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 المقدمة
يمية األكادهذا النموذج هو ترجمة للمعايير التصميمية للمباني والمرافق 

وفق ضمان الجودة واالعتماد التي جاءت في كتاب دائرة األعمار 

( ۸۰۹۰والمشاريع / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

. فضال عما جاء في أعاله، لقد تم إعداد هذا النموذج ۲۰۱۰/۱۰/۲۱يف

لينسجم مع نموذج تدقيق محاور ضمان الجودة التي تم إعدادها سابقا، 

لضمان الجودة والتطوير المستمر للعملية التعليمية في الجامعة وكلياتها 

وبرامجها المختلفة. حيث يهدف هذا النموذج بان تكون مرافق اقسام 

الكلية المخصصة لألنشطة التعليمية والخدمات المساندة لها ، ومنها 

مرافق األنشطة والتجهيزات الموجودة بها ، وكذلك الملفات والسجالت 

أدلة العمل لكي تكون مالئمة للقيام بها بكفاءة وفاعلية وفق رسالة و

وأهداف الكلية ، فضال عن التأكد من أن أنشطة الكلية بشكل عام 

وبرامجها األكاديمية بشكل خاص تحقق معايير الجودة وتهدف إلى تنمية 

وتطوير إجراءات التقويم الذاتي للكلية أو برامجها األكاديمي، ويجب أن 

ن هذا النموذج ضمن تقرير لجنة التقويم الذاتي للكلية أو البرنامج يكو

األكاديمي التي يتم تشكيلها لهذا الغرض . لذلك يجب إخضاع جميع 

أنشطة الكلية وممارساتها األكاديمية واإلدارية المختلفة للتقويم الذاتي 

 المستمر وفق معايير ضمان الجودة . فالكلية مثلها مثل الطالب يجب أن

تثبت نجاحها باستمرار وان تجتاز اختبارات ضمان الجودة بشكل مستمر 

بهدف ضمان تجويده العملية التعليمية ويتم ذلك من خالل اعتماد 

إستراتيجية ترتكز على الجودة وضمان االستمرار والتقويم الذاتي 

المستمر لمطابقة األداء الفعلي وفق معايير ضمان الجودة واالعتماد 

 ي الجامعة وكلياتها واقسامها المختلفة.المعتمدة ف

  



 

 :قسم البستنة وهندسة الحدائق 

  : نبذه تعريفية عن القسم

 :نظرة تاريخية

وأحد أقسامها أن  1964تأسست كلية الزراعة والغابات سنة          

ذاك هو قسم اإلنتاج النباتي والذي كانت تدرس فيه الدروس البستنية 

تأسس قسم الزراعة  1969ضمن المواد الدراسية للقسم ، وفي عام 

والذي كان يضم فرع البستنة ، حيث كانت تدرس فيه المواد الدراسية 

تم استحداث قسم البستنة  1973من عام البستنية ، وفي تموز 

والصناعات الغذائية ، بعد عام من ذلك تم فصل قسم البستنة عن 

بحيث أصبح قسمان  1974الصناعات الغذائية في شهر تموز من عام 

مستقلين بذاتهما .من ذلك التاريخ أصبح قسم البستنة قسما علميا منفصال 

 الدراسية األربع على أساس وتم تثبيت مقرراته الدراسية لجميع مراحل

النظام الفصلي )الكورسات( ، بدأ القسم بمنح شهادة البكالوريوس في 

تخرج أول دفعة من الطلبة وكانت  1975-1974علوم البستنية وتم عام 

تم  2002باكورة القسم وتلتها بعدها الدفعات لتخرج الطلبة ، في عام 

. في  بستنة وهندسة الحدائقتغيير أسم القسم من قسم البستنة إلى قسم ال

تم فتح باب التقديم لدراسة شهادة الماجستير وتم قبول أول  1976عام 

 الفاكهة،شهادة الماجستير في االختصاصات ) للطلبة للدراسةدفعة 

تم افتتاح الدراسة لنيل شهادة  1993وفي عام  الزينة( الخضراوات،

 الزينة، الخضراوات، الفاكهة،فلسفة دكتوراه في االختصاصات )

تخرجت أول دفعة لحملة شهادة  1995وعام  النسيجية(،الزراعة 

تم قبول أول دفعة للطلبة لحصول على  2013وفي عام   الدكتوراه.

 البستنية.شهادة الدبلوم في العلوم 

 
 



 رؤية ورسالة قسم البستنة

 الرؤيـــة: 

االرتقاء بالمستوى األكاديمي والبحثي لمواكبة التقدم العلمي           

 ومتطلبات المجتمع. 
 

 الرســالة:  

تطوير المسيرة العلمية وتطوير أساليب البحث العلمي عن             

طريق التخطيط اإلستراتيجي والرؤية الواضحة للعلوم والتقنية على 

ر الوطنية ، وإدخال منهجية متطورة مستوى الوطن. كذلك تدريب الكواد

لتلبية احتياجات المجتمع المختلفة ، ولخدمة مختلف المشاريع البحثية 

واإلنمائية بالمجتمع. كما يقوم القسم بإقامة ورش العمل )دورات التعليم 

المستمر( لتطوير الكادر الزراعي في المحافظة وأيضا على مستوى 

م في أنشطة وفعاليات الجامعة فالحي المحافظة ، كما يشارك القس

والمجتمع التي أقامتها جامعة الموصل في قرى المحافظة سنويا . وبعد 

 2002انتقال كلية الزراعة والغابات إلى حرم جامعة الموصل من عام 

بدأ القسم بوضع خطة منهجية تطويرية حديثة لمواكبة التقدم العلمي في 

ز ضا لتخرج كادر بستني متميالعالم وفق أسس مدروسة تلبي الطموح وأي

 علميا وعمليا في االختصاصات العلوم البستنية . 
 

 أهداف قسم البستنة وهندسة الحدائق 

يهدف القسم إلى تخريج كادر علمي يحمل شهادة البكالوريوس             

وأيضا منح شهادة الدراسات العليا ) دبلوم عالي ، ماجستير ودكتوراه ( 

م البستنية )فاكهة ، خضراوات ، زينة ، زراعة في اختصاصات العلو

األنسجة النباتية ( ، إضافة إلى ذلك يقوم الكادر التدريسي بأجراء البحوث 

والدراسات العلمية في حل المشاكل الزراعية ضمن اختصاص علوم 

 البستنة المختلفة .



 

 ت القسم آمنش

 .المختبرات: مختبر زراعة األنسجة -1

وتضم: الظلة الخشبية، البيت الزجاجي، مجموعة من  المنشآت -2

 .، حقل الفاكهةالبيوت البالستيكية، حقل أبحاث الخضر
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 :البستنة وهندسة الحدائق قسماعضاء الهيئة التدريسية ل. ب

 صورة شخصية االختصاص االسم ت
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 مقرر القسم فاضل فتحي رجب د.م. أ.  .2

 

3.  
أ.د.عمار عمر عبد هللا 

 االطرقجي

البستنة وهندسة علوم 
 زينة/ الحدائق

 



4.  
أ.د.نمير نجيب فاضل 

 الصيدلي

البستنة وهندسة علوم 
 فاكهة/ الحدائق

 

 خالدة عبدهللا عمرأ.د.  .5
البستنة وهندسة علوم 

  /خضراواتالحدائق

6.  
أ.د.بشار زكي امين قصاب 

 باشي

البستنة وهندسة علوم 
 زينة/ الحدائق

 

7.  
أ.د.جاسم محمد علوان 

 االعرجي

البستنة وهندسة علوم 
 فاكهة/ الحدائق

 

8.  
أ.د.عمار زكي امين قصاب 

 باشي
 فسلجة اشجار

 



9.  
أ.د.شامل يونس حسن 

 الحمداني

البستنة وهندسة علوم 
 خضراوات/ الحدائق

 

10.  
أ.د. علي فاروق قاسم 

 المعاضيدي

البستنة وهندسة علوم 
 زينة/ الحدائق

 

 أ.د.نبيل محمد امين االمام  .11
البستنة وهندسة علوم 

 فاكهة/ الحدائق

 

12.  
د.حسين جواد محرم  م.أ.

 البياتي
البستنة وهندسة علوم 

 خضراوات/ الحدائق

 



 فاضل فتحي رجب د.م. .أ  .13
البستنة وهندسة 

 خضراوات/الحدائق

 

14.  
أ.م.د. عالء هاشم يونس 

 الطائي
البستنة وهندسة علوم 

 زينة/ الحدائق

 

15.  
أ.م.د.عامر عبد هللا حسين 

 الجبوري 
البستنة وهندسة 

 خضراوات/الحدائق

 

16.  
أ.م. د اياد هاني اسماعيل 

 العالف
 البستنة وهندسة

 /فاكهةالحدائق

 



17.  
أ.م.د.اسماء محمد عادل 

 الليلة
البستنة وهندسة 

 /زينةالحدائق
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19.  
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 م.د.وسام خزعل خالد  .23
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