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Tools 

1.  Shovel )المجرفة )كرك 

2.  pick mattock   )المعول )قزمة  

3.  Grub hoe )الفأس )المعزقة 

4.  Scythe المنجل   



5.  Wheel barrows   عربة اليد 

6.  Rake (مشط الحدائق )خرماشة   

7.  Shovel )المجرفة )كرك 

8.   Paws   الكفوف 



9.   Drip hose خرطوم التنقيط     

   Chicken feeder معلف دجاج  .10

11.  Water dispenser: موزع المياه)منهل(   

 



12.   Water Plunger نوع )شامجي( ماء:غطاس    

 

13.  Electric water pump(Viconta) مضخة ماء كهربائية نوع   

 )فيكونتا( 
 

 

14.   Sprinkler irrigation system  منظومة الري بالرش   2.5 انج  

15.   Sprinkler tube: 1.5 inch انج 1.5أنبوب مرشة    



16.   Sprinkler tube: 2.5 inch انج  2.5أنبوب مرشة    6بطول 
 متر

17.   Rubber tube (sandah): 3/4 inch rubber tube, 50 m long  

م   50انج بطول  3/4أنبوب مطاط )صونده(: أنبوب مطاط   

18.   Pepper seeds بذور فلفل    
 



19.  Eggplant seeds ( بذور الباذنجان نوع)بورصة   

20.  Cucumber seeds  بذور الخيار 

 
 

21.  Tomato seeds (GS12) بذور الطماطم نوع    



22.  Chard seeds  
 بذور السلق 

23.  radish seeds (Bursa) بذور فجل)بورصة(   

 
 

 

24.   The celery seeds are of the local Iraqi variety بذور  الكرفس الصنف المحلي العراقي    



25.  Parsley seeds (Bursa) صنف )بورصة( سبذور البقدون   

26.   Onion Seeds: Type (Monarch Seeds), White Grano 
variety 

ذور البصل: نوع )بذور مونارك( صنف وايت غرانو ب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27.  Beans: Enveloped Beans (Monarch Seeds) Equadelji Bean variety 

باقالء : مغلف بذور الباقالء )بذور مونارك( صنف فول     اكوادلجي 

28.   Fodder جابية اعالف    

29.   Water Jabiya    جابية ماء  



30.  Water tank ماء خزان   
 
 

 

 (  Turk Light (Model:3501)هيتر كهربائي نوع )    .31

 

 

32.   

                 Blender: Smart Tajer type 
 Smart Tajerخالط : نوع 



33.  Saucepan: A set of 7 pieces      
قطع  7من  مجموعة مكونةقدر:   

 
 

34.   plastic cans with a capacity of 1 kg  
1 مصنوعة من البالستيك بسعة كغم علبة  

 



35.  plastic cans with a capacity of 0.5 kg كغم 0.5مصنوعة من البالستيك بسعة  علبة   

 

 

36.   A bucket made of plastic material with a capacity of 12 
liters لتر  12دلو مصنوع من مادة البالستيك بسعة     

37.  Plastic barrel  
 برميل بالستيكي 

38.  Bowl (basin): made of plastic with a diameter of 
60 cm  

سم  60وعاء : مصنوع من مادة البالستيك بقطر   



39.  Stone press  
 مكبس حجري 

40.  Fence BRC 
 BRCسياج
 
 

41.  Iron pipe 
 أنبوب حديدي
 
 



42.  Main Door 
 الباب الرئيسي
 
 

43.  Grape seedling variety (Riaasi) 30 cm tall 
سم  30شتالت العنب صنف )رئاسي( بطول   

 

 

44.  Grape seedlings (Dis Al-Anz) with a length of 30 cm 
سم  30شتالت العنب صنف )ديس العنز( بطول   

 

45.  Drip hose: 
 :خرطوم التنقيط
 



46.  Concrete column: 
 عمود كونكريتي
 
 

47.  Electricity 
generator 
 مولدة كهررباء

 

48.  Metal wire 

 سلك معدني 

 



49.  Submersible water 
 غطاس ماء 

 

 


