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  في الشبكة العراقية لنخلة التمرالطموح المشروع 

  اتحية طيبة لكل من ساهم في مسيرته
 ان التفكير في انشاء موقع على االنترنت ليس باالمر الصعب وما اكثر المواقع في عصرنا هذا

تغذيتها غلق بسبب عدم ديمومة نشأ لتعود وتُ سرعان من تُ التي 
غة العربية يتناول موضوع واحد انشاء موقع علمي بالل اما بالمعرفة

هو نخلة التمر وجمع ارشيفه وجعله حيا تفاعليا هو من اصعب 
كنت خائفا عندما ولدت فكرة الموقع بتاريخ فلذلك االمور 

بعد مناقشة مع اخي الدكتور شاكر الزيدي الذي  1/11/2007
بدأنا مشوارنا . فنية بتاسيس المواقع االلكترونيةارشدني لالمور ال

برقاوي والحقا التصميم بجهد متميز مع اخي ايمن عبدو وضرار بال
برقاوي ووسيم العباسي وكان من اصعب االمور هو الاحمد 

كون الحصول على االرشيف العلمي واالدبي عن نخيل العراق لوضعه كبداية في هذا المُ 
الشخصي  اكتمل التصميم وادخلت المحتويات المتوفرة عندي في ارشيفي.االلكتروني المعقد

لجمع واعادة  من المال الغني عن نخل العراق خاصة في مجال وقاية النبات وصرفت الكثير
واتصلت باخوة لي مثل الدكتور حسن خالد  ،طبع واستنساخ ما يغني هذا المصدر العلمي

العكيدي والدكتور عبد الباسط عودة والدكتور حسام سعد الدين خير اهللا والدكتور محمد 
ساتذة لي منهم الدكتور عبد اهللا العزاوي واالستاذ حسام علي غالب وغيرهم ممن الحمداني وا

امدوني اوال بالكلمة الطيبة والتشجيع لالستمرار بهذا المشروع وثانيا المساهمة بالكتابة بشكل 
صدقة كسس ساندا له يكون هذا الموقع والمنتدى الذي أُ  مستمر واتخذت قرارا من اليوم االول ان

  .كل من عمل وساهم وساعد في انجازه الننا نصرف عليه وال نبغى منه ربحا او تجارةجارية ل
تطور الموقع واصبح تسلسله العالمي متقدما كمصدر للمعلومة الن من يكتبها علماء وثقاة في 

وتقدم  Yahooوياهو  Googleلخل ضمن محركات البحث المهمة مثل جوجتخصصاتهم ود
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يلي وتوزع زواره على مستوى العالم وشكلت الدول غير الناطقة التحلAlexa في موقع الكسا 
  .Google Translateلزواره اذ يقومون بترجمته بمساعد جوجبالعربية نسبة الباس بها من 

عدد زوار الشبكة العراقية لنخلة التمر قد تجاوز النصف مليون افتخر انا اليوم كما اخوتي بان 

ولون يقومون بتعديل وتبويب المواضيع بعد تدقيقها من بجهد شخصي وبمساعدة جنود مجهزائر
خمس  قبلي وهم ذرى العزاوى في بداية تاسيسه وتارا غسق التي تتابع اعماله منذ اكثر من

ولؤي قحطان الذي جمع ارشيف كلية الزراعة وعاطف مفضي الذي ادى دورا في متابعة سنوات 
العلمية  ثرت العديد من المحافلالعلمية قد أ ان المواد والمقاالتوانا اعتقد االرشيف وغيرهم 

ورسائل الشكر والثناء التي اتلقاها عبر بريدي الشخصي تعبر عن ذلك وهذا ما  واالعالمية،
في الكتابه البقاء الموقع حيا متفاعال مع  عندهم المجال ممنوانخى يجعلني ازيد من همتي 

ى بعض ابناء جلدتي الكثر الذين يتحدثون في الوقت الذي اشكر العديد اعتب كثيرا عل.االخرين
كثيرا في النخل وفروعه ولكنهم عند الكتابة يترددون ويخافون منها بحجة انهم مشغولون او غير 

  .ذلك ولذا دعونا نوثق عملنا ليستفيد منه االخرون ولنحقق منه علما مستداما باقيا
مليون زائر اذكر بعضا منها في لقد قدم لي اخوة وزمالء تهاني بمناسبة وصول العدد النصف 

ادناه لتبقى تذكرني وانتم معي ببذل الجهود االستثنائية النعاش الموقع بجرع جديدة من 
ملي وكان أ بارعليها الغُ  جمعَ المواضيع والمعلومات التي ربما هي في جواريركم او خزائزنكم تَ 

زراعة ممن فارقونا واالحياء منهم أرشيفها عن النخيل وعلماء ال ان تساعدني وزارة الزراعة بنشرِ 
ستاذنا محمد جواد الشريفي الذي ترك العمل منذ فترة لكون الموقع هو الذي يختزن قسما منه أ

  .وهذه دعوة اجددها للوزارة عسى ان ترى النور لخدمة الوزارة والجهات الساندة لها واالخرين
وحسب ما  حقل علماء في الذاكرةفي  ياء كذلكلقد كتبت عن علماء الزراعة ممن توفوا او استشهدوا واالح

هل أوصلني ألصراري وأوكان الحصول عن اية معلومة مستحيال ولكن تواصلي توفر لي من معلومات عنهم 
عالمهم بان ألمال ورسائال للجيل الحالي ابعث ألهم في دول العالم المختلفة، الني اردت من فكرتي هذه ان 

وعليهم األقتداء بهم لتنوير العراق والعالم كما س الرصينة في بالدنا هم هؤالء سالمعرفة واألوقد شموع  أ من
الف مبروك لكم ولي انا شخصيا الوالدة الموفقة داعيا اهللا العزيز .  فعل أجدادنا السومريون والبابليون وغيرهم

التي تهالكت اعدادها  ان يمد بعمرنا وانتم معي الدامة هذا الموقع الذي يعتني بسيدة الشجر عمتنا النخلة
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تراخينا عنها وتقليل شأنها اداريا وعلميا مع خالص وتكالبت عليها االفات والسياسات المريضة التي ادت الى 
  تمنياتي لكم جميعا

  مدير الشبكة العراقية لنخلة التمر ومنتدى النخيل العراقي/ابراهيم جدوع الجبوري 

       palms.net-date-www.iraqi                    datepalms.net-www.iraqi  
 

  

  السالم عليكم

تلك الشجرة التي لطالما ذكرها اهللا في قرآنه وشبه بها النبي صلى اهللا عليه وسلم المؤمن, النخلة  
وقفت بباب مكتبه فأخذت أنظاري تلك العبارة التي لرجل الذي آتاه اهللا علما وفضال ا وبينما أنا مقبل على ذلك
 علت على جدار مكتبه

ك الذين خلقهتم لقضاء حوائج الناسدااللهم اجعلني من عب  

ليخدم به العلم ويخدم به هذه الشجرة الطيبة, تيقنت أن هذا الرجل صادق وأن مايفعله هو خالص لوجه اهللا  

ف كبير لي أن يختارني الدكتور ابراهيم الجبوري ألكون معه في هذه الرحلة المباركة في خدمة العلم وانه لشر 
 وخدمة شجرة النخيل

أن يجعلها شجرة مباركة في ومهما فعلنا فال يسعنا اال ان نشكر اهللا على هذه المسيرة ونسأله جلت قدرته 
صيلة في جذرهاأثمرها   

كاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبر   
اول من صمم الشبكة العراقية لنخلة النخيل/ايمن عبدو   

 ومنتدى النخيل العراقي
____________________________________________________________________________  

 .... تحية طيبة
اعي لعالم لك كل الحق ان تفتخر يا اخ ابراهيم بمرور المتصفح المليون بصرحكم العلمي والثقافي واالجتم

النخيل والتمور هذا الصرح الذي بدء يكبربعدد الباحثين واالساتذة الذين يساهمون بالكتابة فيه من كل 
ون الثاني يالجنسيات وبكافة مواضيع النخلة و كذلك بعدد الرواد الذين نحتفل بهم وبالعدد مليون وسنحفل بالمل

نظمات الدولة الزراعية وكذلك بالمنظمات العربية قريبًا النه صرح مهم ومتنوع وعمالق وانني اهيب بالم
الزراعية ان تدعم هذا الصرح الذي ولد قويًا والحاجة له ملحة فألف مبروك لكم ولكل العاملين في حقل 

  النخيل والتمور بهذا المناسبة ولهذا الميالد الميمون
  االردن/خبير تصنيع وتكنولوجيا التمور/  د حسن خالد العكيدي.ا

http://www.iraqi-datepalms.net/
http://www.iraqi-date-palms.net/
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  بمناسبة وصول أعداد المتصفحين لموقع الشبكة العراقية لنخلة التمر نصف مليون
  

  إلى من أيقد شمعة  مضيئة 
   )أبو ياسمين(إلى األخ العزيز واألستاذ الفاضل إبراهيم الجبوري 

ين مبروك أبا ياسمين لجهدك الذي أصبحت تجني ثماره المتمثلة  بإهتمام الباحثين العرب بشكل عام والعراقي
بشكل خاص وتحديدا المجموعة العلمية  المهتمة بوقاية النبات بشكل عام وبهموم عمتنا النخلة بشكل خاص 

لقد قلت في تهنئتي للموقع عند وصول عدد متصفحي ... فشكرا لك ولمن ساهم معك ولمن شد أزرك .. 
، لذلك فالزلت أقول بأن بأن هذا العمل يستحق أن نوقد له شمعة عند كل مساهمة .. الموقع ربع مليون 

وٕايمانا مني  بأهمية هذا الموقع العلمي ، فإني أكرر دعوتي .... الزائر المليون سيكون قريبا إنشاء اهللا 
ألن تواصلهم هو الوقود الذي ... لجميع  األخوة الباحثين  أن يتواصلو بعطائهم مع الموقع من خالل الكتابة 

  .                         موقع العلمي المتميز من بين المواقع العلمية المتميزةيديم مسيرة الموقع العلمية ليكون ال
  الحمدانيالخالق الدكتور محمد 

  
 ---------------------------------------------------------------  

  الشبكة العراقية لنخلة التمر صرح علمي وثقافي وحضاري متميز

ابراهيم جدوع الجبوري  لتوثيقي الذي قام به االخ العزيز والزميل االستاذ الدكتوروالمعلوماتي وا الجهد العلمي
  :الذي ضم العديد من االبواب الموقع المتميز هذا. التمربأنشاء موقع الشبكة العراقية لنخلة 

  النخيل في التراث �
  مقاالت علمية �
  بحوث واطاريح �
  اصناف التمور العراقية �
 زراعة االنسجة �
 افات النخيل �
 لنخيل في الدول العربيةا �
 كتب متخصصة في النخيل �
 ارشيف النخيل �
 ابواب اخرى متنوعة �
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هذا الموقع المتميز للشبكة العراقية بواني وبكل فخر واعتزاز اشيد بهذا الجهد الرائع والعمل المبدع الخالق و 
تمين بشجرة العرب والمزارعين والمهلنخلة التمر التي  اصبحت بحق مرجعا مهما لكل الباحثين والدارسين 

  .الشجرة المباركة عمتنا النخلة
احيي كل من كتب في الموقع وفي مقدمتهم االخ العزيز الدكتور حسن خالد العكيدي واستاذنا الكبير امد اهللا 

  .في عمره حسام حسن علي غالب وكل االخوة المساهمين في الموقع
  ة النخلةالى االمام والى مزيد من التقدم ويستمر العطاء في خدم 

  مع فائق احترامي وتقديري
  

  االستاذ الدكتور عبدالباسط عودة ابراهيم

  مسقط /خبير بستنة النخيل

  وعاشق النخلة
27/1/2013 
----- ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 ريخ الفاضل الدكتور إبراھيم الجبوا�

  السالم عليكم ورحمة اهللا 
وهذا  أهنئكم على نجاح الشبكة العراقية المتواصل والذي أوصل اإلقبال عليها ما يفوق النصف مليون زائر،

   .كرسوا أنفسهم لخدمة العلم والعلماء والذين هم وراءه ممن  إنجاز يستحقه هذا الموقع
  لكريممع أطيب تمنياتي لشخصكم ا   زادكم اهللا من علمه وفضله

  عبد المنعم مختار. أخوكم د

  خبير وقاية المزروعات بالديوان السلطاني
 سلطنة عمان

 
 

 السيد بمديرھا ممثلة            ALMOND Solutions &Consultationشركة تتقدم
 زوارموقعھا تجاوز التمربمناسبة لنخلة العراقية للشبكة بالتھنئة وموظفيھا ضرارالبرقاوي

 للنخل مؤرخة موسوعة اصبحت والتي وا$زدھار التقدم دوام لھا متمنينالنصف مليون زائر 
 لھذا والداعم المفكروالمصمم الجبوري ابراھيمالدكتور البروفيسور السيد من رةادمبب وھي

 .التمر بنخلة ا$مورالمتعلقة بكل لتعريفھم والمثمرللناس القيم المشروع
  التوفيقله  ونتمنى
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Dear Dr. Ibrahim Al-Jboory, 
 
Our sincere congratulation to your unique and strenuous efforts to establish the 
iraqi-dateplams website. With God will, this website will reach more than one 
million visitors. 
  
Best regards, 
  
Husam H. Ghalib 
Date Palm Expert and Consultant  
USA Oct. 31, 2013  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  حضرة األخ الكبير والعزيز الدكتور ابراهيم الجبوري المحترم

جميع بمناسبة تخطي موقع شبكة النخيل العراقي حاجز النصف مليون زائر اسمح لي ان اتقدم لكم ول  
العاملين في موقع النخيل العراقي باسمى ايات التهاني والتبريكات متمنيًا لكم دوام الصحة والسعادة وللموقع 

ندعوا . دوام األزدهار والتميز وان يكون دائمًا مثلما عهدناه مالذًا لكل محب للنخلة ولكل باحث وطالب علم 
في وضع كل ما هو جديد ومتميز عن نخلتنا المعطاء فيه  اهللا ان يوفقنا في خدمته وان نكون دائما عونًا لكم

                                                                            . انه نعم المولى ونعم المجيب
  الدكتور حسام سعد الدين محمد خير اهللا

  رئيس وحدة ابحاث النخيل والتمور

  جامعة بغداد / كلية الزراعة 

  

1/11/2013  

  االخ العزيز الدكتور ابراهيم الجبوري المحترم 
  

  تحيه طيبة 
تجاوز عدد  يث ح " تمرلة النخل العراقية شبكةال"بمناسبة سعة انتشار وكثرة قراء  ميسعدني كثيرًا جدًا تهنئتك

  .هذه الزيادة مع مرور الزمنبستمرار ألا لها أتوقع زائر التي قرائها النصف مليون
 لعلوم النخيل والتمور مع احتوائها على معلومات ة، كونها موسوعهذه  سباب استمرار الزيادةاعتقد ان من ا

واخبار متنوعة تتعلق بالدرجة االولى بالنخيل والتمور وباخبار وقاية النبات مع اعالنات حول المؤتمرات 
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علومات عن الباحثين ة على ماالضافة لذلك احتواء الشبكوب. العلمية ذات العالقة مع اماكن وتواريخ انعقادها
  .المتوفين والباقين على قيد الحياة

ان تنظيم محتويات الشبكة وطريقة عرضها ذي مستوى راقي 
  .، حديث وفني جذاب

زينة بصورة جميلة تم حسن مان الصفحة االولى منها 
اتمنى تكليف . نخيلال تشبه غابات اختيارها لبساتين نخيل

ارات لطيفة تصلح لتعليقها مصور ألعداد صورا مكبرة باط
ويمكن ايضا . على الجدران داخل البيوت والمحال التجارية

عمل بوست كارتات منها لتقديمها لالقارب واالصدقاء عند 
  .االعياد وعمل طوابع بريدية من بعضها

و يم، أهنئك مرة اخرى واتمنى ان يحذأخي الدكتور ابراه
ك في تقديم طالب العلوم في العراق والوطن العربي حذو 

ماينفعهم وينفع االنسانية واعادة ذكرى ماقدمه االجداد بهذا 
  .الخصوص مع تقديري 

 االستاذ الدكتور عبد اهللا العزاوي
 
   

  


