
 الخطة العلمٌة للمسم 

 أوال / البحوث العلمٌة 

عنوان البحث   ت اسم األستاذ 
العاللة بٌن توظٌف تكنولوجٌا التعلٌم فً التدرٌس والتحصٌل 

  GIS الدراسً لدى طلبة لسم الجغرافٌا واثره فً تنمٌة مهارات
 1 أ.د. دمحم حمٌد مهدي

فً محافظة بابل للفترة من  التذبذب الزمانً والمكانً لالمطار
1991-0101 .  

 2 أ.د. علً جبار عبدهللا 

أثر منصات التعلٌم األلكترونً فً تحصٌل طلبة المرحلة الثالثة 
 لسم الجغرافٌا فً مادة التمنٌات التربوٌة 

سعد طعمه  . أ
 بلٌل 

3 

تحلٌل جغرافً لحاالت األصابة بمرض السرطان فً لضاء 
 الهاشمٌة

هٌم أ.م.د. سماح ابرا
 شمخً

4 

متطلبات استثمار الطالة والولود فً العراق خالل العمد الثالث  -1
 من المرن الحالً .

دور التمدم التمنً فً تنمٌة الموارد الزراعٌة )دراسة فً  -0
 جغرافٌة الزراعة (

أ.م.د. عباس فاضل 
 عبٌد 

5 

 6 أ.م. خالد جواد سلمان  الفٌضانات واثرها على الصناعة 
األسالٌب الكمٌة فً طرق لٌاس التوزٌع المكانً للسكان محافظة 

 بابل انموذجا  
أ.م. سعد عبد الرزاق 

 محسن
7 

أثر التدرٌس بمنصات التعلٌم االلكترونً فً تحصٌل طالبات 
 الصف االول متوسط فً مادة الجغرافٌا 

 8 أ.م.د. جنان دمحم عبد 

ي مرون بأستخدام نظم المالئمة المكانٌة لطرق حصاد المٌاه فً واد
 المعلومات الجغرافٌة

أ.م.د. حنان عبد الكرٌم 
 عمران

9 

فاعلٌة بناء برنامج تعلٌمً وفك النظرٌة السٌالٌة فً التحصٌل 
 وتنمٌة التفكٌر االبداعً فً مادة طرائك التدرٌس

 11 د. سجى عبد مسرهد

هادي جدوعد. امٌر  التحلٌل المورفومتري للجزر النهرٌة فً شط الحلة    11 
مشكالت  –والع الخدمات المجتمعٌة فً رٌف لضاء المحاوٌل 

 وحلول 
 10 م.م. عادل مجٌد كسار 

 

 

 

 ثانٌا  / ورش العمل 



 ت اسم األستاذ عنوان الورشة
 1 أ.د. دمحم حمٌد مهدي توظٌف خطوات كتابة رسائل الماجستٌر عند طلبة الدراسات العلٌا

 2 أ.د. علً جبار عبدهللا  مفهوم الجغرافٌا واهدافها
 3 أ.سعد طعمه بلٌل مناهج االختبارات التحصٌلٌة 

أ.م.د. سماح ابراهٌم  أثر مشروع مٌناء مبارن الكوٌتً على العاللات العرالٌة الكوٌتٌة 
 شمخً

4 

 الخطوات الرئٌسٌة لكتابة البحث الجغرافً 
 

أ.م.د. عباس فاضل 
 عبٌد 

5 

التعداد السكانً فً العراق  الضرورة المصوى الجراء أ.م. سعد عبد الرزاق  
 محسن

6 

أثرها فً المناخ الجامعً واألدارة التعلٌمٌة   8 أ.م.د. جنان دمحم عبد  
أثر السٌول والفٌضانات على الزراعة فً المناطك الشرلٌة 

 لمحافظة واسط .
 9 أ.م.د. حنان عبد الكرٌم 

مدى فاعلٌة طرائك التدرٌس فً التعلٌم االلكترونً من وجهة نظر 
 الطلبة 

 11 د. سجى عبد مسرهد

أستعماالت أدوات الدراسة المٌدانٌة فً الدراسات الجٌومورفولوجٌة 

   
 11 د. امٌر هادي جدوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:ثالثا / الندوات   

ندوةعنوان ال  ت اسم األستاذ 
االلكترونٌة والحضورٌة وفك معاٌٌر تطوٌر نظم االختبارات 

 النظرٌة المتزامنة وعاللتها بالتعلٌم .
 1 أ.د. دمحم حمٌد مهدي

 2 أ.د. علً جبار عبدهللا  التغٌرات المناخٌة من منظور جدٌد
 3 أ.سعد طعمه بلٌل كٌفٌة كتابة البحث التربوي 
أ.م.د. سماح ابراهٌم  عمالة االطفال فً العراق 

 شمخً
4 

أ.م.د. عباس فاضل  العاللة بٌن الجغرافٌا والتنمٌة اسس وتطبٌمات 
 عبٌد 

5 

 6 أ.م. سعد عبد الرزاق   أهمٌة فهم واستٌعاب االفكار الجٌومورفولوجٌة للطالب والباحث 
 8 أ.م.د. جنان دمحم عبد  التعلم عن بعد فً ظل جائحة كورونا 

ة واسط الخصائص المورفومترٌة لوادي سرخر شرلً محافظ أ.م.د. حنان عبد الكرٌم  
 عمران

9 

دور االرشاد التربوي فً توفٌر بٌئة تعلٌمٌة أمنه فً ظل جائحة 
 كورونا 

 11 د. سجى عبد مسرهد

 11 د. امٌر هادي جدوع    فً الدراسات الجغرافٌةRS , GIS    كٌفٌة تطبٌك التمنٌات الحدٌثة

. عادل مجٌد كسار م.م تطبٌك االستدامة فً التعلٌم الحكومً   10 
 

 

 


