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مقدمة:
يعتبر قسم الجغرافية من االقسام المؤسسة في الكلية حيث تم افتتاح قسم الجغرافية
في كلية المامون الجامعة في عام 1990وحددت مناهجه الدراسية على مايناظره
في كليات التربية في الجامعات العراقية ,وتم تخريج  29دورة ورفد خريجي القسم
العديد من المدارس الثانوية واالعدادية التابعة لوزارة التربية وكذلك الدوائر
االخرى .
اضافة الى التحاق العديد من الطلبة االوائل في الدراسات العليا وهناك من احتل
مواقع التدريسين في االقسام العلمية في مختلف الجامعات العراقية وبما يؤهل
الدارسين في هذا القسم  ,ليكونوا قادرين على تدريس هذه المادة.
ونطمح أن نرتقي بهذا القسم إلى مستوى الجامعات العالمية المتقدمة ،خاصة ان قسم
الجغرافية يقترب كثيرا من أقسام العلوم  ،فهو يضمن العديد من المواد ذات
التخصص العلمي منها )االحصاء الجغرافي  ،الخرائط  ،نظم المعلومات الجغرافية
 ،GISالدراسات السكانية ،هدرولوجي  ،جيمورفولوجي التطبيقيز
لكن نتيجة اقتراب أقسام الجغرافية من العلوم االجتماعية ،لكن تبقى الجغرافية هي
العلم الذي يهتم بدراسة المكان وخصائصه .

رؤية القسم
علم الجغرافية ،علم مكاني  ..يستخدم الوصف والتحليل والتعليل  ،كمواد اساسية
الدراك العالقات المكانية في توزيع الظواهر الجغرافية بشرية كانت ام طبيعية كما
يعني بتعريف الطالب بعالمه الراهن من نواحي التوزيع والتباين للظواهر الجغرافية
وما ينجم عن ذلك من مشاكل ونتائج وما يمكن ان يساهم به الجغرافي لتعديل هذا
الوضع  .باالضافة الى ذلك فان المعرفة الجغرافية تنصب على تمكين الطالب من
فهم وتحليل وادراك مختلف الظاهرات التي يتضمنها عصرنا في مجال السياسة
والنقل واالقتصاد والسكان والطبيعة في مجاالتها المختلفة … الخ من اجل اوسع
مساهمة في الحياة العصرية.

رسالة القسم
ان الرسالة االساسية لقسم الجغرافية تتكون من ثالثة مرتكزات هي  :-ـ
• خدمه المجتمع  :توطيد العالقات مع دوائر الدولة المستفيدة من اختصاصاتنا
عن طريق تقديم االبحاث االساسية والتطبيقية وكذلك عقد الندوات
والمحاضرات العلمية داخل وخارج القسم
• البحث العلمي  :تنشيط البحث العلمي عن طريق مشاركة أعضاء الهيئة
التدريسية والطلبة في إجراء البحوث الجغرافية ونشر ألمعرفة للمساهمة في
تطوير المجتمع المحلي.
• العملية التعليمية  :توفير بيئة تعليمية ممتازة للطلبة وتقويتهم في مجاالت
دراستهم وتسليحهم بالعلم لتطوير مستواهم الفكري وقدراتهم وجعلهم
مسؤولين في المجتمع.

اهداف القسم
• أن يكون الطالب في الدراسات االولية على دراية كاملة بالخصائص الطبيعية
والبشرية للعراق  ،والوطن العربي  ،والعالم لما في ذلك من أهمية في الحياة
العلمية والعملية.
• تأهيل الطالب في استخدام طرائق البحث العملي وتقنياته في الدراسات
الجغرافية  ،وفهم الفكر الجغرافي العربي والعالمي
• تطوير مهارات الطالب العلمية في مجال رسم وقراءة الخرائط والصور
الجوية والفضائية والتقسيمات االخرى بما يخدم الدراسات الجغرافية المختلفة
• توجيه الطالب اتجاها ً علميا ً يقوم على أساس أن إدراك أية ظاهرة جغرافية
تتطلب التحليل والتفسير والبحث عن أسبابها ونتائجها .
• تعمل الكوادر العلمية في القسم على خلق الوعي البيئي لدى الطلبة .
• يعمل القسم على ترسيخ القيم إالنسانية عن طريق المفهوم العلمي و االنساني
لعلم الجغرافية بخصائصه الطبيعية والبشرية.
الشهادات العلمية التي يمنحها القسم
شهادة بكالوريوس تربية في الجغرافية  ،وذلك بعد دراسة تمتد لمدة أربع سنوات
يقوم خاللها الطالب بدراسة العديد من المواد الجغرافية في مجال الجغرافية الطبيعية
والبشرية .

مختبرات القسم
يضم القسم مختبراين علمية وهي:
• مختبر الخرائط  :والذي يضم مجموعة كبيرة من الخرائط النادرة  ،إضافة
إلى عدد من االجهزة التي تستخدم في هذا المجال
• مختبر االنواء الجوية و  : GISيضم هذا المختبر عدد من االجهزة التي
تستخدم في مجال المناخ والطقس

الوظائف المالئمة لخريجي قسم الجغرافية :
ان خريجي قسم الجغرافية يمكن لهم العمل في العديد من مفاصل سوق العمل
للقطاعين العام والخاص وكالتالي :
• وزارة التربية
• وزارة النقل
• وزارة الزراعة والري
• سلطة الطيران المدني
• وزارة البيئة
• العمل كتدريسي في الكليات والمدراس الحكومية

المنهاج الدراسي للقسم
المرحلة الدراسية

المادة الدراسية
جغرافية افريقيا واستراليا
علم الطقس والمناخ
اسس التربية
اللغة العربية
اللغة االنكليزية
اقاليم جافة
تاريخ العراق و الوطن العربي القديم
جغرافية حيوية

المرحلة االولى

حقوق انسان
علم اشكال سطح االرض
علم الخرائط واالستشعار عن بعد
علم النفس التربوي
مهارات قيادة الحاسوب

جغرافية اوراسيا
جغرافية السكان
تاريخ الدولة العربية االسالمية
تعليم ثانوي
علم نفس النمو
اشكال سطح االرض التطبيقي
جغرافية التنمية والتخطيط
جغرافية الريف
المرحلة الثانية

جغرافية نفط وطاقة
تقنيات جغرافية
علم الخرائط الموضوعية
علم المناخ التطبيقي
علم الهيدرولجي
اللغة العربية
اللغة االنكليزية2

جغرافية االمريكيتين
جغرافية الزراعة
جغرافية الصناعة
جغرافية المدن
مناهج وطرق التدريس
تاريخ الوطن العربي المعاصر
االرشاد والصحة النفسية
جغرافية الموارد الطبيعية
االحصاء والنمذجة الجغرافية
المرحلة الثالثة

جغرافية السياحة
علم المناخ التفصيلي
جغرافية التربة
طرق البحث الجغرافي
اللغة االنكليزية 3

جغرافية العراق
جغرافية الوطن العربي
الجغرافية السياسية
جغرافية النقل
الفكر الجغرافي
مشكالت بيئية
مشاهدة وتطبيق
القياس والتقويم
المرحلة الرابعة

طرق البحث ومشروع التخرج
نظم المعلومات الجغرافية
جغرافية الخدمات
الجغرافية االجتماعية
جغرافية البحار والمحيطات
اللغة االنكليزية 4

