
 ة االنبار ـجامع    
  اآلدابة ــــليـك     

 قسم الجغرافية     
 

 ةـيـــرافــــــم الجغــــرة عن قســصـتـــذة مخـــنب
 
 

 2002-2001القسم في العام الدراسي  تأسس  
  ( بشهادة) ماجستير ( 5( بشهادة دكتوراه و)16تدريسي من بينهم ) 21يحتوي القسم على 
  ( 4( أساتذة  ومن هــم بلقـب مـدرس )8أستاذ مساعـد ) ,  (5استاذ )هــم بلقـب عــدد التدريسيين من 

 ( 5ومن هم بلقب مدرس مساعد )       
  2005-2004في العام الدراسي ) دراسات أولية( دفعة من الطلبة  أولتخرجت  
  ويمنح شهادة بكالوريوس اداب في الجغرافية.مراحل دراسية   أربعةعدد مراحل القسم 
  2006-2005عليا  ) الماجستير ( في القسم سنة الدراسات الفتحت 
 ( دورات دراسية 14بلغ عدد دورات الدراسات العليا ) 
  األولية ( طالب في الدراسات 543) 2017-2016بلغ عدد الطلبة الخريجين لغاية العام 
  ( طالب 40بلغ عدد الخريجين من طلبة الدراسات العليا )  
 سنوات. 4لقسم مدة الدراسة في ا 
 .لغة التدريسيين /اللغة العربية 
 
 

 نشاطات قسم الجغرافية
 
 المشاركة في لجنة إعداد المناهج بالنظام الفصلي في جامعة بغداد-1
 المشاركة في المؤتمرات العلمية على المستوى المحلي والدولي  -2
 إقامة عدد من السمنرات الخاصة بطلبة الدراسات العليا -3
 رض للدراسات الميدانية والصور في القسم في احتفاالت يوم الجامعة إقامة مع-4
 إقامة عدد من السفرات العلمية لطلبة الدراسات األولية -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 أهداف القـــســـم
 

 -يهدف القسم إلى تحقيق األتي :
---------------------------------------- 

 
 حملة البكالوريوس لرفد مديريات التربية إعداد وتخريج كوادر علمية جغرافية من  -1  

 بحاجتها من المدرسين في المراحل المتوسطة واإلعدادية             
 إعداد وتخريج كوادر علمية جغرافية  من حملة البكالوريوس لرفد بعض دوائر الدولة -2  

  -البلديات –ني التي تحتاج إلى خدمات الجغرافي ومنها ) وحدات التخطيط العمرا         
 دوائر حماية البيئة -الهيئة العامة للسياحة –هيئات التخطيط اإلقليمي  –الدوائر الزراعية         
 المكتبات االستشارية الهندسية (          

 إعداد وتخريج متخصصين في علم الجغرافية بفرعيه ) الطبيعي والبشري ( من حملة  -3    
  0كتوراه لرفد األقسام الجغرافية في الكليات والجامعات بحاجتها من التخصصات الجغرافية الماجستير والد         

إعداد البحوث والدراسات العلمية والنظرية الدقيقة التي تهدف الى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في  -4
 القطر 

وات والمؤتمرات العلمية التي تهدف إلى تنمية وتطوير اإلنسان تطوير اإلنسان والمجتمع بشكل عام من خالل عقد الند -5
 والمجتمع 

المساهمة الجادة في تطوير البحث العلمي من خالل التواصل العلمي مع األقسام العلمية المناظرة على مستوى جامعات  -6
  0القطر وعلى مستوى جامعات األقطار العربية وعلى المستوى العالمي أيضا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المواد الدراسية لقسم الجغرافية وفق نظام الكورسات وحسب المراحل الدراسية

 

عدد  الكورس الثاني عدد الوحدات الكورس االول المرحلة

 الوحدات

 

 األولى

 
 وحدة 17= 1ك

 وحدة 18= 2ك

 وحدة 35مج = 

 3 الطقسجغرافية  3 جغرافية استراليا

 3 جيومور فولوجي  3 الجغرافية االجتماعية

 3 خرائطعلم ال 3 منهج بحث

 3 افريقياجغرافية  2 نصوص إنكليزي

 2 نصوص إنكليزي 2 حقوق انسان

 2 ة وديمقراطيةحري 2 تاريخ العراق

 2 الحاسوب 2 العامة العربية

عدد  الكورس الثاني عدد الوحدات الكورس االول المرحلة

 الوحدات

 

 الثانية

 
 وحدة 20= 1ك

 وحدة 20= 2ك

 وحدة 40مج = 

 3 استشعار عن بعد 3 موضوعيةالخرائط ال

 3 جيومورفولوجي تطبيقي 3 جغرافية التربة

 2 نصوص إنكليزي 3 جغرافية الوطن العربي

 3 الزراعةجغرافية  3 جغرافية اسيا

 3 اورباجغرافية  3  لمناخ التطبيقيا 

 3 جغرافية النقل 3 جغرافية الموارد الطبيعية

 3 إحصاء جغرافي 2 الحاسوب

عدد  الكورس الثاني عدد الوحدات الكورس االول المرحلة

 الوحدات

 

 الثالثة

 
 وحدة 19= 1ك

 وحدة 23= 2ك

 وحدة 42مج = 

 3 مائيةالموارد جغرافية ال 3 المناخ المحلي

 3 تغيرات مناخيةال 3 تقليديةالطاقة جغرافية ال

 3 متجددةالطاقة جغرافية ال 2 نصوص إنكليزي

 3 سكانجغرافية ال 3 أمريكا الشماليةجغرافية 

 3 جغرافية المدن 3 نظم المعلومات الجغرافية

 3 أمريكا الجنوبيةجغرافية  2 جغرافية الصحة

 2 حاسوبال 3 الطبيعية ميدانيةالدراسة ال

 3 البشرية ميدانيةالدراسة ال  

عدد  الكورس الثاني عدد الوحدات الكورس االول المرحلة

 الوحدات

 

 الرابعة

 
 وحدة 20= 1ك

 وحدة 17= 2ك

 وحدة 37مج = 

 3 نظريات الموقع الصناعي 3 تنميةالتخطيط وال

 3 بيئيةالمشكالت ال 3 جغرافية السياسة

 3 دوليةنظريات  3 الفكر الجغرافي

 3 محيطاتالبحار وجغرافية ال 3 جغرافية الصناعة

 2 نصوص إنكليزي 3 الجغرافية الحياتية

 3 بحث تخرج 3 جغرافية العراق

   2 الحاسوب


