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عويد الشرف لكلية الزراعة في األهيركية ًهاد داغر أول عربي يٌضن الى قاعة الشرف الدولية 
 لعلىم الدواجي

 
رى اَزخبة انذكزٕس َٓبد داغش،أعزبر ػهٕو انحٕٛاٌ ٔػًٛذ انششف نكهٛخ انؼهٕو انضساػٛخ ٔانغزائٛخ فٙ اندبيؼخ 

انٗ ػضٕٚخ قبػخ انششف انذٔنٛخ نؼهٕو انذٔاخٍ. ْٔزِ انؼضٕٚخ ْٙ ػضٕٚخ خبصخ  األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد،
 .اندًؼٛخ انؼبنًٛخ نؼهٕو انذٔاخٍ 4891ثبألفشاد انزٍٚ رًّٛضٔا ثئغُبء ػهٕو انذٔاخٍ، ٔقذ أَشأرٓب فٙ انؼبو 

 
انششف انذٔنٛخ ْٙ ٔقبل األيٍٛ انؼبو نهدًؼٛخ سٔٚم يٕنذس انز٘ أػهٍ اَزخبة انذكزٕس داغش أٌ ػضٕٚخ قبػخ 

ٔنٓب فشٔع فٙ  4841أػهٗ رقذٚش رًُحّ اندًؼٛخ ألػضبئٓب انًزًٛضٍٚ. ٔيغ أٌ اندًؼٛخ رأعغذ فٙ انؼبو 
 .رغؼٍٛ ثهذًا، فئَٓب نى رًُح خبئضرٓب ْزِ اال نخًغخ ٔخًغٍٛ ػبنًًب يٍ كم أَحبء انؼبنى خالل قشٌ يٍ انضيبٌ

 
نششف انذٔنٛخ يٍ اندًؼٛخ. ٔقذ أقٛى حفم اَضًبيّ إنٗ ٔانذكزٕس داغش ْٕ أٔل ػشثٙ ُٚبل ػضٕٚخ قبػخ ا

فٙ عٛبق انًؤرًش انؼبنًٙ انشاثغ ٔانؼششٍٚ نؼهى انذٔاخٍ ٔانز٘ ػقذ فٙ عهفبدٔس   1141آة  9انؼضٕٚخ فٙ 
فٙ انجشاصٚم. ٔفذ أػهٍ سئٛظ اندًؼٛخ انؼبنًٛخ نؼهٕو انذٔاخٍ سٔثشد ثٛى اَزخبة انذكزٕس داغش انٗ انؼضٕٚخ 

ٔقّذو نّ نٕحخ رزكبسٚخ كزت ػهٛٓب: "إقشاسًا ثًغبًْبرّ انًزفبَٛخ فٙ ػهٕو انذٔاخٍ ٔانصُبػبد انًزؼهقخ انًشيٕقخ، 
 ."ثٓب، ضًٍ انٕظٛفخ ٔخبسج اإلطبس انٕظٛفٙ

 
يغ ثكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انضساػٛخ. ٔفًٛب ثؼذ،  4891ٚزكش أٌ انذكزٕس داغش رخشج يٍ األيٛشكٛخ فٙ انؼبو 

انذٔاخٍ يٍ خبيؼخ ٔالٚخ إٔٚا. ْٕٔ أحذ انزٍٚ أعغٕا انفشع انهجُبَٙ نهدًؼٛخ انؼبنًٛخ  َبل انذكزٕساِ فٙ ػهٕو
 .4891نؼهٕو انذٔاخٍ، ٔرنك فٙ انؼبو 

 
ٔنهذكزٕس داغش ربسٚخ طٕٚم يغ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد، ٔقذ اَضى إنٗ كهٛخ انؼهٕو انضساػٛخ ٔانغزائٛخ 

و انذٔاخٍ، ٔرشّقٗ فٙ انًشرجبد األكبدًٚٛخ حزٗ ػٍّٛ ػًٛذًا. ٔخالل كأعزبر يغبػذ فٙ ػهٕ 4891فٛٓب فٙ انؼبو 
طبنت ٔطبنجخ يٍ انكهٛخ ػهٗ ٚذّٚ. ٔخالل  891، رخّشج أكثش يٍ 1119ٔ 4889خذيزّ كؼًٛذ ثٍٛ انؼبيٍٛ 

ْزِ انفزشح صادد انكهٛخ يٍ ثشايح رٕاصهٓب يغ انًدزًغ ٔدػًذ انقطبع انضساػٙ انهجُبَٙ فٙ كم يشاحم اَزبج 
 .نغزاء ٔيؼبندزّ. كًب أطهقذ ثشايح يثم دساعخ االًَبء انًزكبيم فٙ خجبل نجُبٌ انشًبنٙا

 
كزنك عؼذ انكهٛخ، فٙ انًشكض انضساػٙ نهجحش ٔانزؼهٛى انزبثغ نٓب فٙ انجقبع، إنٗ رحغٍٛ اَزبج انحهٛت ٔ يشزقبرّ 

كًب أٌ انكهٛخ كبَذ انغجبقخ فٙ  ثٕاعطخ يئبد يٍ األثقبس يٍ فصٛهخ ْٕنغزبٍٚ رجشػذ ثٓب انٕالٚبد انًزحذح.
 1111اَشبء ثشَبيح يزؼذد االخزصبصبد نهؼهٕو انجٛئٛخ، فٙ أٔاخش رغؼُٛٛبد انقشٌ انًبضٙ. ٔاحزفهذ فٙ انؼبو 

 .ثبنزكشٖ انخًغٍٛ نزأعٛغٓب



 
ز٘ ٔخالل انُصف انثبَٙ يٍ ػًبدح انذكزٕس داغش، رضبػفذ َغجخ االَزغبة إنٗ انكهٛخ ٔاصداد يُزٕخٓب انجحثٙ ان

ّٕاًل يٍ يصبدس خبسخٛخ ثُغجخ رغؼٍٛ ثبنًئخ. كًب رٕاصهذ انكهٛخ يغ خبيؼبد ٔيشاكض رؼهًٛٛخ  ثبد اٌٜ يً
فبعزقجهذ طالثًب يٍ خبيؼخ األسض فٙ كٕعزبسٚكب ٔرجبدنذ انخجشاد يغ خبيؼخ انًهك فٛصم فٙ انؼشثٛخ 

 .انغؼٕدٚخ
 

ٌ أَبل ْزِ انؼضٕٚخ. إَٓب اقشاس نٛظ فقط ثؼًهٙ ٔرؼهٛقًب ػهٗ فٕصِ ثبنؼضٕٚخ قبل انذكزٕس داغش: "ٚشّشفُٙ أ
انزؼهًٛٙ ٔانجحثٙ ٔانخبدو نهًدزًغ، ثم ْٙ أٚضًب أٚضًب ركشٚى نكم انطالة انزٍٚ دّسعزٓى حٕل انؼبنى. انؼضٕٚخ 
ْٙ أٚضًب ركشٚى نهكهٛخ ٔاندبيؼخ ٔنجُبٌ، ٔاليزٛبص اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد ثبعزًشاس فٙ انزؼهٛى ٔاألثحبس 

          .انؼبيخ  ذيخٔانخ
 
 
ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ األيٛشكٙ انهٛجشانٙ نهزؼهٛى انؼبنٙ  4999رأعغذ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ انؼبو  

كًُٕرج نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب. ٔاندبيؼخ ْٙ خبيؼخ ثحثٛخ رذسٚغٛخ، رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ 
رقّذو اندبيؼخ حبنًٛب يب ُٚبْض يبئخ   طبنت ٔطبنجخ. 8000أػضبء ٔخغًًب طالثًٛب يٍ حٕانٙ  600 أكثش يٍ

ثشَبيح نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط، ٔانًبخٛغزش، ٔانذكزٕساِ، ٔانذكزٕساِ فٙ انطت. كًب رّٕفش رؼهًًٛب طجًٛب 
ًٗ فّٛ  عشٚشًا. 111  ٔرذسٚجًب فٙ يشكضْب انطجٙ انز٘ ٚضى يغزشف
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