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 معلومات رئيس القسم 
 
 

  د عبد الرحمن ماجدماحاالسم: 
 أستاذ مساعد اللقب العلمي : 

 التحصيل العلمي : 
- 1999سنة  - االنبار جامعة-قسم اإلنتاج الحيواني  –علوم زراعية  –البكلوريوس  -1

2000 
 2003سنة  -جامعة االنبار -االنتاج الحيوانيقسم  -علوم زراعيةالماجستير :  -2
 2016سنة  -جامعة االنبار - قسم االنتاج الحيواني -: علوم زراعيةالدكتوراه  -3

 تكنولوجيا منتجات طيور داجنة  االختصاص الدقيق :
 

 الوظائف التي شغلها  
 2009-2003امين سر هيئة تحرير مجلة االنبار للعلوم الزراعية  -１
 ولحد االن 2020رئيس قسم االقتصاد الزراعي  -２
 ٢٠٠٩مسؤول وحدة حسابات الكلية  -３

 
 عضوية الجمعيات والنقابات واللجان 

 ٢٠٢١-202٠ عضو لجنة امتحانية مركزية -１
 2022-2020رئيس لجنة امتحانية فرعية  -２
 2022عضو لجنة التكافل االجتماعي  -３
 ٢٠٢٢رئيس لجنة مختبرات الحاسوب  -４
 ٢٠١٨عضو لجنة مناهج الحاسوب  -５
 ٢٠١٩عضو لجنة ادارة حقول الدواجن  -６



 ٢٠٢١عضو لجنة ادارة االمتحان التنافسي  -７
 ٢٠١٧عضو لجنة تحضيرية لمؤتمر علمي  -８

 
 
 
 

 أعضاء الهيئة التدريسية  
 

فايق جزاع ياسين سعيد  االسم الثالثي :   
                                                 أستاذ اللقب العلمي : 

 اقتصاد زراعي االختصاص العام : 
 سياسة زراعية   االختصاص الدقيق :  

  07905574900رقم الهاتف:
  ag.faiq.jzaa@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 مشعل عبد خلف  االسم الثالثي : 
 استاذ  اللقب العلمي : 

 اقتصاد زراعياالختصاص العام : 
 سياسة زراعية  االختصاص الدقيق :  

 07812277474 رقم الهاتف:
  ag.mishal.abid@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 د. علي درب كسار االسم الثالثي : 
 استاذ  اللقب العلمي : 

 اقتصاد زراعي   االختصاص العام : 
 اقتصاد زراعي   االختصاص الدقيق :  

   07823904325رقم الهاتف:
  ali.darub@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :



 عبد حمزة  د. ماجد االسم الثالثي : 
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي : 

 اقتصاد زراعي   االختصاص العام : 
 اقتصاديات انتاج  االختصاص الدقيق :  

 07808858292رقم الهاتف:
  ag.magid.abed@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 
 عبد الكريم حماد د. سعد االسم الثالثي : 
 أستاذ مساعد اللقب العلمي : 

 علوم اقتصادية  االختصاص العام :
 نظرية اقتصادية كلية  االختصاص الدقيق :  

 07813422800رقم الهاتف:
 den.saad.abd@uoanbar.edu.iq البريد االلكتروني :

 د. مصطفى صبحي عبد الجبار  االسم الثالثي : 
 مدرس   اللقب العلمي : 

 علوم تربة وموارد مائية   االختصاص العام : 
 فيزياء تربة  االختصاص الدقيق : 

  07821177110رقم الهاتف:
  mustafa.subhi@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 د. محمد ماجد حامد  االسم الثالثي : 
 مدرس   اللقب العلمي : 

 انتاج حيواني   االختصاص العام : 
 تكنولوجيا منتجات الدواجن / علم اللحوماالختصاص الدقيق :  

 0750694454الهاتف:رقم 
  ag.mohammed.majed@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 

mailto:ag.magid.abed@uoanbar.edu.iq
mailto:ag.mohammed.majed@uoanbar.edu.iq


 عبد اللطيف  اياد عباس   م.االسم الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 اقتصاد زراعي االختصاص العام : 
 اقتصاد زراعي االختصاص الدقيق :  

 07802357930رقم الهاتف:
  ag.eyid.abbas@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 
 

 عبد الحميد فواز م.م نعم االسم الثالثي : 
 مدرس مساعد  اللقب العلمي : 

 علوم اقتصادية   االختصاص العام : 
 علوم اقتصادية االختصاص الدقيق : 

 08903824553 رقم الهاتف:
 ag.namabdulhameed@uoanbar.edu.iq البريد االلكتروني :

 حمد   م.م مصطفى فاضلاالسم الثالثي : 
 مدرس مساعد  اللقب العلمي : 

 علوم اقتصادية االختصاص العام :
 علوم اقتصادية  االختصاص الدقيق : 

   7813731656رقم الهاتف:
  ag.mustafa.fodhil.hamad@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :

 عبد المجيد م.م عثمان مصطفى االسم الثالثي : 
 مدرس مساعد  اللقب العلمي : 

 انتاج حيواني   االختصاص العام : 
 انتاج حيواني  االختصاص الدقيق :  

 07817202634رقم الهاتف:
 mailto:othman.mustafa@uoanbar.edu.iq البريد االلكتروني :

 

mailto:ag.eyid.abbas@uoanbar.edu.iq


 نبذة مختصرة عن القسم  
 

كوارد   إلعدادنظرا للحاجة الماسة    2008تأسس قسم االقتصاد الزراعي في جامعة االنبار عام  
المختلف  في    ةتخصصم االقتصادي  الزراعي  بالعمل  الزراعي وزجها  قسم  حاالقتصاد  يعد  يث 

المشاكل في  يبحث  والذي  التطبيقي  العام  االقتصاد  فروع  فرعا من  الزراعي  المتعلقة    االقتصاد 
اولى   وتخرجت  الزراعية  األنشطة  على  االقتصادية  والمبادئ  النظريات  وتطبيق  الزراعة  بمهنة 

دورات   8حيث بلغ عدد الدورات المتخرجة من الطلبة    2012-2011  الدورات من القسم عام
 الى االن . 

 
 رؤساء القسم  

 د. حميد رشيد عبطان  -1
 د. مشعل عبد خلف  -2
 د. فايق جزاع ياسين -3
 عدنان إبراهيم خميس  د. -4
 د. فايق جزاع ياسين   -5
 د. احمد عبد الرحمن ماجد  -6
 
 

 اهداف القسم  
 
 العمل د خريج قادر على المنافسة في سوق اعدا -1
 المجتمع المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة في -2
 االقتصادية المجدية اجراء البحوث العلمية التطبيقية ذات العوائد  -3
 مجاالت االستشارات الزراعية االقتصادية  -4



 رسم مالمح السياسة الزراعية وتحليلها  -5
 ئفه ويق الزراعي ووظادراسة وإدارة التس-6
 التعرف على اساسيات الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية-7
 
 

 مجال عمل خريجو القسم  
 
 الجامعة / كلية الزراعة  -1
 الدوائر الزراعية كافة -2
 المكاتب االستشارية الزراعية  -3
 المصارف الزراعية -4
 
 
 
 



 
 المرحلة األولى  -المناهج الدراسية  

عدد الساعات   اسم المقرر
 النظري 

عدد الساعات  
 العملي 

 رمز المقرر الفصل الدراسي  عدد الوحدات 

 Economics Principles 1مبادئ اقتصاد /
 AE193104 الخريفي 3.5 2 2 1/

 Animal production مبادئ انتاج حيواني  
principles 2 2 3.5 الخريفي  

 Principles of مبادئ بستنة  
horticulture 2 2 3.5 الخريفي  

 AE193101 الخريفي General Mathematics 2 2 3.5 رياضيات عامة  

 AE1916 الخريفي English /1 2 - 1 1اللغة اإلنجليزية /

 AH19113 الخريفي human rights 1 - 1 حقوق االنسان

 AE192103 الخريفي computer/1 - 2 1.5   1حاسبات/

 Economics Principles 2اقتصاد/مبادئ 
 AH19110 الربيعي 3.5 2 2 2/

 Economic رياضيات اقتصادية  
mathematics 2 2 3.5 الربيعي AH1917 

 Plant Protection مبادئ وقاية نبات 
Principles 2 2 3.5 الربيعي AE192206 

مبادئ محاصيل  
 حقلية  

Field crops Principles  2 2 3.5 الربيعي AE192205 

 Agricultural Guidance مبادئ ارشاد زراعي  
Principles 2 2 3.5 الربيعي AH1918 

 AH1919 الربيعي computer/2 - 2 1.5 2حاسبات/



 المرحلة الثانية  -المناهج الدراسية  
عدد الساعات   اسم المقرر

 النظري 
عدد الساعات  

 العملي 
 المقرررمز  الفصل الدراسي  عدد الوحدات 

 Microeconomic theory 1\نظرية اقتصادية جزئية 
  الخريفي 3.5 2 2 1\

 AE192203 الخريفي Principles of Statistics 2 2 3.5 مباديء احصاء 
 Fertility and خصوبة وتسميد

Fertilization 2 2 3.5 الخريفي  
 AE193204 الخريفي soil basics 2 2 3.5 اساسيات تربة

 Food industry مباديء صناعات غذائية 
Principles  2 2 3.5 الخريفي  

 AE192202 الخريفي Computer/3 - 2 1.5 3حاسوب/ 
  الخريفي Arabic Language 2 - 2 لغة عربية 

 English /2 2 - 1  AH19116 2اللغة اإلنجليزية /
 Microeconomic theory 2\نظرية اقتصادية جزئية 

  الربيعي 3.5 2 2 2\
  الربيعي agricultural statistics 2 2 3.5 احصاء زراعي

 Agricultural machinery  المكائن واالالت الزراعية
and equipment 2 2 3.5 الربيعي  

 freedom and حرية وديمقراطية 
democracy 1 - 1 الربيعي  

 Dairy science بان لاال علم ئمباد
principles 2 2 3.5 الربيعي  

  الربيعي care and storage 2 2 3.5 عناية وخزن 
  الربيعي Calculators/4 - 2 1.5  4حاسبات / 

 



 المرحلة الثالثة  –المناهج الدراسية 
عدد الساعات   اسم المقرر

 النظري 
عدد الساعات  

 العملي 
 رمز المقرر الفصل الدراسي  عدد الوحدات 

 Macroeconomic 1\نظرية اقتصادية كلية 
theory \1 2 2 3.5  الخريفي AE193208 

 Principles of مباديء محاسبة
Accounting 2 2 3.5  الخريفي AE292207 

 Agricultural funding تمويل وتسليف زراعي 
and credit 2 2 3.5  الخريفي AE193403 

 AE193404 الخريفي  Agricultural marketing 2 2 3.5 تسويق زراعي 
 AE192409 الخريفي  Research methods 1 - 2.5 طرائق بحث 

 The economics of اقتصاديات انتاج زراعي 
agricultural 
production 

 AE193405 الخريفي  3.5 2 2

 Macroeconomic 2\نظرية اقتصادية كلية 
theory \2 2 2 3.5  الربيعي AE193401 

 Agricultural  محاسبة زراعية
accounting 2 2 3.5  الربيعي AE193402 

 Agricultural business ادارة اعمال زراعية
management 2 2 3.5  الربيعي AE192203 

 Agricultural تعاون زراعي
cooperation 3 - 3  الربيعي AE192205 

  الربيعي  Operations research 3 - 3.5  بحوث عمليات
 AE193204 الربيعي  seminars 1 - 1 دراسيةحلقات 

  الربيعي English/ 3 2 - 1 3لغة إنكليزية/ 
 



 المرحلة الرابعة   –المناهج الدراسية 
عدد الساعات   اسم المقرر

 النظري 
عدد الساعات  

 العملي 
 رمز المقرر الفصل الدراسي  عدد الوحدات 

 AE192107 الخريفي Econometrics/1 2 2 3.5 1اقتصاد قياسي /
 Evaluation of 1تقويم مشاريع زراعية /

agricultural projects/1 2 2 3.5 الخريفي  
 agricultural  تنمية زراعية

development 2 2 3 الخريفي AE193407 
 AE193301 الخريفي agricultural policy 2 2 3 سياسة زراعية 

 economics of natural اقتصاديات موارد طبيعية 
resources 2 2 3.5 الخريفي AE193105 

 AE193209 الخريفي Foreign Trade 2 2 3.5 تجارة خارجية
 AE192408 الخريفي Graduation Project - 2 1.5 بحث تخرج

 AE193406 الربيعي Econometrics \2 2 2 3.5 2\اقتصاد قياسي 
 Evaluation of 2تقويم مشاريع زراعية /

agricultural projects /2 2 2 3.5 الربيعي  
  الربيعي Agricultural planning 3 - 3 تخطيط زراعي 

 AE192202 الربيعي price analysis 2 2 3.5 تحليل اسعار 
 Mathematical  اقتصاد رياضي

Economics 3 - 3 الربيعي AE193106 
 AE192207 الربيعي environment economy 3 - 3 اقتصاد بيئة 
 AE19413 الربيعي Graduation Project/2 - 2 1.5 بحث تخرج

  الربيعي English/ 4 2 - 1 4لغة انجليزية/ 
 
 


