




لدينا أحد هذه املفاتيح 

بشعبه  النهوض  يريد  بلد  كل  يف  	
ينربي هلذه الغاية النخبة من ابنائه مفتشني 
اىل  يهتدون  عّلهم  البلد  هذه  جنبات  بني 
عجلة  لدفع  إليها  االستناذ  ميكن  ركيزة 
حياة  وتأمني  عمل  فرص  واجياد  البناء 
هذه  خالل  ومن   ، االدنى  باحلد  ولو  الشعب 

اجلهود استطاع بعضهم امتالك مفاتيح 
ازدهار بلدانهم ولعل دواًل مثل الصني، 

لنا  تكون  أخرى  دول  و  وسنغافورة، 
إدارة  حسن  على  شاخصة  أمثلة 

املوارد واستغالهلا اىل أقصاها 
ما أريد ان اشري اليه أن عراقنا 
شتى  كنوزا  اهلل  وهبه  الذي 
بها  لتنوء  مفاتيحها  ان  ما 
العصبة ومنها مفتاح الزراعة 
الذي إذا ما ُأحسن استعماله  
أبواب  فتح  يف  سببا   كان 

وما  مصراعيها  على  العطاء 
املشاريع الناجحة والريادية اليت 

ينجزها املبدعون يف كلية الزراعة اال أمثلة 
اوسع  مستوى  على  ُأكلها  تعطي  أن  ميكن 
فاحتة  امكانات  ما مدت مبا حتتاجه من  اذا 

آفاقا لقطاعات صناعية وجتارية اخرى وهي 
بذلك تعطي دفعا لواردات البالد وتبعده عن 
وغريها  النفط  اسعار  بتقلبات  الكبري  التأثر 
فبلد الرافدين من حقه ان يعود اىل مكانته 

الرفيعة اليت يستحقها بني شعوب العامل . 

م. رياض محد صنكال
رئيس التحرير
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    وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك    يف املؤتمر الرابع لقسم الرتبة واملوارد املائية

والبحث  العالي  التعليم  وزير  معالي  حبضور   

العلمي األستاذ علي حممد  االديب ورؤساء جامعة بغداد 
والرتاث وأساتذة  و مهندسني و طالب الكلية. 

الزراعة  كلية  املائية/  واملوارد  الرتبة  علوم  قسم  أقام   
للفرتة  العراق  تربة  حال  واقع  تصنيف  حول  الرابع  العلمي  مؤمتره 
الذكر  من  معطرة  آيات  ُتليت  املؤمتر  بداية  ويف  18ـ2011/12/19  من 

احلكيم. 
ثم ألقى معالي الوزير كلمة  أثنى من خالهلا على املؤمترات   
والنهوض  ومستقبله  العراق  خدمة  يف  تصب  اليت  العلمية  والبحوث 
بواقع التعليم العالي والبحث العلمي يف جمال الزراعة وما هلا من دور 
فعال يف مستقبل األمم. وأكد على استصالح األراضي غري الصاحلة 
مما  التشجري  و  التصحر  ومعاجلة  علمية  بطرائق  واملاحلة  للزراعة 
يقلل من درجات احلرارة والعواصف الرملية اليت تضرب البالد صيفًا .
ومن ثم كانت كلمة السيد رئيس اجلامعة أ.د. موسى املوسوي  حول 
املؤمتر ودور كلية الزراعة يف جمال تطوير أصناف الرتبة علميًا وقد 
افاد السيد رئيس اجلامعة إن العلم احلديث قد أكد ان األرض وبعض  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي األديب يلقي كلمته يف املؤمتر
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    وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك    يف املؤتمر الرابع لقسم الرتبة واملوارد املائية
الرتبة  املاء هلا تقوم جزيئات  أيصال  الرتب هي جامدة  وهامدة وعند 
بالتفاعل  وتتسع لتكون صاحلة للزراعة، بعدها القى األستاذ الدكتور 
يف  علمية  مؤمترات  هكذا  اهمية  عن  كلمة  الزبيدي  كاظم  محزة 
اىل  للوصول  والباحث  الطالب  يساعد  مما  وتصنيفها  الرتبة  جمال 
من  هلا  وما  الزراعة  واقع  لتطوير  الرتبة  ألستكشافات  علمية  اهداف 
اهمية يف بلدنا حاضرًا ومستقباًل واثنى على دور قسم الرتبة  واملوارد 

املائية يف هذا اجملال .
الرتبة  نسجة  استخدام  يف  حماضرات  هناك  وكانت   
واالغطية  الطيفية  االنعكاسية  وصفات  فيها  اجلاهز  املاء  واستشراف 
ووراثة  باألمالح  املتأثرة  الرتب  لبعض  املورفولوجي  وصفات  االرضية  

وتصنيف ترب منخفض الكعرة يف الصحراء الغربية.
اهمية  من  له  وما  العراق  يف  الزراعة  واقع  مناقشة  املؤمتر  يف  ومت 
طبقاتها  ومعرفة  العراقية  االرض  تصنيف  ومعرفة  كبرية 
يف  النوع  هذا  من  تصنيف  اي  اليوجد  إذ  العضوية  واصنافها 
خالل  من   طرحها  مت  اليت  الوحيدة  التجربة  وهذه  العربي  الوطن 
للزراعة. الصاحلة  وغري  الصاحلة  االراضي  ملعرفة  املؤمتر  هذا 
تصنيفي  نظام  العداد  جلان   بتشكيل   املؤمتر  اوصى  وقد   
املستقبلي  العمل  وتنسيق  اجلنوب  اىل  الشمال  من  العراق  لرتبة 
النظام. هذا  تطوير  على  للعمل  لتطوير  املعنية  الوزارات  باقي  مع 
معامل  على  وأطلع  الكلية  اروقة  يف  الوزير  معالي  جتول  ذلك  وبعد 
. االخرية  السنوات  خالل  حصل  الذي  والتطور  واالعمار  الكلية 

..حامت حسن مهدي

السيد رئيس جامعة بغداد االستاذ الدكتور موسى املوسوي يلقي كلمته يف املؤمتر

السيد عميد كلية الزراعة األستاذ الدكتور محزة الزبيدي يلقي كلمته يف املؤمتر
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يوم  يف  اسهامًا    
اكتمال  يوم  الوفاء... 

		 السيادة العراقية. 
احتفلت كلية الزراعة  بهذه 
يعرب  مبهرجان  املناسبة 
عن فرحتها بهذه اخلطوة 
وصول  طريق  عن  اجلبارة 
املكانة  اىل  العزيز  بلدنا 
يستحقها. اليت  الرفيعة 

جاءت هذه االحتفاالت انعكاسًا وصدًى لكل   
العلمي  احملفل  هذا  الكلية  كون  العراقيني  تطلعات 
بكل  وتتأثر  تؤثر  فهي  جمتمعها  من  اليتجزء  جزء 

مامير به  بلدنا العزيز .
فقد تواصلت االحتفاالت والنشاطات  طيلة   

     يوم   الوفاء...             
يوم اكتمال السيادة العراقية و وصول بلدنا   العزيز إلى المكانة الرفيعة التي يستحقها...
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مهرجان  مع  البداية  وكانت  يزيد  أو  كامل  أسبوع 
شعري صدحت فيه حناجر الشعراء من طلبة وضيوف 
والدعوة  الوفاء  بيوم  والفرحة  الوطن  حبب  الكلية 
للوحدة الوطنية والتسامي عن كل الشوائب البغضاء 

بني ابناء هذا البلد العزيز.
على  الشعري  املهرجان  فعاليات  اقيمت  وقد   
قاعة ابن سينا وحبضور السيد العميد األستاذ الدكتور 
الكلية  تدريسيي  من  وحشد  الزبيدي  كاظم  محزة 
وطلبتها وقد تنوعت املشاركات الشعرية ويف كل فنون 
الشعراء  من  عدد  لسان  على  انسابت  الشعر   وضروب 
الذين استضافتهم الكلية بهذه املناسبة اما طلبة الكلية 
اعجاب  على  وحاز  وحاضرًا  مميزًا  وجودهم  كان  فقد 
وطين  وحسن  ابداع  من  بة  متيز  ملا  احلاضرين  كل 
االخرى  النشاطات  ويف  االفكار  يف  ونضج  جياشة  وروح 
شهدتها اروقة الكلية معرض فين برعاية وحدة النشاط 
الثقايف تنوعت فيه املعروضات من لوحات زيتية وصور 
فوتوغرافية ومهارات يدوية كانت يف االبداع واجلمال . 
ويف لقاء مع االنسة صباح جعفر عباس مسؤولة   
وحدة النشاط الثقايف  حتدثت عن اهلدف من االحتفال 
بيوم الوفاء  فقالت: إن اهلدف من االحتفال هو معروف 
واضافة هدفًا آخر هو ألغتنام الفرصة وإلبراز ابداعات 
ومنحهم  هلم  اجملال  واتاحة  مواهبهم  وإطالق  الطلبة 
الثقة  بتطوير هذه املواهب، إذ تشكل مثل هذه املعارض 
بدى  وقد  لشخصياتهم  مهمًا  نفسيًا  عمقًا  والفعاليات 
هذا  يف  للمشاركة  االندفاع  خالل  من  واضحًا  ذلك 
املهرجان وكل املهرجانات اليت تقام يف الكلية من خالل 

االمكانيات املتاحة و امكانياتهم الشخصية .

     يوم   الوفاء...             
يوم اكتمال السيادة العراقية و وصول بلدنا   العزيز إلى المكانة الرفيعة التي يستحقها...

..رياض حمد صنكال



6العدد الثامن - آذار - 2012

 من خالل جتوالي بني املعروضات التقيت بعدد من املشاركني فيه 
النشاط  وحدة  منتسيب  احد  وهو  اجلبار  عبد  نايف  السيد  ومنهم 
الثقايف الذي حدثنا عن مشاركته وكانت لوحات متميزة خبروجها 

عن املألوف يف الواقع وااللوان واملواد املستخدمة للرسم 
كما لفت انتباهي مشاركات اخرى مثل مشاركة الطالبة   
مروه سعد جواد )وهي يف املرحلة الثانية /قسم احملاصيل احلقلية( 
اعمال  مثل  املبتكرة  االكسسوارات  من  مبجموعة  شاركت  وقد 
احلياكة باالضافة اىل لوحات فنية للشناشيل البغدادية واخليول 

املشاركة  بهذه  وفرحتها  مشاركتها  عن  حدثتنا  وقد  العربية 
كونها تاتي متزامنة مع االحتفال بيوم الوفاء والفضل يعود اىل 

الكلية واىل اسرتي اليت شجعتين على تطوير مواهيب .

أما الطالبة : رانيا لؤي حممود /طالبة يف املرحلة الثالثة    
كانت مشاركتها متميزة هي االخرى من خالل لوحات ابرزت دور 
دعم  وماتواجهه من مصاعب يف سبيل  العراقية وصمودها  املرأه  

اسرتها وابنائها 
العميد  معاون  احلمداني  محزة  بيان  الدكتور  اما   
للشؤون االدارية فقد اثنى على مستوى املشاركة والتفاعل الكبري 
الفعاليات  من  مجلة  ضمن  تاتي  اليت  املناسبة  بهذه  الطلبة  بني 
كل  دعم  على  الكلية  حرص  وأكد  الوفاء  بيوم  االحتفالية 

النشاطات وابداعات الطلبة املختلفة.
بالسؤال للدكتور جابر احلديثي  الرافدين توجهت  ربوع   جملة 
املناسبة  بهذه  افراحهم  الطلبة  شارك  الذي  الطلبة  معاون شؤون 

وحول هذه املنجزات قد حدثنا قائاًل:
  ان هذا املهرجان هو احدى الفعاليات االحتفالية مبناسبة 
يوم الوفاء كما اشاد باملشاركة الطالبية الكبرية واملفرحة اليت 
يف  الريادي  لدوره  وادراكة  الطالب  شخصية  نضج  مدى  ُتظهر 
بالشكل  توجيها  وما حيمل من طاقات خالقة البد من  جمتمعه 

الصحيح مبا يعزز من ثقافتهم ومستوياتهم العلمية.
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الرياضي  النشاط  الوفاء كانت وحدة  بيوم  االحتفاالت  و ضمن   
متنوعة  رياضية  مباريات  اقامة  يف  مشاركتها  خالل  من  حاضرة 
ابتهاجًا بهذه املناسبة و عن طبيعة املشاركة حدثتنا السيدة هاجر 
عبد اجلبار مسؤولة الوحدة قائلًة: ان مشاركة الوحدة الرياضية 
مع  بالتزامن  املنضدة  ببطولة  النهائية  املباراة  باقامة  متثلت 

احتفالية يوم الوفاء.
كما أقيمت مباريات مشرتكة بني التدريسني وعدد من    
الطلبة اضافت روحًا من احلمية على اجواء االحتفالية فضالًً عن 

مشاركات  متنوعة اخرى.
 وتستمر االفراح والبهجة مع كل خطوة على طريق ازدهار بلدنا العزيز 

وجتاوزه احملنة اليت نتمنى ان التطول ...
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استضاف قسم البستنة وهندسة احلدائق اخلبير الدولي االيرلندي 
خاللها  القى  الذي   2012/2/16 في   ) الصائغ  عبداهلل  الدكتور   (
انتاج  في  واهميتها  النباتية  االنسجة  ))زراعة  بعنوان  محاضرة 

النباتات االقتصادية((
      وتناولت احملاضرة اسس انشاء اخملتبرات العلمية اخلاصة بزراعة 
العالم، واستخدام  االنتاجية في  النباتية واهم اخملتبرات  االنسجة 
البدائل املمكنة لتفعيل كلف االنتاج في اخملتبرات، فضالًً عن السبل 
الكفيلة للتغلب على اهم املشاكل التي تواجه الباحثني واملنتجني 
في مجال زراعة االنسجة النباتية، وبعد اكمال احملاضرة زار الدكتور 
عبداهلل الصائغ اخملتبرات في زراعة االنسجة النباتية التابعة لوحدة 
العمل في  واطلع على اسلوب  الكلية  والتمور في  النخيل  أبحاث 

ألغناء  الوحدة  في  الباحثني  كادر  مع  بناءة  حوارات  واجرى  اخملتبرات 
الباحثني بآخر التطورات العلمية في مجال زراعة االنسجة النباتية. 

وحضر احملاضرة الدكتور بيان حمزة احلمداني )معاون العميد للشؤون 
االدارية( واساتذة وباحثون وطالب دراسات عليا من قسم البستنة 

وهندسة احلدائق. 

التقت مجلة ربوع الرافدين الدكتور )حسام سعد الدين( رئيس وحدة 
وانعقادها  احملاضرة  اهمية  عن  له  السؤال  ووجهت  النخيل  أبحاث 

الخبير الدولي 

  يلقي محاضرة في قسم البستة 
وهندسة الحدائق

..حامت حسن مهدي

اخلبري االيرلندي   يلقي حماضرة يف قسم البستنة وهندسة احلدائق
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فحدثنا قائالً :
 ان احملاضرة تأتي ضمن املوسم الثقافي لقسم البستنة وهندسة 
احلدائق بالتنسيق مع اخلبير الدولي في ايرلندا املتخصص بـ )زراعة 
النباتية  االنسجة  زراعة  عن  فيها  حتدث  الذي  النباتية(  االنسجة 

واهميتها في انتاج النباتات االقتصادية.
االساتذة  اطالع  زيادة  في  تتمثل  احملاضرة  اهمية  ان  ذكر  كما 
والباحثني في كليتنا على اخر التطورات العلمية احلديثة في مجال 
الثقافة مهمة في حتسني  وهذه  النباتات،  انسجة  زراعة  تخصص 
االنتاج الزراعي وخاصة اكثار النباتات املهمة افتصادياً ومن ثَم دعم 

اقتصادنا الوطني .
 

) االستخدامات التطبيقية  للنانوتكنولوجي في العلوم الزراعية (

ندوة علمية

على قاعة ابن سينا يف مقر العمادة اقيمت الندوة العلمية   
العلوم  يف  للنانوتكنولوجي  التطبيقية  باالستخدامات  اخلاصة 
الزراعية  ابعاد سرتاتيجية يف جمال االحباث  وماهلا من  الزراعية، 
أخرى  جماالت  يف  منها  االستفادة  ميكن  إذ  الغذائية،  السلة  يف  و 
مثل الطب البيطري و الطب البشري من خالل االحباث والتجارب 

العلمية والعملية يف هذا اجملال.
النانو  )علم  بأهمية  التعريف  الندوة  هدف  وكان   

تكنولوجي( الذي يتختص باملواد واالدوات املستخدمة و دراستها .
ويبلغ طول النانو  بني 1ـ100 نانوميرت )النانو ميرت هو جزء   

بااللف من جزء باالف من جزء بااللف من املرت = 10ـ 9 م(.
لقد اصبح استخدام هذه التقنية شائعًا يف صناعة األغذية والبحوث 
حبجوم  املوجودة  املواد  تتحول  ان  ميكن  ،إذ  العالقة  ذات  العلمية 
كبرية اىل مواد ذات حجوم نانوية تؤدي  فعاليات ومهام ال تقدمها 
عندما كانت حبجوم كبرية . إذ ميكن حتسني نسجة الغذاء وقوامه 
والرياضني  اغذية خاصة لالطفال  انتاج  نكهة األغذية يف  وتدعيم 
وكبار السن واغذية خالية اوقليلة الدهن، ولكنها مبواصفات تشبه 
تغليف  يف  التقنية  استخدمت  الدسم،وكذلك  كاملة  األغذية 
اكثر طزاجة  غذاء  على  للمحافظة  افضل  وبشكل  الغذائية  املواد 

وطراوة وهلا عمر خزني اطول ويف اجواء مسيطر عليها .  
ولقد انتجت اجهزة نانوية  ال يتجاوز طوهلا عدة سنتمرتات    
لتقيس املواد مثل االنف االلكرتوني ومتحسسات تزود حاجة اجلسم 
وتركيبها  األغذية  وحتدد  والربوتينات  والفيتامينات  االمالح  من 
  . البشري  لالستهالك  وصالحياتها  تلوثها  ومدى  تلفها  وسرعة 

بفوائد  اجملتمع  لتثقيف  املاسة  احلاجة  اىل  الندوة  تطرقت  كما 
هذه املواد علما إنه اليوجد اي ضرر جانيب هلا.

..أ.د. عامر خلف عزيز
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ودراسة  إجراء  بتشجيع  اهتم احملاضرون  الندوة  نهاية  ويف   
القوانني  وتشريع  الالزمة  واملعدات  االجهزة  وتوفري  النانو 
ووضع  واملنتج  للمستهلك  الهميتها  بالغذاء؛  العالقة  ذات 
اخلطط لنشر الثقافة النانونية عرب وسائل اإلعالم املقروءة 
واملسموعة واملرئية . وكما اقرتح احملاضرون ضرورة ادخال 
مادة ) النانو تكنولوجي( ضمن املقررات الدراسية اليت تدرس 
القريب  املستقبل  يف  البيطري  والطب  الزراعة  كليات  يف 
وحتدد الكوادر التدريسية الكفوءة لتدريس هذه املادة وادخال 
التدريسني ذو االختصاص يف دورات تدريبية داخل او خارج 

القطر؛ ملعرفة آخر ما توصلت إليه هذه التقانة.
  

الزي املوحد بني املعارض واملؤيد

مع بداية كل عام دراسي جديد واطاللة   
فصل دراسي مزهر،  يرى كل من المسؤولين 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في 
ارتداء   ضرورة  الجامعات   في  والمسؤولين 

الزي الموحد و االلتزام به .
 وانت تنظر الى جموع الطلبة في شوارع واروقة 
الكلية وهم يرتدون حلتهم التي  تميزهم عن 
االخرى تقف  المجتمع  بين شرائح  سواهم من 
متسائال  هل من معارض ؟...هل من مؤيد ؟...

الموحد   الزي  تطبيق  وابعاد   ماهية  لمعرفة 
ومدى االقتناع به  اخترناها موضوعًا للمناقشة.

..حامت حسن مهدي
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من  عليه  اجملتمع  يتعرف  اليت  الطالب  هوية  املوحد  الزي  يعد  
بالنظام  التزامه  ومقياس  اجلامعي  الطالب  مظهر  وهو  خالهلا  
ويعد االلتزام بالزي املوحد جزءًا من احلضارة اليت تعيشها بعض 

حتفظ  اليت  بالصورة  بها  والعمل  احلفاظ  جيب  لذا  اجملتمعات؛ 
رفد  األجيال وجتديد احملافظة على  تطلع  االبداعي حنو  كيانها 
وما  النظام  بهذا  العمل  الضروري  فمن  واألخالق.  بالعلم  طالبنا 

املوحد  بالزي  الزراعة من اإللتزام والدقة   نشاهده اآلن  يف كلية 
بني الطلبة ومن اجل معرفة مدى التزام الطلبة بذلك كانت لنا 
ربوع  التقت  املوضوع.   حول  الكلية  واساتذة  طلبة  بعض  مع  وقفة 
الرافدين الطالبة هالة فيصل مرحلة ثانية /قسم البستنة وهندسة 
احلدائق قائلًة: بإنه حالة حضارية ويف الوقت نفسه مينع التمييز 
بني طبقات الطلبة واعتربه حالة مثلى وامتنى االلتزام الطلبة  به .                       
/قسم  ثانية  مرحلة  جعفر  حسن  الطالب  التقينا  كما    
البستنة وهندسة احلدائق الذي قال: ان الزي املوحد هو حالة سلبية 
و نعده مظهر  به  نلتزم  ومتى مامت توزيعه من قبل اجلامعة سوف 
علوم  قسم  موسى  علي  مكارم  الدكتورة  وأما   . احلضاري  الطالب 
املوحد  الزي  ارتداء  املؤيدي  من  هي  االحيائية   والتقنات  األغذية 
النه يلغي الفوارق بني الطبقات االجتماعية  وقالت: امتنى ان يكون 
هناك لون ثاني يف الشتاء مثل النيلي او االسود وانا من معارضي 
ارتداء البنطلون  )اجلنيز( داخل احلرم اجلامعي وان كان لونه من 

الوان الزي.
ذكر  كما  إلنه  املوحد  بالزي  اإللتزام  للطبة  نتمى  اخلتام  يف  و   
ظاهرة حضارية، فضالًً عن كونه هوية متيز الطالب عن غريه سواء داخل 

احلرم اجلامعي او خارجه.
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زيارة الدكتور كاظم العمران إلى وحدة العالقات الثقافية و اإلعالم

الدورية  الزيارات  ضمن   
والتفقدية اليت جيريها قسم العالقات 
د.  برئيسه   ممثاًل  واإلعالم  العامة 
كاظم العمران من اجل تقويم اداء 
الوحدات اإلعالمية ومناقشة تطوير 
ادائها وجتاوز العقبات اليت تواجهها، 
استقبلت وحدة العالقات الثقافية و 
اإلعالم يف كلية الزراعة د. كاظم 
العمران رئيس قسم العالقات العامة 

واإلعالم.
سروره  كاظم  الدكتور  ابدا    
منتسبيها  والتزام  الوحدة  الداء  وثناءه 
ملى  الدكتورة  من  كل  اللقاء  وحضر 
البندر مديرة الوحدة وعدد من منتسيب 

..رياض حمد صنكال

الدكتور  كاظم العمران  يتحدث عن زيارته التفقدية من أجل تقويم أداء الوحدات اإلعالمية ومناقشة تطوير ادائها وجتاوز العقبات اليت تواجهها
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واليت تصدر عن وحدة  الرافدين  ربوع  له مع  لقاء  الوحدة ويف 
العالقات الثقافية واإلعالم كان له هذا احلديث . 

على  واطلعت  واإلعالم  الثقافية  العالقات  وحدة   زرت   
السيد  مع  اجلولة  بداية  وكان  الزراعة  كلية  عن  معلومات 
العميد األستاذ الدكتور محزة كاظم الزبيدي والذي رافقين 
بالزيارة  فرحيت  عن  له  عربت  وقد  الكلية  اروقة   يف  جولة  يف 

وكانت زيارتي هي لالطالع عن املكان الذي يشغله اإلعالميون يف 
الكلية فيما يتعلق باإلعالم والعالقات العامة ومواقع االنرتنيت 
وغريها فوجدتها باملكانة اليت تليق بإسم الكلية الرصينة اليت 

تعرب عن اجلذور املتأصلة للجامعة األم . 
فكانت أروقتها تعرب عن الرصانة العلمية واالكادميية   
اإلعالمية  االروقة  يف  ومتطورة  راقية  اجهزة  وجود  عن  فضالًً 
العامة  والعالقات  باإلعالم  اخلاصة  اإلعالمية  الوحدة  سواء 
الالزمة فضالًً عن حضور  االجهزة  بكامل  اليت وجدها جمهزة 
املوظفني مجيعهم كل يف حقل ختصصه و وجدت هناك حسب 
حقبيت للعمل واتطلع االن ان تظهر نشاطات وابداعات كلية 
الزراعة اىل العيان وكذلك ان تؤدي دورها يف اخلارطة العلمية 

تنظيم مسعاه من  اىل  يسعى  الكل  البلد حيث  والثقافية هلذا 
موقعه  من  خيدم  دئوب  بشكل  اهلرم  رئيس  اىل  موظف  أبسط 

اجلانب العلمي واالداري هلذا الكلية املعطاء.
 وحقيقة أنا أشد على أيدي كل العاملني يف هذا اجملال فهي 
وبدوري سوف  بغداد  رئاسة جامعة  حمطة مهمة من حمطات 
انقل هذا التنظيم وهذا العمل املثمر  واجلهد الوثاب اىل السيد 

رئيس اجلامعة واملساعد اإلداري لتوثيق هذه اجلهود مبا يساعد 
الدعم  من  مزيٌد  فيها  ليكون  الكلية  هلذه  املثمر  الدعم  على 
الصعيد  على  اجلامعة  يف  األوىل  الكلية  تكون  لكي  واإلبداع 

االعالمي والثقايف.
  ويف نهاية االجتماع شكر احلاضرون الدكتور  كاظم العمران 
رئيس قسم العالقات العامة واإلعالم على هذه الزيارة الكرمية من اجل 

التواصل...        
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ألول مرة في كليات الزراعة العراقية
قسم الثروة الحيوانية ينجح يف تطبيق 

تقانة زراعة األجنة يف األبقار
يف خطة طموحة  إلدخال التقانات احلديثة يف جمال التناسل، جنح فريق يف قسم الثروة  	

احليوانية بالتعاون مع وزارة الزراعة يف إدخال تقانة زراعة األجنة يف احلقل احليواني للقسم.

الدكتور    األستاذ  حاورنا  التجربة  هذه  وعن   
)حممد علي اسحاق( رئيس قسم الثروة احليوانية:

- ما هي اجلدوى من هذه التقانة ؟
نستطيع  من خالهلا  واليت  احلديثة  التقانات  من  التقنية  هذه   -
أقلمة سالالت عالية االنتاج يف البيئة العراقية فضاًل عن انها تعد 
ذات مردود اقتصادي، ، اذ من خالهلا يزرع اجلنني لبقرة من ساللة 
عالية االنتاج ومن منشأ اوربي يف رحم بقرة حملية وبذلك سنحصل 
على القابلية الوراثية الكاملة والنقية للجنني الناتج من أبوين من 

الساللة املطلوبة فضاًل عن ان اجلنني النامي داخل الرحم سيحصل 
بطبيعة  واليت  احمللية  البقرة  من  املناعية  العوامل  من  كثري  على 
احلال مكيفة مع البيئة احمللية اضف اىل ذلك ان استرياد االجنة 

ارخص بكثري من استرياد االبقار البالغة .
- كيف اجريت هذه التجربة ؟

االصطناعي  التلقيح  مشروع  إدارة  مع  بالتنسيق  ذلك  أجري   -
التابع للشركة العامة للثروة احليوانية يف وزارة الزراعة وقد هيئت 
الوالدة  هلا  سبق  واخرى  االباكري  اهلولشتاين  ابقار  من  جمموعة 
وقد ادخلت يف برنامج لتوقيت الشياع لغرض زراعة االجنة املستوردة 

..رياض محد صنكال
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من خارج العراق من مصادر عاملية معتمدة ولدينا االن جمموعة من 
االبقار احلوامل واليت نتوقع والدتها يف فرتة قريبة، وهذه أول جتربة 

يف زراعة االجنة يف كليات الزراعة يف العراق.
- ما هي أهمية توقيت الشياع؟

-هلذه العملية اهمية يف جمالني- االول اداري،اذ حتصل الوالدات 
خالل شهر واحد وبذلك تسهل ادارة املواليد ورعايتها، والثاني هو 
. وحنن  فيها الستقبال اجلنني  االجنة  زرع  يراد  اليت  االبقار  تهيئة 

االن لدينا والدات خالل شهري شباط وحتى نهاية آذار.
- هل هذه أول مرة تطبق فيها تقانة توقيت الشياع؟

-لدينا جتارب سابقة يف هذا اجملال على األغنام وُدرب الطالب يف 
القسم إلجراء هذه التقانة خالل الدروس العملية، وقد  حصلنا على 
يف  دراسات  طلبة  حاليا،لدينا  مستمرة  التزال  والوالدات  والدة.   14
جمال التقانات املتطورة يف اكثار احليوانات ويعمل حاليا طالبان 
يف  والسرعة  الفائق  التجميد  جمال  يف  الدكتوراه  على  للحصول 
لتشخيص  العالي  املعهد  مع  بالتعاون  لألغنام  اخلارجي  االخصاب 

العقم والتقانات املساعدة يف البحوث التابع جلامعة النهرين.
لقطاع  خدمة  والنجاح  التوفيق  كل  لكم  أمتنى  اخلتام  ويف 

الثروة احليوانية.
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لالطالع على سري االمور االدارية والفنية يف كلية الزراعة  ...   
زارت ربوع الرافدين مكتب السيد معاون العميد للشؤون االدارية )الدكتور بيان محزة ( وأجريت معه هذا اللقاء:

يف  مسؤولياتكم  ضمن  تقع  اليت  املهام  أبرز  ماهي   .. بيان  دكتور   
الشؤون االدارية؟

تتكون من جمموعة من الشعب والوحدات اليت متثل اهليكلية االدارية 
والتخطيط  الدراسات  وشعبة  البشرية  املوارد  شعبة  وهي  والفنية 
واحلاسبات   واالليات  والصيانة واخلدمات  والتنسيق  املتابعة  وشعبة 
الرياضي  والنشاط  الزراعية  واحلقول  اهلندسية  فهي  الوحدات  أما 
والفين ووحدة املولدات ، وتقع ضمن واجباتنا املتابعة اليومية لسري 
ملعاجلة  والدقيق  الصحيح  بشكل  والوحدات  الشعب  هذه  يف  العمل 

مواقع اخللل اينما وقع 
االداري خالل فرتة قصرية،  املعاون  بيان لقد تسلمت مهام  دكتور  

ماهي ابرز االعمال املنجزة خالل هذة الفرتة ؟
اكمال  على  حرصنا  االدراي  املعاون  مهام  استالم  بداية   منذ     
اخلطط السابقة اليت كان يتابعها الدكتور محيد خربيط املعاون 
االعمال  من  العديد  عن  اجنازها فضالًً  وترية  ورفع  السابق  اإلدراي 
العميد  السيد  قبل  من  املباشرة  واملتابعة  الكلية  عمادة  مع  بتعاون 
الدكتورمحزة الزبيدي اذ ميكن اجياز ابرز االعمال مبتابعة العمل 
يف أروقة الكلية اىل االلتزام بالدوام الرمسي واتباع السياقات املنهجية 

يف العمل االدراي . 
   كما مت اجناز الكثري من محالت االعمار داخل الكلية ومنها اعادة 
ترميم شعبة املوارد البشرية  وشعبة الدراسات العليا وبناية احلضانة 
يف احلي السكنيب وبناء بناية جديدة لقوة محاية الكلية كما قمنا 
مبتابعة شخصية من السيد العميد باجناز نصب مضخة كهربائية 
وخط انابيب ابالستيكي حتت االرض اليصال مياه الري اىل ساحات 
الكلية وكذلك مت تبليط شوراع املدخل الرئيس للكلية بالتعاون مع 
امانة بغداد مشكورة ، كما واقامات الصيانة واخلدمات بعدة مشاريع 
منها تاهيل وحدة حبوث النخيل والنباتات الطبية واجراء التأسيسات 
الكهربائية . وكذلك القاعات الدراسية وتكييف القاعات من تدفئة 
و تربيد وتأهيل عدد من الباصات اجلامعية اخلاصة خبطوط نقل 
االنقاض  برفع  واالستمرار   . مالكاتنا  من  ذاتية  جبهود  املوظفني 
الصيانة  وحدة  وتقوم   . الرتميم  لعمليات  املرافقة  البناء  وخملفات 
حاليا بتنفيذ ظلة كبرية لوحدة النباتات الطبية والعطرية  و بشكل 

مباشر . 
جرى حديث حول سلف املوظفني وسلف صندوق االسكان،   

هل مت ترويج معامالت بهذا اخلصوص؟ 
عن  فضاًل  الرشيد  مصرف  سلف  برتويج  مستمرون  حنن   
صندوق االسكان وحسب الضوابط املعمول بها . وحنن حريصون على 
ازالة كل العقبات اليت تعرتض سري العملية  العلمية وجعل الكلية 

بيئة دراسية مثالية قدر املستطاع . 
محزة  بيان  الدكتور  للسيد  بالشكر  نتقدم  احلوار  هذا  ختام  يف   
التوفيق  الكلية  يف  العاملني  لكل  ونتمنى  اإلدراية   للشؤون  العميد  معاون 

والسؤدد يف إجناز مسؤولياتهم املكلفني بها . 

لقاء مع السيد معاون العميد للشؤون االدارية

..رياض محد صنكال
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من الوحدات الفنية في كلية الزراعة والثرية في منجزاتها على الرغم عمرها القصير، اذ   
تأسست في عام 2009 وكانت مميزة في برامجها الريادية والتي كانت من أبرزها مشروع 

الفطر المحاري الذي حقق نجاحًا متميزاً .

حاورنا  الوحدة  هذه  إجنازات  عن   
الوحدة  مسؤول  حممد  عودة  ساجد  الدكتور  
هندسة  و  البستنة  قسم  يف  والتدريسي 
ونشاطات  تأسيس  عن  حدثنا  الذي  احلدائق 

الوحدة قائاًل:
 ابرز نشاطات الوحدة يف ادارة مشروع الفطر 
هذا  يف  عدة  حبوث  اجنزت  وقد  احملاري 
املصادقة  مت  عملها  جناح  ونتيجة  اجملال 
على انتاجها يف العام الدراسي  2011-2010 
ووضعت خطط حبثية جديدة يف مطلع هذا 
العام حول النباتات العطرية والطبية فضالًً 
وفطر  احملاري  الفطر  مشروع  يف  عملها  عن 
االزرار االمسر واالبيض ، ومت احلصول على 
دولة  ومن  الزراعة  وزراة  من  سالالت  عدة 
يف  الباحثني  من  عدد  ومن  الشعبية  الصني 

التحقوا  اليت  الدورات  خالل  من  الوحدة 
الطبية  النباتات  بذور  اما   ، الصني  يف  بها 
عليها  احلصول  استطعت  قد  والعطرية 

بشكل شخصي من عدد من الدول .
استطاعت الوحدة اكثار ما يقارب   
من 60 نوعًا من النباتات الطبية واالستفادة 
منها يف تدريب الطلبة وتعريفهم بها فضالًً 
عن اجراء البحوث العلمية من قبل الباحثني 
عمادة  قبل  من  تكرميهم  ومت  الوحدة  يف 
الكلية بكتب شكر رمسية ، وحنن مستمرون 

بالبحث والتدريب يف آن واحد . 
إنشاء  من  األهداف  أبرز  هي  ما   ، ساجد  د. 

هذه الوحدة ؟
استعمال  يف  الوعي  لنشر  نسعى   
دراسة  وكذلك  وعالجيًا  طبيًا  النباتات 
الطبية  النباتات  منو  على  املؤثر  العوامل 

وزيادة املواد الفعالة فيها . 
و  اجلزيل  بالشكر  نتقدم  اخلتام  يف  و   
نتمنى التوفيق والنجاح اىل الدكتور ساجد خدمة 

للمسرية العلمية .

وحدة النباتات الطبية والعطرية
التأسيس واألهداف

..رياض محد صنكال
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شعبة املوارد البشرية
..رياض محد صنكال المهام والمسؤوليات

لكل  أهمية  من  فيها  ملا  الرمسية  الدوائر  كل  ويف  الكلية  يف  املهمة  األركان  من  البشرية   املوارد  شعبة  تعد   	
وعن  الشعبة  هذه  وعن  التقاعد،  سن  بلوغه  إىل  تعيينه  منذ  ومتعلقاته  املوظف  بسرية  تهتم  إذ  فيها،  املنتسبني 

مهامها حاورنا السيدة  أميمة مديرة  شعبة املوارد البشرية .
ماهي مسؤوليات هذه الشعبة؟

بداية  من  الكلية  منتسيب  متعلقات  بكل  الوحدة  تعنى   
الداخلي  والتنسيب  اخلدمات  ونقل  والعالقات  الرواتب  اىل  تعيينه 
واخلارجي كذلك جتهيز االحصائيات وصحة صدور الوثائق كما 
تهتم بصحة صدور الوثائق بشكل خاص وهناك متابعة دورية كل 

ثالثة أشهر حول هذا املوضوع. 
ما هو السبب يف تغيري اسم )قسم الذاتية( إىل شعبة املوارد البشرية؟

اهليكل  تغيري  بعد  وذلك   2010 عام  يف  االسم  تغيري  مت   
التنظيمي يف اجلامعة اذ مت اقامة افتتاح وحدات اخرى فشعبة املوارد 
جامعة  رئاسة  يف  االدارية  الشؤون  قسم  اىل  ادراجها  تعود  البشرية 

بغداد.
ماهي األمور اليت جتري متابعتها بشكل دوري يف الشعبة؟

هناك العديد من األمور اليت تتم متابعتها بشكل دوري منها   
صحة صدور الوثائق ومتابعة بشكل دوري لتحديد املوظفني الذين 
تصل اعمارهم اىل السن التقاعدي كذلك ترويج معامالت حتديد 
ميدد  اجلديد  والقانون  سنة   70 عمر  حتى  للتدريسيني  اخلدمة 
وهي  واحدة،  سنة  فيمدد  املساعد  واملدرس  املدرس  اما  فقط  سنتني 
ضمن صالحيات السيد معالي الوزير. كذلك العالوات والرتفيعات 
املخصص  الزمين  السقف  تعديله ضمن  ويتم  دورية  ملتابعة  خيضع 
وكذلك نرفع خالصة خدمة أىل اجلامعة لرفع املوظف اىل الدرجة 

االعلى وحسب االستحقاقات.
ماذا بشأن اإلجازات؟

 تقع االجازات ضمن ضوابط معمول بها مثال اجازة األمومة حمددة 
من  يستقطع  وال  العالي  التعليم  ملوظفي  راتب  بنصف  واحدة  سنة 
املرضية هلا ضوابط حمددة بعد  املوظفة كذلك االجازات  رصيد 

جلب ما يؤكد ذلك من املستشفيات املتخصصة.
ماهي املهام األخرى اليت تقوم بها الشعبة ؟

متابعة االوامر والتبليغات الدورية من اجلامعة وتعميمها   
بالدوام  وااللتزام  االيفادات  وكذلك   املتخصصة  االقسام  على 

الرمسي.
مديرة  أميمة  السيدة  إىل  اجلزيل  بالشكر  نتقدم  اخلتام  يف  	
شعبة املوارد البشرية ونتمنى لكل موظفي الشعبة املوفقية  والتقدم يف 

عملهم .
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استخدام الوسائل اإلرشادية يف عملية نشر التقانات الزراعية

       
 
	

يف  املهمة  املوضوعات  من  اإلرشادية  الوسائل  موضوع  يعد   
اليت تستخدم  األدوات  وذلك العتبارها   ، الزراعي  اإلرشادي  العمل 
اليت  اجلديدة  الزراعية  واألفكار  التقانات  وتوضيح  فهم  زيادة  يف 
واسع من  العمل على توصيلها إىل مجهور  ، فضالًً عن  يتم نشرها 

املسرتشدين . 
إذ أن اهلدف الرئيس لإلرشاد الزراعي كنظام تعليمي هو   
واملهارات واالجتاهات،  املعارف  إحداث تغيريات سلوكية مرغوبة يف 
أفراد  مع  املتنوعة  جماالته  يف  يعمل  الزراعي  اإلرشاد  ألن  ونظرًا 
االجتماعية  واملستويات  الشخصية  اخلصائص  يف  متباينني 
الفهم  على  والقدرة  اخلربات  وكذلك  واالقتصادية  والثقافية 
طرائقه  من  ينوع  أن  الزراعي  اإلرشاد  على  بد  ال  فكان  واإلدراك 
يتيحه  عما  فضالًً   ، التباين  هذا  يقابل  أن  يستطيع  حتى  ووسائله 
التنويع من فوائد كبرية يف عملية نشر التقانات الزراعية العلمية 
والعملية إىل مجهور املسرتشدين ، فاهلدف من تعدد وتنوع الوسائل 
املسرتشدين  مجهور  أفراد  من  فرد  كل  تأثر  ضمان  هو  اإلرشادية 
قد  أنه  إذ   ، تقانات جديدة  و  أفكار  من  الزراعي  اإلرشاد  يقدمه  مبا 
رمبا  ولكن  إرشادية معينة  بوسيلة  وتأثر  استجابة  ما  لفرد  يكون  ال 
اإلرشادية  فالوسائل  أخرى  إرشادية  بوسيلة  ويستجيب أكثر  يتأثر 
تعمل على أثارة وتشويق مجهور املسرتشدين يف تلقي ما يرسل إليهم 
من حقائق ومهارات زراعية نتيجة الستخدامها أكثر من حاسة يف 

عملية التعليم . 
عنها  يسمعون  اليت  األشياء  عن   %10 يتذكرون  فاألفراد   
على  تعتمد  اليت  األشياء  عن  و%90  يرونها  اليت  األشياء  عن  و%50 
السمع والرؤيا والعمل يف آن واحد ، وهذا ما أكدته نظريات التعليم 
احلديثة على ضرورة تدعيم العملية التعليمية اإلرشادية باستخدام 
خمتلف الوسائل اإلرشادية يف عملية نشر التقانات الزراعية احلديثة 
إىل مجهور املسرتشدين ذلك ألنها تعمل على زيادة فاعلية طرائق 

التعليم املختلفة كطريقة احملاضرة واملناقشة واالجتماع واإليضاح 
احلقلي وغريها من الطرائق املستخدمة يف التعليم اإلرشادي . 

الوسائل  فاعلية  مدى  حول  دراسة  أجريت  الصدد  وبهذا   
الوسائل  قدرة  الدراسة  أثبتت  إذ  احلقائق،  تعليم  يف  التعليمية 
من  أفضل  وبشكل  احلقائق  أنواع  خمتلف  نشر  على  التعليمية 
التعليمية  الوسائل  فيها  تستخدم  مل  اليت  التقليدية  الطريقة 

السمعية والبصرية ، كما أنها وفرت يف الوقت، فضالًً عن دوام التعلم 
عن طريق الوسائل التعليمية ولفرتة أطول يف الذاكرة . وعلى هذا 
األساس جيب العمل على توفري الوسائل اإلرشادية مبختلف أنواعها 
من  استخدامها  ليتسنى  والسمعية_البصرية  والبصرية  السمعية 
قبل املرشدين يف عملية نشر التقانات الزراعية ألنها املعيار األساس 

يف جناح أي نشاط أرشادي زراعي .

  م.م.علي لطيف املشهداني
قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيا ت
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د. محيــد عبــود جبــــر                                                                                          
قسم علوم األغذية 

والتقانات االحيائيــة    
لالغذية  التعريفية  الصيغ  ختتلف    
 Genetically وراثيا   املعدلة 
Modified  ) GM (   Foods  ولكنها 
مجيعا تتفق على أنها اغذية تغريت فيها 
بصورة  الحتدث  بطريقة  الوراثية  املادة 

بل   ، التقليدية  بالطرائق  او  طبيعية 
تلك اليت مت تطويرها من خالل علم التقانات 
الوراثية واليت تعتمد على  االحيائية واهلندسة 
  DNA النووي  احلامض  احتاد  أو  دمج  عملية 
 Recombinant يسمى  ما  على  للحصول 
DNA  ، تسمى عملية نقل اجلينات او املورثات  
هذه بعملية التعديل الوراثي  ، فالكائنات احلية 
نقلت  اليت  حيوانات  او  نباتات  كانت  سواء 
وراثيا املعدلة  بالكائنات  تسمى  اجلينات  اليها 
  Genetically  Modified organism
تسمى  منها  املشتقة  األغذية   وان    )  )GMO
باألغذية املعدلة أو احملورة وراثيا . وقد أنتشرت 
يف األسواق أصناف كثرية من األغـذية املعدلة 
وراثيًا كاخلضروات واللحوم واألمساك وغريها 
،وأصبحت عملية خلط اجلينات ختيف اجلميع 
معدل  ماهو  بني  مييز  ال  املستهلك  أصبح  إذ 
هنالك  والزال   ، طبيعي   ماهو   وبني  وراثيا 
جينيا   احملورة  احملاصيل  زراعة  من  ختوف 
، إذ  وتناول األغذية املشتقة منها احملورة وراثيا 
املخاطر  من  سالمتها  تثبت  مل  اآلن  حتى  أنها 
بعض  تسبب  أن  ميكن  أنها  كما  الصحية 
تنتقل  وقد   ، كالسرطان  اخلطرية  األمراض 
املنتشرة  البكرتيا  اىل  وراثيا  املعدلة  اجلينات 
ومن ثم تسبب االمراض املتعددة لالنسان. كما  
يف   وراثيا  املهندسة  للكائنات  السليب  التأثري  أن 
السلسلة الغذائية الطبيعية قد يؤدي اىل تدمري 
البيئة كلها ،  حيث ان الكائن اجلديد سيتنافس 
مع اقرانه الربية  مسببا تغريات غري متوقعة يف 

ومن  احمليطة  البيئة 
واملاء،  الغذاء  تلوث  ثم  
احتواء  املستحيل  ومن 
واعادة  التغريات  تلك 
ماكانت  اىل  البيئة 
مااطلقت  اذا   ، عليه 
املهندسة  الكائنات 
والبكرتيا  وراثيا 
عنانها  والفريوسات 
احمليطة.  البيئة  يف 
يف  ماحيصل  وبعكس 
التلوث الكيميائي او الذري ، فالتاثريات السلبية 
اجلينات  هندسة  حالة  يف  احمليطة   البيئة  يف 
الميكن السيطرة عليها . مقابل ذلك هناك من 
يرى أن األغذية املعدلة وراثيا هي احلل األمثل 
من  الفقرية  الدول  حاجة  وسد  اجملاعة  التقاء 
الغذاء ، وأنها احلل السحري الذي يستطيع أن 
إذ تشري احصائيات   ، العامل  يواكب منو سكان 
سكان  عدد  بلوغ  احتمال  اىل  الدولي  البنك 
العامل يف عام 2050 اىل 10 مليار نسمة ، وتشكل 
الدول الفقرية اكثر من 90 % من نسبة الزيادة 
األغذية  تساهم  كما   ، العامل  يف  السكانية 
النقص  حاالت  تعويض  يف  ايضا  وراثيا  احملورة 
يف األغذية الغنية باملواد الربوتينية واحلوامض 
 3  Omega اوميكا   نوع  املشبعة  غري  الدهنية 
االخرى  الضرورية  الغذائية   والعناصر   ، مثال  
، خصوصا وان هناك جتارب كثرية  قد أثبتت 
جناحها يف هذا اجملال  .  لذلك فقد  اختلفت 
احملورة  لالغذية  ومعارض  مؤيد  مابني  اآلراء 

وراثيا. 
لقد دخلت األغذية احملورة وراثيا اىل   
مشلت  وقد     1996 عام  منذ  العاملية  االسواق 
حمصول  منها  عديدة  غذائية  مواد  القائمة 
والقطن  والكانوال  والذرة  والرز  الصويا  فول 
البلدان  إلزدياد  ونتيجة   ، وغريها  والطماطم 
املنتجة لالغذية املعدلة جينيا ، وانفتاح االسواق 
األغذية  انواع  مجيع  امام  والعراقية  العربية 
ودخول  احلدودية  املنافذ  على  الرقابة  وانعدام 
هذه املنتجات من دون فحص مما يشكل خطرا 

عاما ، لذا تقتضي احلاجة اىل تأسيس خمتربات 
علمية متخصصة بتقنيات البيولوجي اجلزيئي 
احلديثة وان تتعاون الدوائر واملؤسسات العلمية 
الصحة  و  التجارة  وزارة  والسيما  العالقة  ذات 
اجلهاز  اىل  التابعة  املختصة  واللجان   والزراعة 
ووزارة  النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي 
واملراكز  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
كوادرها  بتدريب  وذلك  فيها  املعنية  البحثية 
وراثيا  املعدلة  األغذية  عن  الكشف  طرائق  على 
املنافذ احلدودية  الداخلة عرب  البضائع  جلميع 
يف  املوجودة  األغذية   عن  ايضا   والكشف   ،
االسواق احمللية وكذلك ممكن ان يتم التعاون 
البحثية  املشاريع  جمال  يف  اجلهات  تلك  مع 
تقنيات  من  لالستفادة   العليا  الدراسات  لطلبة 
عن  والتحري  الكشف  يف  اجلزيئي  البايولوجي 

األغذية املعدلة وراثيا .
ماهيه تقنية الـ PCR  وكيف يتم الكشف عن 

األغذية احملورة وراثيا؟
خمتصر  هو    PCR الـ  مصطلح  ان   
 Polymerase Chain Reaction للجملة  
التقنية  يف عام 1985 من قبل  وقد ظهرت هذه 
العامل Kary mullis   واستخدمت يف العديد 
من التطبيقات منها الكشف عن املسببات املرضية 
والفايروسات  كالبكرتيا  اجملهرية  االحياء  من 
زراعة  علم  يف  استخدمت  الزراعي  اجملال  ويف 
االنسجة أو مايسمى Tissue cultureللتعرف 
التحوير  عن  والكشف  الوراثية  االصول  على 
الطيب  اجملال  ويف  املختلفة  النباتات  اجليين يف 
علم   ويف   ، واالبوة  النسب  اثبات  يف  استخدمت 
 )  Forensic Science( اجلنائية  االدلة 
استخدمت يف  حتليل  البصمة الوراثية وحتديد 
هوية املتهمني وكذلك التعرف على هوية رفاة 
مقارنتها   بعد  اجلماعية  املقابر  يف  االشخاص 
األغذية  جمال  ويف   ، مرجعية  وراثية   مبصادر 

فقد استخدمت هذه التقنية 
كبديل مناسب لتقنية الالليزا)ELISA( اليت  
املواد  عن  الكشف  يف  استخدامها   على  اليَعول 
تتعرض  اليت   املصنعة  األغذية  يف  الربوتينية 
للتغيري نتيجة املعامالت احلرارية اثناء اعدادها 

  Polymerase Chain Reaction (PCR(  استخدام تقنية الـ
في الكشف عن األغذية المحورة وراثيا 
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وحتضريها ،  وكذلك يف حتديد حاالت الغش 
حالة  يف  كما    ، اللحوم  خصوصا  األغذية  يف 
خلط حلوم االبقار مع حلوم الكالب أواخلنازير 
املاعز  حبليب  االغنام  حليب  خلط  أو  وغريها 
هذه  استخدمت  وكذلك  غذائية  قيمة  االقل 
حمور  الغذاء  كان  اذا  ما  حتديد  يف  التقنية 
ويف   . الوراثي  التحوير  نسبة  ومعرفة  وراثيا 
PCR تعتمد  الـ   كل هذه احلاالت فان تقنية 
 ،   DNA الوراثية   املادة  ودراسة  حتليل  على 
الوراثية التتاثر  املادة  خصوصا يف األغذية فان 
باملعامالت التصنيعية كما هو احلال مع املواد 
الربوتينية . ان فكرة تقنية الـ PCR   هي مشابة 
لفكرة مضاعفة جزيئة الـDNA  داخل اخللية 
احلية  )invivo(باستثناء ان عملية التضاعف 
احلية  اخللية  خارج  حتدث  التقنية   هذه  يف 
يشمل  هنا  التضاعف  ان  كما    )   invitro(
  )Target( قطعة معينة  وحمددة متثل اهلدف
يف مصدر جزيئة الـ DNA  وليست كل جزيئة  
الـ  DNA كما هو احلال يف النظام اخللوي ، 
التقنية جيري  التضاعف يف هذه  ان  فضالًً عن 
من  اكثر  على  احلصول  لضمان  مرات   لعدة 
نسخة من اجلني  املطلوب ، ومن ثم يتم الكشف 
املعروفة  التقنيات  باحدى  التضاعف  نواتج  عن 
احلساسية  أن  الكهربائية.  اهلجرة  تقنية  مثل 
معينة  ظروف  اىل  حتتاج  التقنية  هلذه  العالية 
للفحص وجيب ان يصمم املخترب بطريقة متنع 
التحاليل  من  التضخيم  بنواتج  التفاعل  تلوث 
السابقة ، أوانتشار التلوث مابني العينات والذي 
موجبة  نتائج  على  احلصول  اىل  يؤدي  قد  
خاطئة .  وعموما فان خمترب  الـPCR    يتألف 

او خمتربات معزولة عن  اقسام  عادة من ثالثة 
بعضها وموزعة كاالتي : 

1– خمترب الستخالص الـ  DNA  من النسيح 
النباتي او احليواني أو البكتريي او عينة الغذاء  
طريقة  ان  اىل  االشارة  من  البد  وهنا  غريها  أو 
املراد  األمنوذج  حسب  ختتلف  االستخالص 

تضخيم جزيئة الـDNA  فيه   . 
2- خمترب اعداد األمنوذج االساسي او مايسمى 
املراد    DNA الـ  لعينة   Master mix باالـ  
حيدد  خاصة   جداول  هناك  ان  إذ  تضخيمها، 
لعملية       الالزمة   االساسية  املواد  تراكيز  فيها 
  primer وتركيزالبادىء   نوع  مثل     PCR
املنقوصة  النرتوجينة  القواعد  وتراكيز 
انزيم  وتركيز       )dNTPs( االوكسجني 
   Taq polymerase    التضاعف الذ ي يسمى
لعمل  الضرورية  املغنيسيوم  ايونات  وتركيز 
  Kits االنزيم  ، وترد هذه املواد عادة على شكل
من شركات عاملية متخصصة، كما يتم حتديد 
عدد الدورات  للحصول على العدد املطلوب من 
نسخ  الـ DNA  اهلدف . ومن ثم جترى عملية 
التضخيم جبهاز الـ  PCR   املزود حبمام  حراري 
دوار يدعىThermocycler  والذي يعمل وفق 
برنامج خاص. تتم هنا عملية التضخيم بثالث 
املزدوج   DNAالـ شريط  انفتاح  هي  خطوات 
 Melting أو Denaturation  بعملية تسمى
ثم    ، دقيقة   مدة  ْم   94 حوالي  حرارة  على 
درجة  على    primer البادىء  ارتباط  خطوة 
حوالي 50ْم مدة 45 ثانية  وتسمى هذه اخلطوة 
االستطالة  خطوة  واخريا   )  annealing(
72ْم  درجة  على    Extension وتسمى  اوالبناء 
االوىل  الدورة   تنتهي  وبذلك  دقيقتني   مدة 
التضخيم  عملية  تكرر   ، التضخيم   لعملية 
الوقت احملدد  بعد كل دورة حلني االنتهاء من 
على  احلصول  يتم  مبوجبة  والذي  للربنامج 
العدد املطلوب من نسخ الـ DNA اهلدف.                               
التضخيم   نواتج  عن  للكشف  خمترب   -3
 Poly الكهربائية  اهلجرة  تقنية  باستخدام 
 . acryl amide gel electrophoresis
السابقة  التضخيم  نواتج  تعريض  يتم  وهنا 
للفصل على هالم الـ Agrose  بطريقة اهلجرة 
احلزم  هذه  مواقع  على  للتعرف  الكهربائية  
االوزان  اىل  استنادا  اجلزيئية  اوزانها  ومعرفة 

ترحليها  يتم  اليت  السيطرة  لنماذج  اجلزيئية 
على اهلالم نفسه وحتت الظروف نفسها  ويتم 
الكشف عن حزم الـDNA املفصولة باستخدام 
.   ومن خالل حتديد  الفوق بنفسجية  االشعة 
مواقع مناذج السيطرة والنماذج اليت يتم البحث 
التطابق  مدى  معرفة  ميكن  الدراسة  قيد  عنها 
الغذاء  اذا كان  ما  وبالتالي حتديد  من عدمه 
. اما التحليل الكمي ملعرفة  حمور وراثيا ام ال  
نسب التحوير الوراثي فيمكن استخدام نوع اخر 
 Real Time يسمى      PCR الـ  تقنيات  من 
PCR   ، ويف هذا النوع من االجهزة ميكن حتليل 
املفصوله  للحزم  الضوئي  االمتصاص  اوقياس 
على طول موجي معني ومن ثم رسم العالقة بني 
أعتمادا  احلزم  هذه  وتركيز  الضوئية  الكثافة 
ومن  الغرض  هلذا  معدة  قياسية  حماليل  على 
ثم حتديد تركيز اجلني احملور وراثيا ومن ثم 

حتديد النسبة املئوية للتحويرالوراثي .

       شكل )1( خمطط ميثل جممل اخلطوات اليت حتصل يف تضخيم 
                  PCR بتقنية الـ DNA  جزيئة الـ

شكل )2(  :   الكشف عن نواتج تضخيم جزيئة الـ DNA )  بتقنية 
 Poly   acryl  amide gel   باستخدم تقنية الـ  ) PCR    الـ

  Ethidium bromide بالـ  التصبيغ  بعد    electrophoresis
ثم تعريضها اىل االشعة  فوق البنفسجية  لتصوير شرحية اهلالم 
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 swine أو   Swine influenza )باإلجنليزية:  اخلنازير  إنفلونزا 
flu أو hog flu أو pig flu ( هو أحد أمراض اجلهاز التنفسي اليت 
أورثوميكسوفرييداي  أسرة  إىل  تنتمي  إنفلونزا  فريوسات  تسببها 
يف   غالبًا  تؤثر  اليت   ) Orthomyxoviridae )باإلجنليزية: 
يف  اإلنفلونزا  بتفشي  يتسبب  الفريوسات  من  النوع  هذا  اخلنازير. 
املتحدة  الواليات  منها  الدول  من  عدد  يف  دورية  بصورة  اخلنازير 
واملكسيك وكندا وأمريكا اجلنوبية وأوروبا وشرق آسيا . فريوسات 
إنفلونزا اخلنازير تؤدي إىل إصابات ومستويات مرتفعة من املرض، 
ضمن  املرض  عن  الناجتة  الوفاة  معدالت  باخنفاض  تتميز  لكنها 
اخلنازير وحتى عام 2009 مت التعرف على ستة فريوسات إلنفلونزا 
وH3N1 و  H1N2و  H1N1اخلنازير وهي فريوس اإلنفلونزا ج و
وتبقى هذه الفريوسات منتشرة ضمن اخلنازير   .H2N3و  H3N2
على مدار العام، إال أن معظم حاالت االنتشار الوبائية ضمن اخلنازير 

حتدث يف أواخر اخلريف والشتاء كما هو احلال لدى البشر.
          كان انتقال فريوس إنفلونزا اخلنازير لإلنسان نادرا نسبيًا 
تعطيل  إىل  يؤدي  استهالكه  قبل  اخلنزير  حلم  طبخ  أن  وخاصة 
الفريوس. كما أن الفريوس ال يسبب أعراض اإلنفلونزا لإلنسان يف 
معظم األحيان ويتم معرفة إصابة الشخص باملرض فقط بتحليل 

تركيز الضد يف الدم. 
إنفلونزا اخلنازير من اخلنازير إىل  انتقال فريوس  أن احتمالية  إال 
البشر قد زادت مؤخرًا نتيجة التحورات اجلينية اليت حدثت يف دنا 
جمال  يف  العاملني  األشخاص  العدوى  تصيب  ما  وعادة  الفريوس، 
تربية اخلنازير فقط حيث يكون هناك اتصال مستمر مما يزيد من 
احتمالية انتقال الفريوس. منذ منتصف القرن العشرين مت تسجيل 
مخسني حالة بشرية مصابة بفريوس إنفلونزا اخلنازير، وعادة تكون 
كاحتقان  الشائعة  اإلنفلونزا  ألعراض  مشابهة  العدوى  أعراض 
وسعال  العضالت  يف  وآالم  وإرهاق  اجلسم  حرارة  وارتفاع  البلعوم 

وصداع
- هناك عدة أنواع من انفلونزا اخلنازير، وكما هو احلال بالنسبة 
تبادل  تستطيع  املختلفة  االنفلونزا  فريوسات  فإن  البشر  ألنفلونزا 

اجلينات فيما بينها.   
 - وينتشر الفريوس املسّبب للمرض بني اخلنازير عن طريق الرذاذ 

واملخالطة املباشرة وغري املباشرة للخنازيراحلاملة للمرض.
 )H1N1( توكد منظمة الصحة العاملية ان اإلصابات هي من ساللة
االنفلونزا  عن  خمتلفة  هي  النوع  من  اخلنازير  انفلونزا  لفريوس 
فهي  نوعها  من  جديدة  هي  النسخة  هذه  ان  إذ  لإلنسان  املومسية 
حتتوي على جينات مشرتكة لفريوسات اإلنسان والطيور واخلنازير 
انفلونزا  عليها  أطلق  نوعها  من  جديدة  انفلونزا  نتجت  وبذلك 

اخلنازير كما هو موضح يف الصورة ادناه . 

ساللة  من  هو   1918 عام  يف  اسبانيا  اصاب  الذي  االنفلونزا  وباء 
H1N1  وهو من ذات الساللة احلالية

أطلق عليه األنفلونزا »األسبانية« ألن الصحافة األسبانية كان هلا 
السبق يف متابعته وتقديم التغطية الصحفية له، إذا مل تكن أسبانيا 

منخرطة يف احلرب العاملية األوىل أنذاك .  
العامل يف ذلك   أصيب ما يقارب مليار شخص، حنو نصف سكان 

الوقت، أي ما يعادل  واحد من كل اثنني على كوكب األرض 
وقد أسفر هذا الفريوس عن قتل عدد من األشخاص يفوق حمصلة 
ضحايا أي وباء على اإلطالق، حبيث تفوق على وباء الطاعون الذي 

عرف باملوت األسود يف العصور الوسطى. 
يعتقد أن هذا الفريوس رمبا أدى دورا يف إنهاء احلرب العاملية األوىل 
عدد  فكان  القتال  من  يتمكنوا  فلم  باملرض  اجلنود  أصيب  حيث 

الضحايا نتيجة اإلصابة بالفريوس أكثر من ضحايا احلرب. 
هل ميكن أن يصاب البشر بهذا الفريوس؟                                                          

انفلونزا اخلنازير ال تصيب البشر عادًة، لكن قد حتدث عدوى للبشر 
الذين يتعاملون مع  اخلنازير بشكل مباشر.            

للبشر ومن ثم ينتقل من شخص  العدوى  تنقل اخلنازير  أن  ميكن 
إىل آخر                                                               

ما هي أعراض و طرائق انتقال هذا الفريوس؟                                                      
أن انتقال هذا الفريوس بني البشر حيدث بنفس طريقة االنفلونزا 
املومسية أي بالسعال و العطس أو مالمسة شي ملوث بالفريوس من 
ثم بعد ذلك ملس العني أو الفم أو االنف                                                                          

ينتقل الفريوس عن طريق أكل حلم اخلنزير إذ  أن الدرجة العالية 
للطهو تقتل الفريوسات مجيعها.                             

ما هي انفلونزا الخنازير ؟
د. عامر عبد الرمحن الشيخ ظاهر

  )أستاذ مساعد(
    قسم علوم األغذية
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تكنولوجيا السكريات المتعددة الجديدة

  د. اهلام امساعيل الشمري 
  قسم علوم األغذية       

 
 
 

والقت  اجلديدة  ملتعددة  ا  السكريات     تكنولوجيا  أزدهرت   
يف  املتقدمة  التقنيات  لتواكب  االخرية  السنوات  يف  كبريا  أهتماما 
واحلاجات  املتجددة  املستهلك  طلبات  ولتليب  املنتجات  صناعة خمتلف 
الصناعية، إذ أن التطبيقـات الرئيسة ملنتجات هذه التكنولوجيا املتقدمة 

تتمثل بأستخدامها كمثخنات ومثبتات ومواد رابطة وجملتنة .
إن التطــورات احلديثــة يف صناعــة األغذية وجهت أنظار العاملني يف هــذا 
هذه  مبتطلبات  لاليفاء  واالبداعات  االبتكــارات  مـن  مزيـد  حنـو  اجملال 
الصناعة ، ويعد أستعمال السيليلوز البكتيــري شكال جديــدا مــن أشكال 
الغرويـــات السيليلوزية اليت متتلك خواصا وظيفية فريدة ومميزة مكنت 
والطبية  والغذائية  الصناعيـة  اجملـاالت  من  كثيـر  يف  أستخدامـها  من 

والتجميلية وهذا مايسمى اليوم بتكنولوجيا السكريات املتعددة.
وتعــد  اجملهريــة  االحيــاء  مــن  العديــد  مــن  البكتيــري  السيليلوز  ينتـج 
أنها  على  تصنيفها  اعيد  )واليت   Acetobacterxylinumبكرتيا
اجملهرية  االحياء  أهم  من   )Gluconoacetobacterxylinum
املعروفة على املستوى الصناعي يف أنتاجها للسيليلوز . يشابه السيليلوز 

 Chemical( الكيميـائية  مكوناتـه  فـي  النباتـي  السيليلـوز  البكتيـري 
 ) Structure( اال انه خيتلف عنه من حيث الرتكيب )composition
مما جيعله ميتلك خواصا فيزوكيميائية وميكانيكية وريولوجية فريدة 

متيزه عن غريه من مصادر السيليلوز االخرى .
يتميز السيليلوز البكتريي بنقاوته العالية Purity ، إذ أنه يكون خاليا من 
اللكنني واهليميسيليلوز او أي من السكريات املتعددة االخرى كما ويتميز 
ثابتة  أبعاد  ذا  ويكون   High crystallinity البلورة  عالية على  بقابلية 
Durability ومرونة  High tensil strength ومتانة  وقوة شد عالية 
 Shape- retention Elasticity وقدرة جيدة على االحتفاظ بالشكل 
جيعله  مما   High water holding capacity مفرطة  وأمتصاصية 
مناسبا لرتشيح الغرويات أو اجلزيئات اليت ترتاوح أحجامها مابني الدقيقة 
ويتميز  كما   ، الغروية  احملاليل  يف   Ultra جدا  الدقيقة  اىل   Micro
السيليلوز البكتريي بالثبات احلراري وأمكانية التحكم مبسامية االغشية 
السيليلوزية الناجتة من خالل التحكم بالظروف املزرعية لعملية االنتاج ، 
 Non – وغري مسبب للحساسيةNon- toxic وهو من املواد غري السامة
allergic والقابلة للهضم حيويا وبصورة تامة Biodegradabile وهو 

مصدر قابل للتجدد.
منها  العديد  فهناك  البكتريي  السيليلوز  بأستعماالت  يتعلق  فيما  أما 
والصناعات  الورق  وصناعة  واالدوية  األغذية  صناعة  مستوى  على  سواء 
الغذائي  التصنيع  مستوى  فعلى   ، التجميلية  والصناعة  االلكرتونية 
أستخدم السيليلوز البكتيري كمواد مثخنة ومثبتة في صناعة املثلجات 
االلبان اجملمدة  والكرمي احلامضي ومنتجات  واحللوى  القشطيةوالصلصة 
الصوصج  تغليف  وفي  الواطئة  الطاقة  ذات  السريعة  الوجبات  وفي 
والفواكه واالجبان كأغلفة قابلة لألكل وفي تصنيع بدائل جديدة للحم 

لالشخاص النباتني . 

  

     
أستعمال السيليلوز البكتريي يف تغليف قطع التفاح  والفراولة 
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الثمانينات  ومنذ  أستخدم  فقد  الطيب  اجملال  يف  أما   
احلروق  حاالت  يف  للجلد  وكبدائل  باجلروح  للعناية  كضمادات 
وحتى الدرجة الثانية منها ويف حاالت القرحة واالصابات اجللدية 
ويف حتضري الشرايني واالوعية الصناعية ويف تغليف االدوية وانتاج 
رقائق الكاربون الفعال اليت متتص الغازات السامة كما ويستخدم 
يف حتضيري االغشية املايكروبية . أضافة ملا تقدم يستعمل السيليلوز 
البكتريي يف صناعة الورق عالي اجلودة وأغشية مكربات الصوت ويف 

جمال التجميل والنفط والتعدين وغريها من اجملاالت .
وعلى املستوى احمللي فقد أجريت العديد من الدراسات يف خمتربات 
كلية الزراعة بهذا اخلصوص منها أطروحة دكتوراه مت فيها عزل 
 )Acetobacterxylinum FEA48( للسيليلوز  البكرتيااملنتجة 
ودراسه  أوساط صناعية  بأستخدام  النتاجه  املثلى  الظروف  ودراسة 
الكايتوسان  بعض خواصه املهمة وحتويره بطريقتني االوىل أضافة 
املرضية  له لتحضري أغشية ذات فعالية تثبيطية لالحياء اجملهرية 
يف  وأستخدامه  سيليلوز  مثيل  كاربوكسي  اىل  حتويره  والثانية 

حتضري االيس كريم.
ويف دراسة أخرى مت أنتاجه ودراسة الظروف املثلى النتاجه   
بأستخدام املوالس. كما درست الظروف املزرعية املؤثرة يف خواص 

AJ3Acetobacterxylinum بكرتيا    من  املنتجة  االغشية 
حتضري  ويف  الفائق  والرتشيح  الرتشيح  يف  كأغشية  الستخدامها 

االغشية املايكروبية .
وحاليا هناك دراسة يف القسم لدراسة أنتاج السيليلوز من البكرتيا 
تكاليف  خلفض  لالنتاج  وسطا  التمر  عصري  بأستعمال  ذاتها 
عصري  من  املنتج  للسيليلوز  املهمة  اخلواص  بعض  ودراسة  انتاجه 
التمر والبحوث مستمرة يف القسم بهذا االجتاه ملواكبة التطورات 

والدراسات العاملية يف هذا اجملال.

دور اإلرشاد الزراعي في عملية نقل التقانات الزراعية الحديثة

التنمية  عملية  يف  مهاما  مكونا  الزراعية  التنمية  تعد   
االقتصادية تهدف إىل حتقيق مستويات إنتاجية عالية وهذا بدوره 
اجملتمع  إلفراد  واملعيشية  الداخلية  املستويات  ارتفاع  إىل  يؤدي 
على  أساسا  تعتمد  الزراعية  التنمية  عملية  إن  فيه  الشك  ومما   ،
وتنمية  تطوير  يف  االجيابي  بدورها  تقوم  تعليمية  مؤسسات  وجود 
املواد األساسية  البشري يعد من  العنصر  ، والسيما  الريفية  احلياة 
وإعادة  متويلها  تتطلب  واليت  الزراعية  التنمية  عملية  مدخالت  يف 
املوارد  استغالل  من  االستفادة  عملية  تسهل  صورة  يف  تكوينها 
البشرية  القوى  فان  وعموما  الزراعية  البيئة  يف  املتوافرة  الطبيعية 
املدربة واليت تعد عنق الزجاجة يف الزراعة لن تصبح مشكلة يف أي 

دولة كانت طاملا توفر هلا التعليم  اإلرشادي الزراعي .
قويا  إرشاديا   جهازا  وجود  الزراعية  التنمية  برامج  جناح  ويتطلب 
ولديهم  الزراعي  عملهم  يف  املتمرسني  االختصاصيني  على  حيتوي 

أ.د.أشواق عبد الرزاق ناجي
رئيس قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات 
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وبيئته  بإفراده  احمللي  اجملتمع  خبصائص  الكافية  واملعرفة  اإلملام 
الكبرية مبوظفي جهاز  الثقة  الريف  لدى سكان  يولد  الزراعية مما 

اإلرشاد الزراعي .
ومسؤوليات  كثرية   اعباًء  الزراعي  اإلرشاد  جهاز  عاتق  على  وتقع 
مجة منها عملية نقل التقانات الزراعية اجلديدة وخاصة يف وقتنا 
ونقل  إنتاج  على  والغربي  العربي  العامل  دول  تتنافس  إذ   ، احلاضر 
ونشر التقانات الزراعية اجلديدة ويف ظل هذا التنافس تربز أهمية 

دور اإلرشاد الزراعي يف هذه العملية .
نقل  عملية  يف  عدة  أساليب  الزراعي  اإلرشاد  يستخدم   
بلدنا  ويف  احلديثة  أم  التقليدية  أكانت  سواء  الزراعية  التقانات 
التقانات  نقل  عملية  يف  خمتلفة  أساليب  الزراعي  اإلرشاد  يستخدم 
الزراعية من مصادرها إىل أماكن االستفادة منها من قبل السكان الريف.
ومن املؤمل أن تضع وزارة الزراعة يف سرتاتيجياتها  الزراعية مسألة ضرورية 
من خالل  العراقية  باجلامعات  الزراعي  اإلرشاد  ربط جهاز  وهي  إال  جدا 
كليات الزراعة املنتشرة يف أحناء القطر كافة تقريبا ،فضاًل عن أن يكون 
، من خالل  الزراعي  اإلرشاد  الرتكيز يف هذه اإلسرتاتيجيات على جهاز 
التنسيق املتبادل مع قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية احلديثة ملا هلذا 

استخدام  كيفية  على  الزراعية  األدوار  تدريب  يف  كبري  دور  من  القسم 
احدث األساليب املستخدمة يف نقل التقانات الزراعية اجلديدة يف اجملاالت 

الزراعية النباتية واحليوانية والتصنيع الغذائي .

التدريب  اإلرشادي  ودوره يف تطوير الكفاءات البشرية

د.بيان عبد اجلبار
قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات

اإلرشادي   التدريب  موضوع  حيظى   
املتقدمة  اجملتمعات  كل  يف  متزايد  باهتمام 
حتسن  على  يعمل  فالكل  السواء  على  والنامية 
للتقدم  مؤشرا  أصبح  انه  لدرجة  معدالته  ورفع 
التنمية  معدالت  على  اثر  من  له  ،ملا  االقتصادي 
تتجه  ،لذا  الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية 
مستوى  رفع  إىل  احلالية  الفرتة  يف  الدول  اغلب 
املختلفة الن  االقتصادية  الوحدات  وتنمية  األداء 
رفع معدالت األداء بهذه الوحدات سوف يؤدي إىل 
إنتاجية عالة و من ثم زيادة الدخل ورفع املستوى 

أملعاشي لإلفراد .
وحتقيق  رسالتها  أداء  يف  مؤسسة  أي  جناح  إن 
أهدافها يتوقف إىل حد كبري على كفاءة ومهارة 
العاملني  أداء  وان  ،كما  بها  العاملني  ومقدرة 
واملقدرة  الكفاءة  من  عالي  مستوى  على  ملهامهم 
اليت  والعلمية  التعليمية  اخلربات  على  يعتمد 
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،ويف  للعمل  مزاولتهم  أثناء  ويف  قبل  هلم  أتيحت 
ضوء ذلك ظهرت احلاجة إىل التدريب وسيلة فعالة 
لتنمية القوى العاملة عامة ومنها القوى العاملة يف 

اإلرشاد الزراعي .
وتعد مهنة اإلرشاد الزراعي كباقي املهن األخرى إذ 
حيتاج القائم بالعمل اإلرشادي إىل التدريب الالزم 
الذي يساعده يف احلصول على املعلومات واخلربات 
فضاًل عن اكتسابه للمهارات حتى تؤدي إىل تطوير 
سلوكه واجتاهاته لتمكينه من أداء عمله اإلرشادي 

بكفاءة .

اسرار الثوم 
Allium Sativum

الثوم  نبتة حملية تزرع يف مجيع احناء العراق هلا فؤائد كثرية ،على الرغم من صغر حجمها لكنها حتتوي يف طياتها على مادة زيتية هلا  	
دور كبري وفعال يف معاجلة كثري مـــن االمراض الشائعة  فــــي العصور القدمية  وعصرنا هذا .

 
اذ وجد منقوشًا  القدم  النباتات اليت عرفت يف  الثوم من اقدم  يعد  
على معابد وجدران  الفراعنة وكان يعطى اىل العمال الذين يبنون 
االهرامات لتقويتهم واحلفاظ على صحتهم وكان يتناوله اجلنود 
يستخدمونه  وكانوا  سابقًا  والرياضيون  املعارك  بدء  قبل  الرومان 
نسبة  خلفض  يؤدي  اسبوعًا   12 استخدم  اذ  الطاعون  من  للوقاية 

الكوسرتول يف الدم 12% والدهون الثالثية اىل %17.
وللثوم إستعماالت طبية كثرية، نذكر منها: 

• يستعمل طعامًا ملكافحة اإلسهال. 
• يستعمل كاخلطة  للتقليل من االلتهابات املوضعية واألورام.

• تستعمل صبغة الثوم ملكافحة الديدان املعوية. 
• مقوى عام للقلب، وهاضم للطعام وفاتح للشهية.

• يستعمل لدهان األعضاء املصابة من األوتار والعضالت. 
مطهر لألمعاء املتضررة من الطعام الفاسد.

الفوائد:
او  الثوم  من  اقراص   تناول  ان  التجارب  اثبتت   

مضافات الثوم تؤدي اىل زيادة افراز مادة )نوراايبينفرين( 
وزيادة  الثالثية  الدهنيات  اهلضم  عمليات  تسرع  اليت 
ملحوظة يف منو االنسجة الدهنية البنية وهي عبارة عن 
دهنيات مولدة للحرارة تعمل على اكسدة حرق الدهون 

العادية .
ومن فؤائد هذه النبتة عندما تنضج وتكون )بصلة (  عند 

االستعمال هي: تعد مقشعًا ، ومعرقًا وخافضًا للحرارة و مدررًا و يستعمل 
كدواء طارد للريح و مضاد للجراثيم وخافض لضغط الدم املرتفع وعالج 
عند ارتفاع الكاسرول يف الدم ، طارد للديدان و يستعمل يف حاالت التهاب 
ولسعال  املتكرر  وللزكام  التنفسية  اجملاري  ولرشح   ، املزمن  القصبات 

الديكي و التهاب القصبات الرئوي  واالنفلونزا...
االمعاء  ويطهر  االسنان  سقوط  يسبب  والذي  املزمن  اللثة  تقيح  تفيد 

إعداد:حامت حسن مهدي
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النسبة املئويةاملادة
61-66 ماء

3.1-4 - 5بروتني

23 -30 نشويات

3-6ألياف وعناصر من الكربيت 

حمتويات الثوم:
حيتوي الثوم على الكثري من العناصر منها:

معدنية  ،وامالح  د  أ،ب1،ب2،  فيتأمينات  جمموعة  على  وحيتوي 
ومخائر ومادة مضادة للعفونة، ويتكون الثوم من فصوص مغلفة 
عند  وتزال  اجلفاف  من  لتحفظها  شفافة  سيلليوزية  بأوراق 
يعقبه  تناوله  وعند  مدقوقًا  او  طازجًا  الثوم  ،ويؤكل  االستعمال 
انتشار رائحة كريهة مع التنفس من الفم ومن اجللد مع العرق 
من  وللتخفيف   اجلسم  من  الطيارة  زيوته  مجيع  تتبخر  ان  اىل 
الرائحة جيب شرب كأس من احلليب او مضغ عرق بقدونس او 

حبة بن أو هيل او قطعة من التفاح.
ما عدا احلوامل واملرضعات!! 

ينعمون  الذين  لألشخاص  مفيد  أنه  من  الرغم  على   
بصحة جيدة غري أنه غري حمّبذ لألشخاص الذين يعانون مشكالت 
معدية وهضمية؛ ذلك ألن الثوم عسري اهلضم ويهيج املعدة وجهاز 

البول يف اجلسم.
أطفال رضع،  اللواتي لديهن  واألمهات  الثوم عن احلوامل  ومُينع 
فيكره  به  وختتلط  األم  حليب  إىل  تنتقل  الثوم  رائحة  ألن  ذلك 

الطفل تناول حليب أمه بسبب هذه الرائحة.

هل للثوم اضرار ؟!
غنية جدا  مادة  الثوم  »كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده«،  	      
يف  ختريشا  أو  معويا،  وتهيجا  أحيانا  هضم  عسر  تسبب  أنها  إال 
اجلهاز البولي؛ لذا ينبغي حتاشي اإلكثار منه أو حتاشي تناوله 

من قبل املصابني باضطرابات معوية مثل كسل املعدة وضعفها، 
يولد  الثوم  أكل  من  اإلكثار  أن  عن  فضالًً  الكلوي   القصور  أو 
احلكة والبواسري ويفسد اهلضم ويسبب حرقان يف املعدة واألمعاء 

واملريء. وإذا جاوز ختزينه سنة ال يؤكل وتزداد حدته ورائحته.
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أول مشاركة عراقية يف أعمال مؤمتر دبي العاملي لسالمة األغذية 
منذ بداية تنظيمه 

شاركت كل من د.ضحى داود سلمان  و د. ايناس مظفر خليل يف فعاليات مؤمتر دبي الدولي السابع لسالمة األغذية للفرتة  	
من 21- 23 فرباير 2012 والذي نظمته بلدية دبي بالتعاون مع اجلمعية الدولية حلماية الغذاء )IAFP( وعدد من الشركات 

العاملية الداعمة  وتضمنت املشاركة تقديم حبث مشرتك عرض كبوسرت بعنوان:
CHITOSAN COATING IMPROVES QUALITY AND SHELF-LIFE OF EGGS

هذا  اعمال  يف  عراقية  مشاركة  أول  وهي  الثالثة.  باملرتبة  بوسرت  افضل  جائزة  على  وحصلنا  املقيمني  اعجاب  البحث  نال  وقد 
املؤمترمن بداية تنظيمه قبل سبع سنيني.

أ.م. د. ضحى داود سلمان                                     أ.م. د. ايناس مظفرخليل                                                               
   شعبة العلوم االساسية                                           قسم علوم األغذية 

كلية الزراعة / جامعة بغداد                                   كلية الزراعة / جامعة بغداد

والذي    Gulfood لالغذية  اخلليج  معرض  مع  املؤمتر  انعقاد  تزامن   
شاركت فيه العديد من شركات األغذية العاملية، وقدمت يف هذا املؤمتر 
العديد من الربامج والفعاليات تناولت اهم القضايا املتعلقة بأمن وسالمة 
األغذية  مشلت اكثر من 50 حماضرة وورقة عمل قدمها افضل اخلرباء 
من حوالي 15 دولة تابعني ملنظمات ودوائر خمتلفة )ادارة الرقابة الغذائية 
بلدية دبي ، هيئة الصحة يف ابو ظيب، خرباء من منظمة الصحة العاملية، 
مراكز مراقبة االمراض االمريكية ، مركز محاية املستهلك االمريكي، 
املعهد الدولي لعلوم احلياة (   7 ندوات ، 4 ورش عمل ،واكثر من 40 بوسرتًا 
املهندس  املؤمتر  وافتتح  العاملي  التجارة  مركز  يف  املؤمتر  اقيم   ، علميًا 
حسني ناصر لوتا رئيس بلدية دبي ،والقى كل من املهندس خالد شريف 
العوضي مدير الرقابة الغذائية و ديفيد ثارب من اجلمعية العاملية ملراقبة 
األغذية و كارولني مسيث رئيس قسم سالمة األغذية مبركز العلوم يف 

الواليات املتحدة االمريكية كلمات بهذا اخلصوص.

أهم املوضوعات اليت تناوهلا املؤمتر :
• التحديات املستقبلية لسالمة األغذية من منظور حملي ودولي.

• مفهوم التدقيق والتفتيش يف سالمة األغذية .
• رصد وتقصي االمراض املنقولة عرب الغذاء .

• االختبارات امليكروبية .
• سالمة املنتجات احليوانية مثل منتجات االلبان واللحوم .

• دور سلسلة التخزين واحلفظ املربد يف سالمة األغذية 
• البطاقة الغذائية وتوعية املستهللك.

• أخر انشطة اجلمعية الدولية حلماية األغذية وافضل املماراسات احمللية 
يف جمال السالمة الغذائية.

ومشلت 4 ورش عمل تناولت:
)HACCP( دورة تدريبية متقدمة يف اهلاسب •

• تقييم املخاطر امليكروبيلوجية باستخدام التقييم الكمي للهاسب .
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• املعايري العاملية للسالمة الغذائية – اساليب التدقيق.
• اخلطة والرقابة على سالمة الغذاء يف عمليات بيع األغذية والتجزئة.

ويعد حصولنا على جائزة أفضل بوسرت هي األوىل من نوعها يف   
قسم علوم األغذية وشعبة العلوم األساسية يف حمفل علمي دولي كمؤمتر 

دبي العاملي لسالمة األغذية منذ دورته األوىل يف عام 2005 .

 

أما بصدد البحث فقد هدف اىل االستفادة من خملفات الروبيان )قشور 
الروبيان( واليت تنتج بكميات كبرية يف حمافظة البصرة وتستعمل عادة 
علفًا حيوانيًا او تهمل يف انتاج مادة حيوية تدعى الكايتني واليت حيضر 
األخرية  استعملت  إذ  اجلزيئية،  بأوزانها  ختتلف  الكايتوسان  انواع  منها 
وذلك  ؛  للبيض  اخلزني  العمر  واطالة  حفظ  يف  قابليتها  دراسة  يف 
الداخلية  النوعية  الكايتوسان ثم دراسة عوامل  البيض مبحلول  بتغليف 

للبيض اذ يعد هذا البحث من البحوث التطبيقي وذات جدوى اقتصادية 
بانشاء  وذلك  اوسع  مستوى  على  التطبيق  حيزة  ياخذ  ان  نامل  عالية 
متعددة  تطبيقات  يف  يستخدم  والذي  الكايتوسان  النتاج  خاص  معمل 
كقشور  رخيصة  مادة  جتميلية...اخل(من  )طبية،صيدالنية،غذائية، 

الروبيان اليت تهمل عادة او تستخدم علفًا حيوانيًا . وقد تكون مادة ملوثة 
للبيئة. واخريًا ومن خالل مشاركتنا هلذا حلدث العاملي العلمي جند من 

الضروري يف العراق إجراء برامج توعوية ودروس ودورات دورية يف 
األغذية  وسالمة  صناعة  يف  متخصصني  بأشراف  األغذية  سالمة  جمال 
للموظفني او العاملني يف معامل األغذية واملستهلكني على حد سواء من 

اجل حتسني فهم وتطبيق سالمة الغذاء.

د.ضحى ود. ايناس امام البوسرت الذي حصل على شهادة  أفضل بوسرتد. ضحى مع م. خالد شريف اثناء تسلمها لشهادة أفضل بوسرت

صورة مجاعية  للمشاركني يف مؤمتر دبي العلمي  لسالمة األغذية
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ولدى الكلية   الكثري من اخلطط  واملشاريع السرتاتيجية 
خالل هذا العام ضمن مجلة خطة الكلية مستقباًل.

حال  باألستنفار  تقوم  خلية  الكلية  داخل  وتوجد 
تبذل  اخللية  هذه  ومالكات  مشروع  بأي  تكليفها 

املشروع  اكمال  وسرعة  دقة  اجل  من  استثنائيًا  جهدًا 
ربوع  جملة  زارت  واخلدمات،  اهلندسي  القسم  وهي 
العاملني على  اثناء العمل والتقت  املوقع يف  الرافدين 
تنفيذ املشروع الذين حدثونا قائلني حنن نقوم بتنفيذ 

ترميم شعبة الدراسات العليا وشعبة املوارد البشرية

اجنزت  والعملية  العلمية  امليادين  خمتلف  يف  جناحات  الكلية  حققت  أن  بعد  	
مالكتها بناية شعبة املوارد البشرية وشعبة الدراسات العليا واعادة هيكلتها من ترميم 

وصبغ وتأثيث وانشاء قواطع املنيوم وفرش االرضية.

..حامت حسن مهدي
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مت  مشاريع  عن  فضالًً  وجه  اكمل  على  املشروع  هذا 
اجنازها بوقت قياسي خبربتنا على الرغم من امكانياتنا 
املتواضعة ومجيع اعمالنا تدعم مباشرة من قبل السيد 

العميد الدكتور محزة كاظم الزبيدي .
مناسبة  بيئة  صنع  اجل  من  االجناز  ويسهم   
اجل  ومن  العلمية  العملية  لصاحل  خدمة  للموظف، 
الرافدين  ربوع  عدسة  زارت  االجناز  سري  على  الوقوف 
موقع العمل وجتولت يف اروقة القسم والتقت املوظفني 
املوجودين الذين شادوا بهذا اجلهد متمنني هلذه الكلية 

التقدم واالزدهار. 

مشروع السقي 
  اجنزت مالكاتنا اهلندسية واخلدمية يف الكلية مشروع السقي الذي 
سيثمر بزراعة مساحات واسعة من االراضي بعد ماكانت تعاني من 

شحة كبرية يف املاء. وبإشراف مباشر من قبل السيد العميد األستاذ 
الدكتور محزة كاظم الزبيدي الذي كان يتابع العمل باستمرار .

..حامت حسن مهدي

السيد العميد األستاذ الدكتور محزة كاظم الزبيدي و االستاذ الدكتور محيد خربيط  مع العاملني يف مشروع السقي
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عدسة  زارت  الكبري  االجناز  هذا  على  الوقوف  اجل  ومن    
جملة ربوع الرافدين املشروع ومت االطالع على تفاصيله وما له من 
قلة  بسبب  مرتوكة  كانت  واسعة  مساحات  ري  يف  كبرية  اهمية 
املياه يف الصيف  ومن اجل التعرف على واقع العمل التقينا  بالكادر 

املباشر على تنفيذه الذين اشادوا مبتابعة السيد العميد هلذا املشروع 
يف كل مراحله قائلني :ان هذا  املشروع الذي اجنز نهاية عام 2011 
من املشاريع الرائدة يف الكلية على الرغم من االمكانيات البسيطة اال 

أن سواعد ابناء اخلدمات استطاعوا اجنازه بوقت قياسي .

بوابة الكلية وسياجها  الحديدي

عام  الذي طرأ على كليتنا خالل  امللحوظ  التطور  اىل جانب 
من  الرغم  على  باالرصفة  واالهتمام  الطرق  تبليط  من   2011
امكانياتنا احملدودة إىل ان سواعد مالكاتنا اهلندسية واخلدمية 
استطاعت اجناز السياج احلديدي للبوابة الرئسة الذي حييط 
متت  وسقط  وتآكل  سنني  الدهر  عليه  مر  ان  بعد  بالعمادة 

إعادته اىل سابق عهده.

 زارت عدستنا املوقع والتقت الكادر الذين حدثونا قائلني:
ان هذا العمل اجنز بهمة كوادر القسم اهلندسي واخلدمات هو 
باشراف مباشر من قبل الدكتور محزة كاظم الزبيدي وهناك 
مرحلة ثانية ستكون زراعة االرض مابني الشارع العام والسياج 

احلديدي بالطرائق احلديثة مثل السقي بالتقطري والرش.

..حامت حسن مهدي
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قسم الثروة الحيوانية:

أساتذتنا  املتقاعدون يستحقون التكريم
الدكتور  االستاذ  العميد  السيد  من  كل  حبضور    
االدراية  للشؤون  العميد  ومعاون  الزبيدي  كاظم  محزة 
الدكتور بيان محزة احلمداني واساتذة قسم الثروة احليوانية. 
مت تكريم قسم من االساتذة والرواد من املتقاعدين الذين قدموا 
التاريخ  اليزال  الذي  جماهلم  يف  واالبداع  العطاء  من  الكثري 
حيمل يف طياته وذاكرته افكارهم واسهاماتهم اليت تبقى تنري 
عقول اجيالنا احلاضرة يف هذا القسم وعلى قاعة ابن البيطار 

يف القسم بتاريخ 2012/3/12.
درع  تكرميهم  خالل  كلمته  يف  العميد  السيد  اثنى   
حديثه  خالل  استعرض  إذ  األساتذة،  هؤالء  جهود  على  الكلية 
وملا  العلمية  املسرية  دعم  الريادي يف  دورهم  عن  شرحًا مفصاًل 
حيتويه  القسم من اهمية بالغة للكلية وللبلد يف جمال الثروة 
احليوانية، كما أوصى االقسام االخرى ان تبادر بتكريم روادهم.

..حامت حسن مهدي

السيد العميد األستاذ الدكتور محزة  الزبيدي  يكرم احد االساتذة املتقاعدين السيد العميد األستاذ  الدكتور محزة  الزبيدي   يلقي كلمته   يف احلفل التكرميي
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 p  شارك جمموعة من تدريسي قسم الثروة احليوانية 
يف املؤمتر الدولي للغذاء والزراعة يف بليك/انطاليا/ 
تركيا، للفرتة من 15- 2012/2/19  وقد قدم للمؤمتر 
املذكور  املؤمتر  يف  شارك  إذ  ودراسة،  حبثًا   )312(
البلدان وكان عدد الدول  )674( باحثًا من خمتلف 
رعى  كما  جامعة.   )58( ضمن  دولة   )63( املشاركة 

املؤمتر معرضًا للمنتجات الزراعية.

p حتت شعار )) البحوث التطبيقية...أساس تعزيز اإلنتاج الزراعي(( ُعقد املؤمتر الثاني لكلية الزراعة / جامعة البصرة للفرتة من 
14-2012/3/15، إذ شارك يف املؤمتر خنبة من تدريسي كليتنا.

األقسام العلمية

p حتت شعار )) من أجل انتاج افضل و دواجن خالية من 
األمراض(( عقد املؤمتر الرابع جلمعية علوم الدواجن 
العراقية للفرتة من 6-2012/3/7 بالتعاون مع كلية 
اليوم  القي يف  إذ  البصرة.  / جامعة  البيطري  الطب 
اليوم  تضمن  حني  يف   ، حبثًا   20 املؤمتر  من  األول 
لكليتنا  كان  وقد  حبثًا.   14 القاء  للمؤمتر  الثاني 
اذ  اليومني،  ولكال  االحباث  هذه  من  االكرب  القسم 
بلغ عدد االحباث اليت القيت من قبل اساتذة كليتنا 
يف قسم الثروة احليوانية 19 حبثًا اي ما يقارب 53 % 

من عدد االحباث اتي القيت يف املؤمتر.
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p  ناقش طالب املاجستري ضرغام سلمان برباز / قسم االقتصاد الزراعي  رسالة املاجستري املوسومة:
) تقييم كفاءة أداء مشاريع البيوت البالستيكية يف كربالء ( وتألفت اللجنة من أ.د. أمحد حممد فارس رئيسًا و ا.د. علي شوكت عضوًا و 

د. أسامة كاظم جبارة عضوًا واألستاذ الدكتور جاسم حممد حبيب مشرفًا.
العامة  باحثني/اهليئة  حسن/رئيس  فليح  د.سعد  القاها  حماضرة  الثقايف  مومسه  يف  احلقلية  احملاصيل  علوم  قسم  نظم    p

للبحوث الزراعية بعنوان ))أضواء على الزراعة احلافظة((.

الريـــاضـة
p جرت على أرض ملعب كلية الزراعة التصفيات النهائية لكرة القدم 
احلقلية   احملاصيل  علوم  قسم  وفريق  احليوانية  الثروة  قسم  فريق  بني 
بتاريخ 2012/3/15 حبضور معاون العميد للشؤون اإلدارية الدكتور بيان 
محزة  احلمداني وعدد من االساتذة واهليئة الرياضية. وانتهت النتيجة 
واحد  هدف  مقابل  احليوانية  الثروة  قسم  فريق  لصاحل  أهداف  بأربعة 
لفريق قسم علوم احملاصيل احلقلية،  ومت توزيع اجلوائز واملداليات على 

الفريق الفائز وبعد االنتهاء من املباراة .
وعلى الصعيد نفسه فقد فاز فريق كلية الزراعة يف التصفيات   
أهداف  بأربعة  اإلعالم  الكلية  فريق  أمام  اجلادرية  جممع  على  النهائية 
مقابل هدف واحد يف 2012/3/19،  بعد أن فاز على جمموعة من الفرق 
منها فريق كلية الطب البيطري بثالثة اهداف مقابل هدفني وكما فاز 

واحد.   هدف  مقابل  أهداف  خبمسة  السياسية  العلوم  كلية  فريق  على 
فألف.. ألف  مربوك لفريق كلية الزراعة.

فريق كلية الزراعة على أرض ملعب جممع اجلادرية وحبضور الدكتور بيان محزة  معاون العميد 
للشؤون اإلدارية والسيد عامر والسيد اجمد  يف الوحدة الرياضية بعد فوزهم بالتصفيات النهائية

األستاذ الدكتور صاحل حسن معاون العميد لشؤون الطلبة يوزع املداليات واجلوائزصورة مجاعية لفريق الثروة  احليوانية وهو  حيمل كأس الفوز بالتصفيات النهائية
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مكتبة كلية الزراعة المركزية
تأريخ وعطاء

تأسست مكتبة كلية الزراعة منذ بداية تأسيس الكلية أي يف   
عام 1952 وكانت  آنذاك تشغل الطابق العلوي يف بناية العمادة حاليًا، 
ثم انتقلت بعد ذلك اىل بناية شعبة التسجيل حاليًا، ويف عام 1975 
املخصص هلا  املكان  إىل  التسجيل  بناية  من  املركزية  املكتبة  انتقلت 

حاليًا اذ تقدر مساحة املكتبة املركزية حبوالي 900مرت مربع .
تتكون بناية املكتبة املركزية من ثالثة طوابق ، الطابق األرضي حيتوي 

أما  التصنيف،  و  الفهرسة  و قسم  الكتب  استالم  و قسم   اإلدارة   على 
وقسم  اجملالت  وقسم  الكتب  اعارة  قسم  على  فيحتوي  الثاني  الطابق 
الرسائل و األطاريح ، اما الطابق الثالث فيحتوي على  قسم النشرات 
وخمازن الكتب الفائضة، كما ان هناك شعبة تابعة للمكتبة املركزية 
خارج البناية هي شعبة جمانية التعليم واليت حتتوي على) 206000( 

كتاب منهجي.
ذوي  من  معظمهم  وموظفة،  موظفًا   )11( املكتبة  يف  يعمل         
االختصاص، فضالًً عن عاملتني اما عدد موظفي جمانية التعليم فهم 

)9( موظفني.
منها  وانكليزيا،  عربيا  كتابا   )34038( حوالي  على  املكتبة  حتتوي     
)1274 كتابًا حديثًا من سنة )2010-2012( و)1829( رسالة وأطروحة، 
اإلنكليزية   باللغة  معظمها  جملالت  عناوين   )410( على  حتتوي  كما 

يبلغ عددها الكلي )32000( جملد.
من  طالبا  و)375(  استاذ   )200( حوالي  شهريًا  املكتبة  رواد  عدد  يبلغ 
الدراسات األولية و)246( طالبًا من الدراسات العليا، ويبلغ عدد الرواد 

اخلارجيني )26(.
     أما جمموع  االعارة الكلية شهريًا فهو )616( ويشمل )اساتذة وطالب 

دراسات عليا ودراسات أولية وخارجيني(






