
 

 باستعمال نظم المعلومات الجغرافية

 الصناعات االنشائية في محافظة النجف االشرف  في توقيع 

 أ.د. محمد جواد شبع

 رئيس قسم الجغرافية كلية اآلداب

3-1-0201 

 

تناول البحث الصناعات االنشائية الكبيرة في محافظة النجف االشرف وبحث     

فيه إمكانية التوقيع المكاني لهذه الصناعات باستعمال تقنية نظم المعلومات 

الجغرافية واالستفادة من اإلمكانيات التي توفرها تلك النظم من دقة في العمل 

لصناعات مهمة جدا من اجل نجاح وخفض للتكاليف، فعملية اختيار مواقع لهذه ا

الصناعة واستمرارها من خالل االخذ بنظر االعتبار العوامل والمقومات 

المتوفرة في محافظة النجف االشرف والتي تؤثر في توقيع تلك الصناعات، 

الى اهم التوصيات التي اكدت على االستفادة من نظم المعلومات  وصوالا 

 .البحوث وعمليات المسح الميداني الجغرافية من قبل دوائر الدولة و

وتم التوصل الى هناك مناطق فيها امكانية استثمار وتنمية الصناعات 

االنشائية في محافظة النجف االشرف، وتم تحديد من خالل تقنية نظم 

وتحليل المقومات والبيانات حول هذه الصناعات في   Gisالمعلومات الجغرافية 

السيما من حيث المواد االولية والنقل والتلوث  مناطق مختلفة في ناحية الشبكة

 والتكتل الصناعي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حلقة نقاشية 

 3/1/0201م. حسنين عبد الرضا        

هو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية منصة مودل التعليم اإللكتروني : 

المهارات، التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل وتنمية 

ويجمع كل األشكال اإللكترونية للتعليم والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق في 

مجاالت التعليم والنشر والترفيه باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية 

وشبكاتها. ولقد أدت النقالت السريعة في مجال التقنية إلى ظهور أنماط جديدة 

هوم التعليم الفردي أو الذاتي ؛ حيث يتابع للتعلم والتعليم، مما زاد في ترسيخ مف

المتعلم تعلّمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقا لما لديِه من خبرات 

ومهارات سابقة. ويعتبر التعليم اإللكتروني أحد هذِه األنماط المتطورة لما يسمى 

ليم بالتعلم عن بعد عامة، والتعليم المعتمد على الحاسوب خاصة. حيث يعتمد التع

اإللكتروني أساسا على الحاسوب والشبكات في نقل المعارف والمهارات. وتضم 

تطبيقاته التعلم عبر الوب والتعلم بالحاسوب وغرف التدريس االفتراضية والتعاون 

الرقمي. ويتم تقديم محتوى الدروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعية والفيديو 

 .واألقراص المدمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12/1/0201                        أ.م.د. كامل حمزة فليفل

 ملخص حلقة نقاشية بعنوان)تحديد منطقة الدراسة وأهميتها في الدراسات العليا ( 

ان تحديد منطقة الدراسة لطالب الماجستير او الدكتوراه  هي اولى الخطوات االساسية لكتابة 

فصول ومباحث ترتبط بوحدة الموضوع ، فربما البحث العلمي الصحيح وما يترتب عليها من 

تكون منطقة الدراسة وحدة طبيعية متكاملة وواضحة المعالم ومحددة وفق معايير علمية ، أو 

تكون دولة أو اقليم او وحدة ادارية أو ربما تصل الى حدود عدة مقاطعات بحسب الهدف من 

حدود منطقة الدراسة خصوصا اذا الدراسة ، وهذا  اليحتاج الى عناء أو جهد كبير في رسم 

كان الباحث  متمكن من استخدام التقنيات الحديثة وتفسير الخرائط والمرئيات الفضائية التي 

 تساعده في الوصول والتحديد بكل يسر وسهولة .

تكمن صعوبة تحديد منطقة الدراسة عندما يختار الباحث موضوعا ضمن اختصاص معين 

اكثر من الجانب البشري  كأن يختار مقطعا نهريا لدراسته ضمن السيما  في الجانب الطبيعي 

حقل الجيومورفولوجيا أو الهيدرولوجيا أو التربة  من دون تحديد دقيق لمساحة جغرافية 

معينة تحيط بالمجرى النهري الذي يبغي دراسته وهذا يترتب علية خلل في المنهجية 

ا تتأثر بما حولها من عوامل سواء كانت الصحيحة ، فالمعروف ان النهر ظاهرة خطية ولكنه

طبيعية أو بشرية ، وال يدرك الباحث او ال يعرف الى اي مدى تمتد منطقة التأثير المتبادل بين 

النهر والهوامل المؤثرة عليه ، وهذا ما يوقعه بخطأ تبنى  عليه مفاصل الدراسة وقد يتعرض 

الحلقات النقاشية حول موضوعه )  لكثير من التساؤالت سواء من اللجنة العلمية أو في

 السمنر ( وبالنهاية يتعرض الى اشكاالت أمام لجنة المناقشة تجعله في موقف صعب ...

لذا البد من تحديد منطقة الدراسة وفق معايير علمية صحيحة بهدف تحقيق الهدف من 

ة والصحيحة الدراسة واالجابة عن التساؤالت المطروحة في متن البحث لتحقيق الحلول الناجع

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  0201 -0202د.ضرغام خالد للعام الدراسي 

 : عنوانه : كفاءة الخدمات الصحية ومستويات تبايتها في العراق1سمنر 

 0201 -1-11بتاريخ 

تعد الخدمات الصحية من اهم الخدمات المجتمعية المعاصرة، بسبب انتشار جائحة 

كورونا حالياً، فضال ما تحققه للمجتمع من سالمة بدنية وعقلية تساهم في تنميته 

مكانيا وزمانيا. وهناك عجز في اعداد المستشفيات بالنسبة العداد السكان في 

نقص باعداد االطباء وبعض الحضر والريف على حد سواء. كما ان هناك 

 التخصصات الطبية والتمريضية والفنية مثل التخدير واالشعة وغيرها . 

وان التباين المكاني لكفاءة الخدمات الصحية بين الحضر والريف كبير والسيما 

هو شبه جيد بالمدن الكبرى وغير كفوء في المدن المتوسطة الحجم والصغيرة 

  وبالريف شبه معدوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دور النقل الجوي في تنمية السياحة الدينية في محافظة النجف االشرف

 أ.م. أسعد سليم لهمود

 سمنر الفصل االول

0202/2/12 

 الملخص

 الوقدد  فددي لكدد  ، وتطورهددا السددياحة تقدددم أسددبا  مدد  أنواعدد  بكددل النقددل يعددد
 أهددم مدد  يعددد النقددل الجددوي فددا  البشددرية المجتمعددا  مسددتو  وعلدد  الحددالي
 العناصددر مدد  يعددد الجددوي النقددل فدد   لدد ا .السددياحي النشدداط لتفعيددل الوسددا ل
 إلدد  السددا   وصددول إمكانيددة السددياحي . مدد  الموقدد  فددي المددرةر  و األساسددية

 فددي البحدد   هدد ا اهميددة ومدد  هنددا يدد تي .ممكدد  وجهددد وقدد  ب قددل الموقدد  هدد ا
 محافظددة فددي الدينيددة تفعيددل حركددة السددياحة فددي الجددوي النقددل دور يتندداول كوندد 

 والمعلومدددا  كمدددنهل للبياندددا ) الكمدددي -التحليلدددي(فمددد  خددد ل النجدددف االشدددرف
 السددياحي فددي النشدداط تفعيددل فددي الدددولي نجددفال مطددار لدددور االقتصددادية 
النجددددددف   قمددددددية تنميددددددة السددددددياحة وربطهددددددا بالنقددددددل الجددددددوي مدددددد  أهددددددم  محافظددددددة

عناصددددددر التنميددددددة المسددددددتدامة التددددددي تتعامددددددل معهددددددا المنظمددددددا  الدوليددددددة بجديددددددة. وفددددددي 
م , انظمددددددددد  كددددددددل مددددددددد  منظمددددددددة السدددددددددياحة العالميددددددددة التابعدددددددددة ل مدددددددددم 0222عددددددددام 

المتحددددددد  ومنظمددددددة الطيددددددرا  المدددددددني الدددددددولي منتددددددد  رفيدددددد  المسددددددتو  مددددددم  أعمددددددال 
لمنظمددددددة السددددددياحة العالميددددددة فددددددي كولومبيددددددا، الدددددد ي شدددددددد   02ة العامددددددة الدددددددالجمعيدددددد

فيددددددد  المنظمتدددددددا  الددددددددوليتا  علددددددد  الع قدددددددة الوةيقدددددددة بدددددددي  السدددددددياحة والنقدددددددل الجدددددددوي، 
وأ  السياسددددددا  المتباعددددددد  بينهمددددددا تعيددددددا بشددددددكل كبيددددددر التطددددددور االقتصددددددادي للدددددددول. 

لعمدددددل والةدددددرو  السدددددياحة الداخليدددددة تسدددددهم فدددددي توصيددددد  أفمدددددل المنددددداف  وفدددددرص ا»بددددد   
علددددددد  نطددددددداا الدددددددوط . وهدددددددي شدددددددديد  الصدددددددلة والتدددددددرابط بالقطاعدددددددا  األخدددددددر  للحيدددددددا  
االجتماعيدددددددددة واالقتصدددددددددادية لكدددددددددل دولدددددددددة. وللنقدددددددددل الجدددددددددوي أهميدددددددددة متصايدددددددددد  لنمدددددددددو 

المددددددد  التددددددي تتمددددددم  مواقدددددد  للسددددددياحة الدينيددددددة والتاريخيددددددة السددددددياحة الداخليددددددة فددددددي 
خليددددددة مدددددد  أ  تكددددددو  جددددددص  ا ال يتجددددددصأ . وعليدددددد  ال بددددددد لتنميددددددة السددددددياحة الدا واالةريددددددة 



مدددددددد  التخطدددددددديط اينمددددددددا ي االسددددددددتراتيجي الدددددددد ي يسددددددددهم فددددددددي تعصيددددددددص القدددددددددر  علدددددددد  
 .الصمود والتنمية المستدامة عل  الصعيدي  الدولي والمحلي

 فلسفة الجغرافيا بي  النظرية والتطبيا

 األستا  الدكتور وها  فهدد الياسري

4/2/2222 

 

اضاااال  ة اااغر احون ا  ااا   اااا ثلااااا ا  ا ااا   ا  حغااا   تنااا ال احثااا لجار احون ا  اااار  
ن قش  ثإ ه ب ذحك اح اضال ا كز كل  نهم عةا  نر احون ا  ا  ا  ا ا ته  ا غها ها  
احعااا م عةااا  اح كااا ر انت  تاااا  ااحتاااا ت تكاااز ذح اااا  ثااا قا اح  ا ااا   ذا  ا  ت   اااا   

     ا ن ا رعةم احون ا  ر عةم   كب   ت  م احعةاام األ ا ل حلال  قضا ألر   اح  تةغر،

اعة ا   دا  ك نا  تنا ك  نتةدا    ه ار حكال   ا ار نعت ا   عةا  تنا ال  عة  األ ض
اح اضاع   احون ا    ث حتلة ل ااحتغ ا   ااحتنثا  احاذو نالا  احا  نتا ة   ه ار  اا كال 

عا  احتثا  ر  ا  ا ت  ص  ق ق تل   غهام احون ا  ا  احع  ار ثغ ع ا  احثشا و ااحتث عاا،
 ر احن ل ار احعة  ار  ثكل  كان ت  لو  احزاا ر  ا عةم احون ا  رنا اال تالف اح ك نا 

ثااا ر األ ااا كر، احتاااا تداااام   ااار وهااار، ااح ك اااز  األ   ااا ر  اااا ثنااا   احعالقااا   اح عدااا  
 .اا  ك ن  ت   ر ن ل ر ن  ل احظ ت ا    ه  ث ا  ث  ز،  ل كه  ا ن  ر ثد  ات 

كااار ا ن ااا ر،  ت اااةل   ث  ث ااا   احون ا اااا اح اةااا  تاااا  اااا ت  ذر  احااا ا  احاااذو  داااام ثااا  
تلة اال اتغ اا   كاال تااذت احعالقاا   احتااا تااا  ااةب اح ع  اار ا كاار احعةاام  عة اا ،  اار

   .األ  س

اتا تا احغة اغر اح ك ن ار حة غهاام احون ا  ا  ح ا   داام ثا  ا ن ا ر  ار  ع ح ا   ا و اعار 
ن ا  ا  احنش ت   اح  تةغر  ظه   اح ا  احذو         ا اح ك ر، ا ر تنا   كاز  احو

 عة  احعالقر احو ح ر ث ر اح ك ر اث ر     نت   ر نش ت     تةغر حإلن  ر.



________________________ 

 

تقرير ندوة )سيادة العراق واالتفاقية االستراتيجية مع الواليات المتحدة االمريكية( 

  0201/ 4/0بتاريخ 

شارك بالندوة اساتذة عدة والمحاضرة الرئيسة كانت لـ ا.د. مجيد حميد البدري المحترم، 

 وتوصلت الندوة الى التوصيات االتية : 

 تعظيم حجم انتشار القوات االمريكية وتحديد مدة زمنية لخروج القوات االمريكية واالجنبية .  -1

االمنيين  نوشركات االمن الخاصة والمنتسبيتنظيم الوضع القانوني للقوات االمنية االمريكية  -0

 والقوات المتحالفة االخرى . 

جندي امريكي والمستشارين والمدربين العسكريين االمريكيين واالجانب في  0222انتشار  -3

 االراضي العراقي فير مقبول، وعدم معرفة العدد الحقيقي للقوات االمريكية . 

سع بين العراق والواليات المتحدة االمريكية تنظيم التعاون السياسي واالقتصادي الوا -4

 واالستفادة القصوى من االتفاقية االستراتيجية لصالح العراق . 

تشريع قانون النهاء اتفاقية االطار االستراتيجي وتحويلها الى اتفاقية بين دولتين تحفظ  -0

 سيادة العراق . 

اسية وغيرها، وليس التركيز على اقتراح االلتزام ايضا باتفاقيات الشراكة االقتصادية والسي -6

 الجانب العسكري فقط . 

توسيع افاق التعاون العلمي والتكنولوجي مع الواليات المتحدة بما يجعل العراق قادرا على  -1

تطوير اقتصاده وتوسيع افاق الجانب العلمي والمعرفي ضمن اتفاقية ثنائية تحفظ سيادة 

 العراق 

التكافؤ بيد دولة كبرى واخرى مثل العراق، دولة التحكم ارجاع االعتبار للسيادة العراقية ب -8

والسيطرة والغاء البند السابع من قرار االمم المتحدة الذي يخل بالسيادة العراقية والسيما 

 فيما يخص التحكم بواردات العراق المالية بكل انواعها . 

راقية الكاملة واقدامها صدور قرار من الهيئة االولية لالمم المتحدة باالعتراف بالسيادة الع -9

من قبل الواليات المتحدة االمريكية والجوار الجغرافية واعادة االعتبار للعراق دولياً لدور 

 مهم واستراتيجي في المنطقة العربية والشرق االوسط .

مساعدة العراق في اعادة عالقاتها الدولية وفتح سفاراته والغاء كل اشكال العقوبات التي  -12

 الى االن وحمااية امنه واستقراره   1991عام كانت عليه من 

 

 

 

 



 

 

 اح ل     احتث ع ر ا ا ت   ا ل   ر احتنال احل او ااحو ا ا احاوا  _ احهضثر احن ث ر 

 

 7/2/2222م . ز نب ل ر لث ب                 

 

 الملخص :_ 

 

احا ت نا اح و ل  حةث ةر نت  ر كث    تع  ل احل    ذاته  ,ذحك الر احث ةر تعنا اح ل ت نا

اح ك نا احذو  ع ش     ا ن  ر ك   تع ش     احك ةن   احل ر األ  ل  ر نث ت   ال اان   , 

 إذا ك ر   حل    ة      ةل  احل    اار ك ر     ا   ت تا ا  , ت تا   احل    ان ثل   عثر 

   تل ةر.

ذا ك ن  احث ةر تع ف ث نه  ا ت   احذو  ع ش     ا ن  ر  ااحذو  لتاو عة  احت ثر اا 

ااح    ااحهاا  ا   تض   تذت احعن     ر  كان   ل ر اغ   ل ر , نا ننه  احل ز اح ك نا 

احذو  ع ش     ا ن  ر ااحك ةن   احل ر األ  ل ,  الث  حن  نر نتاقع ذر نظ    ث ة    عد ا   ثت 

ن   نثنا نر  كار حإلن  ر  ا ا . ات ث ر عن   ت  احتا ت ج      اتت ج  ث  اتتغ عل      ث نه

ا و ث     عال  ا    نر احث ةر ااحلغ ظ عة  احتاازر احث ةا   ه , ا ر تن  و   تذا احثلا ح  ةت 

احضا  عة  اح ل     احث ة ر احتث ع ر  ا احاتر احع ثا انت  ته   ا احلغ ظ عة  احنظ م احث ةا 



اح ض   ,      اار احع اق  ع   ر اح ال احتا  اتاازن  , ااال تغ     ر احتو  ب احع ث ر  ا تذا

 ت     كج  ا  ا ذتالق ث ا   اح ل     احث ة ر احتث ع ر ا ر احتش  ع   احالز ر حه .

عة  ننه     لر  ر األ ض تت  ز ثتنال  Nature reserve اتع ف اح ل  ر احتث ع ر 

ر  ند ذ نناال ع      ر احل اان   نن  ت احل    احث  ر احتث ع ر احنث ت ر ااحل اان ر اتا ا  ة

احن      ر االند اض حد  ته  احا اج ر ا  كر نر  كار حه     ا  اقت   و ث عتث  ت  ت تةك ن اال 

ا اج ر  ت قة ر  ع احث ةر حن ض تتا   ذنت ج اح الال  اح لة ر احتا   كر ذكج  ت  ااال تغ     نه  

تل  ت  اح احر ثد نار حل   ر اح اا   احتث ع ر اح تاا    اقت       , نا    لر اا عر  ر األ اضا 

ض ر ل ا ت  اتش ل نشك ل األ ض احتث ع ر اتض    ه  ااح اا   احل اان ر  ضال عر اح اا   

احة ل     نت  ر  ا احلغ ظ عة  احك ةن   احل ر  ر االند اض ك    .احت     ر ااألج  ر ااحجد   ر

 2حث ةا ا  كزا حةوذب اح   لاتع  ع  ال  ه   حنش  احاعا ا

 

 

 

 

 
والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين وعلى ال 

 بيته الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين
االخوات االخوة االعزاء مع حفظ االلقاب والمقامات السالم 
عليكم ورحمة هللا وبركاته بكل ود واحترام نرحب بكم اجمل 

 ترحيب 
والتوفيق في كل مقصد وبارك لنا في اللهم ارزقنا النجاح 

 اعمالنا انك سميع مجيب 



برعاية السيد عميد كلية االداب االستاذ الدكتور عالء حسين 
الرهيمي المحترم وباشراف رئيس قسم الجغرافية االستاذ 

الدكتور محمد جواد شبع المحترم يعقد قسم الجغرافية االن 
لجائحة كرونا ندوته العلمية الموسومة  )االثار الصحية 

 على السكان وسبل الوقاية في العراق (
 نرحب بكم وبالسادة المحاضرين 

في ندوتنا لهذا اليوم وهم كل من االستاذ الدكتور عبد الكريم 
 عبد هللا  كلية الطب

 أ.م.د فادية مهدي العميدي  كلية العلوم
 والمتحدث ,أ.م.د رحيم محمد العبدلي كلية االداب 

   
على ظهور الحاالت االولى لفايروس كرونا عاما و ونيف 

في الصين وانتشاره حول العالم واليزال الكثير من المجتمع 

غير مكترث لما يحدث حوله من اضرار جراء تفشي 

 وانتشار الوباء حيث  ابتدأ هذه االضرار اول


