقوق والقانون والنظام العام وانواع حقوق 
ا�نسان وكيفية التعامل معھا وضرورة ا�نسان وكيفية التعامل معھا وضرورة 

م. . معرفتھا معرفتھا  م�ن عرفة حقون ا�نسان ھي عرفة حقون ا�نسان ھي �ن
الخطوة ا�ولى لتطبيقھا وكذلك تناولت مفاھيم التنمية البشرية وادارة الموارد البشرية وتنمية الخطوة ا�ولى لتطبيقھا وكذلك تناولت مفاھيم التنمية البشرية وادارة الموارد البشرية وتنمية 

..الموارد البشرية وتركزت على عناصر التنمية البشرية المستدامة وكيفية الوصول لھا الموارد البشرية وتركزت على عناصر التنمية البشرية المستدامة وكيفية الوصول لھا 
وضرورة وضرورة 20082008سنة سنةلل2323ثم تناولت واجبات ا�ستاذ الجامعي وفق قانون الخدمة الجامعية رقم ثم تناولت واجبات ا�ستاذ الجامعي وفق قانون الخدمة الجامعية رقم

احترام ا�ستاذ لحقوق الطالب الجامعي وكيفية العقة ونوعيتھا وكيفة ان يكون ا�ستاذ قائداً احترام ا�ستاذ لحقوق الطالب الجامعي وكيفية العقة ونوعيتھا وكيفة ان يكون ا�ستاذ قائداً 
،، �مميز وتم توضيح اساليب القيادة بالقيم وتعريفھا عن القيادة �مميز وتم توضيح اساليب القيادة بالقيم وتعريفھا عن القيادة 

..وفي نھاية المحاضرة عقب الدكتور سامي معاون العميد للشؤون العلمية وفي نھاية المحاضرة عقب الدكتور سامي معاون العميد للشؤون العلمية
للتعاون مع اي للتعاون مع ايددا محاضرات لدى الطب واكد انه على استعداا محاضرات لدى الطب واكد انه على استعدارورة ا�ستفادة بمثل ھكذرورة ا�ستفادة بمثل ھكذضض

 ً ... ... طالب �قامة اي محاضرة ومن اي نوع مستقبً طالب �قامة اي محاضرة ومن اي نوع مستقب
ة والطب في الكلية وتم مناقشة بعض المفاھيم القانونية ة والطب في الكلية وتم مناقشة بعض المفاھيم القانونية وحضر المحاضرة عدد من ا�ستاتذ وحضر المحاضرة عدد من ا�ستاتذ

 في حقوق الطالب في حقوق الطالب 

 بقلم السيد حاتم حسنبقلم السيد حاتم حسن
ت الثقافيةت الثقافية وحدة ا�عم والعقاوحدة ا�عم والعقا
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 اعة في تطوير القطاع الزراعي اعة في تطوير القطاع الزراعيررتعزيز دور كلية الزتعزيز دور كلية الز
برعاية السيد عميد كلية الزراعة اقامت الكلية ندوة بعنوان تعزيز دور كلية الزراعة في تطوير برعاية السيد عميد كلية الزراعة اقامت الكلية ندوة بعنوان تعزيز دور كلية الزراعة في تطوير

 . . القطاع الزراعي القطاع الزراعي 
أ أالقى خلھا نوفل حميد رشيد مدير الھيئة العربية لستثمار عرض خلھا تجربة في نوفل حميد رشيد مدير الھيئة العربية لستثمار عرض خلھا تجربة في..دد..القى خلھا

نھھالبلدان العربية وغير العربية وابدى وجالبلدان العربية وغير العربية وابدى وجمن مندد العديالعدي نة ره في كيفية تطوير الزراعة في العراق ره في كيفية تطوير الزراعة في العراقظظة
أ،، على المستوى ا�كاديمي والعلمي على المستوى ا�كاديمي والعلمي  أيذكر ان د نوفل حميد تدريسي سابق في كلية الزراعة فيد نوفل حميد تدريسي سابق في كلية الزراعة في..يذكر ان

 . . فترة سابقة وقبل التحاقة في الھيئة العربية لستثمار كخبير ومن ثم رئيس لھا فترة سابقة وقبل التحاقة في الھيئة العربية لستثمار كخبير ومن ثم رئيس لھا

 حمد صنكال حمد صنكال بقلم السيد رياض بقلم السيد رياض
 وحدة ا�عم والعقات الثقافية وحدة ا�عم والعقات الثقافية




