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 9102/9191اخلطة العملية للعام ادلراسي 

 

األتي : 9191-9102عام الدراسي لل  لهية لقسم الجغرافيـــــــــــــاأدناه نفردات الخطة الع   وك

 

 

 -:مع نسب انجازها  8112/8112البحوث المنجزة للعام الدراسي  -1

 

 نسبة االنجاز عنوان البحث اسم التدريسي ت

احغ اؿتغاتٛجٛح انًقاتهح انخالحٛح انشطٕاخ فٙ تًُٛح  .د فاضل حسن جاسمأ 1

انتفكٛغ االتضاػٙ ػُض طانثاخ انصف انخاَٙ انًتٕؿظ 

 فٙ ياصج انتاعٚز

111% 

تًُٛح فاػهٛح اؿتشضاو َظى انًؼهٕياخ انجغغافٛح فٙ  م.د وجدان نعمان رشيدأ. 8

 يٓاعاخ انتفكٛغ انجغغافٙ

111% 

االثار البيئية إلدراج االهوار العراقية على الئحة  فالح الرسولعمرعبد دأ.م. 3
 التراث العالمي

 

111% 

التباين المكاني لنسب تركيز الكبريتات في المياه  عمار حسين دمحم دم. 4
 الجوفية

111% 

لمساحة المحاصيل المزروعة في التباين المكاني  - م.د قيس ياسين خلف  5
 8116محافظة ديالى 

 نهر سارية واثره في االنتاج الزراعي -

111% 

التوزيع الجغرافي للعاطلين عن العمل و المستفيدين  هللام.م قسمة نجم عبد 6
 منهم من شبكة الحماية االجتماعية

111% 

وجنوب العراق مقارنة العواصف الترابية بين وسط  سندس دمحم علوان دم. 7
 8117 - 8111للسنوات 

111% 
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 8112/8181ة التدريسية للعام الدراسي ــــــاالبحاث المقترحة من قبل الهيئ -8

 -وكاآلتي :
 

 َـثح االَجاػ ػُٕاٌ انثذج اؿى انتضعٚـٙ ت

فاػهٛح اؿتؼًال انٕاقغ انًؼؼػ فٙ اكتـاب انًٓاعاخ  و.ص ٔجضاٌ َؼًاٌ عشٛضأ. 1

 انًغدهح انجايؼٛحانجغغافٛح نضٖ طهثح 

011% 

ؼًهٛح فٙ كهٛاخ انتغتٛح عؤٚح يقتغدح نهتغتٛح ان .ص فاضم دـٍ جاؿىأ 8

 االؿاؿٛح

01% 

 -3112ػعاػح انفاكٓح فٙ يذافظح صٚانٗ نهفتغج يٍ  فانخ انغؿٕلػًغػثض أ.و.ص 3

3102 

21% 

 %21 انًتاجغج تاالػضاء انثشغٚح أ.و صَٛا جهٛم اؿًاػٛم  4

انتغٛغاخ انجٕٛيٕعفٕنٕجٛح فٙ يُطقح انؼٛخح نهًضج يٍ  دًٛضو.ص ٚؼغب دمحم  5

0291-3101 

21% 

 morphometric analysis of siwayl basin - و.ص ػًاع دـٍٛ دمحم 6

by using rs and GIs  techniques 

- alluvial fan of hiliqiyat north of Iraq 

ُٚٛح غغب تذهٛم يٕعفٕيتغ٘ نًغٔدح كٛغؿٙ انغغ -

 َُٕٖٛ انؼغاقٛحيذافظح 

11% 

ضغ٘ نًضُٚح تؼقٕتح نهًضج يٍ اتجاْاخ انًُٕ انذ - و.ص قٛؾ ٚاؿٍٛ سهف 7

0291-3102   

ًائٛح انـطذٛح فٙ يذافظح صٚانٗ )انًشاكم انًٕاعص ان -

 انذهٕل(ٔ

01% 

 %11 يذصٕل انذُطح ٔاحغِ فٙ االيٍ انغظائٙ فٙ انؼغاق دًٛض دـٍٛ ػثضانًجٛض صو. 2

  طانثح صكتٕعاِ فغداٌ دًٛضو.و يٛاصج  2
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 احغ انًُار ػهٗ عادح االَـاٌ فٙ يذافظح صٚانٗ - دـٍٛػًغ اتغاْٛى  صو. 11

احغ انغٚاح فٙ تثاٍٚ َـة تهٕث انٕٓاء فٙ يضُٚح  -

 تؼقٕتح

0011 

يهٛثاع  111احغ تثاٍٚ اعتفاع انًـتٕٖ انضغطٙ  - و.ص ؿُضؽ دمحم ػهٕاٌ 11

ٗ صعجاخ انذغاعج نهًغتفغ شثّ انًضاع٘ االفغٚقٙ ػه

 صٛفاً فٙ انؼغاق

احغ انًُار ػهٗ اَتاد تؼض يذاصٛم انذثٕب فٙ  -

 3102 – 3112يذافظح صٚانٗ نهًضج يٍ 

21%  

فاػهٛح إًَطد تؼهًٛٙ فٙ تذصٛم طهثح قـى انتغتٛح  طاعق اتغاْٛى سهٛم و. 18

 انفُٛح فٙ ياصج انتقُٛاخ انًـغدٛح

01%  

%21 31002 -0221انـكاَٛح نًذافظح صٚانٗ تٍٛ االًَاط  هللاقـًح َجى ػثض صو. 13  

  طانثح صكتٕعاِ و.و غفغاٌ دـٍٛ اتغاْٛى 14

 

 

 

 

 

  -:8112/8181المؤتمرات المزمع عقدها للعام الدراسي  -3
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 -: 8112/8181ام الدراسي ـــــــــلندوات المزمع عقدها للعا -4

 موعد االنعقاد القسمدريسي           تاسم ال     عنوان الندوة ت

التلوث البيئي في مدينة  1

بعقوبة التشخيص والمعالجة 

 8112 - 8113للفترة من 

 أ.م.د عمر عبدالرسول فالح

 م.م عمر ابراهيم حسين

  الجغرافيا

تدهور بساتين الفاكهة في  8

 بساتين الخالص

  الجغرافيا أ.م.د عمر عبدالرسول فالح

حياة الطلبة الجامعية بين  3

 الحقوق والواجبات

 أ.د فاضل حسن جاسم

 أ.م.د وجدان نعمان رشيد

 م. طارق خليل ابراهيم

  الجغرافيا

الرصانة العلمية في كتابة  4

 البحوث الجغرافية

 م.د عمار حسين دمحم

 م.د قيس ياسين خلف

  الجغرافيا

المشكالت التي تواجه الطلبة  5

 المطبقين ومقترحات عالجها

 ا.د فاضل حسن جاسم

 خليل طارق ابراهيم م.

  الجغرافيا

 م.د قيس ياسين خلف يوم االرض العالمي 6

 حسين دمحم م.د عمار

 فالح الرسولم.د عمر عبدأ.

  الجغرافيا

بطالة الشباب وابعادها  7

 المستقبلية

 م.د قسمه نجم عبد هللا

 م.م. ميادة فرحان حميد

  الجغرافيا
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 GISاستخدام التقنيات الحديثة  2

في المساعدة باتخاذ  

 القرارات الصائبة

 م.د يعرب دمحم حميد

 م.د قيس ياسين خلف

 حسين دمحمم.د عمار 

  الجغرافيا

الهية الديمغرافية في العراق  2

 وابعادها المستقبلية

  الجغرافيا حميد المجيدد حسين عبدم.

االخطاء الشائعة في كتابة  11

 االسئلة

  الجغرافيا م.د وجدان نعمان رشيدأ

دور االستشعار عن بعد في  11

 الجغرافيا

 م.د عمار حسين دمحم

 حميد م.د يعرب دمحم

  الجغرافيا

مر طلبة المدارس )الحلول تذ 18

 والمعالجات(

  الجغرافيا أ.م دنيا جليل اسماعيل
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 -: 8112/8181ام الدراسي ــــــــورش العمل المزمع عقدها للع -5

 

 موعد االنعقاد القسم    اسم التدريسي           عنوان الورشة ت

اساليب االرتقاء بالمحاضرة  1

العلمية في ضوء التقدم العلمي 

 العالمي

 أ.د فاضل حسن جاسم

 م.د وجدان نعمان رشيدأ.

 م. طارق خليل ابراهيم 

  الجغرافيا

 م.د وجدان نعمان رشيدأ. المعايير العالمية لمعلم الجغرافيا 8

 م.د عمار حسين دمحم

  الجغرافيا

في  GPS MAPاستخدام جهاز  3

 تحديد المواقع

 حميدم.د يعرب دمحم 

 خلف م.د قيس ياسين

  الجغرافيا

اساليب االفادة من مصادر  4

المعلومات وطرق توظيفها في 

 البحث العلمي

 م.د عمار حسين دمحم

 خلف م.د قيس ياسين

  الجغرافيا

 ARCالتدريب على برنامج  5

MAP GIS  

 حميد م.د يعرب دمحم

 دمحم م.د عمار حسين

 خلف م.د قيس ياسين

  الجغرافيا

اساليب االلقاء الجيد للمحاضرة  6

 مرحلة الجامعيةالعلمية لطلبة ال

 ()المرحلة الثالثة

 أ.د فاضل حسن جاسم

 رشيد م.د وجدان نعمانأ.

 عبدهللا قسمة نجم م.د

  الجغرافيا

  الجغرافيا خلف م.د قيس ياسين التوسع العشوائي في المدن 7
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االساليب الناجحة في الدراسة  2

 الميدانية

 دمحم عمار حسينم.د 

 علوان م.د سندس دمحم

  الجغرافيا

قسام العلمية بالجامعات دور اال 2

ومراكز البحث العلمي 

ومؤسسات الدولة في تطوير 

 البحث العلمي

 أ.د فاضل حسن جاسم

 رشيد م.د وجدان نعمانا.

 دمحم م.د عمار حسين

  الجغرافيا

 خلف م.د قيس ياسين اصول المناقشات العلمية 11

 ن ابراهيمغفران حسيم.م 

  الجغرافيا

اساليب توظيف مصادر البحث  11

 العلمي

 أ.د فاضل حسن جاسم

 خليلم. طارق ابراهيم 

  الجغرافيا

التطبيقات العملية لخطوات منهج  18

 البحث التجريبي

 أ.د فاضل حسن جاسم

 خليلم. طارق ابراهيم 

  الجغرافيا
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 -: 8112/8181ام الدراسي ـــــــــــــالدورات المزمع عقدها للع -6
 

 موعد االنعقاد القسم               اسم التدريسي        عنوان الدورة ت

التدريب على استخدامات  1

 GISبرنامج 

 م.د قيس ياسين خلف

 دمحم م.د عمار حسين

 حميد م.د يعرب دمحم

  الجغرافيا

التدريب على استخدامات  8

 GPSبرنامج 

 خلف ياسينم.د قيس 

 علوان م.د سندس دمحم

  الجغرافيا

التدريب على استخدام  3

المصطلحات الجغرافية باللغة 

 االنكليزية

  الجغرافيا دمحم م.د عمار حسين

  الجغرافيا خلف م.د قيس ياسين GISرسم الخرائط باستخدام  4

 دمحم م.د عمار حسين التصوير الجغرافي الناجح 5

 خليل م. طارق ابراهيم

  الجغرافيا

الجغرافية نظم المعلومات  6

 وتطبيقاتها العملية

 أ.م.د وجدان نعمان رشيد

 الرسول فالحأ.م.د عمر عبد

 م.د قيس ياسين خلف

  الجغرافيا

 أ.م.د وجدان نعمان رشيد االختباراتمناهج التدريس و 7

 أ.د فاضل حسن جاسم

بالتعاون مع 

 قسم التاريخ

 

 

                                                                      

 أ.م.د وجدان نعمان رشيــــــــــد                                                                      

 م الجغرافيارئيس قس                                                                            

                                                                                             /18/8112 


