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أ. م .د. حسن هادي مصطفى
عميد كلية الزراعة

كلمة ترحيبية 

      يطيب لنا يف بداية العام الدرايس 2022-2023 أن نرحب بطلبتنا الجدد 

املقبولني  الطلبة  إىل  ونتوجه  والنجاح  باإلنجازات  مليئاً  طيباً  عاماً  لهم  ونتمنى 

يف الكلية فنقول بأن كلية الزراعة سعيدة بانضاممكم لها وأنها سوف تضع كل 

وتطلعاتكم.  أمانيكم  تحقيق  يف  ملساعدتكم  جهدها  قصارى  وتبذل  إمكانياتها 

وإننا عىل ثقة بأن أساتذتكم سوف يكونوا خري عون لكم يف تحصيلكم العلمي 

وإرشادكم وتوجيهكم وأخرياً: نقول لكم أهال وسهال بكم يف كلية الزراعة ، هذا 

فأطلقوا  الكلية   رسالة  نرش  مسؤولية  تقع  وعليكم  الشامخ،  العلمي  الرصح 

وتوجيه،  وتشجيع  دعم  كل  الكلية  من  وستجدون  وقدراتكم  ملواهبكم  العنان 

فأنتم الرجاء واألمل وبناة املستقبل.

              ومن الله التوفيق ........
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عزيزي الطالب .. عزيزيت الطالبة .. من واجبنا كتدريسيني وموظفني ان نزودك 

مكانك يف هذه  لتتعرف عىل  منها  جزء  انت  التي  للمؤسسة  التعليامت  بكافة 

املؤسسة التي تعترب الحجر األساس لرفد املجتمع بالطاقات الواعدة لبناء البلد .

   تأسست جامعة دياىل يف العام 1999 وتعد من الجامعات املتوسطة الحجم ، إذ 

تصل طاقة األستيعاب التصميمية لها )17000( طالب وطالبة. وتعد أهم املراكز 

كليات  إنشاء  تأسيسها  سبق  وقد   ، املحافظة  يف  املتخصصة  والثقافية  العلمية 

بالجامعة  ملحقة  وكانت  سابقاً(  )املعلمني  األساسية  والرتبية  والرتبية  الهندسة 

املستنرصية .

   جاء تأسيس جامعة دياىل لتلبية حاجة ملحة تطلبت إنشاء هذا املركز العلمي 

فضالً  األساس  بالدرجة  بغداد  جامعات  يف  الحاصل  الطاليب  الزخم  الستيعاب  

عن السعي لرفد املسرية العلمية والحضارية للمحافظة ، واستيعاب أعداد طلبة 

املحافظة املتزايد والراغبني بالدراسة من الوافدين من املحافظات املجاورة وطلبة 

املحافظات البعيدة  . 

إنسانية وهي عىل  و  علمية  تخصصات  ذات  كلية  أربعة عرش  الجامعة  وتضم 

النحو التايل:

جامعة ديالى في سطور

اسم الكليةتاسم الكليةت
كلية التربية األساسية8كلية الطب1
كلية األدارة واالقتصاد9كلية الهندسة2
كلية القانون والعلوم السياسية10كلية العلوم3
كلية الفنون الجميلة11كلية التربية للعلوم الصرفة4
كلية العلوم األسالمية12كلية التربية للعلوم األنسانية5
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة13كلية الزراعة6
كلية التربية )المقداد(14كلية الطب البيطري7
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  ولدت كلية الزراعة يف أحضان جامعة دياىل يف العام 2004 – 2005 بقسمي 

من   دفعة  عرش  مثانية  منها  وتخرجت  الحيوانية  الرثوة  وقسم  النبايت  االنتاج 

الخريجني )املهندسني الزراعيني( . تم افتتاح قسمي علوم الرتبة واملوارد املائية 

واملحاصيل الحقلية يف العام الدرايس 2011 – 2012 وقبلت اول وجبة من الطلبة 

الدراسات  افتتاح  تم  بواقع 82 طالب وطالبة.   2013 – العام 2012  فيهام يف 

لنيل درجة  العام 2011 – 2012  الحدائق يف  البستنة وهندسة  العليا يف قسم 

املاجستري يف تخصصات البستنة املختلفة . وتتميز الكلية بنشاط علمي مكثف 

يف املرحلة الجامعية والدراسات العليا إذ تسعى الكلية جاهدة إىل تطبيق ونرش 

املعرفة واالرتقاء باملستوى العلمي والفني وتلبية احتياجات البلد من خالل ما 

البناء  التعاون  الكلية إىل  . تسعى  تقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متميزة 

مع مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية ألجل تقديم أفضل الخدمات للقطاع 

الزراعي يف البلد .

    متتلك الكلية مختربات علمية وبحثية جيدة ومجهزة بأحدث األجهزة املختربية 

التحليالت  إجراء  خالل  من  واألساتذة  للطلبة  العاملي  العلمي  التطور  ملواكبة 

املختربية لالختصاصات الزراعية وخدمة القطاع الزراعي يف البلد عامة واملختلط 

خاصة . متتلك الكلية خطة علمية بحثية لجميع األقسام فيها ويتم إجراء البحوث 

العلمية يف حقول الكلية ومخترباتها . يتم تدريب طلبة الكلية يف دورات صيفية 

وبالتعاون مع مؤسسات الدولة يف املحافظة ألجل ربط املعلومات النظرية مع 

واقع الحال يف املؤسسات وتطبيق آخر ما توصل إليه العلم  يف مجال األخصاص .

نبذه تعريفية عن كلية الزراعة
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    تخطط كلية الزراعة إىل السعي الدائم المتالك االمكانيات املادية والتقنيات 

املتطورة والحديثة التي تؤهلها للمساهمة يف رفد املجتمع العراقي واالنسانية 

بالبناء العلمي الرصني وصياغة التقاليد الجامعية السامية التي تؤكد رقي الوسط 

الجامعي وانه ميثل املنار والقدوة للمجتمع وان تؤدي الكلية دوراً مهامً يف وضع 

السياسة الزراعية يف العراق وتطوير منهج البحث العلمي التطبيقي سبب لرفع 

املستوى االقتصادي للمجتمع . إن كلية الزراعة حريصة عىل زراعة بذور الطموح 

ميادين  يف  والتحديات  املنافسة  الجتياز  الخريجني  نفوس  يف  واإلبداع  واملثابرة 

العلم وميادين اإلنتاج عىل حد سواء مؤمنني ان طلب العلم والتحديث منهج 

الحياة.

       متثل كلية الزراعة نبض عطاء دائم مبا متلكه الجامعة ووزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي من القيم األصيلة والعريقة وسمو األهداف . وتضع الخطوات 

الواثقة العتامد املعايري الرصينة ملخرجاتها التعليمية والتدريبية وتطوير كادرها 

 . والعاملية  االقليمية  الجامعات  يف  الكبرية  الفقرات  مع  يتامىش  مبا  التدرييس 

وتحقيق االمتداد الحيوي للكلية يف فعاليات املجتمع ليكون للعلم دور يف قيادة 

وخدمه املجتمع.

رؤية الكلية 

رسالة الكلية
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1- اعداد وتخريج كادر زراعي متخصص مؤهل ألداره وتطوير وتحديث املشاريع 

الزراعية من خالل اعتامد مناهج دراسية تواكب التطور يف االختصاصات الزراعية 

املختلفة وتركز الجهود لتوفري الفرصة للطلبة للتدريب العلمي يف تنفيذ وأداره 

العمليات الحقلية الكتساب الخربة العلمية.

التي تهدف إىل  الزراعية  التطبيقية يف االختصاصات  العلمية  البحوث  2- أجراء 

حل املشاكل التي تعرتض العملية اإلنتاجية وتطوير وسائل اإلنتاج املستخدمة.

3- رفد املجتمع بالكوادر املتقدمة يف االختصاصات الزراعية من خالل الدراسات 

وظهور  لالختصاص  العقلية  املجتمع  حاجة  منظور  وفق  الكلية  يف  العليا 

االختصاصات العلمية الجديدة.

والتي  والعراق  املحافظة   يف  زراعية  سياسية  صياغة  يف  دور  للكلية  يكون   -4

تعتمد عىل اتخاذ القرارات والتخطيط إلنشاء املشاريع الزراعية.

5- إتباع سياسة التطور املستمر للكادر التدرييس يف اشرتاكه بالدورات التدريبية 

والندوات واملؤمترات داخل وخارج العراق لضامن التفاعل اإلنساين.

مجال  يف  الخربات  لتبادل  والعاملية  العربية  الزراعية  الكليات  عىل  االنفتاح   -6

املشرتكة  البحوث  وأجراء  الحديثة  التعليم  وسائل  واستخدام  املناهج  تحديث 

وتبادل األساتذة الزائرين.

اهداف الكلية 
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استنادا اىل احكام الفقرة )2( من املادة )37( والفقرة )2( من املادة )47( من 

قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم )40( لسنة  1988 .

المادة 1
يلتزم الطالب مبا يايت:

 اوالً - التقيد بالقوانني واالنظمة واالنظمة الداخلية والتعليامت واالوامر التي 

 ، الهيئة   ، الجامعة  العلمي ومؤسساتها  العايل والبحث  التعليم   تصدرها وزارة 

الكلية ، املعهد(.

ثانياً - عدم املساس باملعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او املشاعر القومية 

بسوء او تعمد اثارة الفنت الطائفية او العرقية او الدينية فعالً او قوالً.

ثالثاً - عدم االساءة اىل سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او 

خارجها.

رابعاً - تجنب كل ما يتناىف مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحرتام لالدارة 

وهيئة التدريس واملوظفني وعالقات الزمالة والتعاون بني الطلبة.

خامساً - السلوك املنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيني والرتشيح 

للبعثات والزماالت الدراسية.

- االمتناع عن اي عمل من شانه االخالل بالنظام والطامنينة والسكينة  سادساً 

او  عليه  والتحريض  فيه  املشاركة  او  املعهد(  او  )الكلية  الجامعي  الحرم  داخل 

التسرت عىل القامئني به.

او  الهيئة  او  الجامعة  الدراسية وممتلكات  - املحافظة عىل املستلزمات   سابعاً 

الكلية او املعهد.

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 ثامناً - عدم االخالل بحسن سري الدراسة يف الكلية او املعهد. 

تاسعاً - التقيد بالزي املوحد املقرر للطلبة عىل ان تراعى خصوصية كل جامعة 

او هيئة عىل حدة. 

عارشاً - تجنب الدعوة اىل قيام تنظيامت من شانها تعميق التفرقة او مامرسة اي 

صنف من صنوف االضطهاد السيايس او الديني او االجتامعي. 

حادي عرش - تجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سيايس او مجموعة عرقية او 

قومية او طائفية سواء كان ذلك يف تعليق الصور والالفتات وامللصقات او اقامة 

الندوات.

ثاين عرش - عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محارضات او اقامة ندوات حزبية 

او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا عىل الوحدة الوطنية.

المادة 2
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى املخالفات االتية : 

اوال - عدم التقيد بالزي املوحد املقرر يف الجامعة او الهيئة.

ثانياً - االساءة اىل عالقات الزمالة بني الطلبة او تجاوزه بالقول عىل احد الطلبة .

المادة 3
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى املخالفات االتية : 

اوالً - فعالً يستوجب املعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.

 ثانياً - اخالله بالنظام والطأمنينة والسكينة يف الجامعة او الهيئة او الكلية او 

املعهد. 

المادة 4
يعاقب الطالب بالفصل ملدة )30( يوماً إذا ارتكب احدى املخالفات االتية: 

اوالً - فعالً يستوجب املعاقبة باالنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار.
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ثانياً - تجاوزه بالقول عىل احد منتسبي الجامعة من غري اعضاء الهيئة التدريسية.

ثالثاً - قيامه بالتشهري بأحد اعضاء الهيئة التدريسية مبا ييسء اليه داخل الكلية 

او املعهد او خارجهام. 

رابعاً - قيامه بوضع امللصقات - داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام 

واالداب.

المادة 5
دراسية  سنة  عىل  تزيد  ال  ملدة  الجامعة  من  املؤقت  بالفصل  الطالب  يعاقب 

واحدة اذا ارتكب إحدى املخالفات االتية : 

هذه  من   )4( املادة  يف  عليها  املنصوص  االفعال  أحد  ارتكابه  تكرر  إذا   - اوال 

التعليامت 

ثانياً - مارس او حرض عىل التكتالت الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية 

او الحزبية داخل الحرم الجامعي .

ثالثاً - اعتدائه بالفعل عىل احد منتسبي الجامعة من غري اعضاء الهيئة التدريسية.

رابعاً - استعامله العنف ضد زمالئه من الطلبة. 

خامساً - التهديد بالقيام باعامل عنف مسلحة. 

سادساً - حمله السالح بأنواعه بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي. 

سابعاً - إحداثه عمدا او باهامله الجسيم ارضارا يف ممتلكات الجامعة او الهيئة 

او الكلية او املعهد.

ثامناً - إساءته اىل الوحدة الوطنية او املعتقدات الدينية.

او  الكلية  داخل  التدريسية يف  الهيئة  اعضاء  أحد  بالقول عىل  تجاوزه   - تاسعاً 

املعهد او خارجهام.

عارشاً - اإلساءة اىل سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.

حادي عرش - إخالله املتعمد بحسن سري الدراسة.

ثاين عرش - ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال عىل زمالءه الطلبة ومنتسبي الكلية 
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او املعهد. 

المادة 6
يعاقب الطالب بالفصل النهايئ من الكلية او املعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة 

ويرقن قيده اذا ارتكب احدى املخالفات االتية:

اوال - تكراره إحدى املخالفات املنصوص عليها يف املادة )5( من هذه التعليامت. 

ثانيا - اعتدائه بالفعل عىل احد اعضاء الهيئة التدريسية او املحارضين يف الجامعة 

او الهيئة او الكلية او املعهد.

ثالثا - اتيانه فعل مشني ومناف لالخالق واالداب العامة.

رابعا - تقدميه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او 

كونه من املحرضني عىل التزوير.

 خامسا - ثبوت ارتكابه عمال يخل باالمن والطامنينة داخل الحرم الجامعي او 

اشرتاكه فيه او املساعدة عليه.

سادسا - عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالرشف تزيد مدة محكوميته 

فيها الكرث من سنة.

المادة 7
اوالً - ال مينع فرض العقوبات املنصوص عليها يف املواد )2( و)3( و )4( و )5( و 

)6( من هذه التعليامت عىل الطالب املخالف ، من فرض العقوبات االخرى اذا 

وقعت املخالفة تحت طائلة القوانني العقابية.

ثانياً - اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة 

او املعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا اىل حني البت يف الدعوى الجزائية. 

المادة 8
العميد  معاون  برئاسة  الطلبة  انضباط  لجنة  املعهد  او  الكلية  عميد  يشكل 
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اللجنة  اعضاء  احد  يكون  ان  عىل  التدريسية  الهيئة  اعضاء  من  اثنني  وعضوية 

الطلبة  )املنتخب( ويكلف احد املوظفني االداريني  اتحاد  . وممثل عن  قانونيا 

باعامل مقررية اللجنة.

المادة 9
ال يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما مل تويص بها لجنة انضباط الطلبة . 

المادة 10
تفرض العقوبات االنضباطية املنصوص عليها يف هذه التعليامت بقرار من مجلس 

الكلية او املعهد ، وللمجلس تخويل صالحياته اىل عميد الكلية او املعهد. 

المادة 11
اوالً - تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية.

يوماً   )30( عىل  تزيد  ال  ملدة  املعهد  او  الكلية  من  املفصول  للطالب   - ثانياً   

االعرتاض عىل قرار الفصل لدى مجلس الكلية او املعهد ويكون قراره قطعياً.

المادة 12
للطالب االعرتاض عىل قرارات الفصل املنصوص عليها يف البنود )ثانياً( و)ثالثاً( 

تاريخ  ايام من  التعليامت خالل )7( سبعة  املادة )11( من هذه  و)رابعاً( من 

 )15( خالل  االعرتاض  حق  فله  تبلغه  تعذر  فان   ، بحقه  الصادر  بالقرار  تبلغه 

خمسة عرش يوماً من تأريخ نرش قرار الفصل يف لوحة االعالنات. 

المادة 13
يعلق قرار العقوبة يف لوحة االعالنات يف الكلية او املعهد مدة ال تقل عن )15( 

خمسة عرش يوما ، ويبلغ بها ويل أمر الطالب تحريرياً.
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تتالف الكلية من عدة مفاصل وكااليت : 

• مجلس الكلية : ينعقد مجلس الكلية بشكل دوري و مهمته اصدار القرارات 

الخاصة بالكلية ويتألف مجلس الكلية من :

1- السيد عميد الكلية )رئيس املجلس( .

2- السادة معاوين العميد وهم معاون العميد للشؤون األدارية واملالية , ومعاون 

العميد للشؤون العلمية والطلبة .

3- السادة رؤساء األقسام العلمية .

4- السيد امني مجلس الكلية .

1- قسم البستنة وهندسة الحدائق 

2- قسم االنتاج الحيواين

3- قسم املحاصيل الحقلية

4- قسم علوم الرتبة واملوارد املائية

الهيكل االداري لكلية الزراعة

اسم الشعبة او الوحدةتاسم الشعبة او الوحدةت
شعبة النشاط الطالبي9الشعبة االدارية1
شعبة البعثات والعالقات الثقافية10الشعبة المالية2
شعبة الدراسات والتخطيط11الشعبة القانونية3
شعبة التسجيل12شعبة الحاسبة واألنترنت4
شعبة الدراسات العليا13شعبة البحث والتطوير 5
شعبة التعليم المستمر14شعبة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي6
الوحدة الهندسية15شعبة األعالم7
شعبة المكتبة8

الوحدات والشعب اإلدارية والعلمية في الكلية
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المقدمة
     ميثل قسم علوم املحاصيل  الحقلية احد االقسام العلمية املهمة يف هيكلية 

يف  األسايس  املكون  وهي  الحقلية  املحاصيل  القسم  يتناول  الزراعة،  كليات 

وكسائه  اإلنسان  غذاء  يف  ألهميتها  ونظراً  العامل،  دول  بجميع  الزراعي  اإلنتاج 

والصناعات املختلفة جاء تأسس قسم املحاصيل الحقلية يف عام )2012-2011( 

ليلتحق باألقسام العلمية األخرى يف كلية الزراعة /جامعة دياىل من اجل تأهيل 

البلد  العزيز ورفد  الزراعية يف بلدنا  كوادر مسلحة بأحدث الخربات والتقنيات 

باالختصاصات الزراعية ويف مقدمتها تأهيل مختصني يف علوم املحاصيل الحقلية. 

تتوزع النشاطات العلمية يف القسم بني قاعات الدرس ومخترباته وحقول زراعة 

املحاصيل فضال عن النشاط البحثي ملنتسبي القسم، وينصب االهتامم العلمي 

الحقلية  أنتاج املحاصيل  الحقلية مبحاور أساسيه هي  لخريجي قسم املحاصيل 

والتحسني الورايث لتلك املحاصيل وتحسني اإلنتاج كامً ونوعاً ودراسة حياة األدغال 

عىل  تؤثر  التي  والفسيولوجية  البيئية  العوامل  أهم  ودراسة  مكافحتها  وطرق 

تصميم  يف  األمثل  االستخدام  إىل  .إضافة  الجودة  وصفات   املحاصيل  إنتاجية 

التجارب البحثية من خالل أتباع األساليب اإلحصائية وتصميم التجارب املناسبة.

النظري والعميل  القسم بشقيه  الدرايس بدقة عالية يف  املنهاج  وقد تم برمجة 

لتغطيه املفاهيم االكادميية والتطبيقية ألنواع املعرفة يف هذا االختصاص.

قسم علوم المحاصيل الحقلية
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الرؤية 
   يسعى قسم علوم املحاصيل الحقلية اىل التايل :

1-تقديم مادة علمية عىل أحدث مستوى معريف للطالب .

2- القيام بالتطوير املستمر للمناهج وطرق التدريس .

3- املشاركة الفعالة مع األقسام العلمية األخرى املرتبطة بالقسم .

4- التعاون مع الجهات املستفيدة خارج الجامعة .
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الرسالة
عداد املختصني يف انتاج وتربية املحاصيل وتأهيل الطالب وتزويدهم مبستوى عال 

من املعرفة يف مجال اختصاصهم املساهمة يف تطوير اإلنتاج الزراعي  واملحافظة 

البرشية،  الكفــــاءات  إعداد  مـن خالل  الطبيعية  املوارد  وتنميـــة  البيئة  عىل 

واالبتكار واإلبداع يف البحــث العلمي ونرش املعرفة وخدمة املجتمع.

األهداف 
االهداف االسرتاتيجية لقسم املحاصيل

وتربية   انتاج  علوم  مجاالت  كافة  يف  وتأهيلها  البرشية  الكفاءات  إعداد   -1

املحاصيل  من خالل تقديم الربامج الجامعية والدراسات العليا الفعالة للمساهمة 

يف التنمية املستدامة.

2-  إجراء األبحاث العلمية والدراسات التطبيقية وتطوير التقنيات لرفع كفاءة 

ويرثي  البيئة  عىل  املحافظة  يكفل  مبا  الطبيعية  املوارد  وتنمية  الزراعي  اإلنتاج 

املعرفة العلمية .

3-  املساهمة يف إيجاد الحلول العلمية والتطبيقية يف مجال تسميد املحاصيل 

،الري ، عمليات الخدمة ، الدورة الزراعية ، استزراع االرايض الجديدة واستنباط 

وانتاج اصناف جديدة متميزة.

واملتغريات  املستجدات  يواكب  مبا  للقسم  العلمي  املرجعي  الدور  تعزيز    -4

املحلية والعاملية.

5-  خدمة املجتمع من خالل التعليم اإلرشادي وإقامة ورش العمل والدورات 

الخدمات  وتوفري  الحقيل  واليوم  واملؤمترات  العلمية  والندوات  التدريبية 

االستشارية للقطاعات العامة والخاصة والخريية .
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اهم املجاالت البحثية وتخصصات القسم :

جديدة  أصناف  أنتاج  دراسة  خالل  من  الحقلية.  املحاصيل  وتحسني  تربية   -1

تعميق  والحرارة.  وامللوحة  الجفاف  مثل  البيئية  االجهادات  ظروف  تتحمل 

استخدام طرق الهندسة الوراثية يف تطوير وتحسني املحاصيل الزراعية.

2- فسيولوجيا وإنتاج املحاصيل الحقلية . من خالل دراسة أهم العوامل البيئية 

والفسيولوجية التي تؤثر عىل إنتاجية املحاصيل وصفات الجودة. 

التكنولوجيا  استخدام  املجال  هذا  يف  يتم   . البذور  وفسيولوجيا  تكنولوجيا   -3

الحديثة يف أنتاج املحاصيل الحقلية الرئيسية )محاصيل الحبوب والبقول واأللياف 

الصناعية  املحاصيل  وأيضا  التقليدية  غري  واملحاصيل  والعلف(  والسكر  والزيت 

املحاصيل  زراعة  يف  الحديثة  واألساليب  والتقنيات  املعارف  والطبية.وتوظيف 

الحقلية .

4- أدارة األدغال وطرائق مكافحتها . يهتم التخصص بدراسة حياة نباتات األدغال 

والتعرف عليها وفهم العوامل البيئة املؤثرة يف ديناميكية منوها وتكاثرها تحت 

عىل  والعمل  مكافحتها  يف  املثالية  الطرق  واعتامد  العراق  يف  البيئية  الظروف 

خفض  التلوث الناتج عن مبيدات األدغال  يف النظام البيئي .
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     يتمثل الربنامج التعليمي الرئييس للقسم يف تحويل طريقة تفكري الطالب 

إىل أسلوب جيد منظمة وأكرث عملية يف التعامل مع املشكلة الزراعية. الطالب 

عىل استعداد ملواجهة أي مشكلة زراعية يف تخصص علوم املحاصيل الحقلية يف 

أي مجال وتحل املشكلة بطريقة علمية باإلضافة إىل ذلك ، يزود القسم الطالب 

بقاعدة أساسية من املعرفة.  يطمح قسم علوم املحاصيل الحقلية إىل أن يكون 

مشهوراً يف العراق واملنطقة من خالل اإلعداد والعمل الجاد لتحقيق األهداف 

التدريسية واملوظفني والتعاون مع  الهيئة  بالطالب وأعضاء  يتعلق  التالية فيام 

الدولة / املجتمع والتفاعل مع الجامعات و املعاهد يف البلدان املتقدمة.

 الطلبة
- ترسيخ معايري أخالقية ومهنية عالية فوق ما سبق جودة العلوم الزراعية .

البينية  الجامعي واملناقشات  العمل  القيادية من خالل تشجيع  امليول  - تعزيز 

والسلوك الودي.

-  تشجيع ومكافأة البحث العلمي والتقني املفيد للحاجات االجتامعية.

- تقدير ورعاية الطالب ذوي اإلمكانات / اإلنجازات املتميزة.

- التأكيد عىل بيئة موصلة للعمل والدراسة واملناقشة وتبادل معلومة.

أعضاء هيئة التدريس
- استقطاب كوادر أكادميية / إدارية قادرة عىل االلتحاق بالقسم.

- تحسني جودة املوظفني فيام يتعلق باإلنجازات.

- تشجيع البحث العلمي و إعطاء األولوية للبحث التطبيقي السليم لالستخدام 

العميل.

- االستفادة من األفراد العاملني حسب املؤهالت والقدرة وخربة.

البرنامج التعليمي وسياسة  القسم
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هيكل قسم علوم المحاصيل الحقلية 

التعاون مع الدولة /  المجتمع 
- ندوات التعليم املستمر للعاملني يف مؤسسات الدولة  كوزارة الزراعة واملوارد 

املائية والبيئة .

- استشارات زراعية  ملؤسسات الدولة / القطاع الخاص.

- التدقيق األسايس والتفصييل والتصاميم واإلرشاف عىل تنفيذ مشاريع زراعية .

- تقييم أعامل البحث العلمي وبراءات االخرتاع.

- القيام بحل مشاكل عملية زراعية تخص علوم املحاصيل الحقلية  محددة من 

البحثي  العمل  الدولة املعنية من خالل  التعاقدي مع مؤسسات  خالل االتفاق 

بعد التخرج.

- متابعة كافة أوجه التعاون مع الدولة / املجتمع .

رئيس القسم

لجنة نشاطات الطلبة والعمل التطوعي

اللجنة العلمية اللجنة االمتحانية

لجنة ضمان الجودةاللجنة االجتماعية

لجنة تطوير المناهج لجنة التدقيق

لجنة االشراف التربويلجنة البحث والتطوير

لجنة الدراسات العليالجنة مناقشة بحوث التخرج

لجنة الوقاية والسالمةلجنة التعليم االلكتروني

لجان 
القسم

مجلس 
القسم

هيئة 
القسم

سكرتارية 
القسم

مقرر 
القسم
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مسؤوليات القيادة 
  رئيس قسم علوم املحاصيل الحقلية مسؤول عن جميع جوانب القيادة واإلدارة 

يف القسم. يعمل رئيس القسم مع هيئة التدريس ، عميد كلية الزراعة ورؤساء 

األقسام األخرى لضامن نجاح الربنامج.

سلطة ومسوؤلية القسم 
يتم   . التعليمي  املقرر  إنشاء وتعديل وتقييم  املسؤولة عن  القسم هي  سلطة 

عليها  وتوافق  بالقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  املقرر  توصيفات  كتابة 

الجامعة.

هيئة التدريس 
    يوجد يف القسم )21( تدرييس بضمنهم )10( من حملة الدكتوراه و )13( 

القسم )2( بدرجة أستاذ و )7( بدرجة  ، يف  ماجستري و يف تخصصات مختلفة 

يف  ويوجد   , مساعد  مدرس  بدرجة  و)6(  مدرس  بدرجة  و)6(  مساعد  استاذ 

القسم تدريسيني من حملة شهادة املاجستري بصفة عقد وزاري وعددهم )3( 

عيل  حسني  الحارض)أ.د.عدنان  بالوقت  القسم  ورئيس   , مختلفة  وبتخصصات 

الوكاع( ,  ومقرر القسم )أ.م.د.مروان سامي سعيد(.

مقرر قسم علوم المحاصيل الحقليةرئيس قسم علوم المحاصيل الحقلية
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أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم المحاصيل الحقلية
التخصص الدقيقالتخصص العام الشهادةاللقب العلمي اسم التدريسيت

 مكافحة ادغالمحاصيل حقلية دكتوراهأستاذ أ.د.عدنان حسين علي الوكاع1

محاصيل علفمحاصيل حقلية دكتوراهأستاذ مساعد أ.م.د. مروان سامي سعيد2

فسلجه محاصيل محاصيل حقلية دكتوراهأستاذ أ.د. رجاء مجيد حميد3

تربية ووراثة نباتمحاصيل حقلية دكتوراهأستاذ مساعد أ.م.د نزار سليمان علي 4

نباتات طبيةمحاصيل حقلية دكتوراهأستاذ مساعد أ.م.د احمد ياسين حسن 5

مكننة االت زراعية مكائن زراعية دكتوراهمدرس م. د. نصر سالم حسن6

فسلجة نباتات طبية محاصيل حقليةدكتوراهمدرس م.د عمر علي احمد7

اقتصاد زراعي اقتصاد زراعي دكتوراهمدرس م.د. علي غيدان زيدان8

مكائن واالت زراعية مكائن زراعية دكتوراهمدرس م.د عامر خالد احمد9

سرديات عربي دكتوراهمدرس م.د  ميادة محمد عبد اللطيف10

انتاج محاصيل محاصيل حقليةماجستير أستاذ مساعد أ.م. علي حسين عبد11

طرائق تدريس طرائق تدريس ماجستير أستاذ مساعد أ.م. وجدان جاسم محمد12

غذاء وتغذية  تربية ماجستير أستاذ مساعد أ.م. ظالل مهدي عبد القادر13

امراض نباتوقاية نباتماجستير أستاذ مساعد أ.م. محمد نديم قاسم14

تكنولوجية بذور محاصيل حقليةماجستير مدرسم. حسن علي مجيد15

مكائن وآالت زراعية  مكائن زراعية ماجستير مدرس مساعد م.م. احمد منفي احمد16

برمجيات الحاسوب علوم حاسبات ماجستير مدرس مساعد م.م. عقيل ابراهيم مصطاف17

انتاج نباتي  محاصيل حقليةماجستير مدرس مساعد م.م. نبيل ابراهيم محمد18

بيئة ادغال محاصيل حقليةماجستير مدرس مساعد م.م. هشام عبد الوهاب 19

اقتصاد زراعي اقتصاد زراعي ماجستير مدرس مساعد م.م. مهنه عبد الله محمود20

اعالم /صحافة اعالمماجستير مدرس مساعد م.م فاطمة محمود حمه21

علوم قرءانعلوم إسالمية ماجستير مدرس مساعد م.م عباس عبيد احمد22

انتاج محاصيل محاصيل حقليةماجستير مدرس مساعد م.م. عثمان نصيف جاسم23

وراثة نباتتربية علوم حياةماجستير مدرس مساعد م.م. غفران حسين علي24

 بيئة محاصيل محاصيل حقليةماجستير مدرس مساعد م.م. ايناس خلف عبد الرحيم25

موظفمحمد غزاي حسين 26

موظفسعد عبدالله حمود 27
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مجلس القسم :
يتم  القسم  يف  التدريسيني  من  عدد  من  يتألف  القسم  يف  سلطة  أعىل  هو    

انتخابهم أو تسميتهم من قبل رئيس القسم ويرتأس مجلس القسم رئيس القسم، 

ويرشف مجلس القسم عىل كافة نشاطات القسم العلمية والدراية واالجتامعية .

 نشاطات القسم:
1- إقامة  دورات تدريبية.

2- املشاركة يف املؤمترات العلمية خارج وداخل الكلية.

3- العمل عىل تفعيل الدور اإلنتاجي للمحاصيل الحقلية والعلفية.

4- نرش البحوث العلمية يف مجالت علميه عاملية ومحلية.

5- إجراء بحوث علميه تطبيقية.

اللجنة العملية :
   هي من أهم اللجان يف القسم وتتألف هذه اللجنة من عدد من األساتذة يتم 

اختيارهم من قبل رئيس القسم أو من اللجان املتخصصة يف القسم ويناط بهذه 

اللجنة مهام مناقشة الخطط البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة الخطط 

البحثية ومدى تطبيقها يرتأس للجنة العلمية رئيس القسم.

المختبرات :
1- مخترب املحاصيل السرتاتيجة والصناعية وتكنولوجيا البذور

2- مخترب فسلجة وإنتاج املحاصيل واالدغال 
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دور القسم في خدمة المجتمع داخل الجامعة وخارجها
يستطيع قسم املحاصيل مبا فيه من كوادر علمية 

متميزة أن يفيد البيئة الزراعية  يف محافظة دياىل 

يف مجال إنتاج الحاصالت الحقلية عن طريق :

خدماته  يقدم  استشاري  علمي  مركز  إنشاء   -1

للمزارعني واملستثمرين يف مجال إنتاج املحاصيل 

وباقي  دياىل  محافظة  يف  املختلفة  الحقلية 

محافظات القطر  .

2- عقد دورات تدريبية وتوعية للمهندسني الزراعيني مبديريات الزراعة .

6- التعاون مع دوائر املحافظة ذات العالقة يف عدة مشاريع.

7- إقامة املعارض واألنشطة الالصفية.
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  يقدم القسم برامج علمية زراعية متنح  درجة بكالوريوس علوم زراعية / علوم 

املحاصيل الحقلية ، مدة الدراسة 4 سنوات .

طبيعة الدراسة في القسم
1- تتوزع الدراسة يف الكلية عىل فصلني دراسيني يدرس الطالب يف الفصل األول 

فصيل  سعي  فيها  له  ويحدد  الثاين  الدرايس  الفصل  عن  تختلف  دراسية  مواد 

وميتحن فيها امتحانا نهائياً تحريرياً .

2- يطبق هذا النظام يف جميع اقسام الكلية .

3- درجة النجاح الصغرى 50% يف كل مادة وإذا ثبت غش الطالب يف اي من 

االمتحانات سواء كانت اليومية او الشهرية او النهائية يعترب راسباً يف جميع املواد 

لتلك السنة واليشمل بأي كتاب يصدر من الوزارة يخص الطلبة املرقنة قيودهم 

لكونها عقوبات انظباطية .

4- درجة السعي لكل فصل درايس هي )40( والنهايئ )60( درجة .

تقديرات  وتكون  درايس عىل حدة  فصل  لكل  النهائية  االمتحانات  نتائج  تعلن 

النجاح بالشكل التايل :

1- امتياز )90 – 100(

2- جيد جداً )80 -89(

3- جيد )70 -79(

4- متوسط )60 -69(

5- مقبول )50 -59( 

6- ضعيف )49 فام دون(

التخصصات العلمية والدرجات 
العلمية الممنوحة
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تنتهي عالقة الطالب بالكلية يف احدى الحاالت التالية :

1- اذا رسب سنتني متتاليتني يف نفس املرحلة .

2- اذا عوقب بعقوبة الفصل النهايئ بحسب قانون انضباط الطلبة .

* ويجوز للطالب تأجيل الدراسة سنة واحدة ولكن يجب ان تكون بعذر مرشوع 

يقتنع به مجلس الكلية ويجب ان يقدم طلباً تحريرياً قبل شهر عىل األقل من 

بداية االمتحان النهايئ . 
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المرحلة الثانية
الفصل الربيعيالفصل الخريفي

المادة
عدد الساعات

المادةالوحدات
عدد الساعات

الوحدات
عملينظريعملينظري

233.5ادارة مزارع233.5مباديء علم البستنة
مكائن واالت 

محاصيل زيتية 233.5زراعية
233.5وسكرية

مباديء ارشاد 
233.5مباديء احصاء2ــ2زراعي

مباديء صناعات 
233.5بيئة نبات233.5غذائية

خصوبة تربة 
مباديء احياء 233.5واسمدة

233.5مجهرية

233.5ري وبزل233.5تصنيف نبات
تطبيقات في 
1ــ1حرية وديمقراطية31ــالحاسوب 2

1318المجموع1218المجموع

المرحلة األولى
الفصل الربيعيالفصل الخريفي

المادة
عدد الساعات

المادةالوحدات
عدد الساعات

الوحدات
عملينظريعملينظري

233.5كيمياء حيوية233.5كيمياء عضوية

مباديء اقتصاد 233.5نبات عام
3.5ــ3زراعي

3.5ــ3رياضيات132مساحة مستوية
مباديء محاصيل 

233.5مباديء علم التربة233.5حقلية

مباديء انتاج 31.5ــرسم هندسي
233.5حيواني

حقوق انسان 
لغة انكليزية 1ــ1والحريات العامة

1ــ1تخصصية 2

لغة انكليزية 
تطبيقات في 1ــ1تخصصية 1

31ــالحاسوب 2

1215المجموع1012المجموع

المنهاج الدراسي لطلبة قسم علوم المحاصيل الحقلية 
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المرحلة الرابعة
الفصل الربيعيالفصل الخريفي

المادة
عدد الساعات

المادةالوحدات
عدد الساعات

الوحدات
عملينظريعملينظري

233.5تربية نبات233.5نباتات عقاقير
233.5منظمات نمو233.5فسلجة نبات
233.5مكافحة ادغال233.5حياتية ادغال

ادارة محاصيل 
233.5ادارة مراعي233.5حقلية

233.5اجهاد بيئي233.5استزراع اراضي
1ــ1حلقات دراسية3.5ــ3وراثة جزيئية

31ــمشروع بحث تخرج31ــمشروع بحث تخرج
1118المجموع1318المجموع

المرحلة الثالثة
الفصل الربيعيالفصل الخريفي

المادة
عدد الساعات

المادةالوحدات
عدد الساعات

الوحدات
عملينظريعملينظري

233.5محاصيل الياف233.5وراثة
تصميم وتحليل 

233.5محاصيل حبوب233.5التجارب

مكننة محاصيل 
233.5محاصيل بقول233.5حقلية

حشرات محاصيل 
امراض محاصيل 233.5حقلية

233.5حقلية

233.5تربية نحل233.5استصالح اراضي

تطبيقات في 233.5محاصيل علف
31ــالحاسوب 3

233.5تكنولوجيا البذور
1221المجموع1218المجموع



30

الطلبة المتفوقين 

اسم الطالبتسلسل الطلبةالسنة الدراسية 

2016-2015

إيناس عبدالرحيم خلفاألول 

دعاء كاظم حسين غناويالثاني 

عالء مجيد حماد عليالثالث 

2017-2016

شيماء فرحان عبدالحسناألول 

وسام أحمد غريبالثاني 

عماد وليد غالب حسينالثالث 

2018-2017

فاطمة عماد محمد أحمداألول 

عفراء كريم علي محمدالثاني 

أمنة محمد علي محمدالثالث 

2019-2018

علي إحسان عزيزعبدالوهاباألول 

شروق خالد ياسين بريسمالثاني 

حمزة خضيرعباسالثالث 

2020-2019

ليث سعد محمد أحمداألول 

سجى مصباح جرمطالثاني 

زينب يوسف صالح عليالثالث 

2021-2020

إبتهال رحيم مهدي جواداألول 

حسين علي عبدالكريم فارسالثاني 

شمس علي عبد الكريم فارسالثالث 

2022-2021

زهراء محمد جاسم محمداألول 

أية جمال صادق نصيفالثاني 

فاطمة ريحان أحمد علوانالثالث 
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