
 (1ملحق )
اتريخ  اسم البحث ت

 البدء
اتريخ 
 االنتهاء

 املالحظات نتائج البحث 

( اسيد ومكري التسميد ابحلامض الدابليك )اهليأتث -1
وبعض العناصر الصغرى على احملاصل وبعض 

 (99مكوانته حملصول احلنطة )اابء 

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2017
 االحصائي

 

 كأتثري التسميد ابلفسفور واحلامض الدابلي -2
)اهليومك اسيد( على حاصل احلنطة وتركيز 

 الفسفور ابلرتبة . 

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2017
 االحصائي

 

استجابة حمصول احلنطة للتوليفات  -3
السماديةاالرضية والورقية ابستخدام االمحاض 

واملستخلصات العضوية املزروعة يف ترب  االمينية
 ملحية

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

استجابة حمصول احلنطة ملعادن الزيوليت واملادة  -4
 العضوية املزروعة يف ترب ملحية

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

استجابة حمصويل احلنطة والرز ابلزراعة املتداخلة  -5
 للرش ابالمحاض االمينية واملستخلصات العضوية

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

أتثري عدد مرات الرش مبستوايت خمتلفة من  -6
 املغذايت الصغرى على منو وحاصل حنطة اخلبز

التحليل منتهي والنتائج يف طور  2018 2016
 االحصائي

 

أتثري مستوايت خمتلفة من مساد البواتسيوم يف منو  -7
وانتاجية انواع خمتلفة من حنطة اخلبز يف الرتب 

 الطبيعية

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

ومستوايت من النرتوجني  أتثري اضافة البواتسيوم -8
يف انتاجية وبعض صفات النمو لصنفي من 

 حمصول احلنطة حتت نظام الري ابلرش

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

دور تقاانت احلراثة يف حتسني انتاجية املياه  -9
 واحلنطة حتت الزراعة املروية 

التحليل منتهي والنتائج يف طور  2018 2016
 االحصائي

 

دور مغنطة مياه الري يف منو وانتاج حمصول  -10
 احلنطة

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

دور امناط احلراثة والري يف ادارة الرتبة ومنو  -11
 حمصول احلنطة

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

دور التسوية الليزرية يف حتسني انتاجية املياه  -12
 واحلنطة حتت ظروف الزراعة املروية 

منتهي والنتائج يف طور التحليل  2018 2016
 االحصائي

 

 



 (2ملحق )
 )ا( حبوث تربية وحتسني االصناف )بذور احلنطة( عالية االنتاج .

االنتهاء اتريخ  اتريخ بدء العمل مدة البحث عنوان البحث ت
 البحث

 مستمر 2016 2018-2016 سالالت من حنطة اخلبز مع صنف مقارنة حملي 4تقومي اداء  -1
 مستمر 2016 2018-2016 زراعة واختيار االصناف التجريبية الواعدة من احلنطة -2
3- 
4 -  

 تقومي اداء خطوط وراثية واعدة من حنطة اخلبز
 واعدة من حنطة اخلبزمشتل تقومي اداء تراكيب وراثية 

2014-2018 
2016 - 2018 

2014 
2016 

 مستمر
 مستمر

 2019 2017 2019-2017 دراسة موسعة لرتاكيب وراثية منتخبة من احلنطة -5
 2019 2017 2019-2017 استجابه اصناف من احلنطة اخلبز مدخلة جتاراي للزراعة -6
 2022 2014 2022-2014 انتاجية عاليةاستنباط اصناف جديدة من احلنطة اخلبز ذات  -7
 2019 2014 2019-2014 تقومي اداء تراكيب وراثية من حنطة اخلبز -8
 2020 2014 2020-2014 غربلة عدد من الرتاكيب الوراثية الرتكية لغرض اخلبز -9
 مستمر 2014 2018-2014 غربلة تراكيب وراثية مدخلة من اسرتاليا لغرض اخلبز -10

 
 

 -تربية وحتسني أصناف بذور احلنطة املتحملة اجلفاف : (ب)

 اتريخ االنتهاء البحث اتريخ بدء العمل مدة البحث عنوان البحث ت
اختبار اداء اربع تراكيب وراثية من احلنطة املتحملة  -1

 للجفاف حتت الظروف االروائية وسط العراق.
 مستمر 2014 2014-2017

 643،649بذور املريب للرتكيبني الوراثيني  أدامة وأكثار -2
 من احلنطة الناعمة

 مستمر 2017 2017-2018

  
 
 تربية وحتسني االصناف املتحملة امللوحة: -ج

 اتريخ االنتهاء البحث اتريخ بدء العمل مدة البحث عنوان البحث ت
امللوحة ابملقارنة مع  تقييم تركيبني وراثيني منتخبني لصفةحتمل -1

 صنف الفرات حتت ظروف الشد امللحي..
 مستمر 2016 2016-2018

أكثار بذور املريب لالصناف املتحملة للملوحة ) صنفي الفرات  -2
 ودجلة(

 
2012 

 
2012 

 
 مستمر

 
 
 
 



 
 (3ملحق )
املساحة  مساحتها دومن اسم احملطة املوسم

 املزروعة دومن
 االنتاج املتحقق

2012-2013 
 

2012-2013 

 واسط  -الصويرة 
 

 القادسية -السنية 

 دومن  10
 
 دومن 2

 دومن  3
 
 دومن 2

كغننننننم مننننننن كننننننل صننننننننف )اابء   120سنننننننبلة  3000
 ،الرشيد ،ابو غريب ،الفرات (

 سنبلة من صنف اابء  3000كغم    120

2013-2014 

 املثىن  –النجمي 
 النجف  -العباسية 

 دومن  10
 دومن  0.75

 دومن  1
 دومن  0.75

 سنبلة من صنف ابو غريب3000كغم  400
 سنبلة من صنف ابو غريب   2500كغم    120

سنننبلة لكننل صنننف )فننار  ،اببننل 3000كغننم    150 دومن  5 دومن  12 اببل  –املرادية 
 (1،بغداد /
  2من صنف بغداد /3000كغم    120
 من صنف اابء3000كغم    240
 من صنف الفرات 2500كغم  115
 من صنف دجلة   2500كغم    120

 سنبلة  5000كغم نوية    400 دومن  4 دومن  4 القادسية  –السنية 
 سنبلة من صنف اابء  3000كغم نواة  80 دومن  5 دومن  8 جنف  –الصحراوية 
 سنبلة من صنف الرشيد  96000نواة   كغم4200 دومن  12 دومن  12 االنبار  –الدوار 

 كغم اسا  من صنف الرشيد 8420

2014-2015 

 سنبلة من صنف اابء والرشيد 6000 دومن  8 دومن  10 واسط  –الصويرة 
 سنبلة من صنف الفرات 2500
 كغم لزراعة نوية لصنف اابء والرشيد   510
 كغم من صنف الفرات 140

سنننبلة بننذور النويننة مننن صنننف ابننو 2000كغننم    240 دومن 0.75 دومن 0.75 النجف  –العباسية 
 غريب 

سنننبلة منننن صننننف ابنننو 5000كغننم بنننذور نوينننة  260 دومن 2 دومن  10 املثىن  –النجمي 
 غريب 
 كغم نواة من صنف ابو غريب 1250

سنننبلة مننن ) فننار  ،اببننل ،بغننداد  8000كغننم  200 دومن  12 دومن  12 اببل  –املرادية 
 (2،بغداد /1/

كغم لبذور نوية من صنف )فار  ،اببنل ،بغنداد 1800
 (2،بغداد /1/

 كغم لبذور نوية من صنف اابء 160سنبلة  5000
 كغم لبذور نواة لصنف اابء   1160
 كغم بذور نوية لصنف فرات 60سنبلة  3000
 كغم بذور نوية لصنف دجلة   70سنبلة  3000

 برانمج اكثار بذور الرتب العلياول النشاط اىل حت 2015-2016
 

 (4ملحق )



 

 

 الدورات اخلارجية للعاملني  (5ملحق )
 عدد املشاركني مكان االنعقاد اسم الدورة السنة
 نن نن نن 2011
 1 مصر االحيائية يف حتسني احملاصيل تطبيق التقاانت 2012
 استعمال االليات املوجهة ابلليزر وتعديل االراضي 2013

 الزراعية )التسوية الليزرية( 
 3 االردن

 2 مصر ادارة حبوث احلنطة 2014
 1 االردن التوقع والتنبؤ من خالل البياانت الزراعية 2015

 1 كوراي اجلنوبية التخطيط السرتاتيجي
 1 مصر ادارةحبوث احلنطة

 1 االردن االحصاء الزراعي 2016
 1 االردن ادارة املشاريع ومتكني املراة الريفية 
 2 االردن تربية وحتسني وادامة احملاصيل احلقلية )القمح والشعري( 

 1 االردن دورة تسليم وادارة وتقسيم نظم الري احلقلية
 1 االردن  املدار  احلقلية وأتهيل القيادات احلقلية 

 1 االردن التحليل االحصائي وتصميم التجارب الزراعية
 3 ايطاليا مشاهدة مراحل تصنيع الباذرة املسمدة

 1 تركيا تنب نوع ماسي فوركن تدريب كادر فين متخصص يف تشغيل كابسات     2017
 20 جمموع عدد املشاركني

 

 مكان عمل السيارة  رقم السيارة  املوديل  العدد  نوع السيارة  ت 
 2003 3 نيسان دبل قمارة 1

2003 
2003 

أ حكننننننننننننننننننننننننننننننومي  31298
 أ حكومي 31296
 أ حكومي 31437

 مقر الربانمج

 مقر الربانمج أ 31438 2003 1 هونداي النرتا 2
 2014 2 هايلوكس دفع رابعيتويوات  3

2014 
 أ  85841
 أ 64222

 دائرة البحوث الزراعية
 مقر الربانمج استلمت بديل عن سيارات دودج

 2014 2 تويوات هايلوكس دفع ثنائي 4
2014 

 أ 66138
 أ 86629

مقننر الننربانمج اسننتلمت بننديل عننن سننيارات دودج مكتننب 
 الوكيل

 2012 4 1500دودج رام  5
2012 
2012 
2012 

 أ 36146
 أ 36191
 أ 36192
 أ 36193

 2016سلمت اىل مكتب الوزير احلايل يف عام 
 
 

 2013سلمت اىل مكتب الوزير السابق يف عام 
 2016سلمت اىل مكتب الوزير احلايل يف عام  أ 60448 2013 1 1500دودج رام  6
 2013سلمت اىل مكتب الوزير السابق يف عام  أ 150f 1 2013 61665فورد  7
 املدير التنفيذي للربانمج  أ 150f 1 2013 61667فورد  8
 دائرة البحوث الزراعية أ 61664 2013 1 فورد راجنر 9



  للعاملني(الدورات الداخلية 6ملحق )

 

 

 

 

 عدد املشاركني موضوع الدورة/موظفي احملافظة السنة
 نن نن نن 2011
 17 دورة فحص ومتيز اصناف احلنطة بغداد 2012
 دورة ادارة حمصول احلنطة  بغداد 2013

 دورة ادارة افات احلنطة 
 دورة ادارة وتنفيذ البحوث الزراعية 

12 
24 
16 

 دورة تدريب املنسقني القطاعني بغداد 2014

 ( GiSدورة نظم املعلومات اجلغرافية )

 دورة تطبيقات عملية لتحليل التجارب الزراعية

 دورة تدريبية لتطوير الكوادر

19 
14 
20 
16 

 للكوادر الزراعيةدورة انتاج بذور حمصول احلنطة  بغداد 2015

 دورة انتاج البذور للفالحني     

 دورة تدريبية جلامعي البياانت احلقلية

 دورة ادارة حمصول احلنطة

 دورة الرتب املتاثرة ابمللوحة

 دورة تطوير كوادر احملطات البحثية

20 
35 
18 
19 
24 
27 

 دايىل 2016
 

 كافة احملافظات

 دورة تدريبية للكوادر الزراعية والفالحني حول  

 استخدام التسوية الليزرية

 دورة ربط وتشغيل اجهزة التسوية الليزرية 

 للكوادر الزراعية وسائقي الساحبات

39 
 
84 

 45 دورة التجميع احلراري بغداد 2017
 اببل 

 كربالء
 النجف

 على للكوادر الزراعية والفالحنيحقلي تدريب 

 استخدام جهاز التسوية يف النجف

43 

 البصرة 
 ميسان
 املثىن
 ذي قار

 على للكوادر الزراعية والفالحني حقليتدريب 

 استخدام جهاز التسوية الليزرية ذي قار

 
47 

 بغداد 
 االنبار
 واسط

 على للكوادر الزراعية والفالحني حقليتدريب 

 التسوية الليزريةاستخدام جهاز 

37 



 (7ملحق )
 مشاهدات حقلية حقل مااي ندوات ارشادية احملافظة املوسم
 االنبار 2011-2012

 القادسية
1 
3 

1 
1 

1 
1 

 املثىن 2012-2013
 صالح الدين

2 
2 

1 
1 

1 
1 

 املثىن 2013-2014
 كربالء
 النجف

3 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
2 
1 

 كربالء 2014-2015
 بغداد/الرصافة
 البصرة

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
4 
2 

 1 1 3 املثىن 2015-2016
 2 نن 1 صالح الدين 2016-2017
 االنبار 2017-2018

 صالح الدين
 نن
1 

 نن
1 

 نن
4 

 


