
 

 

 

 
 
 
 
 
 ناهل محمد عمي سميمان     رئيسا  . د.أ
 عمر االطرقجي        عضوا  عمار . د.أ
 عضوا  نمير نجيب فاضل            .د.أ
 عمار زكي قصاب باشي        عضوا  .د
 عضوا  نبيل محمد أمين اإلمام         .د
 عضوا  زهير عز الدين داؤد            .د
 عضوا       إحسان عبد الوهاب شاكر .د
 عضوا  جاسم محمد عموان األعرجي   .د
  عضوا  عبد الرحمن عبد القادر  هالة  .د
 عضوا  بسام يحيى إبراهيم            . د

 العالف                عضوا  أياد هاني 
 

 

 

 

 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة الموصل 

برعاٌة األستاذ الدكتور            

 آبً سعٌد الدٌوه جً 

 رئٌس جامعة الموصل 

 تقٌم كلٌة الزراعة والغابات

 قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 ندوة علمٌة عن 

أفاق تطوٌر زراعة الفستق فً  

 محافظة نٌنوى 

وعلى قاعة المنتدى العلمً 

األدبً لجامعة الموصل            

 2012/ أٌار/ 2فً 

 

 اللجنة التحضيرية للندوة
 

 لجنة االستقبال
 

 أسماء محمد عادل.د

 عبلة احمد خطاب 

 ندى سعد الدين نوري



 

 

 

 
 محاور الندوة 

 الندوة افتتاحية 9،00-10،00
   الكريم القران من مباركة تالوة 10،00
   الجامعة رئيس السيد كممة 10،10
   التحضيرية المجنة رئيس السيد كممة10،20
 وهندسة البستنة قسم رئيس السيد كممة10،30
   الحدائق
 استراحة

  اآلتية المحاور وفق الندوة أعمال بدء11،00•
 والطموح الواقع بين الفستق زراعة-•
 الفستق ثمار وعقد التمقيح-•
  الفستق أشجار وتسميد تغذية-•
كثار أصول-•  الفستق أشجار وا 
 الفستق وأصناف تربية -•
 الفستق أشجار أمراض-•
  الفستق أشجار حشرات-•
   الفستق ثمار وخزن جني-•
 التوصيات وقراءة الندوة أعمال اختتام -1،30•

 أهداف الندوة

 أشجار وإنتاج زراعة دور إبراز•

 نٌنوى محافظة فً الفستق

 . العراق من الشمالٌة والمنطقة

 فً الفستق زراعة واقع دراسة•

  فٌها تعد والتً نٌنوى محافظة

 المناطق من الموصل مدٌنة

 أشجار وإنتاج لنمو النموذجٌة

  . الفستق

  تواجه التً الصعوبات دراسة•

 محافظة فً الفستق زراعة

 . نٌنوى

 زراعة تطوٌر أفاق دراسة•

  محافظة فً الفستق وإنتاج

 .نٌنوى

  المهتمٌن لجمع الفرصة توفٌر•

 محافظة فً الفستق بزراعة

 والمقترحات اآلراء وتبادل نٌنوى

 لتطوٌر العلمٌة التوصٌات•

 الفستق اشجار وإنتاج  زراعة

 

 

 من  Pistachio الفستق راشجأ تعد

 فً المهمة النفضٌة النقل فاكهة أنواع

  البطمٌة العائلة إلى تنتمً والتً العالم
Anacardaceae .الفستق جنس ٌضم 

Pistacia  أنواع من نوعا 15 من أكثر 

 التجارة فً المشهور والنوع الفستق

  العلمً واسمه  الحلبً الفستق هو الدولة
Pistacia vera L. . الفستق ثمار تتمٌز 

 على واحتوائها العالٌة الغذائٌة بقٌمتها

 ٌحتوي حٌث الضرورٌة الغذائٌة العناصر

 594 على الفستق ثمار من غم 100 كل

 19,3و ماء %5,3 حرارٌة سعرة

 % 19و زٌت % 53,7و بروتٌن

 A فٌتامٌن من ملغم 23 و كاربوهٌدرات
 نٌاسٌن ملغم 1,4و ثاٌمٌن ملغم 0,67و

 فسفور ملغم 500و كالسٌوم 1,31و

  بوتاسٌوم ملغم 972 و حدٌد ملغم 7,3و
.   
 


