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 قسم احملاصيل احلقلية
يعترب من االقسام الرائدة يف كليات الزراعة ابلنظر ألن كافة  املتطلبات 

واحليوان وتقنيات انتاجها وحتسينها فضال الغذائية االساسية لالنسان 
عن نبااتت االستخدامات الطبية واحملاصيل املنبهة  تقع ضمن ختصص 
هذا القسم مما جيعله على صلة مباشرة حبياة االنسان اليومية وارتباطه 
ابالقسام االخرى سواء التابعة للكلية او االقسام اليت تعىن ابنتاج 

 االخرى.وتطوير النبات من التخصصات 

 

 

 

 

 

 قسم المحاصيل الحقلية

متجدد  ابداع   
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 أهداف القسم 
الحاصل  المباشرة بزيادةتطوير التقنيات ذات الصلة  -1

  .وتحسين نوعيته مع مراعاة استدامة موارد التربة

االهتمام ببرامج التربية وتوريث الصفات لحفظ التنوع  -2

 البيولوجي واستدامة االنواع النباتية.

تطوير تقنيات التسميد واسترتيجيات االستخدام  -3

 االمثل لها. 

استخدام ونشر التوعية الخاصة بالطرق الحديثة  -4

الحصاد والري انظمة مثل الحراثة و لخدمة المحاصيل

 وغيرها.

االهتمام بالزراعة العضوية وتطبيقاتها في الزراعة  -5

 المستدامة.

ية تقديم المقترحات العلمية لمنع األزمات الغذائ -6

 .المحتملة من خالل إعداد التقارير الخاصة بذلك

البحوث العلمية بمجال االختصاص ونشرها  تنفيذ -7

بمجالت عالمية ومحلية رصينة و باللغتين اإلنجليزية 

والعربية من أجل التطوير العلمي وتبادل الخبرات العلمية 

 في مجال المحاصيل الحقلية.
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 الحقليةنشأة قسم المحاصيل 

 
عند تأسيس كلية الزراعة / جامعة االنبار عام 

استحدث قسم المحاصيل الحقلية  1993

بعدها  1998وتخرجت الدفعة االولى منه عام 

ومن ثم  1999استحدثت دراسة الماجستيرعام 

واليوم بلغ عدد  2008دراسة الدكتوراه عام 

خريجي القسم اكثر من الفي طالب وطالبة من 
البكالوريوس والماجستير حملة شهادات 

 والدكتوراه
 

 لخريجي لعمل العلمية المجاالت
 القسم

 شهادة عىل خري    ج هذا القسم تتضمن الحصول التهمؤ 
   البكالوريوس
 
  تتيح  ف

العلوم الزراعية/ المحاصيل الحقلية والت 
  دوائر ومؤسسات الدولة ذات العالقة بالتخصصات له العمل 
 
ف

الزراعة والسايلوات وهيئات فحص الزراعية مثل مديريات 
  
 
وتصديق البذور ووقاية المزروعات فضال عن العمل االكاديم  ف
مجال التعليم العال  والبحث العلم  وهيئات المعاهد الفنية 
واعداديات الزراعة اضافة ال القطاع الخاص مثل استثمار 

 المزارع وفتح مكاتب بيع و تسويق البذور  والتقاوي
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 التدريسي لقسم المحاصيل الحقليةالكادر 

 

 

 أ.د. محمد عويد غدير مضيخر العبيدي
 تربية نبات

mohammed.alubaidi@uoanbar.edu.iq 
07817220076 

page.php?ID=364-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

  أ 
 
 .د.مؤيد هادي اسماعيل ظاهر العان

 انتاج محاصيل
ag.moaead.hadei@uoanbar.edu.iq 

07831920735 
page.php?ID=399-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 

 .د.عمر اسماعيل محسن شحاذه الدليم  أ 
 بيئة نبات

ag.omar.ismael@uoanbar.edu.iq 
07811172757 

page.php?ID=420-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 
 

 

 أ.م.د.اسامة حسي   مهيدي محمد الحلبوس  
 نباتات طبية

ag.osama.hussein@uoanbar.edu.iq 
07817207878 

page.php?ID=420-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 أ.م.د.زياد عبد الجبار عبد الحميد
 تربية نبات وتقانات أحيائية

hamed@uoanbar.edu.iq-ag.zeyad.abdul 
07805966345 

page.php?ID=420-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

mailto:mohammed.alubaidi@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=364
mailto:ag.moaead.hadei@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=399
mailto:ag.omar.ismael@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=420
mailto:ag.osama.hussein@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=420
mailto:ag.zeyad.abdul-hamed@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=420


 
 

7 
 

 

 الجميل   أ.م.د.اسماعيل احمد رسحان
 انتاج محاصيل

 ag.ismail.ahmed@uoanbar.edu.iq 
07817984533 

page.php?ID=420-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 أ.م.د.فائز تحسي   فاضل سبهان الخميس   
 نبات وتقانات أحيائيةوراثة 

ag.faiz.tahseen@uoanbar.edu.iq 
7807060869 

page.php?ID=473-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 رسور العيساوي أ.م.د.محمد حمدان عيدان 
 وراثة نبات

ag.mohammed.hamdan@uoanbar.edu.iq 
77161462620 

page.php?ID=478-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   أ.م.د.سنان عبد هللا عباس
 
 السلمان

 انتاج محاصيل
ag.sinan.abdullah@uoanbar.edu.iq 

07831176298 
page.php?ID=422-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 أ.م.د.عادل هايس عبد الغفور الخفاج   
 انتاج محاصيل حقلية

ag.adil.hais@uoanbar.edu.iq 
07714449196 

page.php?ID=462-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 
 

mailto:ag.ismail.ahmed@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=420
mailto:ag.faiz.tahseen@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=473
mailto:ag.mohammed.hamdan@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=478
mailto:ag.sinan.abdullah@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=422
mailto:ag.adil.hais@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=462
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 أ.م.د. ياس امي   محمد خلف الدليم  
 تصنيف نباتات ادغال

ag.yass.ameen@uoanbar.edu.iq 
07829710949 

page.php?ID=489-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

  
 
 أ.م.د.عبد الصمد هاشم نعمان ابراهيم العان

 تكنولوجيا ألياف
ag.abdullsamad.hashim@uoanbar.edu.iq 

07902160366 
page.php?ID=465-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 أ.م.د.وليد عبد الستار طه الفهداوي
  
 اجهاد بيئ 

ag.waleed.abdal@uoanbar.edu.i 
07832022650 

page.php?ID=488-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 

 م.د.احمد جياد علئ   الفهداوي
 ذورتكنولوجيا ب

ag.ahmedch.ali@uoanbar.edu.iq 
07901855161 

page.php?ID=327-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 

  
 
  أ.م.د.عماد محمود عل  البدران

 فسلجة محاصيل
ag.imad.mahmood@uoanbar.edu.iq 

0786371483 
page.php?ID=467-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

mailto:ag.yass.ameen@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=489
mailto:ag.abdullsamad.hashim@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=465
mailto:ag.waleed.abdal@uoanbar.edu.i
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=488
mailto:ag.ahmedch.ali@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=327
mailto:ag.imad.mahmood@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=467
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  أ.م.د.احمد عبد الواحد عل  مرع  الحيان

 فسلجة ادغال ومنظمات النمو

ag.ahmed.abdalwahed@uoanbar.edu.iq 

07901991315 
page.php?ID=428-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 
 
 

 

ى شاكر جاسم محمد العبيدي  م.د.بشر
 نباتفسلجة 

ag.bushra.shaker@uoanbar.edu.iq 
07819183069 

page.php?ID=340-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 م.د.حامد عبد القادر عجاج الدليم  
نوعية 

 ag.hamid.abdalkader@uoanbar.edu.iqمحاصيل
07831870150 

page.php?ID=431-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 

  م.د.عبدهللا محمود صالح قدوري الداهري
  انتاج علف

ag.abdullah.mahmood@uoanbar.edu.iq 
07812991466 

https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=466 

 

  م.د.احمد شهاب عبد اهللا رمضان
  تربية وتحسي   النبات

ag.ahmed.shehab@uoanbar.edu.iq 
07830728963 

page.php?ID=329-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 

 م. انس ابراهيم حسن عل  الفهداوي
 محاصيل حقلية

anas.ibr@uoanbar.edu.iq 
07822289032 

page.php?ID=366-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

mailto:ag.ahmed.abdalwahed@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=428
mailto:نباتag.bushra.shaker@uoanbar.edu.iq
mailto:نباتag.bushra.shaker@uoanbar.edu.iq
mailto:ag.bushra.shaker@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=340
mailto:محاصيلag.hamid.abdalkader@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=431
mailto:ag.abdullah.mahmood@uoanbar.edu.iq
mailto:ag.ahmed.shehab@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=329
mailto:anas.ibr@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=366
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  م. هديل صبار حمد عل  المحمدي
 محاصيل حقلية

ag.hadeel.sabar@uoanbar.edu.iq 
07817214016 

page.php?ID=444-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 
 

 

 عبد احمد الجنان   
  م.م.ياسي  

  محاصيل حقلية
ag.yaseen.abd@uoanbar.edu.iq 

08717208723 
page.php?ID=490-https://www.uoanbar.edu.iq/staff 

 
 

 
 ول قمختبرات القسم والح

احلقلية خمتربين مها خمترب تكنولوجيا البذور وخمترب فسلجة يضم قسم احملاصيل 
النبات ونوعية احملاصيل واليت بدورها توفر لطلبة الدراسات االولية والعليا البيئة 

 املناسبة الكتساب املهارة الالزمة يف تنفيذ البحوث املختربية.
ديها حمطة اضافة اىل ذلك فان كلية الزراعة وبضمنها قسم احملاصيل احلقلية ل

 خاصة لتنفيذ البحوث والتجارب اخلاصة بدراسة اجلزء العملي احباث زراعية
 
 
 

 
 

mailto:ag.hadeel.sabar@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=444
mailto:ag.yaseen.abd@uoanbar.edu.iq
https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=490
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 المناهج الدراسية لقسم المحاصيل الحقلية
/ الفصل الربيعي المرحلة االولى  / الفصل الخريفي   المرحلة االولى   

عدد  عدد الساعات اليومية
 المادة الوحدات

عدد الساعات  
 اليومية

عدد 
 المادة الوحدات

 نظري  عملي  نظري  عملي
 كيمياء عضوية 3.5 3 2  كيمياء حيوية 3.5 3 2

 نبات عام 3.5 3 2  االقتصاد الزراعي 3 3 -

 مساحة مستوية  2.5 1 3  مبادىء محاصيل حقلية 3.5 3 2

 الحاسوبتطبيقات في  1.5 - 3  مبادئ تربة  3.5 3 2

 رياضيات  3 3 -  انتاج حيواني 3.5 3 2

 رسم هندسي  1.5 - 3  2اللغة االنكليزية  1 1 -

 حقوق انسان 1 3 2  2تطبيقات في الحاسوب  1.5 - 3

 1لغة انكليزية  1 1 -     

 

مرحلة الثانيةال / الفصل الربيعي / الفصل الخريفي   المرحلة الثانية   

عدد  عدد الساعات اليومية
 الوحدات

 المادة
عدد  عدد الساعات اليومية 

 الوحدات
 المادة

 نظري عملي  نظري  عملي
 تصنيف نبات  3.5 3 2  ري وبزل  3.5 3 2

 3تطبيقات في الحاسوب  1.5 - 3  احياء مجهرية  3.5 3 2

 خصوبة تربة واسمدة 3.5 3 2  بيئة نبات  3.5 3 2

 3لغة انكليزية  2 1 -  حرية وديمقراطية  1 1 -

 مبادئ بستنة 3.5 3 2  محاصيل زيتية وسكرية 3.5 3 2

 مبادىء صناعات غذائية 3.5 3 2  4تطبيقات في الحاسوب  1.5 - 3

 مكائن واالت زراعية 3.5 3 2  لغة عربية  2 2 -

 مبادىء ارشاد زراعي 2 3 2  مبادْى احصاء 3.5 3 2

      ادارة مزارع  3.5 3 2

      ري وبزل  3.5 3 2

 

مرحلة الثالثةال / الفصل الربيعي / الفصل الخريفي   مرحلة الثالثةال   

عدد  عدد الساعات اليومية
 الوحدات

 المادة
عدد  عدد الساعات اليومية 

 الوحدات
 المادة

 نظري عملي  نظري  عملي
 وراثة نبات  3.5 3 2  محاصيل حبوب  3.5 3 2

 محاصيل علف  3.5 3 2  4لغة انكليزية  1 1 -

 ملوحة واستصالح  3.5 3 2  تربية نحل  3.5 3 2

 مكننة ومعدات    3.5 3 2  تكنولوجيا البذور  3.5 3 2

 حشرات محاصيل حقلية  3.5 3 2  امراض محاصيل حقلية  3.5 3 2

 تصميم وتحليل تجارب 3.5 3 2  محاصيل بقول 3.5 3 2

      محاصيل الياف  3.5 3 2

 

مرحلة الرابعةال / الفصل الربيعي / الفصل الخريفي   مرحلة الرابعةال   

عدد  عدد الساعات اليومية
 الوحدات

 المادة
عدد  عدد الساعات اليومية 

 الوحدات
 المادة

 نظري عملي  نظري عملي
 نباتات عقاقير 3.5 3 2  تربية نبات  3 2 

 فسلجة نبات  3.5 3 2  منظمات نمو  3 2 

 حياتية ادغال 3.5 3 2  مكافحة أدغال  3 2 

 ادارة محاصيل حقلية  3.5 3 2  الحلقات الدراسية 1 - 

 وراثة جزيئية  3 3 -  ادارة مراعي 3 2 

 استزراع اراضي  3.5 3 2  اجهاد بيئي  3 2 

 مشروع بحث تخرج 1.5 - 3  مشروع بحث تخرج - 3 
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 نشاطات قسم احملاصيل احلقلية
االساتذة يف جلان مناقشات طلبة الدراسات العليا ضمن اطار التعاون مشاركة 

 مع الكليات االخرى
اقامة الورش والندوات اخلاصة بعرض اخر املستجدات يف نطاق تطوير 

 االنتاج الزراعي واحملاصيل احلقلية.
 املعلومات والتعرف على االشرتاك ابملؤمترات احمللية والدولية لتبادل

 خلاصة ابحملاصيل احلقلية اخرالتقنيات ا
 تقييم البحوث العلمية يف اجملالت احمللية والعاملية 

 
 2020/2021الطلبة الثالث االوائل على القسم للعام الدراسي 

 

 85.473  شفاء عبد الكريم سلمان رجب

 83.285 محمد وهيب حمد شاكر

 82.081 وليد عدنان جمعة فرحان

 2021 /2020الدراسي الطلبة المتخرجين من القسم للعام 
 

 اناث ذكور

59 18 

 


