
 

 

 

 

 جامعة األنبار/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 

 

 

 

 



 

 

 -:معلومات رئيس القسم 

 عبد علي صالح       االسم: سمير

 اللقب العلمي: أستاذ 

 

 
  :التحصيل العلمي

 . جامعة بغداد بستنة وهندسة حدائققسم  —بستنة وهندسة حدائق بكالوريوس-1
 البستنة وهندسة حدائق في  ماجستير-2

تاثير الرش بالجبرلين ومستخلص عرق السوس  الرسالة: عنوان- بستنة وهندسة حدائق قسم -انتاج وخزن فاكهةتخصص 
 ودرجة حرارة الخزن في الحاصل ومواصفاته الخزنية لثمار نخلة التمر صنف زهدي 

 البستنة وهندسة حدائق في  دكتوراه -3
تاثير التلقيح الخلطي في عقد ومواصفات  عنوان األطروحة: -بستنة وهندسة حدائق قسم -وخزن فاكهةانتاج تخصص 

 Annaثمار التفاح صنف 
 انتاج وخزن فاكهة   االختصاص الدقيق:

 

 

 
 



 

 

 -أعضاء الهيئة التدرسية:
 

 أ.د.رسمي محمد حمد   االسم الثالثي:
 استاذ اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
   فسلجة ثمار فاكهةاالختصاص الدقيق: 

 07819485334رقم الهاتف :

  Email: rasmi.hamad@uoanbar.edu.iqالبريد األلكترونى: 

 أ.د.حسين عواد عداي االسم الثالثي: 
 استاذ اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 تربية وتحسين نبات الدقيق: االختصاص 
 07810776043رقم الهاتف: 

 ag.hussain.awad@uoanbar.edu.iq :Emailالبريد االلكتروني: 

 حمود غربي خليفة االسم : 
   استاذ اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق التخصص العام: 
 تكنولوجيا انتاج بذورالتخصص الدقيق: 

 07810698600الهاتف: 

 :ag.hammood.gharbi@uoanbar.edu.iq Emailالبريد األلكترونى: 

 حميد حمدان العلي االسم الثالثي: 
 استاذ القب العلمي: 

 وهندسة الحدائق البستنة االختصاص العام:  
   انتاج فاكهةاالختصاص الدقيق: 

 07804813738رقم الهاتف :

   hameed.alali@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 أ.د.احمد فتخان زبار االسم الثالثي: 
 استاذ القب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 وثمار صغيرةانتاج فاكهة / اعناب االختصاص الدقيق: 

 07804813738رقم الهاتف :

   hameed.alali@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

   أ.د.سمير عبد علي صالح االسم الثالثي: 
 أستاذ   اللقب العلمي:

 البستنة وهندسة الحدائق   االختصاص العام:
 انتاج فاكهة نفضية  االختصاص الدقيق: 

 07804195372 رقم الهاتف:

 ag.sameer.abd@uoanbar.edu.iq :البريد االلكتروني 
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 أ.د.سعد عبد الواحد محمود االسم:  
 اللقب العلمي: استاذ  
 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  

 انتاج خضر االختصاص الدقيق: 

 07713405798 رقم الهاتف:

 saad.abd@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 أ.د.معاذ محي محمد شريف االسم الثالثي: 
   استاذ اللقب العلمي: 

   البستنة وهندسة الحدائقاالختصاص العام:  
 تربية نباتات بستنية االختصاص الدقيق: 

 07817220172رقم الهاتف: 

 ag.maath.mohey@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 االسم الثالثي: أ.د.عمر هاشم مصلح 
 استاذ اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 انتاج خضر االختصاص الدقيق: 

 07901792804رقم الهاتف: 

 ohmosleh@uoanbar.edu.iq: البريد االلكتروني
   أ.م.د.علي عمار اسماعيلاالسم الثالثي: 
   مساعد استاذ اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 بعد الحصادفسلجة الثمار االختصاص الدقيق: 

 07817974826: رقم الهاتف 

    ag.ali.ammar@uoanbar.edu.iq :البريد االلكتروني
 
 

   حميد رجه رأ.د. ثاماالسم الثالثي: 
 استاذ  اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 فسلجة وتغذية اشجار فاكهة االختصاص الدقيق: 

 07702620157رقم الهاتف: 

  ag.thamer.hameed@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني:

   أ.م.د.اثير محمد اسماعيل:  االسم
 مساعد  استاذ اللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 فسلجة واكثار فاكهة االختصاص الدقيق: 

 : 07811160570  رقم الهاتف 
  ag.atheer.mohammad@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني:
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   أ.م.د.محمود شاكر احمد االسم الثالثي: 
   استاذ مساعداللقب العلمي: 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 فسلجة اجهاد نباتات الزينة االختصاص الدقيق: 

 07904349197رقم الهاتف: 

  mahmood.ahmed@uoanbar.edu.iq:البريد االلكتروني

 محمد عبد الرزاق  دأ.م. زيا االسم الثالثي: 
 اللقب العلمي: أستاذ مساعد 

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
 هندسة الحدائق االختصاص الدقيق: 

 07906966971رقم الهاتف: 

 ag.ziad.mohammed@uoanbar.edu.iq: البريد االلكتروني

 

 م.د. ياسر صايل صخي : الثالثي االسم
 اللقب العلمي: مدرس  

 البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام:  
   زراعة األنسجة النباتية االختصاص الدقيق: 

 07827126624رقم الهاتف: 

 yassirsayel@uoanbar.edu.iq:  البريد االلكتروني 

 هادي اسماعيل  د االسم الثالثي: م. مخل
 اللقب العلمي: مدرس  

 االختصاص العام: البستنة وهندسة الحدائق 
 االختصاص الدقيق: بيئة نبات 

 07803454341رقم الهاتف: 

 mhalani@uoanbar.edu.iqالبريد االلكتروني :  

 االسم الثالثي: م.م.اثير هاشم عبد المجيد 
 اللقب العلمي: مدرس مساعد  

 االختصاص العام: علوم الحياة 
 النبات   تشريح االختصاص الدقيق: 

 07801503942رقم الهاتف: 

 mhalani@uoanbar.edu.iq:   البريد االلكتروني 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -:نبذة مختصرة عن القسم
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قسم   الحدائق تأسس  وهندسة  كوادر   2001في عام    البستنة  تأهيل  اجل  من  الكلية  في  األخرى  العلمية  باألقسام  ليلتحق 

دقيقه كان في مقدمتها تأهيل مختصين في    زراعيةقادرة على تحمل مهام النهضة الزراعية في القطر في اختصاصات  

 العلوم البستنية وهندسة الحدائق. 

ال  البستنة وهندسة  لخريجي قسم  العلمي  االهتمام  اساسيوينصب  الخضر والبساتين والزراعة   ةحدائق محاور  انتاج  هي 

برمجالحدائق،  المحمية وتصميم   تم  األ   ة اذ  المفاهيم  لتغطيه  والعملي  النظري  بشقيه  القسم  في  الدراسي    ة كاديميالمنهاج 

المعرفة في هذه   بإنتاج  االختصاصات.والتطبيقية ألنواع  تأهيل كوادر متخصصة  التركيز على  الخضر   ومن هنا جاء 

 الحدائق. والبساتين وتصميم 

 -:رؤساء القسم 

 محمد حمد  يأ. د. رسم -1

 أ.د. جمعة سند شلش  -2

 أ.م.د. معاذ محي محمد شريف -3

 غربي خليفة  دأ.د. حمو -4

 عبد علي صالح رأ.د. سمي -5

 -:أهداف القسم

يهدف القسم من خالل برنامجه التدريسي الى تخرج كوادر مؤهله علمية وعملية تسهم في تطوير واقع انتاج المحاصيل 

ضمن برنامج التعليم المستمر  ةكذلك يقوم القسم بتنظيم عدد من الدورات العلمي العزيز.البستنية وهندسة الحدائق في بلدنا 

 او القطاع الخاص.   ة ائر الدولمن العاملين في دو  ةلخريجي كليات الزراع

  -:نشاطات القسم

 اقامه دورات تدريبية.  -1

 المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج وداخل القسم.   -2

 العمل على تفعيل الدور اإلنتاجي لحقول الكلية.  -3

 نشر البحوث العلمية في مجالت علمية عالمية ومحلية.  -4

 اجراء بحوث علميه تطبيقية.  -5

التعاون مع الدوائر الحكومية ذات العالقة بهدف إكثار النباتات المختلفة وزراعتها داخل الحرم الجامعي  تفعيل آلية  -6

 فضالً عن زراعتها في جميع مناطق المحافظة. 

العمل على زراعة البذور المستوردة للنباتات لغرض اكثارها وزراعتها داخل الحرم الجامعي والمحافظة وإنجاح   -7

 . مشروع المليون شجرة

 

 

 

 -الندوة العلمية التخصصية المنفذة في القسم:



 

 

 العالج طرق وأهم األسباب ... الفاكهة أشجار في والثمار األزهار تساقط •

 واعدة  شجرة السدر •

 الخضر  تركيب أساسيات •

 العراق  في واعدة فاكهة شجرة الباباظ •

 العراق  في الخضر محاصيل زراعة واقع •

 منه للتقليل المتبعة واالستراتيجيات الحصاد بعد الفقد •

 

    -مجال عمل خريجو القسم:

 . عليها واإلشراف البساتين انشاء -1

 . ةاألنسج زراعة مجال  في عمل -2

 النباتات.  من والعطرية الطبية المركبات انتاج -3

 .وغيرها( الزراعة البلديات،) العام القطاع في تعيينال -4

 النبات.  تربية برامج طريق عن النباتية الهجن انتاج -5

 -المختبرات: 

 زراعة النسيجية. مختبر ال -1

 تكنولوجيا وإنتاج البذور.مختبر  -2

  

 -اللجان: 

 .المكتب االستشاري ةلجن  -1

 . اللجنة العلمية  -2

 . لجنة إدارة البيوت البالستيكية والزجاجية  -3

 اإلمتحانية. اللجنة   -4

 . اللجنة اإلرشادية  -5

 

 

 
 
 
 
 
 

 -المرحلة االولى:-الدراسيةالمناهج 



 

 

 

 المرحلة االولى 

 الفصل الربيعي يالفصل الخريف

 المادة 
 عدد الساعات 

 المادة  الوحدات 
 عدد الساعات 

 الوحدات 
 عملي نظري عملي نظري

مكائن واالت 

 زراعية 
 3.5 3 2 مبادئ علم التربة  3.5 3 2

 3.5 3 2 مبادئ انتاج حيواني  2.5 3 1 مساحة

مبادئ الصناعات  

 الغذائية 
 3.5 3 2 كيمياء عضوية  3.5 3 2

 2.5 3 1 احصاء 2 - 2 رياضيات 

 1 3 - رسم هندسي  3.5 3 2 نبات عام 

لغة انكليزية 

 1تخصصية 
 2 - 2 مبادئ اقتصاد زراعي  1 - 1

تطبيقات في 

 (  1الحاسوب ) 
 1 - 1 2لغة انكليزية تخصصية   1.5 3 -

حقوق انسان 

 وحريات عامة
 3.5 3 2 مبادئ محاصيل حقلية  1 - 1

 17 15 10 المجموع  22 18 13 المجموع 

 

 

 

 

 

 -المرحلة الثانية:-المناهج الدراسية
 

 المرحلة الثانية 

 لربيعيل االفص الفصل الخريفي

 المادة 
 عدد الساعات

 المادة  الوحدات 
الوح عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري دات 

 3.5 3 2 كيمياء حيوية  3.5 3 2 مبادئ احياء مجهرية 

 3.5 3 2 تشريح نبات  3.5 3 2 الزراعة العضوية 

 3.5 3 2 فسلجة نبات  3.5 3 2 مبادئ تصميم حدائق 

 3.5 3 2 مشاتل واكثار  3.5 3 2 وراثة 

 2 - 2 مبادئ ارشاد زراعي 2.5 3 1 حشرات نباتات بستنية

 3.5 3 2 ادغال وطرق مكافحتها  1.5 3 - 2تطبيقات في الحاسوب 

 1 - 1 حرية وديمقراطية  2 3 2 اللغة العربية 

 24 18 15 المجموع  23.5 21 13 المجموع 

 
 -المرحلة الثالثة:-المناهج الدراسية



 

 

 

 المرحلة الثالثة 

 الفصل الربيعي الفصل الخريفي

 المادة 
 عدد الساعات

 المادة  الوحدات 
 عدد الساعات

 الوحدات 
 عملي نظري عملي نظري

 3.5 3 2 (2) فاكهة نفضيه 3.5 3 2 (1)فاكهة نفضيه 

 3.5 3 2 ( 2)انتاج خضر  3.5 3 2 ( 1)انتاج خضر 

 2.5 3 1 ( 2)نباتات زينة  2.5 3 1 ( 1نباتات زينة )

 3.5 3 2 تربية نحل  3.5 3 2 تصميم وتحليل التجارب

 2.5 3 1 نباتات بستنية امراض  3.5 3 2 منظمات نمو نباتية 

 3.5 3 2 تربية نبات 3.5 3 2 تغذية نبات

 3.5 3 2 نباتات طبية وعطرية  3.5 3 2 ري وبزل

 1 - 2 3لغة إنكليزية  3.5 3 2 بيئة نبات 

 21 21 12 المجموع  27 21 11 المجموع 

 
 

 -المرحلة الرابعة:-المناهج الدراسية
 

 المرحلة الرابعة 

 الفصل الربيعي الفصل الخريفي

 المادة 

 عدد الساعات

 المادة  الوحدات 

 عدد الساعات
الوحدا 

 ت
 عملي نظري عملي نظري

 3.5 3 2 زراعة انسجة 
ناب وثمار نتاج اعا

 صغيرة
2 3 3.5 

 3.5 3 2 انتاج نخيل 3.5 3 2 فاكهة مستديمة 

 3.5 3 2 ات احيائيةتقان 3.5 3 2 انتاج بذور خضراوات 

 3.5 3 2 محمية زراعة 
جني وخزن حاصالت 

 بستنية 
2 3 3.5 

 1 - 1 حلقات دراسية 2.5 3 1 هندسة حدائق 

 3.5 3 2 خصوبة تربة واسمدة  2.5 3 1 ادارة مزارع 

 1.5 3 - مشروع بحث تخرج 1.5 3 - مشروع بحث تخرج

 20 18 11 المجموع  20.5 21 10 المجموع 

 
 
 
 
 

 2006-2005الطلبة األوائل 



 

 

 78.99 سداد اسود جربوع عبد -1

 77.37 أيمان هشام يونس وكاع-2

 75.97 فراس علي حمودي ظاهر -3

 2007-2006الطلبة األوائل 

 78.58 عبدالرحمن محمود محمد -1

 78.44 عبير فرحان مطلك مخلف -2

 78.02 نافع ابراهيم جبير فهد-3

 2008-2007الطلبة األوائل 

 81.15 محمد انور جمعة -1

 76.21 ياسر صايل صخي-2

 70.91 أنور ثامر غفوري -3

 2009-2008الطلبة األوائل 

 81.83 اسامة خليل اسماعيل-1

 78.49 باسم اكريم جاسم المحمد -2

 78.20 شيرين يونس علي عبدهللا-3

 2010-2009الطلبة األوائل 

 88.75 انفال فؤاد مولود رشاش -1

 82.98 فائق دلف عمر بكر -2

 79.24 لمى سعيد عبدالحميد حسن -3

 

 2011-2010الطلبة األوائل 



 

 

 85.93 باسم كريم فليح حسن-1

 74.41 رشا حسين حمو حيدر -2

 73.05 ايناس أياد سعيد طالب-3

 2012-2011الطلبة األوائل 

 88.21 محمد حماد نايل حمد -1

 84.24 سراب سمير صالح سبتي-2

 81.34 ميسر سعدون مجهد رشيد-3

 2013-2012الطلبة األوائل 

 91.80 سنان سامر سعيد محمد -1

 89.53 دعاء ابراهيم محمود هزيم -2

 86.52 ميعاد لطيف عبود كرنوص-3

 2014-2013الطلبة األوائل 

 84.15 مراد مالك ابراهيم لطيف -1

 81.48 نور عامر عودة مخلف -2

 81.31 ايالف هاشم محمد كريدي-3

 2015-2014األوائلالطلبة 

 85.81 وفاء صبحي عاشور عبدهللا -1

 83.47 قدامة ثامر كناص فواز -2

 80.36 رقية غفوري محمد عكاب  -3

 

 2016-2015الطلبة األوائل



 

 

 81.47 والء سمير خلف اسود -1

 80.63 لؤي عبدالحميد حسين -2

 79.58 غيث ثامر كناص فواز -3

 2017-2016األوائلالطلبة 

 90.16 هبة ارحيم احمد صالح -1

 85.06 اسراء سامي عاصي حمد -2

 84.15 اثير جمعة سرحان رزيك -3

 2018-2017الطلبة األوائل

 89.43 رقية حامد صادق محمد -1

 80.20 ايالف رائد عبدهللا خليف -2

 77.99 اسيل صادق سمير عفر-3

 2019-2018األوائلالطلبة 

 89.24 احمد عبد محمد سودان -1

 80.29 ساره عدنان جميل جاسم  -2

 79.91 مروة محمد سرحان عبدهللا -3

 2020-2019الطلبة األوائل 

 93.44 عبدهللا فائق هاشم يحيى-1

 87.27 محمد اكرم عوده عبد -2

 83.95 محمد جمعة ياس جياد-3

 

 



 

 

   -الحدائق في الكلية:حقول قسم البستنة وهندسة 

الزيتووون والرمووان تحتوي الكلية على حقول لزراعة محاصيل الخضر الشتوية والصيفية فضاًل عن وجود بستان 
كموووا تحتووووي علضوووًا علوووى يلووول خشوووبية و يووووت زجاجيوووة تسوووتخدا خكثوووار وانتووواج  وووتالت محاصووويل الخضووور  والنخيووول 

جوووود البيووووت البالسوووتيكية المخصصوووة لزراعوووة وانتووواج محاصووويل ضوووافة الوووى و باخ  المختلفوووة والفاكهوووة ونباتوووات الزينوووة 
تزويوود الطلبووة بالمعووار  اعووادة صوويانة وت هيوول حوودائق الكليووة و الخضوور الشووتوية وانتوواج الشووتالت والبووعور  فضوواًل عوون 

 .المجتمعالعلمية في الجانب العملي إضافة إلى الجانب اخنتاجي والعي لصب في خدمة 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 -زراعة األنسجة النباتية:مختبر 
 

يضم القسم مختبرا لزراعة االنسجة النباتية ويستخدم للجانب العلمي ودروس العملي لطلبة الدراسات  
االولية كما يستخدم لتنفيذ تجارب طلبة الدراسات العليا ويضم المختبر غرفة االستقبال وغرفة البداية  

تحضين وغرفة الزراعة وغرفة النمو ويحتوي على اطباق ومكان التعقيم وغرفة تحضير البيئة المغذية وال
 . وغيرها تحضير مكونات البيئة الغذائية 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 -البيوت المحمية: 
 

تعد البيوت المحمية البالستيكية والزجاجية من اهم ما يحتويه قسم البستنة وهندسة الحدائق لزراعة  
اروقة كليتنا لتوفير الدروس العملية والعلمية ومعرفة محاصيل الخضر على مدار العام وهي مهيئة في 

الظروف المناسبة وكيفية زيادة االنتاج من خاللها وتنظيم الري والتسميد ومكافحة االدغال واالمراض 
 والحشرات فيها وتعليم الطلبة عن كيفية ادارة المنشئات المحمية وزيادة الحاصل وتحسين نوعيتة . 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 لخشبية:الظلل ا
 

يحتوي القسم على الظلل الخشبية الكثار النباتات ويتم التعرف فيها عمليا على كيفية انتاج النباتات  
واكثارها داخل المشاتل وتحت الظروف المناسبة المهيئة لها مثل مشتل انتاج نباتات الزينة ومشتل انتاج 

 ها وظروفها لحين النقل الى الحقل المستديم .شتالت الفاكهة من االقالم ومعرفة العناية والترب المناسبة ل
 

 
 

كما وتوجد الظلة الزجاجية التي يتم فيها انتاج بعض الخضر و كذلك الشتالت التي يتم تهيئتها لنقلها لمكان 
 زراعتها ويتم فيها تعليم طلبة الدراسات االولية وتجارب طلبة الدرسات العليا . 

 

 
 
 
 



 

 

يشارك قسم البستنة وهندسة والحدائق سنويا في عدة مشاركات ومسابقات ومنها معرض النتاجات العلمية 
 .اعضاء من الهيئة التدريسية والطلبة في جامعة االنبار سنويا بمشاركة 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

خريجي الفرع  يضم قسم البستنة وهندسة الحدائق الدراسات االولية التي تتضمن اربع مراحل وتقبل 
العلمي االحيائي  والتطبيقي كما يضم الدراسات المسائية التي تقبل خرجي االعدادية الفرع العلمي  

 االحيائي والتطبيقي وخريجي من االعدادية المهنية الزراعية :
 

 
 

  
 

  
 
 



 

 

يضم قسم البستنة وهندسة الحدائق الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( وتجري في حقول الكلية  
 والبيوت البالستكية والزجاجية مختلف الدراسات والتجارب والحلقات الدراسية: ومختبراتها 

 

  
 

  
 

  
 
 



 

 

 دفعات التخرج:
 

متسلحة بعلوم البستنة وانتاج الخضر وانتاج الفاكهة  يخرج قسم البستنة وهندسة الحدائق سنويا دفعة 
النفضية والمستديمة الخضرة  وصناعة االسمدة العضوية وطرق استخداها ومعرفة كيفية انتاج الهجن  

صبح بعدها مهندسا زراعيا و وهنا  يوالهندسة الوراثية  وتغذية النبات والعديد من المواضيع االساس ل
 : وللدراستين الصباحية والمسائية م البستنة وهندسة الحدائقجانب من بعض دفعات تخرج قس
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