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 قسم الجغرافية مقدمة عامة عن -أوال

يعد قسم الجغرافية احد أقسام كلية التربية للبنات . تأسس سنة عام   •

(،. مدة الدراسة األولية فيه أربع سنوات يمكن للمتخرجة من 1984)

هذا القسم العمل في مهنة التدريس وذلك من خالل تدريسها لمادة 

في اختصاص والدكتوراة  الجغرافية . يمنح القسم شهادة الماجستير 

 البشري الطبيعي و الجغرافية 

 أهداف القسم -ثانيا

المتعلقة بحياة إعداد جغرافي متخصص قادر على فهم المشكالت   •

  االنسان وبيئته

تمكين الطلبة من معرفة طبيعة الظواهر الجغرافية )الطبيعية  •

والبشرية( من ناحية خصائصها وتباينها المكاني وتفسيرها على 

  خرى.أساس عالقاتها المكانية بالظواهر األ

تمكين الطلبة من فهم الموارد الطبيعية والبشرية، وكيفية إستثمارها  •

  األمثل وصيانتها.

تكوين مهارات في رسم وقراءة الخرائط، والصور الجوية والفضائية،  •

  والتقنيات األخرى

  بما يخدم الدراسات الجغرافية المختلفة. •

  تمكين الطلبة من إتقان طرائق التدريس الجغرافية. •

تمكين الطلبة من فهم التغيرات الحاصلة في الخريطة السياسية  •

  العالمية المعاصرة، وعالقة ذلك بالوطن العربي.
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تمكين الطلبة من فهم الفكر الجغرافي العالمي، ومكانة الفكر الجغرافي  •

  العربي.

تأهيل الطلبة في استخدام طرائق البحث العلمي، وتقنياتها في  •

  الدراسات الجغرافية.

تمكين الطلبة من توظيف معلوماتهم الجغرافية، ومهاراتهم في مهنتهم  •

 كمدرس في المدارس الثانوية، أو في مواصلة دراستهم العليا.  

  

 تعريفية عن رئيس القسمنبذة    

 االسم :ا.م.د. صالح محسن جاسم  •

 االختصاص العام : جغرافية بشرية , االختصاص الدقيق /سكان   •

 اللقب العلمي : استاذ مساعد  •

 1997البكالريوس سنه التخرج : •

 2000حصل على شهاده الماجستير سنه  •

  2007حصل على شهاده الدكتوراه سنه  •

  24/2/2019رئيس قسم الجغرافية  •
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 مخطط يوضح الهيكلية اإلداري لقسم الجغرافية  
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 لقسم الجغرافية الموظفون والمرافق المقدمة  

 ) الخدمات ( 

 نيين ( يوضح بيانات عن أعداد الموظفون االداريين والف1جدول ) •

عدد  القسم ت

 الموظفون

 أسماء

 الموظفون

تقويم األداء لألخر  التحصيل العلمي المواليد

 سنتين

2016  2017  

م.م. سوزان    جغرافية  
عبد اللطيف 

  جبارة

مدرس   1972
مساعد/تدريسي 

 اداري 

  تقييملم   73

م.م.كوثر ناصر    
  عباس

مدرس مساعد   1970
 تدريسي اداري /

77  72  

م.م. عذراء عبد    
  حمد

مدرس   1973
 مساعد/تدريسي فني 

87  72  

م.م. دنيا وحيد     
  عبد االمير

مدرس   1979
  مساعد/تدريسي فني

100  78  

م.م. رباب جبار    
  صبر

مدرس   1983
مساعد/تدريسي 

 اداري 

100  80  

م.م. هناء ثامر    
  منصور

مدرس   1973
مساعد/تدريسي 

 اداري 

86  73  

م.م. زهراء عبد    
  الرضا حسن

مدرس   1983
مساعد/تدريسي 

 اداري 

  لم تقييم لم تقيم 

انتصار جبار     
  دحام

  لم تقييم  88  معاون مالحظ  1982

  87  88 مترجم   1987 نور حاتم حسن    
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 اعضاء الهيئة التدريسية لقسم الجغرافية

  

 

 

 االسم اللقب 2016 2017

 ا.د.   اسحق صالح مهدي استاذ مساعد 93 رئيس قسم

 ا.م.د.   ثائر مظهر فهمي استاذ مساعد 93 77

 ا. د.  هالة محمد عبد الرحمن استاذ مساعد 100 85

 ا.م.د. جنان عبد االمير استاذ مساعد 98 81

 ا.م.د .  رفل ابراهيم مهدي استاذ مساعد 96 80

 ا.م.د.  صالح محسن جاسم مساعد استاذ 100 83

 ا.م.د.فيان احمد محمد استاذ مساعد 100 84

 م.د. اوراس غني عبد الحسين مدرس 100 78

 م.د. سماح صباح علوان مدرس 98 80

 ا.م. مهيمن عبد الحليم طه استاذ مساعد 75 71

 ا.م.د. بهجه علي محمد كريم استاذ مساعد 86 78

 عبد الزهرة جعفرم. د. زينب  مدرس 77 78

 م.د. عذراء طارق خورشيد مدرس 96 78

 م.د.اسراء عادل رسول مدرس 96 79
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 المرافق) الخدمات ( المقدمة من قبل القسم

نعني بالمرافق الخدمات التي باالمكان يقدمها القسم للمستفيدين منها والتي تسهم في 

تدعيم وتفعيل وتعزيز انشطة البحث والتعليم والتعلم منها على سبيل المثال ال 

 الحصر 

مكتبة 

 القسم 

مكتبة 

 الكلية 

استشارات 

 جغرافية 

حلقات  السمنارات  االستبيانات 

 مناقشة 

الندوات 

 والمؤتمرات 

 

 

 بيانات عن البنى التحتية للقسم

أعداد الغرف 

 التدريسين 

اعداد 

القاعات 

 الدراسية 

لجنة  مجلة 

 امتحانية 

 المجموع  مكتبة  المجانية 

10  12  1  1  1  1  26  
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 التعليم والتعلم والتقييم

 المرحلة االولى  يقومون بتدريس طالباتعضاء هيئة التدريس في القسم اللذين اماهي نسبة عدد 

 (يمثل أعداد التدريسيين وطالبات الدراسة األولية للعام 2جدول )لقسم  2017-2018

 الجغرافيه 

عدد  اسم القسم  ت 

 التدريسيين 

عدد طالبات 

الدراسة 

 األولية 

نسبة 

التدريسيين 

 للطالبات 

  8.73  252  22 الجغرافية   1

 

أعضاء هيئة التدريس في القسم اللذين يقومون بتدريس طالبات ما هي نسبة عدد 

 الدراسات العليا وباإلمكان وضع هذه البيانات في

-2018( يمثل أعداد التدريسيين وطالبات الدراسات العليا للعام  3جدول) •

 لقسم الجغرافية  2017

نسبة التدريسين  عدد الطالبات  عدد التدريسيين  اسم القسم  ت 

  للطالبات

  85.7  6  7 الجغرافية   1

 

 

 

 

 



9 
 

 مواصفات)الطلبة ( الطالبات

مؤهالت القبول –النوع االجتماعي  -( يتضمن مواصفات الطالبات ) العمر4جدول ) •

 (  4إلى  1درجة الطالبات النهائية لكل مرحلة ) من  -المرحلة –في القسم 

 النوع  العدد  المرحلة   ت 

 االجتماعي 

 مؤهالت 

 القبول 

 عدد الدرجــــات النهائية لطالبات المرحلة  المواليد 

جيد  امتياز   1999  إناث   54 األولى   1

 جدا 

 مقبول  متوسط  جيد 

-  7  21  18  5  

 

مؤهالت –النوع االجتماعي  -( يتضمن مواصفات الطالبات ) العمر4جدول ) •

إلى  1درجة الطالبات النهائية لكل مرحلة ) من  -المرحلة –القبول في القسم 

4  ) 

 النوع  العدد  المرحلة   ت 

 االجتماعي 

 مؤهالت 

 القبول 

 عدد الدرجــــات النهائية لطالبات المرحلة  المواليد 

جيد  امتياز   1998  إناث   72 الثانية   1

 جدا 

 مقبول  متوسط  جيد 

 8  35  25  2  
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مؤهالت –النوع االجتماعي  -( يتضمن مواصفات الطالبات ) العمر4جدول ) •

إلى  1درجة الطالبات النهائية لكل مرحلة ) من  -المرحلة –القبول في القسم 

4  ) 

 النوع  العدد  المرحلة   ت 

 االجتماعي 

 مؤهالت 

 القبول 

 عدد الدرجــــات النهائية لطالبات المرحلة  المواليد 

 ص55 الثالثة   1

 م 1

جيد  امتياز   1997  إناث 

 جدا 

 مقبول  متوسط  جيد 

1  10  18  25  2  

 

مؤهالت –النوع االجتماعي  -( يتضمن مواصفات الطالبات ) العمر4جدول ) •

إلى  1درجة الطالبات النهائية لكل مرحلة ) من  -المرحلة –القبول في القسم 

4  ) 

 النوع  العدد  المرحلة   ت 

 االجتماعي 

 مؤهالت 

 القبول 

 عدد الدرجــــات النهائية لطالبات المرحلة  المواليد 

 ص69 الرابعه   1

 م 1

جيد  امتياز   1996  إناث 

 جدا 

 مقبول  متوسط  جيد 

 ص21 27 18 

 م1

2  
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 عدد طلبات القبول في القسم مقابل العدد المقبول

 2017- 2018( نسب نجاح المرحلة األولى للعام الدراسي 7جدول) 

  

العام  العدد الكلي  المرحلة  اسم القسم  ت 

 الدراسي 

 عدد

 الناجحات 

 عدد

 الراسبات 

 عدد

 المنقوالت 

 عدد

 التاركات 

-2017 ص  54 االولى  الجغرافيه   1

2018  

51  3  2   

   2  2  70  ص72 الثاني   

 ص55 الثالث   

 م1

 ص55 

  م1

 1   

 ص69 الرابع   

 م 1

 68  2 -   

 

للعام ( يوضح مخرجات التعليم للمرحلة األولى في قسم الجغرافيه 8جدول)

 2017-2018الدراسي 

  

 

 عدد الطالبات المسجالت في المرحلة األولى للعام الدراسي  اسم القسم  ت 

2018-2017  

 عدد الطالبات المتخرجات 

  68  54 الجغرافيه   1
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 على التخرج( عدد الساعات المعتمدة للحصول 9جدول)

 ( عدد ساعات المعتمدة للحصول على شهادة البكالوريوس  9جدول) •

 مجموع
 الوحدات 

 وحدات 
 العملي

عدد 
الساعات 

 العملي 

 وحدات 

 النظري
عدد 

الساعات 
 النظري 

 ت القسم  المرحلة  المادة 

  جغرافية  االولى  المناخ الطقس و علم  2 4 2 2 6

     خرائط واستشعار عن بعد  2 4 2 2 6

    افريقا واستراليا  2 4   4

    علم اشكال سطح االرض  2 4 2 2 6

    اقاليم جافة  2 4   4

    جغرافية حياتية  2 4   4

    اسس تربيه  2 4   4

    علم النفس التربوي  2 4   4

    لغه عربيه  1 2   2

    تاريخ الوطن عربي القديم 2 4   4

حقوق انسان  1 2   2
 والديمقراطية 

   

    اللغه االنكليزية  1 2   2

     وبالحاس مبادئ 1 2   2

    المجموع  22 44 6 6 50

  جغرافية  الثانية علم المناخ التطبيقي  2 4 2 2 6

    علم اشكال سطح االرض  2 4 2 2 6

    اوراسيا  2 4   4

    جغرافيه السكان  3 6   6

التعليم الثانوي واالداره  2 4   4
  التربوية 

   

    علم النفس النمو 2 4   4

    تقنيات جغرافيه   2 4 2 2 6

تاريخ الدوله العربيه  2 4   4
 االسالميه  

   

    اللغه االنكليزية  1 2   2

    حاسبات  2 4   4

46 6 6 40 21  
 المجموع
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  جغرافية  لثالثةا جغرافيه االمريكتين  2 4   4
    جغرافيه الصناعه  2 4   4

    جغرافيه الزراعه  2 4   4

    جغرافيه المدن 2 4   4

    موارد طبيعيه  2 4   4

    احصاء ونمذجه  2 4   4

    مناهج وطرائق تدريس  2 4   4

وصحه  تربوي  ارشاد 2 4   4
 نفسيه 

   

تاريخ العراق والوطن  2 4   4
 العربي الحديث 

   

    علم المناخ التفصيلي  2 4   4

    جغرافية التربة  2 4   4

    طرائق البحث الجغرافي  2 4   4

    انكليزي 1 2   2

    المجموع  25 50   50

  جغرافية  لرابعة   ا جغرافيه العراق 2 4   4

    جغرافيه سياسيه  2 4   4

    جغرافيه البيئه  2 4   4

    جغرافيه الوطن العربي 2 4   4

    فكر الجغرافي  2 4   4

    جغرافيه النقل والتجاره  2 4   4

    بحث تخرج  2 4   4

    قياس وتقويم  2 4   4

    مشاهدة وتطبيق    2 2 2

    نظم المعلومات الجغرافيه    1 2 2 2 4

    اللغه االنكليزي  1 2   2

    المجموع  18 36 4 4 40
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 ( يبين تطوير ومراجعة المناهج10جدول)

 

 

 

 

عدد  المرحلة  القسم  ت 

 المواد 

رمز المواد  أسماء المواد الخاصة بالمرحلة 

الدراسية الخاصة 

 بالمرحلة 

عدد 

 الوحدات 

عدد 

الساعات 

في 

 األسبوع 

)علم المناخ والطقس,خرائط  13 االولى  الجغرافيه   1

واستشعار عن بعد ,افريقا 

 واستراليا ,جيو مورفولوجيا 

اسس تربيه,علم النفس 

 التربوي ,لغه عربيه

 تاريخ الوطن العربي 

حقوق انسان ,علم الحاسبات, 

لغة انكليزية , اقاليم جافة , 

 جغرافية حياتية ( 

 50  28  

)المناخ التطبيقي,   10 الثانيه    2

جيومورفولوجيا 

,اوراسيا,سكان ,اداره واشارف 

تربوي ,علم النفس النمو , 

منهج البحث العلمي , تقنيات 

جغرافيه, تاريخ الدوله العربيه 

االسالميه , علم حاسبات , لغه 

 انكليزية , 

 46  26  
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 ( يبين تطوير ومراجعة المناهج10جدول)

 

عدد  المرحلة  القسم  ت 

 المواد 

أسماء المواد الخاصة 

 بالمرحلة 

رمز المواد 

الدراسية 

الخاصة 

 بالمرحلة 

عدد 

 الوحدات 

عدد 

الساعات 

في 

 األسبوع 

)االمريكتين,الصناعيه,المدن,   10 الثالثه  الجغرافيه   3

احصاء ونمذجه,موارد طبيعيه, 

مناهج وطرائق تدريس, ارشاد 

وصحه نفسيه ,تاريخ العراق 

 والوطن العربي( 

 50  25  

)جغرافيه العراق,   10 الرابعه    4

سياسيه,جغرافيه البيئه 

)اختياريه(, الوطن العربي,فكر 

جغرافي ,النقل والتجاره , بحث 

تخرج ,قياس وتقويم , تطبيقات 

تدريسيه , نظم المعلومات 

 الجغرافيه ( 

 40  22  
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 عدد الوحدات   الفصل الثاني  عدد الوحدات  الماجستير  الفصل االول 

  2 تحليل مواقع صناعيه    2 مناخ شمولي  

تطبيقات  

 جيومورفولوجيه 

جغرافيه سياسيه    2

 معاصره 

2  

جغرافيه الموارد    2 منهج بحث جغرافي  

المائيه في الوطن 

 العربي وصيانتها 

2  

  2 احصاء جغرافي    2 مشكالت سكانيه  

  2 نصوص جغرافيه    2 مشكالت حضريه  

  1 سمنار     

  13  مجموع الوحدات  12   مجموع الوحدات

 25 المجموع الكلي لوحدات السنه التحظيريه للماجستير 
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 البحث العلمي -تاسعا

 ( يبين البحوث المنشورة محليا وعربيا وعالميا12جدول) •

 

 

 

 

 

 

  العدد والسنة اسم المجلة  عنوان البحث  اسم التدريسي 

د. هالة محمد عبد 

 الرحمن 

حساب حجم الجريان السطحي والعمليات 

الناتجة عنه في حوض وادي ساور بحث 

 مشترك 

مجلة اوروك للعلوم االجتماعية 

انساني / عملي الفائدة خدمة /

-٦٣١٧مجتمع ترميز المجلة 

٢٠٧٢  

 ٢٠١٧العدد الثالث المجلد التاسع 

  داخل

غني عبد  د.اوراس

 الحسين 

والمتجدده )طاقه الطاقه البديله بحث مشترك 

االشعاع الشمسي (وامكانية استخامها في توليد 

  .الطاقه الكهربائيه في العراق

تموز  3العدد 28داخلي المجلد   مجلة كليه التربيه للبنات النشر ..

الترميز الدولي  2017

..8730~1680  

م.م. هناء ثامر 

 منصور 

األدغال المائية وتأثيراتها في تقلص التنوع 

 االحيائي في جنوب العراق  / 

مجلة الفنون واالدب وعلوم 

االنسانيات واالجتماع/ كلية 

االمارات للعلوم التربوية _ دبي/ 

(/ 2414_3833الرقم المعياري)

  خارجي

  201( أيلول 16العدد)

الحركات االنفصالية في دولة جورجيا دراسة   د. فيان احمد محمد

 في الجغرافية السياسية 

نظري  .. مجلة اوروك انساني

ISSN-2073-6317  

  ٢٠١٧مجلد العاشر سنة  ٣عدد 

لتوزيع الجغرافي النتاج االسماك ومشاكله في  م. رباب جبار صبر 

  محافظة بغداد ( بحث منفرد.

مجلة كلية التربية/ الجامعة 

  المستنصرية / انساني / نظري

العدد الثاني / المجلد االول /  /

 /   2017اذار / 

م. دنيا وحيد عبد 

 االمير 

واقع التوزيع الحغرافي لخدمات المراكز 

  2015الصحية في بلدية الرشيد وكفاءتها لعام 

جامعة المثنى / مجلة اوروك 

  2017للعلوم االنسانية, 

 العدد االول المجلد العاشر 
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  العدد والسنة اسم المجلة  عنوان البحث  اسم التدريسي 

ا.د. اسحق صالح 

 العكام 

نهر دجلةفي التصريف  كفاءةمجرى

االستثنائيبين قريتي الدوجمة والسندية في 

  محافظة ديالى/قضاء الخالص 

  24العدد  2017مجلة ديالى 

التباين المكاني لصالحية المياه الجوفية  

ألغراض االستهالك البشري والزراعي 

–( GIS)الجغرافية  باستخدام نظم المعلومات

  منطقة شرق الثرثار العراق، حالة دراسية

مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  7) )العلوم اإلنسانية( المجلد

23 ،2018  
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( يوضح نقاط القوة للقسم وضعفه واهم الفرص التي توفرت للقسم 13جدول)

 والتهديدات

 

التهديدات التي  نقاط الضعف  نقاط القوة  اسم القسم  ت 

 يواجهها القسم 

تطوير مكتبة القسم باداره جديدة  .1 الجغرافيه   1

 وباسلوب جديد 

تحسين مختبر ودعمة  .2

 بالبرامجيات المطلوبة 

تشجيع التدريسن على اكمال  .3

 دراسة الدكتوراه 

حث التدريسين على حصولهم  .4

على االلقاب العلمية) استاذ 

واستاذ مساعد( تم تطوير 

المكتبة برفدها بعدد من الكتب 

الحديثة وتكليف احد التدريسين 

 بادارتها 

حصول بعض التدريسين على  .5

 قبولهم على الكتوراه ) عذراء

عبد /سوزان عبد المطلب / موثر 

 ناصر ( 

تم حصول التدريسي على  .6

 الدكتوراه ) مهمين عبد الحليم (

تم ترقية احد االساتذة من مدرس  .7

 الى استاذ مساعد 

 

 تعليق الدكتوراه اليوجد  .8
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  انجاز خطة التحسين

بعد ان تم  تشخيص نقاط القوه والضعف  في القسم من خالل التقرير الذاتي لعام 

( وهي كانت نقاط قوة بالنسبة للقسم منها التشيجع على اكمال دراسة 2016/2017)

الدكتوراه والحث على النشر في البحوث العربية  والحث على ترقية بعض االساتذة من 

( فقد  2018/  2017الى انجاز خطة التحسين لسنه ) مدرس الى استاذ مساعد اما بالنسبة 

 تم االنجاز بالنقاط التالية: 

 نشر التدرييسن في المجالت العربية والمحلية المحكمة  •

تشجيع التدريسين على  العمل في اكمال معاملة الترقيات العلمية من مدرس مساعد  •

 الى مدرس 

رقيات العلمية من مدرس الى استاذ تشجيع التدريسين على العمل في اكمال معاملة الت •

  مساعد

تشجيع التدريسين على العمل في اكمال معاملة الترقيات العلمية من استاذ مساعد الى  •

 مرتبة االستاذية 

 حصول أ.د. اسحق صالح العكام على الترقية العلمية  •

نها اقامه الندوات والورش العلمية والتي حثت على المواضيع العلمية والتي تستفاد م •

 الوزارات االخرى 

 حصول التدريسين على قبول النشر في مجله حوليات عين شمس  •

 تفعيل اللجان االرشادية ونجاح دورها في القسم بشكل فعال  •

 


