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 لسم الجغرافٌة ممدمة عامة عن  -أوال

للعام ة للبنات. تأسس ألسام كلٌة التربٌحد أٌعد لسم الجغرافٌة   •

مدة الدراسة األولٌة فٌه أربع سنوات ٌمكن  ،(1985/1984الدراسً)

مادة ٌس )تدرٌس هذا المسم العمل فً مهنة التدر للمتخرجة من

فً  والدكتوراه ٌمنح المسم شهادة الماجستٌركذلن  .(ٌةالجغراف

  ة.البشرٌو ةالطبٌعٌ اختصاص الجغرافٌة 

 أهداف المسم -ثانٌا

المتعلمة بحٌاة إعداد جغرافً متخصص لادر على فهم المشكالت  •

 . االنسان وبٌئته

من معرفة طبٌعة الظواهر الجغرافٌة )الطبٌعٌة  الباتتمكٌن الط •

والبشرٌة( من ناحٌة خصائصها وتباٌنها المكانً وتفسٌرها على 

  أساس عاللاتها المكانٌة بالظواهر األخرى.

ستثمارها اوارد الطبٌعٌة والبشرٌة، وكٌفٌة من فهم الم الباتتمكٌن الط •

  األمثل وصٌانتها.

جوٌة والفضائٌة، تكوٌن مهارات فً رسم ولراءة الخرائط، والصور ال •

   بما ٌخدم الدراسات الجغرافٌة المختلفة.، و ىوالتمنٌات األخر

  من إتمان طرائك التدرٌس الجغرافٌة. الباتتمكٌن الط •

من فهم التغٌرات الحاصلة فً الخرٌطة السٌاسٌة  الباتتمكٌن الط •

  العالمٌة المعاصرة، وعاللة ذلن بالوطن العربً.
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من فهم الفكر الجغرافً العالمً، ومكانة الفكر  الباتتمكٌن الط •

  الجغرافً العربً.

فً استخدام طرائك البحث العلمً، وتمنٌاتها فً  طالباتتأهٌل ال •

  الدراسات الجغرافٌة.

من توظٌف معلوماتهم الجغرافٌة، ومهاراتهم فً  البتتمكٌن الط •

 مهنتهم كمدرس فً المدارس الثانوٌة، أو فً مواصلة دراستهم العلٌا.  

  

 تعرٌفٌة عن رئٌس المسمنبذة    

 .م.د. صالح محسن جاسم أ االسم: •

جغرافٌة  االختصاص الدلٌك / ،االختصاص العام: جغرافٌة بشرٌة •

 سكان  ال

 ستاذ مساعد أ :ًاللمب العلم •

  1997:رٌوس سنه التخرجوالبكال •

 2000 :ةالماجستٌر سن ةصل على شهاداح •

  :2007 سنة الدكتوراه ةصل على شهاداح •

 2019/2/24رئٌس لسم الجغرافٌة  •
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 مخطط ٌوضح الهٌكلٌة اإلداري لمسم الجغرافٌة  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

عماده 
 الكلٌة 

ممرر 
 المسم 

 الموظفون  المجانٌة المكتبة 

 اللجنة   التدرٌسٌن

 االرشادٌة 

اللجنة 
 االمتحانٌة 

 اللجنة

 العلمٌة 

رئٌس 
 المسم 

 ٌة لسكرتارا
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 لمسم الجغرافٌة الموظفون والمرافك الممدمة  

 ) الخدمات ( 

 

 ( ٌوضح بٌانات عن أعداد الموظفون االدارٌٌن والفنٌٌن 1جدول ) •

عدد  المسم ت

 الموظفون

 أسماء

 الموظفون

تموٌم األداء لألخر  التحصٌل العلمً الموالٌد

 سنتٌن

2016 2017 

م.م. سوزان   جغرافٌة 
عبد اللطٌف 

 جبارة

 / مدرس مساعد 1972
 تدرٌسً اداري

 لم تمٌٌم 73

كوثر ناصر  م.م.   
 عباس

 مدرس مساعد / 1970
 تدرٌسً اداري

77 72 

م.م. عذراء عبد    
 حمد

  / مدرس مساعد 1973
 تدرٌسً فنً

87 72 

م.م. دنٌا وحٌد     
 مٌراأل عبد

 / مدرس مساعد 1979
 تدرٌسً فنً

100 78 

م.م. رباب جبار    
 صبر

 / مدرس مساعد 1983
 تدرٌسً اداري

100 80 

ثامر م.م. هناء    
 منصور

 / مدرس مساعد 1973
 تدرٌسً اداري

86 73 

م.م. زهراء عبد    
 الرضا حسن

  / مدرس مساعد 1983
 تدرٌسً اداري

 لم تمٌٌم لم تمٌم

انتصار جبار    
 دحام

 لم تمٌٌم 88 معاون مالحظ 1982

 87 88 مترجم 1987 نور حاتم حسن   
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 (2018/2017للعام الدراسً ) اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لمسم الجغرافٌة

 

 ت االسم اللمب 2016 2017

 .1 .د.   اسحك صالح مهديأ استاذ مساعد 93 رئٌس لسم
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 .2 د.  هالة دمحم عبد الرحمنم.ا.  استاذ مساعد 100 85

 3. ا.م.د.   ثائر مظهر فهمً استاذ مساعد 93 77

 .4 األمٌرا.م.د. جنان عبد  استاذ مساعد 98 81

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

 6. ا.م.د .  رفل ابراهٌم مهدي استاذ مساعد 96  80

 7. فٌان احمد دمحم ا.م.د. استاذ مساعد 100 84

 8. ا.م. مهٌمن عبد الحلٌم طه استاذ مساعد 75 71

 9. ا.م.د. بهجه علً دمحم كرٌم استاذ مساعد 86 78

 10. الزهرة جعفرم. د. زٌنب عبد  مدرس 77 78

 11. م.د. سماح صباح علوان مدرس 98 80

 12. م.د. اوراس غنً عبد الحسٌن مدرس 100 78

 13. اسراء عادل رسول م.د. مدرس 96 79

 14. م.د. عذراء طارق خورشٌد مدرس 96 78
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 الخدمات ( الممدمة من لبل المسمالمرافك)

نعنً بالمرافك الخدمات التً باالمكان ٌمدمها المسم للمستفٌدٌن منها والتً تسهم فً 

تدعٌم وتفعٌل وتعزٌز انشطة البحث والتعلٌم والتعلم منها على سبٌل المثال ال 

 الحصر 

مكتبة 

 المسم 

مكتبة 

 الكلٌة 

استشارات 

 جغرافٌة 

حلمات  السمنارات  االستبٌانات 

 منالشة 

الندوات 

 مرات والمإت

 

 

 بٌانات عن البنى التحتٌة للمسم

أعداد الغرف 

 التدرٌسٌن 

عداد أ

الماعات 

 الدراسٌة 

لجنة  مجلة 

 متحانٌة إ

 المجموع  مكتبة  المجانٌة 

10 12 1 1 1 1 26 
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 التعلٌم والتعلم والتمٌٌم

  الدراسة االولٌة عضاء هٌئة التدرٌس فً المسم اللذٌن ٌمومون بتدرٌس طالباتاماهً نسبة عدد 

 (2018/2017) ة للعامٌمثل أعداد التدرٌسٌٌن وطالبات الدراسة األولٌ (2) جدول 

 ةلمسم الجغرافٌ

عدد  اسم المسم ت

 التدرٌسٌٌن

عدد طالبات 

الدراسة 

 األولٌة

نسبة 

التدرٌسٌٌن 

 للطالبات

 7.93 252 20 الجغرافٌة  1

 

لذٌن ٌمومون بتدرٌس طالبات هٌئة التدرٌس فً المسم ا ما هً نسبة عدد أعضاء

 الدراسات العلٌا وباإلمكان وضع هذه البٌانات فً

 ( ٌمثل أعداد التدرٌسٌٌن وطالبات الدراسات العلٌا للعام3جدول) •

 لمسم الجغرافٌة 2018/2017))

نسبة التدرٌسٌن  عدد الطالبات عدد التدرٌسٌٌن اسم المسم ت

 للطالبات

 116.6 6 7 الجغرافٌة 1
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 ( الطالبات)الطلبة مواصفات

مإهالت المبول  –النوع االجتماعً  - العمر( ٌتضمن مواصفات الطالبات )4ول )جد •

 ( 4إلى  1درجة الطالبات النهائٌة لكل مرحلة ) من  -المرحلة –فً المسم 

 النوع العدد المرحلة ت

 االجتماعً

 مإهالت

 المبول

 المرحلةعدد الدرجــــات النهائٌة لطالبات  الموالٌد

جٌد  امتٌاز 1999  إناث 54 األولى 1

 جدا

 ممبول متوسط جٌد

- 7 21 18 5 

 

مؤهالت  –النوع االجتماعً  -العمر( ٌتضمن مواصفات الطالبات )4ول )جد •

إلى  1درجة الطالبات النهائٌة لكل مرحلة ) من  -المرحلة –المبول فً المسم 

4 ) 

 النوع العدد المرحلة ت

 االجتماعً

 مإهالت

 المبول

 عدد الدرجــــات النهائٌة لطالبات المرحلة الموالٌد

جٌد  امتٌاز 1998  إناث 72 الثانٌة 1

 جدا

 ممبول متوسط جٌد

 8 35 25 2 
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مؤهالت  –النوع االجتماعً  - العمر)( ٌتضمن مواصفات الطالبات 4)ولجد •

 1درجة الطالبات النهائٌة لكل مرحلة ) من  -المرحلة  –المبول فً المسم 

 ( 4إلى

 النوع العدد المرحلة ت

 االجتماعً

 مإهالت

 المبول

 عدد الدرجــــات النهائٌة لطالبات المرحلة الموالٌد

 ص 55 الثالثة 1

 م1

جٌد  امتٌاز 1997  إناث

 جدا

 ممبول متوسط جٌد

1 10 18 25 2 

 

 –النوع االجتماعً  -مواصفات الطالبات ) العمر( ٌتضمن 4جدول ) •

    النهائٌة لكل مرحلة درجة الطالبات  -المرحلة –مؤهالت المبول فً المسم 

 (4إلى 1من )

 النوع العدد المرحلة ت

 االجتماعً

 مإهالت

 المبول

 عدد الدرجــــات النهائٌة لطالبات المرحلة الموالٌد

 ص 69 ةالرابع 1

 م1

جٌد  امتٌاز 1996  إناث

 جدا

 ممبول متوسط جٌد

 ص 21 27 18 

 م1

2 
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 عدد طلبات المبول فً المسم ممابل العدد الممبول

 (2018/2017) للعام الدراسً ٌةاألوللدراسة ( نسب نجاح ا7) جدول

  

العدد  المرحلة اسم المسم ت

 الكلً

 عدد العام الدراسً

 الناجحات

 عدد

 الراسبات

 عدد

 المنموالت

 عدد

 التاركات

  2 3 51 (2018/2017) ص54 االولى ةالجغرافٌ 1

  2 2 70  ص 72 الثانً  

 ص 55 الثالث  

 م1 

 ص 55 

 م1

 1  

 ص 69 الرابع  

 م 1

 68 2 -  

 

للعام  ةفً لسم الجغرافٌ ٌةاألول دراسة( ٌوضح مخرجات التعلٌم لل8) لجدو

 (2018/2017)الدراسً 

  

 

 المسجالت فً المرحلة األولى للعام الدراسًعدد الطالبات  اسم المسم ت

(2018/2017) 

 عدد الطالبات المتخرجات

 68 54 ةالجغرافٌ 1



13 
 

 على التخرج( عدد الساعات المعتمدة للحصول 9جدول)

 ( عدد ساعات المعتمدة للحصول على شهادة البكالورٌوس9جدول) •

 مجموع
 الوحدات

 وحدات
 العملً

عدد 
الساعات 

 العملً

 وحدات

 النظري
عدد 

الساعات 
 النظري

 ت المسم المرحلة المادة

  جغرافٌة االولى المناخالطمس و علم  2 4 2 2 6

    خرائط واستشعار عن بعد 2 4 2 2 6

    ا واسترالٌاٌافرٌم 2 4   4

    علم اشكال سطح االرض 2 4 2 2 6

    الالٌم جافة 2 4   4

    جغرافٌة حٌاتٌة 2 3   4

    اسس تربٌه 2 4   4

    علم النفس التربوي 2 4   4

    اللغة العربٌة 1 2   2

    تارٌخ الوطن عربً المدٌم 2 4   4

حموق انسان  1 2   2
 والدٌممراطٌة

   

    االنكلٌزٌة اللغة 1 2   2

    وبالحاس مبادئ 1 2   2

    المجموع 22 44 6 6 50

  جغرافٌة الثانٌة علم المناخ التطبٌمً 2 4 2 2 6

    علم اشكال سطح االرض 2 4 2 2 6

    وراسٌاآ 2 4   4

    السكان جغرافٌة 3 6   6

 التعلٌم الثانوي واالدارة 2 4   4
 التربوٌة

   

    علم النفس النمو 2 4   4

    تمنٌات جغرافٌة 2 4 2 2 6

تارٌخ الدولة العربٌة  2 4   4
 االسالمٌة

   

    االنكلٌزٌة اللغة 1 2   4

    حاسبات 2 4   4

46 6 6 40 21  
 المجموع
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  جغرافٌة لثالثةا االمرٌكتٌن جغرافٌة 2 4   4
    جغرافٌة الصناعة 2 4   4

    جغرافٌة الزراعة 2 4   4

    المدن جغرافٌة 2 4   4

    موارد طبٌعٌة 2 4   4

    احصاء ونمذجة 2 4   4

    مناهج وطرائك تدرٌس 2 4   4

وصحة  تربوي  ارشاد 2 4   4
 نفسٌة

   

تارٌخ العراق والوطن  2 4   4
 العربً الحدٌث

   

    علم المناخ التفصٌلً 2 4   4

    جغرافٌة التربة 2 4   4

    طرائك البحث الجغرافً 2 4   4

    انكلٌزي 1 2   2

    المجموع 25 50   50

  جغرافٌة لرابعةا العراق جغرافٌة 2 4   4

    السٌاسة جغرافٌة 2 4   4

    جغرافٌة البٌئة 2 4   4

    الوطن العربً جغرافٌة 2 4   4

    فكر الجغرافً 2 4   4

    جغرافٌة النمل والتجارة 2 4   4

    بحث تخرج 2 4   4

    لٌاس وتموٌم 2 4   4

    مشاهدة وتطبٌك   2 2 2

    نظم المعلومات الجغرافٌة 1 2 2 2 4

    االنكلٌزي اللغة 1 2   2

    المجموع 18 36 4 4 40
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 ( ٌبٌن تطوٌر ومراجعة المناهج10جدول)

 

 

 

 

عدد  المرحلة  المسم  ت 

 المواد 

رمز المواد  أسماء المواد الخاصة بالمرحلة 

الدراسٌة الخاصة 

 بالمرحلة 

عدد 

 الوحدات 

عدد 

الساعات 

فً 

 األسبوع 

خرائط  )علم المناخ والطمس, 13 االولى   ةالجغرافٌ 1

ا ٌواستشعار عن بعد ,افرٌم

 مورفولوجٌا واسترالٌا ,جٌو

النفس علم  ,ةاسس تربٌ

 عربٌه ةالتربوي ,لغ

 تارٌخ الوطن العربً 

حموق انسان ,علم الحاسبات, 

لغة انكلٌزٌة , الالٌم جافة , 

 جغرافٌة حٌاتٌة ( 

 50 28 

, ً)المناخ التطبٌم 10  ةالثانٌ  2

 جٌومورفولوجٌا ,اوراسٌا,

ف تربوي ارسكان ,اداره واش

,علم النفس النمو , منهج 

 البحث العلمً , تمنٌات

ة العربٌ ة, تارٌخ الدولةجغرافٌ

 ة, علم حاسبات , لغةاالسالمٌ

 انكلٌزٌة , 

 46 27 
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 ( ٌبٌن تطوٌر ومراجعة المناهج10جدول)

 

عدد  المرحلة المسم ت

 المواد

أسماء المواد الخاصة 

 بالمرحلة

رمز المواد 

الدراسٌة 

الخاصة 

 بالمرحلة

عدد 

 الوحدات

عدد 

الساعات 

فً 

 األسبوع

المدن,  ,ةالصناعٌ )االمرٌكتٌن, 10 ةالثالث ةالجغرافٌ 3

موارد  احصاء ونمذجه,

ج وطرائك , مناهةطبٌعٌ

 ةتدرٌس, ارشاد وصحه نفسٌ

 ,تارٌخ العراق والوطن العربً(

 50 25 

ة العراق, سٌاسٌ ة)جغرافٌ 10 ةالرابع  4

)اختٌارٌه(,  ةالبٌئ ة,جغرافٌ

فكر جغرافً  الوطن العربً,

ج , بحث تخر ةالنمل والتجار,

,لٌاس وتموٌم , تطبٌمات 

, نظم المعلومات  ةتدرٌسٌ

 (ةالجغرافٌ

 40 22 
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 عدد الوحدات   الفصل الثانً  عدد الوحدات  الماجستٌر  الفصل االول 

 2 تحلٌل موالع صناعٌه   2 مناخ شمولً  

تطبٌمات  

  ةجٌومورفولوجٌ

 سٌاسٌه ةجغرافٌ  2

  ةمعاصر

2 

الموارد  ةجغرافٌ  2 منهج بحث جغرافً  

فً الوطن  ةالمائٌ

 العربً وصٌانتها 

2 

 2 احصاء جغرافً   2  ةمشكالت سكانٌ 

 2  ةنصوص جغرافٌ  2 ةمشكالت حضرٌ 

 1 سمنار     

 13  مجموع الوحدات  12   مجموع الوحدات

 25 للماجستٌر ةٌرٌضالتح ةالمجموع الكلً لوحدات السن

 

 

 

 جدول )( ٌشٌر إلى اللجنة المعنٌة فً مراجعة وتطوٌر المناهج

 

االختصاص  االختصاص العام اللمب العلمً األسماء المسم ت
 الدلٌك

 الجٌمورفولوجً الجغرافٌة الطبٌعٌة استاذ د. اسحك صالح العكام الجغرافٌة  .1

 الجٌمورفولوجً الجغرافٌة الطبٌعٌة استاذ مساعد د.هالة دمحم عبد الرحمن  .2
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 تاسعا: البحث العلمً  

 

 (2018/2017( ٌبٌن البحوث المنشورة محلٌا وعربٌا وعالمٌا )12جدول )
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 نوع البحث مكان النشر عنوان البحث االسم ت

سحك صالح د. آأ.  1
 العكام

Spatial variation of 
groundwater 
quality by using 
GIS – east of the 
tharthar lake area , 
Iraq: a case study . 
   

 بحث مشترن عالمً

لمكانً لصالحٌة التباٌن ا
غراض المٌاه الجوفٌة أل

االستهالن البشري والزراعً 
باستخدام نظم المعلومات 

مة منط GIS - الجغرافٌة
شرق الثرثار العراق, حالة 

 دراسٌة

 بحث مشترن عربً

هالة دمحم عبد  .م.د.أ 2
 الرحمن

حساب الجرٌان السطحً 
والعملٌات الناتجة عنه فً 

 حوض وادي ساورا

 – بحث مشترن محلً
 مستل

االشكال الجٌومورفولوجٌة 
المرتبطة بالسبخات فً 

 السهل الرسوبً من العراق 

 – مشترنبحث  محلً
 مستل 

 
 
 
 
 

ثائر مظهر  .م.د.أ 3
 فهمً العزاوي

دراسة صفات الترب لتحدٌد 
انواع التدهور فً اراضً 

 لضاء المحمودٌة

 - بحث مشترن محلً
 مستل

االشكال الجٌومورفولوجٌة 
المرتبطة بالسبخات فً 

 السهل الرسوبً من العراق 

 – بحث مشترن محلً
 مستل

.م.د. جنان عبد أ 4
 االمٌر

دراسة صفات الترب لتحدٌد 
انواع التدهور فً اراضً 

 لضاء المحمودٌة

 – بحث مشترن محلً
 مستل
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.م.د. صالح محسن أ 5
 جاسم

التحلٌل المكانً لوفٌات 
السكان كبار السن فً مدٌنة 

 (2013/1997)بغداد للمدة 

 – بحث مشترن محلً
 مستل

.م.د. مهٌمن عبد أ 6
 الحلٌم الوادي

واالللٌمٌة الموى الدولٌة 
وتؤثٌراتها فً السٌاسة 

 الصٌنٌة
 )رإٌة جٌوبولوتٌكٌة(

 

 – بحث مشترن محلً
 مستل

مشكلة االلالٌم االنفصالٌة فً 
جمهورٌة الصٌن الشعبٌة 

)دراسة فً الجغرافٌة 
 السٌاسٌة(

  منفرد محلً
 
 
 
 

 
 

 

م.د. زٌنب عبد  7
 الزهره جعفر

ت التحلٌل االستراتٌجً لمنشآ
فً محافظة  طواحٌن الحبوب

نً بغداد والمشاكل التً تعا
 منها الصناعة وامكانٌة التنبإ

 بالطلب على منتجاتها 

 - بحث مشترن محلً
 مستل

م.د. عذراء طارق  8
 خورشٌد

السكان  التحلٌل المكانً لنمو
 خورماتو للمدةزفً لضاء طو

(2012/1977)   

 – بحث مشترن محلً
 مستل

م.م. هناء ثامر  9
 منصور

دغال المائٌة وتؤثٌراتها فً األ
تملص التنوع االحٌائً فً 
جنوب العراق )دراسة حالة 

 زهرة النٌل( 

 بحث مشترن عربً
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 ( ٌوضح نماط الموة للمسم وضعفه واهم الفرص التً توفرت للمسم 13جدول)

 والتهدٌدات

 

التهدٌدات التً  نماط الضعف  نماط الموة  اسم المسم  ت 

 ٌواجهها المسم 

التدرٌسٌة )م.م. عذراء عبد  لبول 1. ةالجغرافٌ 1

( إلكمال دراسة الدكتوراه لهذا حمد

م.م. العام، فضال عن التدرٌسٌتٌن )

كوثر ناصر عباس، م.م. سوزان 

فً المرحلة البحثٌة من  (عبداللطٌف

 دراسة الدكتوراه.

حصول التدرٌسً )أ.م.د. مهٌمن  2.

عبد الحلٌم طه( على شهادة 

 الدكتوراه.

ترلٌة التدرٌسً )أ.م.د. آسحك  3.

 صالح العكام( إلى مرتبة األستاذٌة.

وتطوٌرها عن  إغناء مكتبة المسم 1.

طرٌك رفدها بالمصادر العلمٌة 
  المحلٌة والعربٌة(.الحدٌثة )

 

. تحسٌن مختبر المسم عن طرٌك 2

 بأحدث البرامج والتمنٌات. تجهٌزه
 
تدرٌسًٌ المسم على  تشجٌع. 3

 إكمال دراسة الدكتوراه.
 

حث تدرٌسًٌ المسم إلكمال 4. 

معامالت الترلٌة العلمٌة إلى 
المدرس، واألستاذ المساعد، 

واألستاذ، وبما ٌخدم الحركة العلمٌة 
فً البالد لمواكبة التطورات العلمٌة 

  فً العالم.

 تعلٌك الدكتوراه
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 م/ إعداد خطة تحسٌن لسم الجغرافٌة للعام الدراسً

(2017 \ 2016) 

 طٌبة ...تحٌة 

، تم تشخٌص نماط الموة (2016\ 2017)فً ضوء بٌانات التمرٌر الذاتً لمسم الجغرافٌة للعام الدراسً    

وكتابة التمرٌر الذاتً التً ٌتمتع بها المسم، ونماط الضعف المسجلة لدٌه؛ لذا تم إعداد خطة من لجنة إعداد 

 رض تنفٌذها وهً كاآلتً:لجغرافٌة برئاسة السٌد رئٌس )أ.د. آسحك صالح العكام( لغلمسم ا

تطوٌر مكتبة المسم عن طرٌك رفدها بالمصادر العلمٌة الحدٌثة المحلٌة والعربٌة، فضال عن نتاجات    1.

 . طروحاتألالمسم من الرسائل وا

 .ٌك تجهٌزه بأحدث البرامج والنمنٌاتعن طر . تحسٌن مختبر المسم 2

 . تشجٌع التدرٌسٌٌن فً المسم على نشر بحوثهم فً المجالت العلمٌة المحكمة عربٌا وعالمٌا.3

 . تشجٌع التدرٌسٌٌن فً المسم إلكمال دراسة الدكتوراه.4

 أستاذ.. حث التدرٌسٌٌن إلكمال معامالت الترلٌة العلمٌة إلى مدرس، أو أستاذ مساعد، أو 5

 

 

   2017)\ 2016(لجنة إعداد وكتابة التمرٌر الذاتً لمسم الجغرافٌة للعام الدراسً 

 رئٌسا                  أ.د. آسحك صالح العكام  1.

 عضوا                 . م.م. دنٌا وحٌد عبد األمٌر2

 

 صالح العكاماسحك .د.أ                                                            

  رئٌس لسم الجغرافٌة                                                                                         
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 م/ إنجاز خطة تحسٌن لسم الجغرافٌة للعام الدراسً

 (2018/2017فً العام الدراسً ) (2016 \ 2017)    

 طٌبة ... تحٌة

 بعد إعداد خطة تحسٌن المسم من لبل لجنة إعداد وكتابة التمرٌر الذاتً فً لسم الجغرافٌة للعام الدراسً      

( لغرض تنفٌذها، وفٌما ٌأتً إنجاز خطة ئٌس المسم )أ.د. آسحك صالح العكامبرئاسة ر (2016 \ 2017),  

 :(2017 \ 2018)التحسٌن للعام الدراسً 

 

رافٌة بالمصادر العلمٌة الحدٌثة )المحلٌة والعربٌة(، إذ كانت المصادر المستلمة للعام رفد مكتبة لسم الجغ 1.

 كاآلتً:(2017 \ 2018)  الدراسً 

 ( رسائل.9عدد رسائل الماجستٌر لخرٌجات المسم تسعة ) 

  ( أطروحات3الدكتوراه لخرٌجات المسم ثالثة )عدد أطروحات. 

 ( فمط.2كتبة المسم أثنان )عدد الرسائل المحلٌة التً تم إهدائها لم 

 ( رسالة.13عدد الرسائل العربٌة المهداة لمكتبة المسم ثالثة عشر ) 

  

 اسة الدكتوراه.. لبول التدرٌسٌة )م.م. عذراء عبد حمد( إلكمال در2

 

 حصول بعض التدرٌسٌٌن على لبول النشر فً مجلة حولٌات عٌن شمس المصرٌة. 3.

 

 .المعتمدة فً جامعة بغداد نشر بحوث التدرٌسٌٌن فً المجالت المحلٌة والعربٌة المحكمة 4.

 

ٌات )م.م. دنٌا مدرس لعدد من التدرٌسال مرتبة تمدٌم معامالت الترلٌة العلمٌة من مدرس مساعد وإلى 5.

 م.م. رباب جبار صبر، م.م. عذراء عبد حمد(. وحٌد عبد األمٌر، 
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 ستاذ مساعد للتدرٌسٌة )م.د. أسراء عادل رسول(.األ مرتبة ترلٌة علمٌة من مدرس وإلىتمدٌم معاملة 6. 

 

معالجات للمشكالت . إلامة الندوات والورش العلمٌة فً مواضٌع متنوعة ومهمة، ومحاولة إٌجاد حلول و7

 صة.بتوصٌات لإلفادة منها فً الوزارات والمؤسسات المخت تلن النشاطات خرجتالتً تواجهها، إذ 

 

تفعٌل دور اللجنة اإلرشادٌة فً المسم بالتنسٌك مع اللجنة اإلرشادٌة المركزٌة فً الكلٌة وبما ٌخدم تطوٌر  8.

 الوالع التعلٌمً.

 

 

 

   2018)\ (2017لجنة إعداد وكتابة التمرٌر الذاتً لمسم الجغرافٌة للعام الدراسً 

 أ.م.د. صالح محسن جاسم             رئٌسا  1.

 كوثر ناصر عباس                 عضوا . م.د.2

 م.م. هناء ثامر منصور                 عضوا 3.

 

 أ.م.د. صالح محسن جاسم                                                                                   

 رئٌس لسم الجغرافٌة                                                                                      


