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 جميل السالم إليهمومنا 
 

 عنا الى رحلوا    الذين  علم االرض والعلماء من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم    األساتذةالى أرواح كوكبه من  
هم ومن جميع طلبتهم كل االحترام والتقدير والثناء على عطاء كل منهم المتميز للسنوات ؤعليين ... فمنا نحن زمال

وبنائهم للمئات من   يبعطائهم العلمي الثر  أعزوهراق الذين  التي أفنوها لخدمة القسم والكلية والجامعة وبلدهم الع
 هم من بعدهم لبناء هذا البلد العزيز. ؤالعقول الجيولوجية العلمية لكي يستمر عطا 

 

 لكم الجنة ... ولنا لغيابكم الصبر الجميل 

 ووعدا منا لكم بان لن ننساكم

 

 البغدادي الدكتور عباسالمرحوم األستاذ 

 شاكر السياب  هللا عبد الدكتور المرحوم األستاذ 
 قاسم حسن الحبيب المرحوم الدكتور 

 المرحوم األستاذ الدكتور علي جواد علي 
 المرحوم األستاذ الدكتور حسن احمد حسن 

 المرحوم األستاذ احمد النجدي 
 المرحوم الدكتور عصام الدباغ 

 المرحوم األستاذ الدكتور عدنان النقاش 

 الدكتور عادل كمال جميلالمرحوم األستاذ 

 المرحوم الدكتور عصام الراوي 
 المرحوم السيد خلدون صبري القيسي 

 المرحوم األستاذ الدكتور شيبان الشيباني 
 المرحوم االستاذ جاسم على الجاسم 

 المرحوم األستاذ الدكتور حبيب االنصاري 
 المرحوم األستاذ الدكتور مظفر محمد محمود 

 العامري  ثامرالدكتور المرحوم األستاذ 

 المرحوم األستاذ الدكتور سعد نعمان السعدي 

 المرحوم االستاذ الدكتور ضياء الراوي  

 صفاء الدين االستاذ طارقالمرحوم 

 ياره  كَ داوود الدكتور علي األستاذ المرحوم 
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 قسم علم األرض 

 لوحة االفتتاح 
 

 عمري بحبه     وشتت شملي في هواه مبددا  فنيتُ أولي وطن 

 شيئا عليه وانما     علي له في الحب ان اتشددالي  ولم ارَ 

 )معروف الرصافي( 
 

الشاملة  يشرفنا ويسعدنا ان نعرض بين ايديكم الموسوعة    علم االرض قسم    لتأسيس  السبعون  رىبمناسبه الذك
مرة وبهذه الشمولية. ان هذا الجهد المتواضع والذي استغرق انجازه عاما كامال     وألول  علم االرض قسم    عن

معلوماتية ولغوية مما جعل هذه الموسوعة تعكس    ألسباب والذي قد اعيدت صياغة محتوياته اكثر من مره  
جيولوجية  في دفع عجلة التنمية ال  ة الفاعلالماضية  ومشاركته    وبشكل حقيقي عطاء هذا القسم على مر العقود 

من خريجي الدراسات   الف آبمام من خالل رفدها المجتمع العلمي الجيولوجي العراقي  الفي العراق الى ا
بمختلف  الدكتوراه(  )الماجستير/  العليا  الدراسات  والمئات من خرجي  العامة(  الجيولوجيا  )علوم  االولية  

الجيولوجي في    ةاالختصاصات  وتوجهاتها  ابعادها  وبمختلف  التنمية  لدفع عجلة  واناث  ذكور  ومن  الدقيقة 
ولوجي ككل ليكون العراق وكما كان دوما في مقدمة  العراق وفي تطوير ورفع المستوى العلمي للمجتمع الجي

( هذه علم االرض دول المنطقة ضمن هذا التخصص. وبهذه المناسبة نود االشارة الى ان خريجي )قسم  
في جميع    علم االرض المؤسسة العلمية التخصصية العريقة قد تمكنت من خالل خريجيها ومختصيها اقساما ل

ت العراقية كما تخطت في عطائها العراق واعطت الكثير من جل ثمارها جامعاالكليات العلوم ضمن عموم  
ضمن كليات العلوم في الدول العربية والعالم. وفي تصورنا ان هذه   علم االرض العلمية العشرات من اقسام  

واالقسام العلمية    علم االرض الموسوعة سوف لن تكون كتاب عادي بل سوف تكون مرجعا لكافة اقسام  
كليتنا وفي كليات العلوم االخرى ضمن جميع الجامعات العراقية وستكون مصدرا للتعرف على    االخرى في 

كما ان الموسوعة يمكن ان  ،  الكوادر العلمية العاملة في مختلف التخصصات الجيولوجية في الوقت الحاضر
ا ض تخصصاتهم واي  ضمن الدوائر المختلفة وتكامل  الجيولوجيينالتعاون بين المختصين    آليات لية من  آتكون  

كبير   بشكل  مراقبآيطور  وحدة  عمل  والنوعية    ةلية  االداء  االرض   ألقسامكفاءة  الكليات   علم  في   ضمن 
 الجامعات العراقية.

الموسوعة على كم جيد من االوليات والمعلومات والتي توثق تطور مسيرة القسم مع    هصفحات هذ   تحتوي
الزمن وهيكلياته االدارية مما سيجعل من هذه الموسوعة مرجعا مهما للباحثين المتخصصين كما ويمكن ان  

عام. ان  بشكل    علم االرض تدعم والى حد كبير العمل اليومي لبعض المرافق االدارية والعلمية ضمن اقسام  
صوره للواقع العلمي للقسم في  أحدث الموسوعة ستضع  لهذهالتحديث السنوي المتوقع من قبل رئاسة القسم 

على ان عطاءات   التأكيد والبد لنا من   الكلية والجامعة والوزارة كلما طلب من رئاسة القسم ذلك.   ةايدي ادار
قسم   ضمن  والحاليين  السابقين  والباحثين  االالتدريسين  اس  رض علم  ذكرت  والذين  كليتنا  في مفي  ائهم 

لها   لالموسوعة كان  الرفيع   المستوى  الجامعات  قابلغ االثر في هذا  العلوم  ضمن  اقسام كليات  بين  سمنا 
القسم خالل    ةدعم مسيروالعراقية ومن جانب اخر فان هذا الموسوعة ستمثل  وفاء منا لكل من ساهم في بناء  

ال   كما    70السنوات  مرجعا    وانهالماضية  والجامعة    لألقسامسيكون  الكلية  في  االخرى   بإنجاز العلمية 
/ كلية العلوم / جامعة بغداد(   علم االرض الموسوعات التي تهم اقسامهم التخصصية وبذلك سيكون قسم )

 القدوة.
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 قسم علم األرض 

ً الموسوعة ستمثل    هان هذ     ه في جامعة بغداد وخاصة بعد توزيع  علم االرض سم  انجازا اعالميا كبيرا لق  ايضا
العراقية وسيكون    اإلعالميةوكذلك الى الجهات    العراقيةعلى الجهات الجيولوجية التخصصية في الدولة  

القسم من العراقيين والعرب عند زياراتهم للقسم او عند زيارات منتسبي القسم الى    تقدم لزوار  متميزةهدية  
لعالمية واخيرا ستبرز هذه الموسوعة االسم والحجم العلمي للقسم وبشكل الفت للنظر  الجامعات العربية وا

إن ما توفر من معطيات علمية ضمن هذه الموسوعة   على مواقع التواصل االجتماعي الرسمية.  هبعد انزال
في القسم والكلية ومصادر اخرى وهي جميعا تحتاج    المعلومات الرسميةهي مما تم تجميعه من مصادر من  

وبكل تأكيد إلى مراجعه شامله وتدقيق وتحديث لتكون أكثر دقه ومعبرة عن التغيرات التي حدثت مع الزمن  
التدريسية  البيئة  تطور  الموسوعة    ومع  هذه  إن  الماضية.  التدريسية  السنوات  خالل  الكلية  في  والبحثية 

وواقعه   تنميتهقي كلية العلوم وخطط    علم االرض ومعطياتها هي محاوله أوليه لعرض تاريخ وتطور قسم  
على أنجع الحلول لتطوير واقعه نحو   والتأكيد التدريسي وإبراز أهم المعوقات التي واجهت مسيرة القسم  

المؤلفاال نابعة من تصورات  توصيات هي  الموسوعة من  ما تضمنته  بان  الشخصية وهي  ي حسن علما  ن 
نعم إن الضر وف التي نمر بها جميعا صعبه   خاضعة للحوار والمناقشة إلنضاجها عندما تتطلب الحاجة.

تنا حيث ان ااجبولكن البد من التفكير والنظر إلى التطورات العلمية المستقبلية الن هذا هو جزء من صلب و
تفكيرنا  ض التن والتخطيط هو جزء من  به  لير  تسمح  ما  االكاديمية وحسب  واإلمكانيات مع    الظروفلبيئة 

الصور   من  بالعديد  الموسوعة  مفردات  وتضمين  دعم  تم  مفردات   ألهميتهاالزمن.  مضامين  عكس  في 
 وسوعة(.وبشكل جميل )ال سي دي المرفق مع الم للقارئالموسوعة وايصال المفاهيم  

 المؤلفان
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 عرفانوكلمة شكر 
 

لمساعدته القزاز    قعبد الرزا م عبد الكريقدم بجزيل الشكر وجميل الثناء للسيد عميد كلية العلوم األستاذ الدكتور  تن
مبررات ومتطلبات إعداد هذه الموسوعة والى كافة معاوني السيد عميد الكلية لتوفيرهم المعلومات المطلوبة   ودعمه

علم انجاز هذه الموسوعة من الزمالء والزميالت اعضاء الهيئة التدريسية في قسم    إلتماموالى كل من ساعدنا  
هي ان قسم   2022  -  2021ت هذا العام الدراسي  . وإن أكثر ما أسعدنا ونحن نتقدم بهذه الدراسة مع بدايااالرض 

شمعة جديدة وواعده باتجاه الذكرى   اءن من عمره المديد وأضي سيكون قد أطفأ الشمعة التاسعة والست  علم االرض 
 القسم.  لتأسيسالسبعين 

  

 لزمالء:ا لكل من والشكر واالمتنان موصول

 

 علم االرض اب بسلسلة من مشاعر الذكريات الجميلة عن قسم  هذا الكت  إلغنائهميرزا المحترم    االستاذ سرورالزميل  
 ايام الزمن الجميل.

 للموسوعة  اللغويةلمراجعته السيد عبد الرزاق عبد الحميد البدَوي 

 للموسوعة والتنضيد االخراج  ليات آلراجعته لم  مجتبى سلمان زكي سيد ال

 

   مالحظات على جميع اباحتوائهوسوعة والتي ستتميز : سيتم الحقا اصدار النسخة الثانية من هذه الم مالحظه
 الجهات الجيولوجية   ومالحظاتالزمالء  القسم وبقيةمن خريجي  قراء الموسوعة والذوات            
 . المركزية            

 

  

 

 

 مع االعتزاز والتقدير 
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 المحتويات 
 

 رقم الصفحة  الموضوع 
 1 االبداع ما أبدع 

 2 كلمة السيد عميد كلية العلوم 
 4 ةالعلميللشؤون  العميد كلمة السيد معاون

 5 كلمة السيد معاون العميد للشؤون االدارية 
 6 بة كلمة السيد معاون العميد لشؤون الطل

 7 نبذه عن جامعة بغداد 
 10 نبذة عن كليه العلوم 

 14 قسم علم االرض 
 16 علم االرض قسم تأسيس 

 20 الذوات رؤساء األقسام المحترمون 
 33 علم األرض واالقتصاد الوطني 

 33 علم االرض الواقع العلمي واالداري والميداني لقسم 
 34 ن كوادر القسم الحالية من اعضاء الهيئة التدريسية واالداريين والفنيي 

 41 مخزن القسم 
 42 المصلى 

 42 مكتبة القسم 
 43 والثقافية والمجتمعية والعلمية ضمن قسم علم االرض النشاطات الرياضية 

 46 الموسم الثقافي العلمي 
 50 النشاطات المجتمعية 

 59 اللجان المركزية في قسم علم االرض 
 59 لجنة الموسم الثقافي العلمي )التعليم المستمر( 

 59 لجنة التأليف والترجمة 
 62 براءات االختراع 

 62 الرسمية  االيفادات
 63 منظمات المجتمع المدني 

 64 لجنة االنضباط والعقوبات 
 64 التخصصية في عمادة كلية العلوم  –عضوية القسم في المراكز والوحدات البحثية المركزية 

 64 وحدة التحسس النائي 
 65 وحدة تكنولوجيا المعلومات 
 67 مكتب االستشارات العلمية 

 68 للعلوم المجلة العراقية  
 68 وحدة اللغة االنكليزية 
 69 وحدة التعليم المستمر 

 69 وحدة التأليف والترجمة والتعضيد 
 69 الترقيات العلمية

 69 لجنة الجودة وتقييم االداء 
 70 مكتبة الكلية والتعليم المجاني 

 71 وحدة األبحاث البيولوجية للمناطق الحارة 
 71 وحدة االستشعار عن بعد 

 72 عضوية القسم ضمن اللجان المركزية في جامعة بغداد 
 72 عضوية القسم ضمن اللجان المركزية في وزارة التعليم العالي 
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 72 عضوية القسم في اللجان التخصصية ضمن بعض وزارت في الدولة 
 73 الجمعية الجيولوجية العراقية 
 74 نقابة الجيولوجيين العراقيين 

 75 علم االرض التعاون مع المؤسسات الجيولوجية المركزية ومستقبل الخريجين من قسم 
 76 تكليفات متميزة 

 77 الجامعات العربية واالجنبية في  علم االرضعالقات التعاون مع اقسام  
 79 ة العالقة مع اقسام الجيولوجيا ضمن الجامعات العراقي

 80 االرض الدراسات األولية في قسم علم 
 81 2021 -  2020المواد والوحدات الدراسية للمراحل التدريسية األربعة لخريجي العام الدراسي  

 82 خريجي الدراسات االولية 
 83 الدراسات العليا في قسم علم االرض 

 84 تشكيل لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا 
 101 المواد الدراسية للدراسات العليا 

 112 المعوقات والتحديات التي تواجه متطلبات تطوير العملية التدريسية في القسم 
 113 المقترحات لتطوير الواقع المستقبلي للدراسات االولية والعليا وواقع ادارة القسم 

 116 تطوير مجاالت تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بعد في مجاالت التدريس في القسم 
 118 االلكتروني في القسم التعليم  

 129 آفاق وتطبيقات البحث العلمي في القسم
 131 علم االرض واقع العمل االستشاري لقسم  

 132 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع العلمي الجيولوجي العراقي ميدانيا 
 132 علم االرض جودة االداء األكاديمي لقسم  

 133 القسمواقع وطبيعة العمل الحقلي في 
 154 علم االرض إلى كلية   علم االرضالتوصية النهائية ... امكانية تحويل قسم 

 158 صور دورات تخرج المؤلفين 
 158 دورة االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري 

 159 دورة االستاذ الدكتورة منال الكبيسي

 160 مبادرات ايجابية 
 162 الجميل ال تنسى عن قسم االرض ذكريات عزيزة من الزمن 

 163 االستاذ الدكتور سهل عبد هللا السنوي
 166 االستاذ سرور ميرزا اردالن 

 181 االستاذ ياس الدوري
 183 االستاذ الدكتور سعد زاير جاسم 

 185 اس حسون االنصاري بع  االستاذ الدكتور نضير
 187 االستاذ الدكتور رياض الرحماني 

 193 االستاذ الدكتور الجيوفيزيائي حامد نصار السعدي 
 195 لوحة الختام 

 197 السيرة الذاتية للمؤلفين 
 198 االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري 

 200 االستاذ الدكتورة منال شاكر علي الكبيسي 

 201 قصيدة الختام 
 202 نشيد جامعة بغداد 

 203 بالكتاب المرفق  CDمحتويات ال 
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 االبداع  أبدعما 

 
فعالً ما أبدع فلوال إبداع المبدعين ما تقدمت البشرية وال تطورت الحياة غير إن لإلبداع سر لم يبلغ غوره العلماء 

اآلراء حتى تتناقض كما ويفرد له علم   حولهبعد فموضوعه عميق شائك ويطول فيه البحث ويتشعب وتتضارب  
دنا الوقوف عليها إذا كنا نحاول السير في سبيل النفس مباحث عدة ودراسات. إن للمبدعين سمات وخصائص قد يفي

الناس فهو يعيد التفكير في األشياء   يقرأهاإلبداع ومن تلك السمات إن المبدع بطبعه ال يقر بالمألوف وال يألف كل ما  
انه يخرج من رقعة ما تعارف الناس عليه وينزع إلى   اآلخرون مسلمات وعالقاتها ببعض وال يقبل بما يسميه  

ل. إن للمبدع قدرة على اإلحساس بالمشكالت وتصور أسبابها ولديه دافع ذاتي للبحث عن العالج ولكن ليس األفض
 أي عالج إنما العالج الجديد الن اإلبداع مشروط بالجديد ويتجاوز المستقر المعروف. 

لما أبدع. إن المبدع حالة أنا ولوال ذلك اإلحساس بما حوله ومن حوله  نحن ويتجاوزويغلب أن يعيش المبدع حالة 
من شدة انتمائه للحياة وللمجموع يدخل في حالة قلق وتوتر فيسعى إلى بلوغ التوازن عن طريق اإلبداع. إن للمبدع 
قدرة على تحليل الوقائع وارجاع العالقات إلى عواملها األولية ثم تفكيكها ثم إعادة تركيبها وتشكيلها بصورة جديدة 

من خالل ما هو   هاد توليفة جديدة لمعطيات قديمة. إن المبدع خصب الخيال يعبر بخيالوانه قادر دائماً على إيج
حتى يتوصل إلى شكل جديد لما يمكن أن يكون. إن المبدع   هكائن إلى ما ينبغي أن يكون وانه يمشي مع جوالت خيال

لحدود وشدة القيود. ان المبدع في مرن في تفكيره ويعتقد بتعدد الحلول وكثرة البدائل وإمكانية التغيير وال يأبه با
العادة يبادر ويستبق وال يقتنع بمجرد تنفيذ األوامر وال يكتفي بردود األفعال. ومن الصعب أن يقرر المرء لنفسه 

أن يسعى في طريق اإلبداع بان يأخذ بمنهج المبدعين في التفكير والنظر    هأن يكون مبدعاً لكن ليس من العسير علي 
عالقات والشعور بها والتعامل معها وال بد للمرء من أن يحقق شيئاً من اإلبداع إن سار في هذه  إلى األشياء وال

العقل وتقنعه دائماً بان في  الطريق. ان ما يقوي قدرة المرء على اإلبداع شدة اإلقبال على القراءة الن القراءة تنير
 ديدة للتفكير واالبتكار. الحياة أناساً آخرين وأفكاراً ومبادئ أخرى وتفتح له آفاقاً ج
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 2021مجلس الكلية سنة 

 
العريق في كلية العلوم )الكلية األم   علم االرض انه لمن دواعي فخري واعتزازي أن اكتب هذه الكلمات عن قسم  

العلمية في ميادين    تهماءكفالقسم هو مدعاة فخر للجميع وأثبت خريجيه    الجميع كليات العلوم في العراق(. ان هذ 
الجامعات  في  عملهم  وكذلك  التطبيقية  الحقول  أو  األكاديمية  الحقول  ضمن  كان  سواء  كافة  الجيولوجي  العمل 

كف اثبتوا  حيث  المختلفة  والعالمية  العربية  الجيولوجية  تب اءوالمؤسسات  في  وجدارتهم  المواقع وئتهم  أرقى  هم 
بعد النكسات التي اصيب    حتىالرتقاء بهمم المخلصين من كوادر القسم  االكاديمية والمهنية. ويستمر القسم في سلم ا 

 لعلوم المة السيد عميد كلية ك
 

ِحـــيــــمِ  بـِسـْم اللـَّهِ  ْحـــَمـــِن الـــرَّ  الـــرَّ

 

 "يَرفَعِ هللاُ الِذيَن اََمنُواْ ِمنُكم َوالَذيَِن اُوتُواْ 

 لُون َخبِيٌر" مَ الِعلَم َدَرَجاٍت َوهللاُ بِما تَع

 

 العظيمصدق هللا 
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به من األساتذة  نال يستها بها بلدنا نتيجة للحروب وما تبعها من انعكاسات ذلك على الوسط العلمي من نزوح عدد 
ركب العالم حاق بلومن خيرة علماء الكلية وعلى الرغم من كل ذلك فمسيرة القسم قد استمرت وازداد اندفاعها لل

قد ضحت بالكثير من مغريات الحياة وآثرت على البقاء   علم االرض المتحضر. ان النخب العلمية المتميزة في قسم  
في العراق مهما كانت الظروف صعبة وقد عاهدت هللا على المضي قدما من اجل خدمة العراق وشعبه إلعادة 

السبعين لقسم   التأسيسبمناسبة عيد    الموسوعة الجميلة  ي ان اتوجه بمناسبة )صدور هذهنالبناء من جديد. ويشرف
واالقسام   علم االرض في قسم    التدريسيةات  ئالهي من كلمات المحبة واالعتزاز بجميع اعضاء  بالكثير(  علم االرض 

العلمية االخرى في الكلية والتي بجهودهم قد تميزت الكلية على مدار سنوات العقود السابقة حيث توجت الكلية 
الجودة واالعتمادية وبما يضمن االرتقاء بمستوى    المرتبةبحصولها على   الجامعة في مجال  بين كليات  االولى 

 عات الرصينة في المنطقة والعالم. الكلية مستقبال الى مراحل متقدمة تضاهي فيه الجام
باتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية المباشرة ضمن    علم االرض ومن هذا المنطلق ستقوم عمادة الكلية بدعم قسم  

كفاءة   أكثرخطط الكلية الخمسية القادمة للنهوض بواقع القسم العلمي واالداري والخدمي لتواكب مسيرتها بشكل  
 : يما يلهللا. ومن هذه الخطط  بأذنعالية وآليات عمل فعالة  وبإمكانيات  لحالية المتوقعةاالتحديات  هولكي تواج

 

 تحديث وتطوير المناهج الدراسية   ●

 تفعيل النشاط الثقافي  ●

 تنشيط لجان االرشاد التربوي واشاعة روح الحوار والتعاون بين الطلبة  ●

 تطوير وتحديث وسائل التعليم  ●

 آليات وبرامج حديثة تطوير الكوادر التدريسية وب  ●

 تطوير الكوادر االدارية بآليات وبرامج حديثة   ●

 القاعات والمختبرات الدراسية  تأهيل ●

 تطوير آليات العمل ضمن مكتبة القسم والكلية بآليات وبرامج حديثة   ●

 دعم السفرات الحقلية واالنشطة العلمية المختلفة   ●

 السنوية الدعم العملي والمادي لعقد المؤتمرات  ●

 كلمات الثناء واالحترام والتقدير لمؤلفي هذه الموسوعة كل من:  أجمليفوتني ان اوصل باسمكم جميعا  هذا وال

 

 االستاذ الدكتور المتقاعد مقداد حسين على الجباري  ●

 الكبيسي  ياالستاذ الدكتور منال شاكر عل ●

 وان يحفظهم من كل مكروه  ةيالموفقووادعو لهما من هللا العزيز القدير بالصحة والعافية  

 

 

 عبدالكريم عبد الرزاق القزاز االستاذ الدكتور
 عميد كلية العلوم                                                                                   
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نذلك آ والعلوم وقد حددت واجباته الرئيسية    اآلداب بوصفه جزء من كلية    1953في العام    االرض علم  تأسس قسم  
الجامعي   للتعليم  األولى  البذرة  نشوء  في  ويسهم  عام  بشكل  الجيولوجية  بالعلوم  في   يالجيولوج بالعناية  الحديث 

راق وبجدارة واستحقاق. تم استحداث في الع  علم االرض القسم االم لجميع اقسام    علم االرض قسم  العراق. لقد أصبح  
علم واستحدثت الحقا دراسة الدكتوراه في    1967-1966في العام الدراسي    علم االرض قسم  دراسة الماجستير في  

في تقديم الخدمات االستشارية لدوائر   المتميزة  هكما وشارك القسم بخبرات منتسبي   1977- 1976في العام    االرض 
المكتب االستشاري العلمي في الكلية والتي اعتبر صرحاً علمياً   تأسيسبعد    1992  الدولة التخصصية منذ العام 

متقدماَ يهدف إلى تنظيم العالقة بين الكلية ومؤسسات الدولة التخصصية لتقديم الخدمات االستشارية والعلمية والفنية  
كان البد من ان يتسع واقع الكلية   وبالمستوى العلمي العالمي المتعارف عليه. ونظرا لهذا التوسع العلمي والتقني

وبكافة اقسامها وتنوع مرافقها ومنشاتها. انتقلت الكلية من بنايتها القديمة في األعظمية إلى مجمع جامعة بغداد في 
أبنية   إلنشاءمثل بقية أقسام الكلية مساحة مناسبة من األرض    علم االرض حيث شغل قسم    1983الجادرية في العام  

سمة النظام واالستقرار. ونظرا   والعملمحددة وتحيط بها حدائق تضفي على جو العلم    غراض أل حديثة مصممة  
الدارسينلزيادة اعداد   أبنية ومرافق علمية وادارية جديدة ومتعددة. ونظرا   الطلبة  إنشاء  تقرر  فقد  القسم  ضمن 

كبيرة من  اً للنهضة العلمية والصناعية والتنموية الشاملة التي شهدها العراق فقد استوجبت هذه الحقيقة تهيئة اعداد 
التنموية  الخطط  تنفيذ  في  للمساهمة  والمؤهلة  المتخصصة  العديدة  العلمية  طلبة الكوادر  اعداد  وازدادت  هذا   .

الدراسات العليا ضمن )مرحلتي الماجستير والدكتوراه( ومن الجنسين بشكل ملحوظ كما وتنوعت اختصاصاتهم 
لتلبي متطلبات التنمية الحديثة في العراق هذا وقد رفدت الكلية خالل العقود السبعة الماضية االالف من المختصين 

المختلفة   الجيولوجيا  بهذا  في مجاالت  العراقية  الدولة  العمل ضمن  مواقع  الخطط   أصبحالى  دورا ضمن  للكلية 
 التنموية في العراق.

العلمية   المتطلبات االساسية  العديد من  انجازه من  تم  قد  الموسوعة بشكل يعكس ما  تم تصميم هذه  فقد  واخيرا 
 تأسيسالتفاصيل ومنذ    وبأدقالخاصة بخريجي القسم    باإلحصائيات مدعومة    علم االرض والميدانية ضمن قسم  

عة تفاصيل والقسم وعلى مستوى الدراسات االولية والعليا اضافة الى المفردات العلمية والتدريسية كما شملت الموس
القسم ولغاية الوقت الحاضر وغيرها من المعلومات   تأسيسالجهود العلمية لمنتسبي القسم المتنوعة وعطاءاتهم منذ  

 ل إليصا تمع العلمي العراقي الجهود التي بذلت خالل السبعين سنه الماضية من جهود جبارة  التدريسية لتعريف المج
 دم القسم الى هذا الموقع المتميز والمستوى المتق

 

 ..........  خالد جابر كاظم الدكتور االستاذ

 ة والدراسات العليا  العلميالعميد للشؤون معاون    

 العميد للشؤون العلمية لمة السيد معاون ك
 لكليه العلوم والدراسات العليا 

                                  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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بداية الخمسينات من القرن الماضي لكي تلبي الكلية الحاجة المتزايدة لدوائر  علم االرض ت فكرة تأسيس قسم ءجا
في   العلمية  برامجها  الكلية من خالل  العراق كما وسعت  بناء  إعادة  لدعم مرحلة  للمختصين  التخصصية  الدولة 

ة المختلفة من خالل إعداد لدراسات العليا لدفع عجلة التنمية في العراقي بمجاالتها الميدانيالتنفيذ لبرامج االتخطيط 
وتأهيل الكوادر البشرية في المجاالت العلمية الجيولوجية المختلفة ولدعم خطط البحث العلمي والمساهمة العلمية 
المختلفة وعقد   العلمية  االستشارات  وتقديم  الجيولوجية  الفنية  المشكالت  المجتمع من خالل حل  تنمية  في خدمة 

كان القسم يتقدم بثبات   هاسيسأ ية وغيرها من المجاالت التخصصية األخرى ومنذ تالندوات والمؤتمرات الجيولوج
 بأقسام المرسومة وسجلت نجاحات تجاوزت التوقعات واحتل القسم مواقع متقدمة إذا ما قورن    األهدافنحو تحقيق  
علوم ألهمية الدراسات العليا ضمن الدول العربية والعديد من الدول النامية. وإدراكاً من كلية ال  ةالمشابه الجيولوجيا  

الجيولوجية   المجتمع  مشكالت  وحل  العلمي  البحث  خدمة  وبرامج   -في  للماجستير  )برامج  افتتاح  تم  فقد  الفنية 
للدكتوراه( حيث روعي أن تتماشى هذه الخطط مع التوجهات العلمية الحديثة في التعليم العالي والبحث العلمي في 

البرامج   الكوادر    تاحةإلالعالم. وهدفت هذه  العلمي وتدريب  البحث  العراقيين وتشجيعهم لمواصلة  أمام  الفرصة 
العراقية في مجال البحوث الجيولوجية النظرية والتطبيقية والتي ساهمت الحقا في حل العديد من المشكالت العلمية 

مجاالت البحث العلمي مع   التي كانت تواجه القطاعات التنمية الجيولوجية في العراق كما فتحت آفاق التعاون في
 الجامعات ومراكز البحوث المحلية والعربية واألجنبية. 

منارة علمية تتوضح    علم االرض قد رسمت خططا طموحة بان تكون لقسم    لكليةلان الخطط االستراتيجية الخمسية  
والندوات   التخصصيةت  ابعادها من خالل عقدها المستمر للمؤتمرات العلمية السنوية والميدانية وبرامج للمحاضرا

في تطوير العديد من البرامج داخل المؤسسات الجيولوجية العراقية وتوقيع العديد   والمساهمةوالدورات التدريبية  
العلمية ورفع مستويات الكادر التدريسي   همن االتفاقيات الدولية التي تخدم المجتمع الجيولوجي العراقي ومؤسسات

القسم ذو كفاءة عالية وبرؤية محلية واقليمية ودولية عالية وان يبقى القسم متأهبا    المتميز والنوعي ليكون خريجوا
  التطوير المستمر ومواكبة احدث المستجدات في عالم العلوم والتقنيات الجيولوجية الحديثة. للعمل الدؤوب نحو

 

 ومن هللا التوفيق 
 

 
 دكتور رائد فالح حسنال األستاذ المساعد                                                                                       

 .......اإلداريةشؤون لمعاون العميد ل

 
 

 اإلدارية شؤون للمة السيد معاون العميد لك

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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لها   والتي  الكلية  مع خطة  العلمي   التأثيرتماشيا  التطور  مواكبة  من  وتمكينهم  الطلبة  مستوى  تطوير  في  الكبير 
م  ث المستويات الممكنة فيما يخص تطوير الدراسة االولية من خالل تهيئة جميع المستلزمات    ألعلىالكلية    لإليصا

ال تقنيات  ناحية اخرى توفير ودعم  باللغة االنكليزية للدراسة االولية ومن  االلكتروني    تعليمالعمل على التدريس 
 علم االرض تهم العلمية. لقد دأب قسم  وحث طلبتنا على الدخول للمواقع االلكترونية للجامعة وللكلية لرفع مستويا

على تزويد طلبة القسم بكل ما يخدم مسيرتهم العلمية ليتميز دورهم ليس على مستوى الكلية فقط وانما   تأسيسهومنذ  
 ضمن كليات العلوم في الجامعات العراقية االخرى.  علم االرض االخرى لقسم  المناظرةعلى مستوى االقسام 

العلوم تعتبر من الركائز  ان قسم شؤون الطلبة ضم ت افي تنظيم الطاق  ا لمسؤوليتهللكلية نظرا    األساسية ن كلية 
االستيعابية للكلية وخاصة في برامج قبول الطلبة ضمن الدراستين االولية والعليا ومن ثم الشروع في استخدام اللغة 

نا على انفسنا ان نوفر تعليما وتوجيها ليآاالنكليزية في تدريس وكتابة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه. لقد  
القائمين على ادارة شؤون الطلبة   وارشادا تربويا مناسبا وعناية كاملة لهذه االمور االمر الذي القي على عاتق 

انسيابية سير   لضمان  كبرى  لتحقيق آمسؤولية  الموضوعة  الخطط  وبحسب  بتنفيذها  والمباشرة  الطلبة  قبول  لية 
ل بقبول طلبتنا من خريجي االعدادية وتوزيعهم وفق مجاميعهم التنافسية ورغباتهم العلمية الهدف المنشود المتمث

وكذلك بالنسبة لبرامج قبول طلبة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراة( لرفع المستوى العلمي للكلية من اجل خدمة 
ق قرارات منفرده وانما من خالل اجتهادا وال عن طري  يأتيالمسيرة العلمية في جمهورية العراق وكل هذا لم  

تصميم البرامج الميدانية والتقيد بالقوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث  
العلمي ومؤسساتها واحترام االدارات االكاديمية وتهيئة التدريس والموظفين وضمان عالقات التعاون بين الطلبة. 

لى سلوك الطلبة المنضبط يؤثر ايجابيا عليهم عند التقديم الى الدراسات العليا والبعثات والزماالت ان االشراف ع
االنضباط الطالبي فيتولى السيد معاون العميد لشؤون الطلبة شتى االعمال المرتبطة   وبخصوص آلية  الدراسية

 ت التي تخص مشاكلهم اليومية. لية سير انهاء جميع المتعلقات والتعليماآبواقع الطلبة واالشراف على 
االحتفال  خاللهاول موسوعة على مستوى الكلية ليتم من  بإصداروختاما ومن خالل هذا العمل االبداعي المتمثل  

كما اتمنى لجميع   ي وعطائهم الثر  المتميزةشاكرين للمؤلفين جهودهم    علم االرض قسم    لتأسيسبالذكرى السبعين  
ا وحسن  التوفيق  القسم  لوطننا منتسبي  والعال  الرقي  من  المزيد  الى  معهم  ساعين  والنجاح  الراي  وسداد  الداء 

 . الغالي...العراق
 

 ومن هللا التوفيق 
 
 

 الدكتور امير فيصل عبداالمير المساعد االستاذ 

 الطلبةمعاون العميد لشؤون                                                                                 

 ة بلمة السيد معاون العميد لشؤون الطل ك

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 قسم علم األرض 

 نبذة عن جامعة بغداد

 

 

أسست وشيدت بتمويل من قبل الحكومة العراقية في  .بغداد العراقية هي أكبر الجامعات العراقية وتقع وسط العاصمة جامعة بغداد
صممت جامعة بغداد من قبل المهندس المعماري االلماني المشهور .  1908 أواخر عقد الخمسينيات ولكن لبناتها األولى تعود إلى عام  

وان من اهم ما تميز به التصميم المعماري للجامعة هو باب الدخول الى الجامعة حيث يوجد قوس عال   ، 1957)والتر كروبيس( سنه  
من جعل القوس غير متصل   العاليةفي هذا التصميم معلمين اساسين وهما )التقنية    المصمم. لقد جعل  جدا وغير متصل من االعلى

من االعلى وهو شيء صعب الحصول عليه ومعنى علمي وهو دليل على ان المعرفة والعلم مفتوح وليس له نهاية(. هذا وتم توسيع 
إن الحديث عن جامعة بغداد    ث انتقلت الى منطقة الجادرية من بغداد.حي  1980بنايات الجامعة واروقتها وكلياتها ومؤسساتها عام  

التعليم العالي والبحث العلمي في العراق إذ أن جامعة بغداد ليست أكبر مؤسسة علمية في  ونشأتها هو في الواقع حديث عن نشأة 
فنية واإلدارية المدربة تدريباً عال المستوى التدريسية وال  كاتالمالالعراق فحسب وإنما هي األولى من نوعها والتي انطلقت منها  

اي  كاتمال لتنتشر ضمن   استفادت  وقد  كما  الحقا  وبنيت  أسست  التي  األخرى  العراقية  تلك  ضالجامعات  من  الجامعية   كات المالا 
 المؤسسات الحكومية األخرى. 

أول قانون لتأسيس    1956شرع في أيلول سنة  أول لجنة لدراسة إمكانية تأسيس اول جامعة عراقية رسمية وقد    1943تشكلت في سنة   
عين أول رئيس لجامعة بغداد ونظم اول مجلس تأسيسي للجامعة ليقوم بمهمة    1957باسم جامعة بغداد. وفي سنة   العراق جامعة في

ت والمعاهد القائمة حينذاك وإجراء التغييرات الالزمة في كيانها واتخاذ الخطوات الضرورية لربطها بالجامعة بعد دراسة واقع الكليا
ُشّرع قانون آخر لجامعة بغداد والذي بموجبه اعترف بقيام جامعة لها   1958التأكد من بلوغها المستوى العلمي المناسب. وفي سنة  

ة وتضم كليات )الحقوق / الهندسة / التربية / الطب / الصيدلة / اآلداب / التجارة / الزراعة /  مجلس يدير شؤونها العلمية واإلداري
الطب البيطري( كما وألحقت بجامعة بغداد معاهد عالية هي )معهد العلوم اإلدارية / معهد اللغات / معهد المساحة / معهد الهندسة 

 الصناعية العالي / معهد التربية البدنية(. 
العلمية والفنية ومد نطاق  الطلبة ومالكاتها  التوسع من حيث أعداد  التنموية فرضت على جامعة بغداد  العراق  لتزايد متطلبات  ان 

/ العلوم / الهندسة    الطب )كليات تضمنتنشاطها العلمي إلى مدن أخرى رئيسية في العراق لذا فقد أقيمت جامعة في مدينة الموصل 
ت العراقية والتي الزراعة والغابات / الصيدلة / الدراسات اإلنسانية / معهد للحاسبة( كما واقيمت العديد من الكليات ضمن المحافظا  /

وكانت جامعة بغداد منذ تأسيسها وحتى اآلن تستجيب بشكل سريع  الجامعات العراقية في المحافظات الحقا.  لتأسيساصبحت نواة  
لكل متطلبات خطط التنمية الوطنية وذلك من خالل زيادة أعداد الطلبة المقبولين في االختصاصات كافة وعلى مستوى الدراسات 

اسات العليا إلى جانب استحداث كليات جديدة التي بلغت حتى اآلن أربعاً وعشرين كلية فضالً عن أربعة معاهد للدراسات االولية والدر
العليا هي )المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / معهد التخطيط الحضري واإلقليمي / المعهد العالي الليزر والبالزما / معهد 

ي تتبعه زيادة في تنيات االحيائية( كما استجابت الجامعة أيضاً لزيادة التخصصات في مرحلة الدراسات العليا الالهندسة الوراثية والتق
 أعداد الطلبة المقبولين فيها. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84)
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 ( و )هشام منير(  Gropius Walterمجموعة من المهندسين المعماريين برئاسة االلماني )

 منطقة الجادرية في ستينات القرن الماضي وهم يشرفون على انشاء جامعة بغداد في 
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 بناية رئاسة الجامعة          

 
 بغداد جامعةحالي لدخل الالم قوس
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 نبذة عن كلية العلوم / جامعة بغداد
 

 

  
واالرتقاء بشعوبها وعلى كلنا يعلم ما للجامعات وكلياتها من دور رائد في بناء اإلنسان ومجتمعه وفي تقدم األمم وتحقيق الرفاهية  

مختلف األصعدة والعراق من الدول التي تؤمن بدور العلــــم والعلماء وبما يلبي احتياجاتها ويؤهلها لتحقيق أهدافها السامية. وكلية 
( حيث غرزت 1368جمادى األول    20م )الموافق  27/3/1949العلوم هي واحدة من الصـروح العلمية للعراق والتي تأسست في  

 بذرة األولى للتعليم الجامعي العلمي الحديث في العراق. ال
لثانوية في مدينة االعظمية واستمرت    كانت في االصل مقراً   التيكلية اآلداب والعلوم في بنايتها في االعظمية    العلوم باسمتأسست كلية  

حين انفصلت كلية العلوم واصبحت كلية قائمة بذاتها وكذلك كلية اآلداب. توسعت كلية العلوم بالتدريج  1953ككلية واحدة حتى سنة 
العلمية واصبحت البحوث  فيها  والعليا وتجرى  االولية  الدراسات  فيها  تُدّرس  اقساما ووحدات علمية جديدة  العلمية   وانشأت  الكلية 

العليا باللغة العربية وقد نشطت   ثم الدراساتالمتميزة واالولى في العراق.  لقد أقرت لجنة التعريب حينها في ان تكون الدراسة االولية  
 اق.والترجمة الى العربية لمناهج المستويين المذكورين تماشياُ مع حاجات النهضة العلمية التي شهدها العر التأليفلذلك حركة 

والعليا(   االولية  )الدراسات  وللمرحلتين  طيبة ورصينة  علمية  وسمعة  لكفاءات  امتالكهم  العملية  بالتجربة  الكلية  خريجوا  اثبت  لقد 
والتربية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارات  رفد  في  وساهموا  المختلفة  الدولة  مؤسسات  مختلف  تخرجهم ضمن  بعد  وعملوا 

ات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العلمية االخرى الحكومية واالهلية بالكثير من العلماء االكفاء كما والصناعة والصحة ومؤسس
اعتمدت عليهم الدولة في انشاء العديد من الجامعات العراقية االخرى كما وتعتمد حاليا العديد من الجامعات العربية على عدد من 

 خريجي هذه الكلية في الوقت الحاضر.
الندوات العلمية وتشكيل اللجان المختلفة واالنفتاح على مؤسسات   ةكلية باستمرار في تفعيل دور العلم في المجتمع من خالل اقامسعت ال

  قطاعاته الدولة االخرى لوضع الحلول التي تتعلق بالمشاكل التنموية المختلفة التي تواجهها ويواجهها المجتمع العراقي ضمن كافة  
 . يوم تأسيس الكلية )يوم العلم( في بالدنا بجدارة واستحقاق التنموية وبذلك أصبح

/ الرياضيات / علم الحيوان /علم النبات وفي وقت الحق    الفيزياء  /أقسام علمية هي أقسام )الكيمياء   تأسيسها خمسةضمت الكلية عند  
افتتحت الكلية )قسم علم األرض( هذا وقد   1953قسمي علم الحيوان وعلم النبات بقسم واحد سمي بقسم علوم الحياة(. وفي عام    أدمج

 1983تم استحداث اقسام علمية جديدة في الكلية لرفد قطاعات الدولة المختلفة بالعديد من االختصاصات النوعية حيث تم  في العام  
لم الفلك وفي السنوات التالية افتتح قسم ع  1998افتتح  قسم التقانة اإلحيائية ثم في العام    1993تأسيس قسم علوم الحاسبات وفي العام   

تم افتتاح  ثالث وحدات علمية تخصصية هي وحدة االستشعار عن بعد ووحدة امراض المناطق الحارة ووحدة تكنلوجيا المعلومات 
 . وكان اخرها مركز شبكات السيسكو

- 1962ماجستير واعقب ذلك في عام  في قسم الكيمياء لمنح درجة ال  1962-1961تم استحداث الدراسات العليا في كلية العلوم عام  
- 1966في قسم الفيزياء وعلوم الحياة ثم تبعها في العام    1966-1965استحداث دراسة الماجستير في الرياضيات ثم في العام    1963
قسم    1967 العام    علم االرضفي  في  الدكتوراه  دراسة  استحداث  في  السبق  الكيمياء  لقسم  كان  قسمي   1977-1976وقد  وضمن 

-1978واعقبها في قسم الفيزياء في العام    1978-1977حيث استحدثت فيهما دراسة الدكتوراه في العام    علم االرضاضيات والري
1979. 
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ً   1992في عام  اسست الكلية   ً   مكتبا الدولة   ومؤسساتوالذي يعتبر صرحاً علمياً متقدماَ يهدف إلى تنظيم العالقة بين الكلية    استشاريا
 والتقنيبالمستوى العلمي العالمي المتعارف عليه. ونظرا لهذا التوسع العلمي    والفنيةوالعلمية    الخدمات االستشاريةاألخرى لتقديم  

القديمة في األعظمية إلى  تها ومنجزاتها لذلك فقد انتقلت الكلية من بنايتهامرافقها ومنشا  وتتنوعكان البد من ان يتسع حجم الكلية  
توزعت أقسام الكلية على مساحة واسعة من األرض لتشمل أبنية حديثة مصممة    حيث  1982مجمع جامعة بغداد في الجادرية في العام  

ونظرا لزيادة اعداد الطلبة الدارسين فقد  ،الستقرارسمة الهدوء والنظام وا والعملبها حدائق تضفي على جو العلم  وتحيطتخصصية 
 الحاسبات ومرافق علمية وادارية متعددة. وعلومتقرر إنشاء أبنية جديدة لقسمي الرياضيات 

ية نظرا للنهضة العلمية والصناعية والتنموية الشاملة التي شهدها العراق فقد استوجبت هذه الحقيقة تهيئة اعداد كبيرة من الكوادر العلم
العديدة المتخصصة والمؤهلة للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية في العقود القليلة الماضية كما وازدادت اعداد طلبة الدراسات العليا 
ضمن مرحلتي )الماجستير والدكتوراه( ومن الجنسين بشكل ملحوظ حيث تنوعت اختصاصاتهم لتلبي متطلبات التنمية حيث رفدت  

العقود ا التخصصية وبهذا الكلية خالل  الدولة  لوزارات  الميدانية  العمل  في مواقع  للمباشرة  المختصين  الماضية االالف من  لسبعة 
حقة ملبية الحاجة المتزايدة الهذه الفترة والفترة ال  الكلية فيلقد تطورت نشاطات    اصبحت الكلية رديفا للخطط التنموية في العراق.

من خالل برامجها للدراسات العليا إلى دفع عجلة   سعت الكليةمرحلة إعادة البناء حيث  للمختصين مع حاجة المجتمع العراقي في  
العلمي   البحث  دعم  في  وكذلك  المختلفة  العلمية  المجاالت  في  العالية  البشرية  الكوادر  وتأهيل  وإعداد  المختلفة  بمجاالتها  التنمية 

الدولة وعقد الندوات   العلمية لدوائرتوفير االستشارات    لياتآوالمساهمة في خدمة المجتمع من خالل حل المشكالت كما تطورت  
تقدمت كلية العلوم بثبات نحو تحقيق أهدافها كما وسجلت نجاحاً تجاوز    ومنذ نشأتهاوالمؤتمرات وغيرها من المجاالت األخرى.  

الكليات في الدول العربية والع إذا ما قورنت بمثيالتها من  النامية. وإدراكاً من كلية التوقعات واحتلت مواقع متقدمة  ديد من الدول 
العلوم ألهمية الدراسات العليا في خدمة البحث العلمي وحل مشكالت المجتمع الفنية فقد تم افتتاح برامج للماجستير والدكتوراه في 

 عي. جميع االقسام العلمية روعي فيها أن تتماشى هذه الخطط مع التوجهات العالمية الحديثة في التعليم الجام
تهدف برامج الكلية المستقبلية إلى إتاحة الفرصة أمام العراقيين لمواصلة دراستهم العليا كذلك تشجيع البحث العلمي وتدريب الكوادر  
العراقية في مجال البحوث الصرفة والتطبيقية والتي تسهم في حل المشكالت العلمية التي تواجه قطاعات التنمية في العراق وتهدف 

البحوث المحلية واألجنبية. ان الخطط  ا الى فتضاي البحث العلمي مع الجامعات ومراكز  التعاون في مجاالت   االستراتيجية ح آفاق 
بان تكون كلية العلوم منارة علمية من خالل عقدها المستمر للمؤتمرات العلمية    هقد رسمت  خططا خمسية طموح  للكليةالمتتالية   

التدريبية وكذلك  والندو  التخصصيةوالمحاضرات    الدولية المؤسسات   المساهمةات والدورات  البرامج داخل  العديد من  في تطوير 
ورفع مستويات الكادر التدريسي المتميز والمتنوع اساسا    ومؤسساتهالحكومية وتوقيع العديد من االتفاقيات الدولية التي تخدم المجتمع  

ليكون خريجوا كلية العلوم ذوي كفاءة عالية برؤية محلية واقليمية ودولية لتبقى   وعطائه  أدائهوالمتخصص في    ودراسته  خبراتهفي  
 وخالل مسيرة لوم والتقنيات الحديثة.  التطوير المستمر وفي مواكبة احدث المستجدات في عالم الع  الكلية متأهبة للعمل الدؤوب  نحو

العلمية للدوائر  المعضالت  العديد من  العلم وحل  الذي ال ينضب في   نشر  العطاء  الكلية تمثل منبع  الماضية كانت  السبعين عاماً 
 ة علت األجيال شأعلى المناصب الميدانية والمؤسساتية وقد توارث  علمية شغلتالحكومية المختلفة وقد خرجت أجياالً كثيرة وطاقات  

للتقدم العلمي حيث حرص    اا بمواكبتهضالعطاء التي أنارت والزالت تنير طريق العلم لألجيال الحالية والقادمة. وتميزت الكلية اي
أساتذة الكلية على أن يكونوا على مستوى عال من الشعور بالمسؤولية والوعي العلمي وفي ضرورة أن يكون الخريجون مسلحين 

ومات العلمية وأعمقها رصانة. لقد أكدت نشاطات  الكلية بضرورة االهتمام بالمناهج التدريسية وتحديثها لمواكبة التقدم بأحدث المعل
مية هها ائالعلمي من خالل متابعة أهم االنجازات العلمية في جميع الحقول العلمية إضافة إلى االهتمام الكبير بمشاريع البحوث وايال 

دانية ضمن اقسامها المتعددة ناهيك عن عمليات  البحث والتقصي المختبري ومن خالل تلك المشاريع ومن  العلوم التجريبية والمي
خالل مشاريع طلبة الماجستير والدكتوراه يعمل الباحثون في  اقسام الكلية على معالجة المشاكل التنموية التي يعاني منها العراق مما 

عية التي شهدتها الكلية بأقسامها المختلفة والدور البارز في خلق جيل متطور مبدع ليمارس عكس قدرات الكلية وأقسامها والقفزات النو
 دوره  الفعال في التنمية االقتصادية للعراق. 

ن العراقيين من حملة شهادة الدكتوراه من الدول المتقدمة تصل إلى الكلية لتكون نواة جديدة ألعضاء ثيع تدفعة المب  1958في عام  بدأت   
و الكلية على بذل المزيد من  ية التدريسية وكانت هذه المجموعات تحمل آخر المستجدات العلمية في العلوم. وقد حرص تدريسالهيئ

لقب األستاذ األول في   األساتذة علىالجهد العلمي والتربوي لالرتقاء بمستوى الدراسات العليا وقد تمثل ذلك في حصول العديد من  
ان على آخرين منهم سمعة علمية جيدة داخل العراق وخارجه وقد شغل خريجو القسم مراكز حساسة الجامعات العراقية في حين ك

الدولة بكوادر علمية في المجاالت  الدولة بصفة وزراء وإداريين وباحثين إضافة إلى إن الكلية قد رفدت وال زالت مؤسسـات  في 
 المختلفة الصحية والصناعية. 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 12- 

 

 قسم علم األرض 

الكلية قصـــا  العليا من حملة شهادة لقد بذل أساتذة  الدراسات  الرصين وتخريج طلبة  العلمي  المستوى  للمحافظة على  رى جهدهم 
الماجستير والدكتوراه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت وال يزال يمر بها عراقنا الحبيب والتي أثرت سلباً على إمكانيات  

لعلمي. إن  رسالة كلية العلوم والتي تعمل جاهده لتنهل من صفوف العلــــم  الكلية من أجهزة ومواد كيمياوية الزمة وضرورية للبحث ا
يواجهها خدمة لعراقنا الحبيب الذي هو أحوج ما  والمعرفة ولتمد المجتمع بالكوادر العلمية لتزيل العواقب وتحل المشاكل العلمية التي

لمتقدمة ويكون ذلك بفتح آفاق التعاون مع المؤسسات و دوائر وف العلم والمعرفة والتي تشكل نواة للمجتمعات انيكون إلى مختلف ص
الدولة المختلفة للوقوف على حاجة البلد الفعلية من بحوث والتي من خاللها يمكن حل المعضالت التنموية المختلفة التي تواجه العراق 

واضحة في المشكلة   ؤيةخط بحثي مميز له ر  كما يركز على خلق روح التكامل البحثي  مع مؤسسات الدولة المختلفة والتي يكون لها
 التي يقوم بإيجاد حل لها. 

لجامعة بغداد هي من كليات االرث الحضاري للعراق واحدى الصروح الشامخة للمعرفة في عراقنا الحبيب   هإن كلية العلوم التابع  
علمية عريقة ومنهجية متخصصة عالية المستوى وقد  وتعتبر الرائدة بين كليات العلوم العراقية وتعد من الكليات الرصينة ذات تقاليد

من حملة الشهادات العلمية في الدراستين األولية والعليا في كافة االختصاصات للعلوم األساسية وكذلك   تخريج اآلالفأسهمت في  
   التطبيقية.

 

 
 1959عام   االعظمية العلوم فيواجهة كلية 
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  / كلية العلوم / جامعة بغداد علم االرضقسم 

 

 

 

 

 لتأسيسه الذكرى السبعينالى قسم علم االرض بمناسبة  زاعتزارسالة حب و
 في مسيرة المجد  تنطفئال   ةعلا ش... دوم علم االرضيا موطننا الثاني يا قسم ليك ا
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نحتفل في الذكرى ال    أنفسناحين يعتصر القلب ألما وحسرة وشوقا الى الماضي الجميل وحين نمسك بالقلب والقلم في وقت واحد نجد  
نود ان نعبر عن هذه المناسبة الجميلة بكلمات كلها شعر   ونجد باننا...     علم االرضقسمنا الغالي بحب وشغف ... قسم    لتأسيس   70

 نتأثر ر وقوة نتمسك بالذكريات المحفورة في صميم االفئدة على الرغم من كل الظروف الصعبة. ونحن  وموسيقى وقصائد وبإصرا
 واألحاديث واالشخاص واالماكن    األحداثبهذه الذكريات كثيرا للصدق والطيبة التي نجدها في ذكرياتنا كما هي تحدثنا وباستمرار  

المحبة.... ومع هذه الذكرى الجميلة نرى الحاجة   بوادرضي وبكل امانه وبكل  والمواقف وتنقلنا الى عالم جديد نحضر من خالله الما
بهذه المناسبة لنشعر بفرح كبير وفخر متميز للذكريات الجميلة الكثيرة التي جمعتنا  النفس واألحاسيس  الذكريات لنراجعالى وقفة مع 

وكما كنا سابقا   هالمؤكد نحن ال نحتفل كما هو متعارف علي  الصعبة التي مررنا بها.... ومن  والظروفبها بالرغم من قساوة االيام  
لسنوات طويلة... نعم نستطيع ان نتجاوز بعض من صعوبات هذه المشاعر من    موذلك لبعدنا عن الزمالء واالصدقاء الذين عشنا معه

الهموم اال وهي بعدنا عن القسم   كبرأخالل وسائل التواصل االجتماعي ويوميا تقريبا مع االصدقاء والزمالء ولكننا نقف االن امام  
اهديناك يا قسمنا العزيز سنوات العمر الطويلة السابقة حبا وعمال    نيران الشوق اليها.  نطفئ)بيتنا الثاني( ونحاول بشتى الطرق ان  

ا بحبك وحفظنا واجتهادا بخدمتك وبكل مرفق كنا نتواجد ونعمل فيه ولكن ال نجد االن ما نهديك سوى عميق محبتنا لك واجتهادن
الشوق لرؤيه احبائك من الخريجين   من وحشةتعاني    تقصير ألنكلذكرياتنا معك وقبل كل ذلك نرجو ان تقبل اعتذارنا وبكل صدق الي  

ا تتذكر الماضي الجميل حيث كنت ام الدنيا ورفعتها وسؤدد ضواصبحت انت اليوم اي ا.ضوممن عمل داخل اسوار حصنك الجميل اي
السعادة للكثير من طلبتك واالساتذة ... لذا فان احتفالنا اليوم بالذكرى السبعين لعرينك العظيم تشعل فينا مشاعر الحب والشوق الى 

هللا دوما ان يكحل   وندعولنفس بلقياك  والجلوس بغرفك واالطالع على قاعاتك ومختبراتك... ونحن نمني ا  بأروقتكلقاءك والسير  
  همرة ثانية قبل رحيلنا عن هذه الدنيا ...  وهنالك العديد من الهدايا اوصينا بها لك قسمنا العزيز لتتذكرنا مستقبال وسن  برؤياكاعيننا  

ا الغالي ونقول لهم ان كل  رب كريم ... وهنالك الكثير ممن يسال عن حبنا لك وولهنا بك يا قسمن  ونحن عندبها    وسأفرح بعد اخرى  
وطلبة   أساتذة / اعتزازك بمن بنوا صرحك الشامخ من محبيك من    األحبةشيء فيك مميز ... تاريخك   افراحك / احزانك عن فقدان  

رحلون  . ان ذكرياتنا معك ال تكفيها مجلدات ... نعم الجميع يالعفويةفي الزيارات الحقلية / موسيقاك    المميزةطيلة العقود / اغانيك  
عنك ومعك ومع زمالئهم واساتذتهم والسنوات التي قضوها بين   الجميلةعنك مع الزمن ولكنهم يرحلون مع كم هائل من الذكريات  

جوانحك حتى أصبحت انت جزءا من حياة وذكريات الجميع ... الذكريات التي تظل معهم جميعا وال تبارح خياالتهم مع مرور الزمن 
ى نحلم بك ونعيش ذكريات ايامنا معك في احالمنا وفي مخيلتينا رغم نزيف القلب لفراقك ودون ان ننساك ... لذا نحن محبيك سنبق

تداوي جروح الفراق عنك... ويا لها من ذكريات معك ... انك تربطنا بتربة الوطن الغالي وتزرع   ألنهاونبقى ملتزمين  بالذكريات  
اك وانت شامخ رغم الصعوبات وتعيد لنا مرة ثانية الشعور العالي بالمسؤولية وترسم  ك في المستقبل لنرئبلقا  اآلمالفينا دوما أجمل  

  األكاديمية على شفاهنا االبتسامة والضحكة على وجنتيك ... لقد أثرت ايجابيا بكل من درس وتعلم وتخرج منك وبكل من رافق مسيرتك  
نيها وكانت ابتسامتك دوما تحيي في نفوسنا الكثير من االمل في حتى وكانت وبكل تأكيد غنية بكل معا  ةالحيا  ةوكل من رافقك بمسير

 . الل لكل من حولك وكل من عمل معكظخيمة وارفة ال ظروفحلك الأالغد وكنت تعلمنا قوة التحمل وكنت وب
وان يسكن ارواحهم فسيح جنانه وان تبقى    باإلحساناني اتذرع الى هللا العزيز القدير إن يجازي من غادرنا من اساتذتي وزمالئي  
التي مشيناها معا وتبقى ذكراهم العطرة بيننا    الطويلةصورهم وذكراهم العطرة بيننا لتذكرنا بجمال وصدق وعظمة تلك المسيرة  

باقين من الزمالء  في الهللا  واستودعك يا  1968عام    التي مشيناها معا ومنذ  الطويلةلتذكرنا بجمال االيام الخوالي وصدق المسيرة  
والموفقية والسعادة والعمر المديد ... وفي   والسالمةواالساتذة وانت ال تضيع الودائع عندك يا رب العالمين امنحهم يا الهي الصحة  

شر عيدك السبعين يا قسمنا الغالي ... نقول ...  ايها الزمالء االعزاء خريجي القسم بانكم كنتم زمالء مخلصين لطيفي القول والمع
المخالفة ومحمودي الخالئق ومحتومي المساعدة   وجميليوجميلي المرافقة    وصبورينومرهفي اللسان وجليلي الحلم وشديدي االحتمال  

الشمائل وطيبي األخالق ومكتومي السر وكثيري البر وصحيحي األمانة وكريمي النفس ومضموني العون  ونبيليوكارهين للمباعدة 
  وصحبتكم فاء ومبذولي التضحية وحسني االعتقاد وعفيفي الطباع وواسعي الصدر ومجالستكم غنيمة  وكاملي الصون ومشهودي الو

بعض االبيات من احدى قصائد زميلنا االديب والشاعر الرائع )شاعر  باستعارةكريمة. ونود ان نختتم هذه الذكرى  ومؤاخاتكمسليمة 
 : القسم( الدكتور امين الياسي حيث يقول في بعض مقاطعها
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 االّ إنما الدنيــا َصديٌق تُصاحبُـــــه   ومبدأ حٍق قَل في الناس صاِحبُهْ 

 ترى في صديق الصدق لطفاً ورقةً     يعينك للحق الذي انَت طالبـــــــهْ 

 فمن فاته هــــذان حٌق وصـــاحـٌب     فلو ملَك الدنيــا لضاقُت مذاِهبــهْ 

 ومضيعـــــــاً     ومات شقيــاً لم تحقق رغائبُــــهْ وعــاش كئيباً خاسراً 

 ففَقُد صديٍق مخلٍص لــيس هينــــاً      ألفنــاهُ أعواماً وطابـت ترائبُــه 

 وذا َديَدُن الدنيـــا لقـــــاٌء وفرقــةٌ    ومن عرف الدنيا تهـون َمصـائُبـه

 

 

 2021واجهة قسم علم األرض سنة 

 
  ضعلم االرقسم  تأسيس

 
 األكاديمي والتطبيقي العلمية في ميادين العمل    كفاءتهمهو مدعاة فخر للجميع حيث أثبت خريجيها    علم االرضقسم  ان الكتابة عن  

والميداني كما انهم انتشروا في شتى بقاع العراق ليتعلموا ويعملوا وكذلك يعلموا في الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة ولكي  
بالسير على سلم    علم االرضهم أرقى المواقع االكاديمية والمهنية والتخصصية. لقد استمر قسم  وئ وجدارتهم في تب  كفاءتهميثبتوا  

تبع ذلك من انعكاسات على الوسط   العراق ومالصين من منتسبيها وخريجيها وحتى عند النكسات التي اصيب بها  االرتقاء بهمم المخ
اخرين. وعلى الرغم من كل هذه الجراح واآلالم   العلمية واستشهادذلك الى نزوح اعداد كبيرة من الكوادر    وأدىالعلمي والمهني  

ضمن المنطقة وكذلك ضمن   علم االرض  بركب اقسامدفاعها االيجابي لكي يلحق  وبان  علم االرضاستمرت المسيرة العلمية لقسم  
 العالم المتحضر. 

من المتخصصين ومن حملة شهادات الدكتوراه والماجستير الحاصلين عليها من أرقى    من التدريسيينيتضمن القسم حاليا اعداد   
ن هذه النخبة المتميزة من التدريسين قد آثرت على البقاء في . اعلم االرضالجامعات األجنبية اضافة الى من تخرج منهم من قسم  

البناء من جديد. لقد   العراق وإلعادةالعراق مهما جارت الظروف وقد عاهدت هللا سبحانه وتعالى على المضي قدما من اجل خدمة  
آلن ال يزال منبعا للعلم اذ نشر علوم  منذ تأسيسه ولحد ا بغداد.أقسام كليه العلوم في جامعة  كأحد 1953عام  علم االرض تأسس قسم 

الجيولوجيا    ةالجيولوجيا وساهم في تقديم المشورات العلمية لجهات عديدة وخاصة دوائر الدولة المختلفة كما انه ما انفض يخرج طلب
والعربية والعديد    ان وهم ال يزالون يعملون في مختلف الجامعات العراقيةنالذين كان من بينهم علماء واختصاصيون يشار لهم بالب

الناحية  العلمية فيما يتعلق باالختصاص. لقد تطور القسم تدريجيا من  الكثير من المعضالت  العالمية كما ساهم القسم في حل  من 
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اساتذته في تأليف العديد من الكتب المنهجية وفي اعمال ترجمة الكتب العلمية وضمن جميع االختصاصات    كما ساهمالعلمية واالدارية  
العلمية التطبيقية واالكاديمية. وظل القسم محافظا على سياقاته المعهودة ورصانته   الرصينة بأبحاثهمفد اساتذته المجالت العلمية ور

العلمية محاوال التطور ومواكبة النهضة العلمية العالمية كما حقق القسم انجازات علمية كثيرة على صعيد الدراسات العليا )الماجستير 
جيولوجيا العراق   دراسةاساتذتهم من    وبأشرافستطاع طلبته  االمتنوعة حيث    الجيولوجيةوكذلك على صعيد الدراسات    والدكتوراه(
والموارد    والمساهمة الثروات  تحديد  )النفطية    الطبيعيةمن  كالثروة  والفوسفات    والغازيةللعراق  كالحديد  المعدنية  والثروات 

ترسبات الخارصين والرصاص والنحاس والكروم فضال عن تحديد مواقع مواد البناء والبوكسايت والكبريت والخامات الفلزية و
السمنت والطابوق(. لقد ساهم القسم بدراساته في انشاء السدود الركامية   إلنتاج  األوليةواحجار البناء ومقالع المواد    بأنواعهاكالرمال  

في  التدريسيين  ودراسات  بحوث  ساهمت  كما  االراضي  الستصالح  المبازل  وشق  االصطناعية  البحيرات  وانشاء  والخراسانية 
ترابية والسيطره على تلوث المياه.  ومكافحة التصحر وفي السيطرة على حركة الكثبان الرملية والعواصف ال  البيئةالمحافظة على  

الطبقات / الجيوفيزياء / الجيوكيمياء والوقت الحاضر اختصاصات جيولوجية متنوعة وكثيرة مثل )المتحجرات    القسم فيويتوفر في  
الجيولوجيا    /  / البيئي  /    االقتصاديةالتلوث  النائي  التحسس   / الجيومورفولوجيا   / الرسوبيات   / المعادن   / الصخور  الجيولوجيا  / 

  تأسيسهالموارد المائيه / الجيولوجيا البيئيه / جيولوجيا العصر الرباعي(. لقد دأب القسم منذ    النفط /وجيولوجيا /    الهندسيةالتركيبية /  
د من  في تطوير المستويات العلمية للكلية والجامعة  وكذلك شملت العدي دورها  لتأخذعلى رفد الطلبة بكل ما يخدم المسيرة العلمية  

ضمن كلية العلوم في جامعة بغداد    علم االرضضمن الكليات العلوم ضمن الجامعات العراقية حيث يعتبر قسم    علم االرضاقسام  
في كليات العلوم االخرى في الجامعات العراقية نظرا لطاقتها االستيعابية الكبيره نسبيا في    علم االرض  ألقسام  األساسيةمن الركائز  

الدراستين االولية والعليا وفي االرتقاء بواقع بحوث الدراسات العليا والشروع في استخدام اللغة االنكليزية في قبول الطلبة ضمن  
تدريس وكتابة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه تماشيا مع خطة الكلية التنموية والتي لها التاثير الكبير في تطوير مستوى الطلبة  

العلمي وايصالهم الى اعلى المستويات الممكنة وفيما يخص تطوير الدراسة االولية يتم  تهيئة جميع    في تمكينهم من مواكبة التطور
ا المساهمة في توزيع الطلبة على تخصصات القسم ضمن خطط عادلة كما ويهتم القسم في توفير ضالمستلزمات العلمية للطلبة واي

احثين الطلبة مهيئين للدراسات العليا  مستقبال مثل التدريس باللغة االنكليزية  للربط بين الدراسة االولية والعليا ليصبحوا ب  الظروف
ضمن الدراسة االولية واستعمال احدث طرق تقنيات التدريس االلكتروني من خالل وحدة تقنية المعلومات وحث الطلبة على الدخول  

والمستدام  لرفع مستوى تصن الجاد  العلمية والعمل  االلكترونية  الطالب هو  للمواقع  ان  العالم. وطالما  المنطقة وفي  في  القسم  يف 
الركيزه االساس والذي اقيمت من اجله الجامعات لذا عمل القسم على توفير التعليم والتوجيه واالرشاد والعنايه كاملة له واعتماد 

المنشود  و الدراسات االولية في تحقيق هدفهم  ً سياسات قبول مرنه تراعي رغبة اطلبة  العليا من    في  ايضا الدراسات  قبول طلبة 
ماجستير ودكتوراه لرفع المستوى العلمي والنهضة من اجل خدمة المسيرة العلمية للعراق وكل هذا لم ياتي اجتهادا وال عن طريق 

واالقسام  والتي   والكلية والمعتمدة من قبل مجالس الجامعة القرارات المنفرده وانما اعتمد  على التعليمات االمتحانية النافذة  المقرة
تنص التقيد بالقوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها االكاديمية مع  
العليا  الدراسات  الى  الطلبة عند تقديمهم  ايجابا على  المنضبط الن ذلك سيؤثر  الطلبة  التخطيطي والميداني على سلوك  االشراف 

في الجامعات العراقية    علم االرضفي كلية العلوم بجامعة بغداد من اول اقسام    علم االرضويعد قسم    .الدراسيةبعثات والزماالت  وال
في الجامعات العراقية وعددها ثمان اقسام جيولوجية حاليا. لقد مر القسم عبر   علم االرضومنه قد تخرج معظم التدريسيين في اقسام  

تطورت فيه االختصاصات الجيولوجية وغطت مدى واسع من الفروع الجيولوجية الدقيقة. ان التخصصات   تاريخه بمراحل عديدة
التي تدرس واالبحاث العلمية لالساتذة ومشاريع طلبة الدراسات العليا التي يتم انجازها تتضمن )المتحجرات / الطبقات / المعادن / 

لمائية / جيولوجيا النفط / الجيولوجيا التركيبية / الجيولوجيا الهندسية / االستشعار  الصخور / الجيوفيزياء / الجيوكيمياء / الموارد ا
القسم   تمكن  لقد  البيئة(.   / بعد  في    عبر عقودعن  يعملون  والذين  البكالوريوس  االالف من حملة شهادة  تخريج  من  السنوات  من 
عات والمعاهد اضافة الى عمل عدد غير قليل منهم في دول  العراقية المختلفة والجام  والوزاراتالمؤسسات الجيولوجية الحكومية  

علم العالم المختلفة اضافة الى ذلك تم تخريج المئات من حملة الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه. ويمكن ان نلخص دور قسم  
ساسية للعمل الجيولوجي والخلفية  في الوقت الحاضر يرفد المؤسسات الجيولوجية بالخريجين الذين يمتلكون المهارات اال  االرض

يعمل من خالل المكتب االستشاري العلمي على حل المشاكل الجيولوجية والبيئية والهندسية    علم االرضالعلمية الرصينة كما ان قسم  
القسم   وغيرها والتي تواجه مؤسسات الدولة التخصصية مما يعزز دور القسم في حل مشاكل المجتمع العلمية اضافة الى ذلك دأب

على  اقامة دورات التعليم المستمر للمختصين في مؤسسات الدولة واقامة الندوات والمؤتمرات العلمية لتطوير قدراتهم بشكل عام  
كما ان المئات من االبحاث العلمية التي انجزت من قبل منتسبي القسم قد نشرت في المجالت العالمية واالقليمية والمحلية مما يعكس  

لمية للباحثين ودورهم الفاعل في خدمة العالم واالنسانية. ان طموح رئاسة القسم ومنتسبيه تتجاوز االعمال التي انجزت  الكفاءة الع
في السابق فهم يطمحون الى تتطوير قدرات التدريسيين من خالل التعاون مع الجامعات العالمية والى فتح اقسام جيولوجية متخصصة 
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العلمية واالدارية وساهم المختلفة لز  علم االرضفي فروع   الناحية  القسم تدريجيا من  لقد تطور  المجتمع.  يادة االسهام في خدمة 
 الرصينة بابحاثهم اساتذته في تأليف العديد من الكتب المنهجية وترجمتها وفي جميع االختصاصات ورفد اساتذته المجالت العلمية  

ال الصعبة  الظروف  واالكاديمية ورغم  التطبيقية  المعهودة  العلمية  سياقاته  على  القسم ظل محافظا  ان  اال  العراق  بلدنا  بها  مر  تي 
ورصانته العلمية محاوال التطور ومواكبة النهضة العلمية العالمية. لقد حقق القسم انجازات علمية كثيرة على صعيد الدراسات العليا  

المتنوعة   الجيولوجيه  الدراسات  صعيد  على  وكذلك  والدكتوراه(  طلبته  )الماجستير  استطاع  من    وبإشراففقد   دراسة اساتذتهم 
زيادة عدد نفوس العراق وبالنتيجة الزيادات الهائلة لخطط   جيولوجيا العراق والمساهمه من تحديد الثروات والموارد الطبيعيه للبلد.إن

التنمية خالل السنوات الخمسين سنة االخيره أدت إلى ضغط هائل على الموارد الطبيعية مما تطلب إعداد كوادر من المؤهلين في 
 .في العراق  دعم االقتصادولفة  المخت   نشطة التنمويةاالوبشكل مضطرد ومتصاعد لتحقيق التطور السريع والفعال لدعم    علم االرض

 

 
 علم االرضالواجهة االمامية لقسم 

 

 
 1965 ،في كلية العلوم / جامعة بغداد علم االرضقسم  بولتن مؤسسالبروفيسور 

 ( )من الصور النادرة
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 علم االرضاول هيئة تدريسية في قسم 

الذوات عبد هللا السياب وعدنان سعد هللا وعدنان عزيز نعوم وطارق صفاء الدين وجاسم على الجاسم وبولص يوخنا و ناهدة  )
 ( رغولي ويوناثان يو اشالق
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     علم االرض المحترمون  رؤساء قسمالذوات 

 
 االستاذ الدكتور راؤول متشيل )بريطاني الجنسيه( 

(1952 -1958 ) 
 

 
 

 المملكة المتحدة  –  جيوفيزياء –دكتوراه 

 
 االستاذ الدكتور ام . جي. بولتن )بريطاني الجنسيه( 

(1958 -1963 ) 
 

 
 

 المملكة المتحدة  –  جيولوجي -دكتوراه
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 محمد شعيب )باكستاني الجنسيه(  االستاذ الدكتور
(1963 -1965 ) 

 

 
 

 علم صخور  –دكتوراه 
 

 السياباالستاذ الدكتور عبد هللا شاكر 
(1965 -1967 ) 

 

 
 

 امريكا – علم الطبقات -دكتوراه
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 االستاذ الدكتور عباس البغدادي
  (1967- 1969 ) 

 

 
 

 سويسرا – جيولوجي -دكتوراه 

 

 االستاذ الدكتور سهل عبد هللا السنوي
(1969 ) 

 
 

 امريكا – جيوفيزياء -دكتوراه 
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 االستاذ احمد النجدي 
(1969 -1971 ) 

 

  
 

 المملكة المتحدة  – علم المتحجرات  –  ماجستير
 

 حامد خيوكة  مؤيداالستاذ الدكتور 
(1971 ) 

 

 
 

 امريكا  – جيولوجبا تحت السطح -دكتوراه
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 االستاذ طارق صفاء الدين
(1971 -1974 ) 

 

 
 المملكة المتحدة  –جيوفزياء  -ماجستير  

 
 االستاذ الدكتور عدنان باقر النقاش

(1974 -1975 ) 
 

  
 

 المملكة المتحدة  –  جيومورفولوجي -دكتوراه 
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 االستاذ الدكتور يحيى توفيق الراوي
(1975 -1981 ) 

 

  
 

 امريكا  – علم الصخور –دكتوراه 
 

 االستاذ الدكتور سهل عبد هللا السنوي
  (1981- 1989 ) 

 
 

 امريكا – جيوفيزياء -دكتوراه 
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   االستاذ الدكتور مقداد حسين علي الجباري
(1989 -1990 ) 

 

 
 

 المملكة المتحدة  -موارد مائية    – 1978  –دكتوراه 

 
 

 االستاذ الدكتور عبد هللا شاكر السياب
(1990 -1992 ) 

 

  
 

 أمريكا – علم الطبقات -دكتوراه
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 االستاذ الدكتور نضير عباس حسون االنصاري
(1992 -1993 ) 

 

 
 

 المملكة المتحدة  –موارد مائية   -دكتوراه
 

 االستاذ الدكتورعادل كمال جميل 
(1993- 1994 ) 

 
 

 المملكة المتحدة  –  جيوكيمياء -دكتوراه 
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 الدكتور مصطفى رشيد العبيدي
(1998 -1994 ) 

  
 

 المملكة المتحدة  – جيولوجيا التركيبية –دكتوراه 

 

 االستاذ الدكتور سعد سامي جاسم الشيخلي 
(1998 -1999 ) 

  
  

 المملكة المتحدة  –متحجرات دقيقة    –دكتوراه 
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 االستاذ الدكتور ثامر خزعل داوود العامري
(1999 -2000 ) 

 
 

 المملكة المتحدة  –بالينولوجي/ نفط   –دكتوراه 

 

 االستاذ الدكتور مازن يوسف تمر اغا
(2000 -2005 ) 

 
 

 المملكة المتحدة  –  علم الرسوبيات –دكتوراه 
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 الدكتور علي عاشور  
(2006- 2007 ) 

 

 
 

 العراق  –  علم المتحجرات –دكتوراه 
  

 الستاذ الدكتور سعد سامي جاسم الشيخلي  ا
 (2007- 2009 ) 

 

 
 

 المملكة المتحدة  –متحجرات دقيقة    –كتوراه د
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 قسم علم األرض 

 االستاذ الدكتور احمد شهاب البنا  
(2009 -2013)                                  

 
 

 العراق  –جيوفيزياء   -دكتوراه

 

 االستاذ الدكتور وليد عبد المجيد احمد  
(2013 -2015 ) 

 
 

 المملكة المتحدة  –تحسس نائي  -دكتوراه  
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 إسماعيل مرهونالدكتور سالم 
(2015 -2018 ) 

 
 

 العراق –  علم المتحجرات -دكتوراه
 

 لكبيسيامنال شاكر على الدكتورة االستاذ 

 ( ناآل ولغاية 2018)

 
 

 العراق  – تركيبية جيولوجيا –دكتوراه 
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 الوطني واالقتصاد  علم االرض
 

المتعددة حول العالم تتعرف وتعتمد اساسا على المفاهيم االقتصادية   او مفكر ان فلسفة المدرس الفكرية السياسيه  اي مهتماليخف على  
واقع وطبيعة الموارد المالية لهذه الدولة او تلك وان هذه الحقيقة تعتمد بدورها على طبيعة الثروات   علىبشكل عام والتي تعتمد اساسا  

والتصديري للموارد داخل البلد او المنطقة او العالم   والعمليالطبيعية وطبيعة تواجدها واستكشافاتها ومن ثم طبيعة التعامل الميداني  
اي ان اقتصاد اي دولة سيعتمد على هذه الثروات اساسا. ومن هنا تنبع حقيقة كون ان علم الجيولوجيا هو االساس الحقيقي القتصاديات 

 تمام.  اي بلد في العالم وفي مقدمة العلوم الطبيعية التي تولي لها الدول الكثير من االه
بدايات تشكيل االقتصاد العراقي منذ الثالثينات من القرن الماضي يعود الستكشافات   ى بأنولو عكسنا هذه الحقيقة على العراق نر

مورد   دوتحديدا من حقل كركوك حيث وفرت نتيجه بيعها ونتيجه بعض من انواع االستثمارات البسيطه لها الى ايجا  ازالنفط والغ
ضخمة  تحتيةاد بنى جالواقع بعد عقود من الزمن في اي اباشكال بسيطه حينها. لقد تطور هذ وفي بناء البلد ول لبدءالى ااقتصادي ادى  

مليار دوالر سنويا وانتقل   100تجاوزات    نسمه وبوارداتمليون    40التي تجاوزت ال    هنفوس  العراق وبأعداد لبناء    ومتنوعةوواسعة  
 ممكن لها ان تتقدم وبخطوات سريعة وواسعة الى امام. العراق بذلك )نظريا( الى دولة من ال

ان الحقيقة اعاله تعني ان علوم الجيولوجيا والجيولوجيون هم اساس في توفير مستلزمات البناء االقتصادي للعراق وليس فقط في 
الث الكثير من  قبل عقود بل شملت  كان  النفط والغاز كما  العارمجال  الدور  الطبيعية وهذا يوضح  بوات  قام  الذي  ن يالجيولوجي  هم 

مدى العقود السبعة الماضيه في بناء العقول   على علم االرضومن هنا تتوضح وبثقة دور قسم    ن على مدى عقود من الزمنيالعراقي
ى من خالل البحث  بقمختلف انواعها وبمختلف التخصصات للمساهمة في دعم االقتصاد العراقي وسي  علىوالخبرات الجيولوجيه و

 نية او التصدير المباشر لهذا الثرواتداستخراجه وتوفيرها ضمن الصناعات المع آلياتثروات الطبيعية وعن ال
 

 علم االرضلقسم والميداني الواقع العلمي واالداري 

 
الخمسينات    ةاالولى بداي  التأسيسعند سنوات    هالتنوع واالعداد المحدودة لمنتسبي  االرض بمحدوديةلقد تميز الواقع العلمي لقسم علم  

من القرن الماضي ولكن مع تواصل ارسال المبتعثين الى خارج العراق واستدامه برامج المبتعثيين السنويه ازدادت اعداد منتسبي  
وطبيعة االختصاصات لمنتسبي الهيئة التدريسية كانت تتباين من حين    بان اعدادوعت االختتصاصات الجيولوجيه علما  نالقسم وت

  51العلمية  بلغ العدد الكلي من التدريسيين في الوقت الحاضر وبمختلف درجاتهم  وعلمية متباينه. عموما ي  وظيفيةر والسباب  الخ
 االختصاصات الجيولوجية الرئيسية واعتمادا على درجاتهم العلمية يتوزعون كم يلي: وتدريسية ومن مختلف تدريسيا

 

 (11)األساتذة عدد 

   (10المساعدين )عدد األساتذة 

 مبتعث(  1)منهم  (21)المدرسيين عدد 

                                                           إجازة دراسية( 4مبتعث +  3)منهم  (9)المساعدين عدد المدرسيين 

 

 واعتمادا على شهاداتهم الجامعية يتوزعون إلى: 

  
 (41)حملة الدكتوراه    

 ( 10)حملة درجة الماجستير    

  

 المانح للشهادة يوزعون كما يلي:  على البلدواعتمادا 

 
 (11)خارج القطر   

 (40)داخل القطر    

 

 ( 3)والفنيين عددهم    (1)كما وان إعداد اإلداريين العاملين بالقسم يبلغ 
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 قسم علم األرض 

 تدريسية واالداريين والفنيين اء الهيئة الضن اعالحالية مكوادر القسم 
 

 

 اسماء االساتذة المتمرسين
  
 

الدولة المانحة  
 للشهادة 

 ت األسم الثالثي  اللقب العلمي األختصاص الدقيق  أعلى شهادة 

 1  معتز عبدالستار الدباس  أستاذ متمرس   جيولوجيا بحرية دكتوراه  المملكة المتحدة

 2 مازن يوسف تمراغا  أستاذ متمرس  الرسوبيات علم  دكتوراه  المملكة المتحدة

 

 

 اسماء االساتذة
 

الدولة المانحة  
 للشهادة 

 ت األسم الثالثي  اللقب العلمي األختصاص الدقيق  أعلى شهادة 

 1 أ.د. منال شاكر علي الكبيسي استاذ جيولوجيا التركيبية  دكتوراه  العراق

 2 شهاب البناء أ.د. أحمد  استاذ جيوفيزياء  دكتوراه  العراق

 3 أ.د. قصي ياسين سلمان الكبيبسي  استاذ موارد مائية  دكتوراه  العراق

 4 أ.د. أيسر محمد عبدالحسين الشماع استاذ جيوكيمياء  دكتوراه  العراق

 5 أ.د. بلسم سالم مجيد الطواش  استاذ موارد مائية  دكتوراه  العراق

 6 أ.د. صالح محمد عوض استاذ جيولوجيا العصر الرباعي دكتوراه  العراق

 7 أ.د. علي مكي حسين  استاذ جيوفيزياء  دكتوراه  العراق

 8 أ.د. حامد حسن عبدهللا  استاذ جيولوجيا الهندسية  دكتوراه  العراق

 9 أ.د. كمال كريم علي  استاذ جيوفيزياء  دكتوراه  العراق

 10 ناصرأ.د. مدحت عليوي  استاذ جيولوجيا النفط  دكتوراه  العراق

 11 أ.د. اياد علي حسين  استاذ علم الطبقات  دكتوراه  العراق
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 قسم علم األرض 

 

 اسماء االساتذة المساعدين
 

الدولة المانحة  
 للشهادة 

 ت األسم الثالثي  اللقب العلمي األختصاص الدقيق  أعلى شهادة 

 1 أ.م.د. سحر يونس جاسم استاذ مساعد متحجرات  دكتوراه  العراق

 2 أ.م.د. مرتضى جبار عيسى استاذ مساعد جيوكيمياء  دكتوراه  العراق

 3 أ.م.د. سالم اسماعيل مرهون  استاذ مساعد رسوبيةصخور  دكتوراه  العراق

 4 أ.م.د. سهاد خلف عبدالرزاق  استاذ مساعد جيوكيمياء  دكتوراه  العراق

 5 الحسين أ.م.د. فراس مظفر عبد  استاذ مساعد جيولوجيا اثارية  دكتوراه  العراق

 6 أ.م. لؤي سمير شاكر استاذ مساعد متحجرات  ماجستير  العراق

 7 انعام جمعة عبد هللا أ.م.د. استاذ مساعد جيوكيمياء  دكتوراه  العراق

 8 أ.م.د. ميسون عمر علي  استاذ مساعد صخور ومعادن دكتوراه  العراق

 9 صالح أ. م.د. افراح حسن  استاذ مساعد متحجرات  دكتوراه  العراق

 العراق
 هيدروجيوكيمياء  دكتوراه 

 10 أ.م.د. مصطفى علي حسن  استاذ مساعد

 

 اسماء المدرسين 
     

الدولة المانحة  
 للشهادة 

 ت األسم الثالثي  اللقب العلمي األختصاص الدقيق  أعلى شهادة 

 1 م.د. جنان منصور كورئيل  مدرس جيولوجيا التركيبية  دكتوراه  العراق

 2 م.د. بان صالح مصطفى مدرس جيوفيزياء  دكتوراه  العراق

 3 م.د. مؤيد جاسم رشيد مدرس جيومورفولوجي  دكتوراه  العراق

 4 م.د. ثائر ثامر الطيف  مدرس جيولوجيا الهندسية  دكتوراه  العراق

 5 م.د. محمود عبد االمير سلمان  مدرس جيولوجيا التركيبية  دكتوراه  العراق

 6 م.د. نجاح عبدالحسن عبد  مدرس جيوفيزياء  دكتوراه  امريكا 

 7 م.د. ياسمين خضير ابراهيم مدرس متحجرات دقيقة دكتوراه  ماليزيا 

 8 م.د. ثامر عبد هللا مهدي  مدرس علم الطبقات  دكتوراه  النرويج

 9 م.د. رشا فوزي فيصل   مدرس جيولوجيا النفط  دكتوراه  العراق

 10 م.د. زينب ضمد حسن مدرس طبيعيةجغرافيا  دكتوراه  العراق

 11 م.د. حسن كطوف جاسم مدرس صخور ومعادن دكتوراه  العراق

 12 م.د. رنا عباس علي  مدرس جيوكيمياء  دكتوراه  العراق

 13 م.د. اثير عيدان خليل  مدرس جيولوجيا التركيبية  دكتوراه  العراق

 14 أحمد كاظم عبيدم.د.  مدرس موارد مائية  دكتوراه  المملكة المتحدة

 15 م.د. لميس نزار عبدالكريم مدرس جيوفيزياء  دكتوراه  المملكة المتحدة

 16 م.د. براق عدنان حسين  مدرس جيولوجيا النفط  دكتوراه  العراق

 17 م.د. لمى جاسم محمد مدرس جيولوجيا النفط  دكتوراه  المانيا 
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 قسم علم األرض 

 اسماء المدرسين المساعدين

 18 صاحب م.د. اسامة سعد  مدرس جيوفيزياء  دكتوراه  المانيا 

 19 )مبتعث(  م. علي قيس يحيى مدرس جيوفيزياء  ماجستير  عراق 

 20 م.د. انوار كاظم موسى مدرس طبقات ومتحجرات  دكتوراه  العراق

 21 م.د. محمد حسن ناصر مدرس جيولوجيا هندسية دكتوراه  بريطانيا 
 

 

 
 

الدولة المانحة  
 للشهادة 

 ت األسم الثالثي  اللقب العلمي الدقيق  االختصاص أعلى شهادة 

 1 م.م. شذى فتحي حسن  مدرس مساعد جيولوجيا الهندسية  ماجستير  العراق

 2 م.م. علي رؤوف محمد جواد  مدرس مساعد موارد مائية  ماجستير  العراق

 3 م.م. حارث اسماعيل مصطاف مدرس مساعد صخور ومعادن ماجستير  العراق

 4 م.م. صفاء اديب صالح  مدرس مساعد صخور ومعادن ماجستير  العراق

 5 م.م. هند فاضل عبد هللا مدرس مساعد جيولوجيا بيئية ماجستير  العراق

 6 م.م. ايمان احمد محمد علي  مدرس مساعد موارد مائية  ماجستير  العراق

 7 )مبتعث(  م.م. مهند زهير مسلم مدرس مساعد علم الطبقات  ماجستير  امريكا 

 8 )مبتعث(  م.م. أحمد نعمة محمد مدرس مساعد جيوكيمياء  ماجستير  عراق 

 9 )مبتعث(  م.م. حادي سالم عبيد مدرس مساعد موارد مائية  ماجستير  امريكا 

 

 اسماء الفنيين واالداريين
 

 الشهادة  االختصاص  االسم  ت

1 
 س بكالوريو هندسة كيمياوي ن عبد الحسيهند حسن 

2 
 انسام خالد اسماعيل 

 س بكالوريو علوم تطبيقية 

3 
 حمزة محمد سعيد 

 س بكالوريو مبرمج 

4 
 رنا صفاء فخري

 س بكالوريو ادارية 
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 قسم علم األرض 

 تازداداعداد الطلبة المقبولين في القسم  ةضمن قسم علم االرض كانت جدا محدودة سابقا ولكن لزياد النظرية  دراسيةقاعات الالان 
 للقسم:  النظريةوفي الوقت الحاضر شملت القاعات  النظريةمعها القاعات التدريسية الستيعابهم وضمان انسيابية المحاضرات 

 

 
ت داعداد الطلبة المقبولين في القسم ازدا  لزيادةسابقا ولكن  جداً  ضمن قسم علم االرض كانت محدودة    العملي  سقاعات التدرياما  

 . معها القاعات التدريسية الستيعابهم وضمان انسيابية االعمال المختبرية
 : التاليةوفي الوقت الحاضر شمل القسم قاعات المختبرات التخصصية 

 الطاقة االستيعابية للقاعة  موقع القاعة رقم القاعة ت

1 G1 بناية القاعات الدراسية القديمة 

 األرضي()الطابق 

80 

2 G2 بناية القاعات الدراسية القديمة 

 )الطابق االرضي(

42 

3 G3 بناية القاعات الدراسية القديمة 

 )الطابق األرضي(

42 

4 G4 بناية القاعات الدراسية القديمة 

 )الطابق األول( 

42 

 

5 

 

G5 

 بناية القاعات الدراسية الجديدة 

 قرب مكتبة كلية العلوم

 األول( )الطابق 

 

60 

 

رقم   اسم المختبر  ت
 المختبر 

 لية عمل المختبر آ
 )يتم فيها تدريس المواد الجيولوجية التالية( 

 

1 

 

 

 

 مختبر  

 المتحجرات

 

 

 

E202 

 

 كورس المتحجرات الالفقارية لطلبة المرحلة الثانية للفصلين االول والثاني *

 * كورس المتحجرات الدقيقة لطلبة المرحلة الثالثة للفصل الدراسي االول

 الدراسي الثاني الثالثة للفصل* كورس البيئة القديمة لطلبة المرحلة 

 الدراسي االول * كورس الطبقات لطلبة المرحلة الثالثة للفصل 

 * كورس جيولوجيا العراق لطلبة المرحلة الثالثة للفصل الدراسي الثاني

 ت السطح لطلبة المرحلة الرابعة للفصل الدراسي االول تح اجيولوجي* كورس 

 * كورس جيولوجيا النفط لطلبة الرابعة للفصل الدراسي الثاني 

2 

 

 مختبر 

 الرسوبيات  

 

E102 

 

 

 كورس علم الرسوبيات لطلبة المرحلة الثالثة للفصل الدراسي االول * 

 * كورس علم الصخور الرسوبية لطلبة المرحلة الثالثة للفصل الدراسي الثاني 

المختبر من قبل طلبة الدراسات العليا في تحضير وفحص العينات   خدم* يست
 الصخرية والرواسب الخاصة ببحوثهم 

3 

 

 

 مختبر  

 الجيوكيمياء 

 

 

 

E103 

 * كورس الجيوكيمياء لطلبة المرحلة الرابعة للفصل الدراسي االول

 *كورس جيولوجيا الخامات لطلبة المرحلة الرابعة للفصل الدراسي الثاني 

المختبر من قبل طلبة الدراسات العليا في تحضير العينات وتحليلها   خدم* يست
 الضوء المنعكس   بواسطة مجاهروفحص عينات الخامات 

 * كورس الجيولوجيا البيئية لطلبة المرحلة الرابعة للفصل الدراسي االول

 * كورس التلوث البيئي لطلبة المرحلة الرابعة للفصل الدراسي الثاني 
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 قسم علم األرض 

 

4 

 

 

 

 مختبر 

لصخور  ا
 والمعادن

 

 

 

 

E121 

 * علم البلورات لطلبة المرحلة االولى للفصل الدراسي االول 

 * علم المعادن لطلبة المرحلة االولى للفصل الدراسي الثاني 

 * علم بصرية المعادن لطلبة المرحلة الثانية للفصل الدراسي االول 

 الثاني* علم الصخور لطلبة المرحلة الثانية للفصل الدراسي 

 * علم الصخور النارية لطلبة المرحلة الثالثة للفصل الدراسي االول

 * علم الصخور المتحولة لطلبة المرحلة الثالثة للفصل الدراسي الثاني 

المختبر من قبل طلبة الدراسات العليا والباحثين في فحص العينات  خدم * يست
 ب  والساليدات الصخرية والرواسب من خالل المجهر المستقط

5 

 

 مختبر  

الجيولوجيا 
 التركيبية 

 

 

E220 

 

 

 * الجيولوجيا التركيبية لطلبة المرحلة الثانية وللفصلين الدراسيين االول والثاني 

 * مادة الجيومورفولوجيا لطلبة المرحلة الثانية وللفصل الدراسي االول 

 لطلبة المرحلة الثانية للفصل الدراسي الثاني  * مادة التحسس النائي

* يتوفر في المختبر مجموعة كبيرة من الخرائط بمختلف انواعها ومقاييسها تستعمل 
 من قبل الباحثين وطلبة الدراسات العليا 

6 

 مختبر 

 الجيوفيزياء 

 

E227 

 * مادة الجيوفيزياء لطلبة المرحلة الثالثة وللفصلين الدراسيين االول والثاني 

من قبل الباحثين وطلبة  تستخدم* يحوي المختبر على مجموعة من االجهزة التي 
 الدراسات العليا  

7 
مختبر الموارد 

 المائية

 

E126 

 الدراسي الثاني * كورس الموارد المائية لطلبة المرحلة الرابعة للفصل  

 * كورس الجيولوجيا الهندسية لطلبة المرحلة الرابعة وللفصل الدراسي االول 

8 

 مختبر 

الحاسبات  
 للدراسات العليا 

 

E224 

المختبر في تدريس كورسات طلبة الدراسات العليا ويحوي المختبر على   خدميست
مجموعة من الحاسبات ومنصب عليها مجموعة من البرامج التي يحتاجها طلبة 

 ته ليكون قاعة دراسية ذكية أ كما ان المختبر تم تهي العليا،الدراسات 

9 

 مختبر  

الحاسبات 
 للدراسات االولية 

 

E203 

تدريس كورسات الحاسبات لطلبة الدراسات االولية للمرحلة   المختبر فييستخدم 
االولى والثانية ويحوي المختبر على مجموعة من اجهزة الحواسيب ومنصب عليها  

 البرامجيات الالزمة للتدريس 

10 
 المختبر  

 العراقي االلماني 

E123  في فحص وتحليل العينات  ستخدم تالمختبر يحوي مجموعة من األجهزة التي
 الخاصة بالباحثين وطلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات ودوائر الدولة  
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 قسم علم األرض 

 1985مختبر الجيوكيمياء سنة 
مقداد الجباري وطلبة  د. -عدنان النقاش   د. - شاذل طاقة ىارو د. –األستاذ احمد الشاكري  - محمد زكي  سنبرا د.من اليمين: 

 المرحلة الرابعة 

 

 طلبة المرحلة الرابعة والست واجدة  - د.مقداد الجباري، من اليمين: 1985مختبر المتحجرات سنة 
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 قسم علم األرض 

 

 

 

 1985مختبر الجيوكيمياء سنة 
  -ضياء الراوي  د. -نضير االنصاري  د. -الشيخلي د. سعد  -د. نبراس  -مقداد  د. - ىارود.  -د. عدنان النقاش من اليمين: 

 األستاذ احمد الشاكري وطالب المرحلة الرابعة



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 41- 

 

 قسم علم األرض 

 
 1985مختبر الجيوفيزياء سنة 

 )طالب ماجستير( وطلبة المرحلة الرابعة  د.نبيل يّسي و محمد مسلم -د.مقداد  -د.باسم رشدي  -األستاذ عدنان سعد هللا من اليمين: 
 

 مخزن القسم
الدراسات العليا اثناء اعمالهم الحقلية والمختبريه   ةاالولية والعليا وكذلك طلب  تلة عن تزويد المختبراوقسم مسؤليعد اهم وحدة ضمن ا

الميداني السنوي لطلبة    الى توفير  المختلفة اضافةوفي اجراء الدراسات لالبحاث    النهائية   المرحلةكافة مستلزمات العمل الحقلي 
 الزمة. لا ةالجيولوجيببعض االدوات  العلميةتزويد الطلبه اثناء سفراتهم  تستخدم معهزة المختبرية التي بالمواد واالج

 :يما يلوبشكل عام يحتوي المخزن على  

 معادن تيعدد من س .1

 سيت صخور متنوعة دد منع .2

 سيت مخادش معادن دد منع .3

 سيت نماذج متحجرات دد منع .4

 اشكال بلورات زجاجية .5

 متنوعةزجاجيات  .6

 ادوات حقلية:  .7

 
 
 
 
 
 

 بوصلة سلفا  •

 بوصلة برنتن •

 عدسة  •

 GPSجهاز تحديد المواقع  •

 بورد رسم •

 همر •

 وتد حديد •

 شاخص •

 عداد قياس ميكانيكي  •

 شريط قياس  •



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 42- 

 

 قسم علم األرض 

 المصلى
القسم وتمتاز بالهدوء الكامل    ةللطلبة يتكون من غرفتين االولى لطالبات القسم والثانيه لطلب  استحدثجد في القسم مصلى  وكما وي

اوقات تواجدهم بالقسم ويكون هذا المرفق    عموما فريضة الصالة بين يدي سبحانهُ وتعالى  خالل  ةلكي يؤدي الطلب   المطلقةوالنظافة  
 على طبيعة المصلى هذه وتشرف رئاسة القسم على هذا المرفق بشكل كامل ويومي.  للمحافظةتحت المراقبة 

 
 مكتبة القسم

 تقدم المكتبة  مع وجود قاعة متكاملة للدوريات والمجالت العلمية في القسم،  1983تأسست ضمن قسم علم االرض مكتبة في سنة  
طالب وطالبة من القسم ومن الباحثين اضافة    500خدماتها الى كافة الطلبة علماً بان من يستفيد من خدمات المكتبة شهرياً عدد يتجاوز  

 ومجالت. الى تقديم المساعدة للدوائر العلمية والبحثية من مصادر ودوريات 
  2007هذا وقد تم اعادة فتح المكتبة في القسم في عام  1989ة في عام  انتقلت مكتبة القسم الى المكتبة المركزية لكلية العلوم في الجادري

الى رسائل   باإلضافةطورت مفردات مكتبة القسم من الكتب التي تم اهدائها للقسم من االساتذة المتقاعدين او من عوائل المتوفين منهم  
ن بعض الجامعات والشخصيات العلمية العربية والعالمية الى تزويد المكتبة بكتب مهداة م  باإلضافةواطاريح طلبة الدراسات العليا،  

 مستمر. وبشكل 
تمت االرشفة االلكترونية لجميع المصادر من كتب ودوريات واطاريح وهناك مشروع قيد التنفيذ وهو امكانية ربط مكتبة القسم ضمن 

ف العالمي المتبع في تصنيف وفهرسة الكتب والمراجع المكتبة المركزية لجامعة بغداد بالمكتبة االلكترونية الدولية والذي يعد التصني
 العلمية.

المصادر العلمية التي ترفق معها اساليب التوضيح او االقراص الليزري.    أحدثالمكتبة في الفترة االخيرة على شراء    تلقد حرص
 لغرض مواكبة التطور والتطلع الى المكتبات العالمية. 

مسؤولي مكتبة القسم وطلبة الدراسات العليا وبشكل مباشر قد طورت واقع العمل العلمي للمكتبة  ان توفير الواقع االلكتروني من قبل 
وتحديثها بكل ماهو جديد من مختلف مكتبات العالم والمواقع االلكترونية المتوفرة ضمن شبكة المعلوماتية حول العالم وبهذه النشاطات 

 ويها مكتبة القسم االالف.تجاوزت اعداد الكتب واالطاريح والمجالت التي تحت

 

 
 

 
 
 

كتبتها  مالرئيس الفرنسي جاك شيراك يزور جامعة بغداد و
المركزية ويلتقي ببعض الطلبة على هامش زيارته للعراق في  

 نادرة(ال م )من الصور1974كانون االول عام 
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 قسم علم األرض 

 
 2021سنة  القسمإلى مكتبة  لتي تبرع بهاا لبروفيسور األمريكي روبرت گاريسونالمكتبة الشخصية الخاصة با

 
  علم االرضقسم ضمن والعلمية والمجتمعية  والثقافية  النشاطات الرياضية

 
الت )كرة القدم وكرة اصفية لقسم علم االرض بتشكيل طلبة القسم لفرق رياضيه تخصصية وخاصة في مجالتميزت النشاطات ال

الكليات األخرى  مع فرق  وكذلك  المختلفةبين فرق اقسام الكلية  وكرة السلة( وبمشاركه هذه الفرق  في المسابقات الرياضية الطائرة
وكان الدعم لها من قبل  تحت اشراف وحدة النشاط الرياضي في الكليةضمن كليات جامعة بغداد وجميع هذه النشاطات كانت تجري 

طات للمشي حول بناية الجامعة في الجادرية ويشترك فيها مع الطلبة اساتذة اارة القسم وطلبه القسم بدون حدود كما كانت تجري نشاد
مراسيم تجري سنويا لتكريم المتميزين من الرياضين ضمن القسم وباحتفال طالبي متميز   كمن القسم وبكل فرح وسرور وكانت هنال

 االن ولو بشكل  محدود  وتستمر هذه النشاطات لحد 
 

 

 عباس البغدادي  القسم الدكتور( بحضور رئيس 1970الكلية )لبطولة  السلةالقسم لكرة  مباراة فريق
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 قسم علم األرض 

 

 

 رئيس القسم  الدكتور عباس البغدادي بحضور ( 1970الكلية )لبطولة   السلةصورة عن مباراة فريق القسم لكرة 
 

 
المسابقات الرياضية التي تتم بين اقسام كلية العلوم وبين الكليات األخرى مثل مباريات كرة القدم مشاركة عدد من طلبة القسم في 

 وكرة السلة وكرة الطائرة تحت اشراف وحدة النشاط الرياضي في الكلية 
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 قسم علم األرض 

 
 2014-2013فريق طلبة قسم األرض للعام الدراسي 

 

 
ونقيب  بحضور عميد الكلية ورئيسة القسم  نقابة الجيولوجيينفريق  معمباراة فريق القسم  في قسم علم األرض أساتذة فريق 

  2021عام الجيولوجيين 
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 قسم علم األرض 

 الموسم الثقافي العلمي 
تلقى   بشكل عام والتي كانت    علميةالمحاضرات  الللقسم فكانت تتمثل بطيف واسع من النشاطات المتمثلة بة  سم الثقافيانشاطات المو  اما  

 ً بسبب ظروف  من الدراسات العليا وبحضور الكادر التدريسي والطالب والعلمية(  قاعة الشهيد عصام الراوي للمناقشات  )في    حضوريا
 ورش العمل و  بحت النشاطات العلمية المتمثلة بمثل هذه المحاضراتالحظر الصحي وانتشار جائحة كورونا والتباعد االجتماعي أص

مشاركة واسعة من تدريسيين وباحثين وطلبة دراسات عليا من مختلف هذه التقنية    حققت معتنعقد بشكل الكتروني والتي    والندوات
 .الجامعات العراقية والعربية باإلضافة الى الباحثين من الدوائر والمؤسسات ذات الصلة بالتخصص

القسم   م  بإعدادنجح  تدريسيين  شوإقامة محاضرات  مع  وامريكية بحضور  تركة  أوروبية  جامعات  من في  العليا  الدراسات  طالب 
وارتقت الى حدود النشاطات   العلميةالطرفين ولقد توسعت افاق هذه النشاطات بشكل واسع وواضح وتباينت نوعية هذه النشاطات  

 . ا الصددو حصول القسم على شهادات تقديرية وطنية ودولية بهذ الدولية والمشاركة ذات المستوى الدولي  
 امثلة مختارة من نشاطات القسم الثقافية خالل السنوات الثالثة الماضية وفي ادناه  

 
 ( 9/7/2021لغاية  و 2018/ 1/ 7) النشاطات العلمية للفترة 

 تاريخ النشاط نوع النشاط مكان العمل عنوان النشاط  اسم المحاضر ت

قسم علم االرض/   الهيدروكربونية في العراق المكامن  ا.م.د. مدحت عليوي ناصر  1
 7/1/2018 محاضرة  كلية العلوم 

قسم علم االرض/   اراء جديدة حول اسباب حدوث الهزات االرضية  ا.د. فتيان الراوي 2
 14/03/2018 محاضرة  كلية العلوم 

قسم علم االرض/   دور الجيولوجي في مشاريع السدود  السيد شامل جواد  3
 4/2/2018 محاضرة  العلوم كلية 

 قسم علم االرض  4
مؤتمر جيولوجيا الصحراء الغربية العراقية وثرواتها  

 الطبيعية 
قسم علم االرض/  

 18-2018/4/19 مؤتمر  كلية العلوم 

5 

 د.سامح وسام  

قطاعي النفط والمياه   ةلإلدارالتحديات الحالية والمستقبلية  
 في العراق 

خبير 
خبير جيولوجي   د.ناهض ظاهر   4/5/2018 حلقة نقاشية  جيولوجي/المانيا

 متقاعد 

ا.م.د. رافع عباس  6
 البلداوي

العمل  واوراقمهارات العرض والتقديم التفاعلي للبحوث 
 العلمية 

جامعة الكرخ  
 15/10/2018 محاضرة  للعلوم 

 م.د. حسن كطوف جاسم  7
Iraqi Quality Standard and its importance 

in Scientific Researches 

قسم علم االرض/  
 كلية العلوم 

 2018/ 11/ 21 محاضرة 

ا.م.د. ناهض موسى   8
 طلفاح 

 2018/ 11/ 26 محاضرة  جامعة النهرين  االيجابية  والطاقةالصحة النفسية  

 ا.د. سعد زاير جاسم  9

The Tectonic Development of the Arabian 

Plate and its Effect on the Basins and their 

Hydrocarbon Plays 

 خبير جيولوجي
 )المملكة المتحدة(

 2018/ 11/ 27 محاضرة 

االستشاري الدكتور فالح  10
 حسن عوينة 

خبير جيولوجي  مقدمة في المعكوس الزلزالي والتوصيف المكمني 
 2018/ 11/ 28 محاضرة  (كندا)

 Petroleum Geologists from L2G عطاء الموسويد. فرات  11
جامعة الكرخ  

 للعلوم 
 4/12/2018 محاضرة 

 تطبيقات العلوم الجيولوجية في دراسة االثار  ا.م.د. سحر يونس جاسم  12
قسم علم االرض/  

 5/12/2018 محاضرة  كلية العلوم 
 جامعة كربالء  د. عمار الخفاجي 

 المناخية اسبابها والتوقعات المستقبلية التغيرات  د.ثائر رومي  13
الجامعة  

المستنصرية/ قسم  
 علوم الجو

 2018/   12/ 9ا  محاضرة 

  جامعة لوليو اسباب الشحة المائية وكيفية تجاوزها  د. نضير االنصاري 14
 11/12/2018 حلقة نقاشية  / السويد  التقنية
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 قسم علم األرض 

 ا.د. صالح محمد عوض  15
  وعالماالحجار الكريمة والمعادن الثمينة بين الجيولوجيا  

 المجوهرات 
قسم علم االرض/  

 12/12/2018 محاضرة  كلية العلوم 

 Geological Modelling Using petrel Software د. عصام زاير جاسم  16
  خبير جيولوجي

 )كندا(
 2018/ 12/ 30 محاضرة 

 Petrophysics Well Log Analysis د. عصام زاير جاسم  17
خبير جيولوجي  

 )كندا(
 2018/  12/ 31 محاضرة 

خبير جيولوجي   ادارة صراع المياه  سامح وسام المقدادي 18
  8/1/2019-7 ورشة عمل  )المانيا( 

قسم علم االرض/   المستوى االول  Arc-GIS ا.د.منال شاكر علي  19
 كلية العلوم 

  21/2/2019-17 ورشة عمل 

 ظاهر معروف  ضناه د. 20
التمثيل الرقمي لنضوج الصخور المصدرية وتكون  

 الهيدروكاربونات في العراق 
  الخبير النفطي

  26/2/2019 حلقة نقاشية  متقاعد 

قسم علم االرض/  المجهر العاكس تحتالتدريب العملي لتشخيص معادن الخامات  صالح محمد عوض  ا.د. 21
 28/2/2019-24 ورشة عمل  العلوم كلية 

قسم علم االرض/   المستوى الثاني  Arc-GIS ا.د. منال شاكر علي  22
 كلية العلوم 

  7/3/2019-3 ورشة عمل 

23 
االستاذ الزائر الدكتور 

 رياض الرحماني 

Sequence stratigraphy and depositional 

systems of Sandstone reservoirs 

خبير جيولوجي  
 )كندا(

  6/3/2019-2 ورشة عمل 

24 
قسم علم االرض/   التلوث البيئي لمقالع المواد االنشائية ا.د. حامد حسن عبداللة 

 د.ثائر ثامر الطيف   16/3/2019 محاضرة  كلية العلوم 

قسم علم االرض/   الصناعات االنشائية وتأثيراتها على البيئة د.حسن كطوف جاسم  25
  16/3/2019 حلقة نقاشية  كلية العلوم 

 د. صالح محمد عوض  26
التنمية المستدامة للمتنزهات الجيولوجية المحتملة )بحيرة  

 ( واالهوارساوة  
قسم علم االرض/  

  14/4/2019 ندوة علمية  كلية العلوم 

خبير جيولوجي   استراتيجية السياسة المائية في حوض دجلة والفرات  د. سامح وسام المقدادي 27
 22/4/2019 ندوة علمية  )المانيا( 

نقابة الجيولوجيين مع   28
 قسم علم االرض 

قسم علم االرض/   عشر  الجيولوجي السابعالمؤتمر 
 25/4/2019-24 مؤتمر  كلية العلوم 

 التطور التكتوني لحافة الصفيحة العربية  د. سعد زاير جاسم   29
خبير جيولوجي 
 30/4/2019 قاشية نحلقة  )المملكة المتحدة(

 خبير نفطي متقاعد د. ناهض ظاهر معروف 

 د. صالح بيرقتوتان  30
Volcano Complex: Agri (Ararat), Turkey 

Case Study 

جامعة اكدير 
 التركية 

 13/5/2019 محاضرة 

31 
 ا.د. منال شاكر علي 

 مهارات العمل في الورش الجيولوجية الميكانيكية 
جامعة بغداد /  

العلوم /  كلية 
 قسم علم االرض 

 م.د. حسن كطوف جاسم  29/1/2020-25 ورشة عمل 

 فايروس كورونا  م.د. سعد طه مطلك  32
جامعة االنبار / 
كلية العلوم /  

 قسم علوم الحياة 
 10/2/2020 محاضرة 

 اسس كتابة بحث مشروع التخرج  ا.د. صالح محمد عوض  33
جامعة بغداد /  
كلية العلوم /  

 االرض قسم علم 
 4/6/2020 محاضرة الكترونية 

34 
 ا.د. منال شاكر علي 

How to write a Scientific paper 

جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

ورشة عمل   االرض 
 9/7/2020 الكترونية 

ا.د. نضير عباس 
 االنصاري

جامعة لوليو  
 التكنولوجية / السويد 

35 
 ا.د. منال شاكر علي 

Blended Learning is a Future Necessity for 

Iraqi Universities 

جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

ورشة عمل   االرض 
 28/8/2020 الكترونية 

جامعة برافورد /  ا.د. رامي حكمت الحديثي
 المملكة المتحدة



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 48- 

 

 قسم علم األرض 

36 
 The genesis of iron oxide-copper-gold ا.د. منال شاكر علي 

deposits: Evidence from the Kiruna district 

and Urals 

جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

ورشة عمل   االرض 
 4/9/2020 الكترونية 

تن / اي جامعة بر ا.د. مارتن سميث 
 المملكة المتحدة

37 
 ا.د. منال شاكر علي 

Advancement of Iraqi Universities 

Education 

جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

ورشة عمل   االرض 
 11/9/2020 الكترونية 

 ا.د. رافد الخضار 
جامعة ليفربول 
جون مورز / 
 المملكة المتحدة

38 

 ا.د. منال شاكر علي 

Hydropollcies of Tigris and Euphrates 

Basins 

جامعة بغداد / كلية  
قسم علم  العلوم / 

ورشة عمل   االرض 
 25/9/2020 الكترونية 

ا.د. نضير عباس 
 االنصاري

جامعة لوليو  
التكنولوجية /  

 السويد 

39 
 Paleoenvironments determination and their ا.د. شريف فاروق محمد 

application in Sequence Stratigraphy and 

Petroleum Exploration 

وزارة  معهد بحوث البترول /  
التعليم العالي والبحث  

ورشة عمل   مصر العلمي/
 22/10/2020 الكترونية 

 ا.د. منال شاكر علي 
جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

 االرض

 قسم علم االرض  40
المؤتمر الدولي االول للتراث الجيولوجي والسياحة  

 الجيولوجية 

جامعة بغداد / كلية العلوم /  
 األرض قسم علم 

بالتعاون مع متحف التاريخ  
 الطبيعي 

 11/11/2020 مؤتمر 

 المهارات االساسية للتصوير الفوتوغرافي الحقلي  م.د. حسن كطوف جاسم  41
جامعة بغداد /  
كلية العلوم /  

 قسم علم االرض 
 24/11/2020 محاضرة 

 ا.د. مقداد حسين الجباري 42
التغيرات المناخية وتاثيراتها السلبية على برامج التنمية  

 المستدامة ضمن المجتمعات النامية 
استشاري الموارد 
المائية والبيئية /  

 ونيوزلندا استراليا 

ورشة عمل  
 5/12/2020 الكترونية 

 القوى المحركة للصفائح التكتونية ا.د. باسم رشدي حجاب  43
استاذ الجيوفيزياء 

جامعة بغداد /  في 
كلية العلوم / قسم  
 علم االرض سابقا 

 9/1/2021 محاضرة الكترونية 

 
44 

 م.د. حسن كطوف جاسم 
 للجيولوجيينمهارات برنامج الفوتوشوب المختصرة 

جامعة بغداد /  
كلية العلوم /  

 قسم علم االرض 
 12/1/2021 محاضرة 

 

  م.د. اثير عيدان خليل 

 المؤتمر الدولي الثالث لدراسات نفط العراق االرض قسم علم  45
جامعة بغداد / كلية العلوم /  

 األرض قسم علم 
بالتعاون مع وزارة النفط  

 العراقية 
 21/1/2021-20 مؤتمر 

 

 

 المجال المغناطيسي االرضي وتطور الحياة  ا.د. باسم رشدي حجاب  46
استاذ الجيوفيزياء 
في جامعة بغداد /  

العلوم / قسم  كلية 
 علم االرض سابقا 

  30/1/2021 محاضرة الكترونية 

 
 شوت ا.د. كريستوف  47

Managed aquifer recharge-one piece in the 

puzzle for sustainable water use in water 

Scarce countries 

استاذ الموارد المائية  
والجيولوجيا البيئية في  
قسم الجيولوجيا والمواد  

جامعة دارمستادت  /
 التقنية / المانيا 

  9/2/2021 محاضرة الكترونية 

 شوت ا.د. كريستوف  48
The Agricultural Nitrate problem- 

Hydrochemical Background 

استاذ الموارد المائية  
والجيولوجيا البيئية /  

قسم الجيولوجيا والمواد  
جامعة دارمستادت  /

 التقنية / المانيا 

  10/2/2021 محاضرة الكترونية 
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 ا.د. فالنتاين نزنجونج  49
Production and Use of Biochar to Remove 

Contaminants from Wastewater 

استاذ الجيوكيمياء 
البيئية / قسم 
الجيولوجي / 

جامعة جورجيا / 
 الواليات المتحدة

  1/3/2021 محاضرة الكترونية 

 الية التقييم وتامين االمتحانات االلكترونية ا.د. رامي حكمت الحديثي 50
استاذ التكنولوجيا  
الصناعية وادارة  
العمليات/ جامعة  

 بريطانيا  -برادفورد
  31/3/2021 محاضرة الكترونية 

51 

 ا.د. منال شاكر علي 

 االصل التركيبي والحركي النطقة الكسور في حوض اناداركو 

جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

  9/4/2021 محاضرة الكترونية  االرض 
جامعة اوكالهوما /   ا.د. مولي توركو 

الواليات المتحدة  
 االمريكية 

كلية العلوم /   مشاركة قسمنا بمعرض الكلية للنتاجات العلمية  قسم علم االرض  52
  14/4/2021 معرض  جامعة بغداد 

كلية العلوم /   معرض الجامعة المركزي للنتاجات العلمية  قسم علم االرض  53
  17/5/2021 معرض  جامعة بغداد 

54 

 ا.د. مدحت عليوي ناصر 

االسباب الجيولوجية و مواصفات   -مشاكل حفر االبار النفطية 
اطيان الحفر.. التوقعات من خالل المسوحات الزلزالية و  

 قراءة المجسات .. طرق الوقاية و المعالجة للمشاكل( 

جامعة بغداد/  
  كلية العلوم

ورشة عمل  
 الكترونية 

27-28 /5  /
2021 

 

م.د. عبدالحسين نعمة  
 شناوة 

جامعة العين / 
كلية هندسة  

 النفط 
 

جامعة البصرة /   م.د. فهد منصور صقر 
 كلية العلوم 

 

وتدير الورشة )ا.د. منال  
 شاكر علي( 

كلية العلوم /  
 جامعة بغداد 

 

 

55 
 .د. منال شاكر علي ا

 مستدامة لموارد المياه في العراق   التعاون الدارة

جامعة بغداد /  
كلية العلوم /  

حضورالورشة ا.د.   قسم علم االرض 
 19/6/2021-17 منال شاكر علي 

 

منظمة البرلمان   د. سامح وسام المقدادي
  االلمانية

 

 

56 

 ا.د. حسين احمد التميمي 

What shall I do after graduation ? 

استاذ هندسة النفط  
ومدير التدريب والتعليم  

الدولي في مركز 
NWEAT  ليفربول

 المملكة المتحدة 
ورشة عمل  

  7/2021/   10-9 الكترونية 
 ا.د. منال شاكر علي 

جامعة بغداد / كلية  
العلوم / قسم علم  

 االرض 
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 مجتمعية ال النشاطات
هم الستذكار  لالساتذه المتوفينالخاصة    التأبينفي جلسات    النشاطات المشاركه  مقدمة هذاكثيرة ومتعددة وتاتي في    القسم فهيضمن  

بالمناسبات الشخصية لالساتذه من منتسبي   تعن االحتفاال  االكاديميه ناهيكخالل مسيرتهم    هية والجامعكلواستذكار عطائاتهم للقسم وال
 ة الخاصة  لميوطنية والعلقسم وكذلك ضمن المناسبات الا

 

 

 في ذكرى استشهاد االستاذ الدكتور مظفر محمد محمود 
 

في 
  حيل االستاذ الدكتور عدنان النقاشرذكرى 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 51- 

 

 قسم علم األرض 

  
 

 
   االكاديمية السنويةللتدريسين في المناسبات  المشاركة الجماعية

  

 
 تدريسيي القسم في منتصف التسعينات 
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 د.سهل السنوي –د. مقداد الجباري  –ا. عدنان عزيز نعوم  -الراوي د.يحيى

 

 
 د. نبيل يسي –د. نضير االنصاري  –د. مقداد الجباري  –د. باسم رشدي 

 

 

 د. طارق الشبل –د. جواد زوين  –د. سهل السنوي  –د. عادل كمال  –د. مقداد الجباري 
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 د. سهل السنوي –د.مقداد الجباري  –د. نضير االنصاري 

 

 
 صور للتدريسيين في بعض من مناسباتهم الشخصية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2018سنة  االخوة د.سعد زاير ود.عصام زاير ود.رافع زاير للقسمالخبراء الجيولوجيين زيارة  
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2020- في شهر شباطدعوة إفطار لطالب القسم بمناسبة عودتهم لمقاعد الدراسة بعد انقطاعهم عن الدوام 

 
 2012- حفلة توديع االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري من رئاسة الهيئة االدارية لمجلة كلية العلوم

 

 
 2012-األرضمن قسم علم  هحفلة توديع االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري بمناسبة تقاعد
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 2015حفلة توديع األستاذ الدكتور علي كيارة بمناسبة تفاعده سنة 

 

 
 2018.د. مصطفى العبيدي بمناسبة تقاعده سنة .متوديع ا

 

 
د.ايتن هادي و ا.م. احمد  م.د. مصطفى العبيدي و ا.د. ثامر الشمري و ا.م. دريسيين )ا.د. فتيان الراوي و ا.احتفالية توديع الت

  2018الشاكري( بمناسبة تقاعدهم سنة 
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روف  ظالب الكثير من الجهد واالستعداد وتهيئة  مهمة وليست بالسهلة وتتطل  لةأخالل مس  منللقسم  المجتمعية  ا النشاطات  ضايتتضح  و
النشاطات وتفاصيلها   هصل الى اهداف هذاالتو  آليات  منهم وتركتالقت االستحسان لدى العديد  طلبة لكي يتفاعلوا معها ايجابيا ولل

ات العلمية التخصصية في  احدى الوحدد اجتهدت  وفي هذا الصد  التدريسية.ة  أالى السادة الراغبين من اعضاء الهي  هاليتآوانواعها و
مواضيع   بإبعادلها صلة    متنوعةالدراسين لمواضيع    المجتمعية للطلبةالقسم )وحدة الموارد المائية( بعمل الكثير من النشاطات الثقافية  

المائية بشكل عام ناهيك ع الثقافية والعلمية والمجتمعية لرفع مستويات    نالموارد  – العلمية    –الثقافية    الطلبةالعديد من المواضيع 
 المجتمعية.  

لقاء محاضره في يوم متميز ووقت متميز ولفترة زمنية محدود حول موضوع  االنشاطات تميزت بتنوعها من خالل    عمل هذه  آلياتان  
النشاطات   الطلبه وفي احيان معينه تم دعم هذه  المباشره حولها مع  الحوارات  ر بعرض بعض الصو  العلميةمعين والتركيز على 

بشكل   المحاضرةالى توزيع صفحة او صفحتين مطبوع عليه موضوع    إضافةالتطبيقية واالفالم العلميه حول موضوع النشاط هذا  
مركز ومن جانب اخر تم في العديد من النشاطات دعوة احد الزمالء من احدى الجهات التخصصية للمساعدة في عرض الموضوع  

وكذلك التوجيه بمتابعة بعض من المواقع   المحاضرةة لفكرة واهداف  م الداع  الميدانيةرات  الزيا  ضاضافة الى دعوة الطلبة الى بع
ا الطلب اليهم بكتابة تقارير حول كل موضوع ضلتنوير عقول الطلبه وامكانياتهم حول الموضوع المختار وايختارة  الم  إللكترونيةا

 من خالل تشكيل المجاميع الطالبية.
 هي : من قبل القسم تم االهتمام بها   المجتميعة التي –العلمية  –قافيه النشاطات الثومن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يوم الشجرة: وانه من دواعي سرورنا ان نكون قد تركنا الكثير من االثر االيجابي في نفوس وعقول طلبتنا االعزاء من خالل هذه 
اء الهيئة التدريسية للقسم في مساهمتهم ضاهم هذه النشاطات التي شملت السادة اع  ذكر احدىفي    السعادةالنشاطات ... ونشعر بكل  

او اشجار   تنباتاالقسم والذي كان يخلو من اي    ىمبن  لتدريسي وكل طالب وطالبه حوالمن قبل الكادر  في يوم زرع شجرة صغيره  
 بجمال المساحات المحيطة ببناية القسم ومن اركانها االربعة    تجملتحمد هلل قد  لاالن فا  ابل كان ارض مهملة ومتروكه وخالية ام

 .الباسقةاالشجار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم  تأسيساالحتفال بيوم   •
 لية الك تأسيساالحتفال بيوم   •
 الجامعة  تأسيساالحتفال بيوم   •
 االحتفال بيوم العلم  •
 يوم المعلم •
 يوم مكافحة االمية  •
 يوم االرض •
 يوم المياه العراقي  •
 يوم المياه العربي   •

 الدولييوم المياه  •
 يوم البيئة العراقي  •
 يوم البيئة العربي   •
 يوم البيئة الدولي •
 اليوم السنوي للمتغيرات المناخية العراقي  •
 اليوم السنوي للمتغيرات المناخية العربي  •
 اليوم السنوي للمتغيرات المناخية العالمي •
 يوم االهوار العراقي  •
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 3198عام  الجادرية القسم فيومحيط القسم في حملة عمل جماعية من قبل تدريسي  ةاروق عة راز
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 السيد عميد الكلية  

 
 ئيسة قسم علم االرض رالسيدة 

 2019عام   الجادرية القسم في تدريسيو رئيسة في حملة عمل جماعية من قبل قسمومحيط ال ةزارعة اروق 
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    االرض علم في قسم  المركزية جان الل

 ( التعليم المستمرلجنة الموسم الثقافي العلمي )
 

ان نشاطات التعليم المستمر في القسم تتضمن العديد من االنشطة المجانية وغير المجانية والتي تشمل القاء المحاضرات وعقد الندوات 
االعداد او المساهمة في البرامج العلمية  المتخصصة االسبوعية او الشهرية وتستمر هذه النشاطات على مدار السنة الدراسية وكذلك  

 عن طريق وسائل االعالم كافة. وتقام دورات التعليم المستمر المتخصصة وفق ضوابط ورسوم اشتراك محددة وبالشكل التالي:
 

 االلتزام بالمؤهالت المطلوبة لدورات التعليم المستمر وترشيح من له عالقة وظيفية بوضع الدورة ●

 الطلبات لاللتحاق بالدورات عن طريق الدائرة او الجهة ذات العالقة بالنسبة لموظفي دوائر الدولة تقديم  ●

 االعداد الكامل للدورة التدريبية من النواحي التنظيمية واالدارية قبل التنفيذ ●

 المحاضرات ءتهيئة المحاضرين ومقررات المحاضرات التي ستلقى في الدورة مع تحديد مواعيد القا ●

 أسهل ئة مكان الدورة وتهيئة المستلزمات المطلوبة بشكل تهي  ●

استحصال المحاضرات بشكل ملخص مطبوع مسبقا من المحاضرين قبل انعقاد الدورة وجمعها ورزمها بشكل ملزمات   ●
 تقدم الى المتدربين في يوم افتتاح الدورة 

 تهيئة مستلزمات انجاح الدورة ●

 ء انعقاد الدورة المتابعة العلمية للدورة والمحاضرين اثنا ●

ملىء االستمارات الخاصة بتقويم الدورة التي تزود من قبل شعبة التعليم المستمر وتقديمها الى الشعبة المختصة بعد االنتهاء   ●
 من الدورة 

 دعوة اساتذه القسم لحضور افتتاح الدورة لغرض تنمية العالقة االجتماعية بين االساتذه والمتدربين  ●

تقديم تقرير شامل عن سير الدورات التدريبية من جوانبها كافة والتوصيات والمقترحات التي تخرج بها  لغرض االخذ   ●
 بها في الدورات القادمة 

  

 عن دورات التعليم المستمر التخصصية  )دورة تقانة العالقات الحياتية الستكشاف الهيدروكاربونات / ترسبات معادن      امثلة:

 الخامات / اساسيات تقنية مجهرية الخامات العاكس للضوء )الطريقة العملية( / االنظمة النفطية الكلية للحقول النفطية             

 العراقية / الطرق الجيوفيزيائية وتطبيقاتها في الهندسة البيئية / تشخيص المعادن المكونة للصخور باستخدام تقنية             

 لمجهر المستقطب / التقنيات المستخدمة في التنقيب والتحري في مجاالت النفط  / الجس البئري  / جيولوجيا العراق / ا            

 جيولوجيا العصر الرباعي  / الجيولوجيا االثارية للتنقيب عن االثار في العراق             

 
 والترجمة   التأليفلجنة 

جري في القسم أوسع عملية تأليف  يالكتب العلمية التدريسية والتخصصية وما زال    ليفتأسباقا في مجال    علم االرضكان قسم  لقد  
على مستوى    الرائدةن. وتعتبر تجربة قسمنا من التجارب  والتي كان يالقيها التدريسي  العامة  الظروفللكتب العلمية رغم كل صعوبات  

العربية من الكتب المنهجية   ةباللغحيث صدر عن القسم العشرات من الكتب العلمية  والجامعات العراقية  كلية العلوم وجامعة بغداد  
اي العلمية والصحية والصناعية  العراقية وللمؤسسات  الجامعات  الجيولوجيا في  اقسام  المرجعية لطلبة  العلمية  ا ض للتدريس والكتب 

ة فيها أقسام الكلية وتشرف على عملية التأليف في الكلية وتعتمد وعلى امتداد العراق. وفي الكلية لجنة مركزية للتأليف والترجمة ممثل
على أسس علمية رصينة في اختيار المؤلفين من اجل الحفاظ على المستوى العلمي الرصين للكتب الصادرة عن كليتنا ناهيك عن 

الفنية والتقنية   تبر من االقسام السباقة في مجال ترجمه يع  علم االرضان قسم  كما    الكتب وتقييمها العلمي  رلإلصدامتابعة االمور 
 الكتب العلمية حيث تجري فيه أوسع عملية لترجمة الكتب العلمية المتخصصة رغم كل الصعوبات التي يمر بها التدريسيون حاليا.  
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 قسم علم األرض 

   قسمالكوادر العلمية للمن قبل ترجمتها  واالكتب التي تم تأليفها امثلة عن بعض 
 

 سنة التأليف  المؤلفين اسم الكتاب  ت

 ا.د. فتيان رشيد الراوي  مدخل في البنية أألرضية )التكتونك(   كتاب  .1
 2021 ا.د. منال شاكر علي 

 ا.د. فتيان رشيد الراوي  كتاب وجه األرض المتغير   .2
 2021 ا.د. منال شاكر علي 

 معجم مصطلحات علم األرض  .3
 د. سهل عبدهللا السنوي 

 د. أمين ابراهيم الياسي  
 د. حسن كطوف جاسم   

2020 

4.  Index of Minerals Hasan Kattoof Jasim, 
 Roger N, Weller 2019 

 2019 ا.د. خالد شهاب المختار اساسيات ومباديء االستكشاف الزلزالي   .5
 2019 ا.د. خالد شهاب المختار معالجة وتفاسير المعلومات الزلزالية   .6

 الحقلي الجيولوجيالعمل   .7
 ثامر عباس الشمري  د. 

 د. أمين ابراهيم الياسي   
 د. حسن كطوف جاسم  

2018 

8.  A Practical Guide To Morphological 

Crystallography 
Aytin Hadi 

 Ahmed Al-Shakeri 
 Hasan Kattoof Jasim 

2016 

9.  Optical Mineralogy 
Ahmed Jawad Al-Shakeri , 

Alessandro Da Mommio, 

Hasan Kattoof Jasim 
2016 

كتاب االحجار الكريمة معدنيتها وجيوكيميائيتها وطرق تكوينها    .10
 2016 د. صالح محمد عوض  وتشخيصها وجماليتها 

11.  Introduction to Crystallography 
Aytin Hadi 

 Ahmed Al-Shakeri 
 Hasan Kattoof Jasim 

2013 

 2003 ا.د. ثامر العامري العضوية الهيدروكربونيةالمواد   .12
 2002 ا.د. ثامر العامري التتابع الطباقي الحياتي  .13
 2001 ا.د. ثامر العامري جيولوجيا العصر الرباعي   .14
 2000 ا.د. ثامر العامري علم البيئة القديمة  .15
 1997 ا.د. سهل السنوي أساسيات علم الزالزل   .16

 الهندسيةالجيولوجيا   .17
 د. مقداد الجباري 
 د. سنان الجسار 

 باسم رشدي حجاب 
1991 

 1989 ا.د. ثامر العامري اساسيات البيئة القديمة  .18

 اساسيات علم الجيولوجيا  .19

 د. عبد هللا السياب 
 د. يحيى الراوي 
 ي د. فاروق العمر

 د.  نضير االنصاري 
 د. زهير الشيخ

 أ. جاسم علي الجاسم 

1989 
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 الطبقات علم   .20
 أ.د. علي داود الكيارة

 د. عبد هللا السياب
 أ. جاسم علي الجاسم 

1989 

 1989 أ. جاسم علي الجاسم  لم االرض ع  .21

 د. عدنان النقاش الجيوموفولوجي  .22
 1989 مهدي محمد الصحاف

 كتاب الزالزل  .23
 ا.د. سهل السنوي 

 1988 د. آمين ابراهيم حسون

 1986 ا.د. ثامر العامري المتحجرات العضوية الدقيقة   .24
 1985 د. عدنان النقاش فولوجيا والجيولوجيا التركيبية وجيولوجيا العراق رالجيومو  .25
 1985 د. سهل السنوي مقدمة في الزالزل   .26

 كتاب الجيولوجيا الطبيعية والتاريخية  .27
 د. فاروق العمري

 أ. جاسم علي الجاسم 
 أ. سمير احمد عوض

1985 

 1985 سهل السنوي واخرون . د األرضمعجم مصطلحات علم   .28
 1985 ا.د. ضياء الراوي  المبادئ األساسية في الجيولوجيا التصويرية  .29
 1983 ا.د.فيصل الكفيشي كتاب االلماس   .30

 جيولوجيا العراق  .31

 ا.د. عبدهللا السياب 
 ا.د.يحيى الراوي 

 ا.د. فاروق العمري 
 ا.د. نضير االنصاري

 الشيخ ا.د. زهير 
 األستاذ جاسم علي جاسم 

1982 

32.  Introduction to applied geophysics 1981 ا.د. سهل السنوي 

 اساسيات علم الجيولوجيا  .33
 د. عدنان النقاش

 د. محمد يوسف حسن 
 عمر حسين شريف

1981 

 1981 عادل كمال جميل ا.د. علم الصخور   .34
 1980 كمال جميل د.عادل كتاب كيمياء المعادن والخامات   .35

 د. عبدهللا السياب الطباقية مبادئ  .36
 1980 السيد جاسم علي الجاسم 

 د. عبدهللا السياب جيولوجيا النفط   .37
 1979 د. حسني زرقا

 الطبيعية والتاريخية -الجيولوجيا العامة  .38

 د. يحيى الراوي 
 د.سهل السنوي

 د.نضير االنصاري
 ا. احمد النجدي 

 د. محمد سوادي عطية

1979 
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 براءات االختراع 
 
في مجال الحصول على شهادات براءة االختراع من الجهة   ةقياد علمي متميز على مستوى الجامعات العرهبجكلية العلوم    تتميز 

 المتميزة  المشاركةالتدريسية في القسم     الهيئة  ألعضاء  كانو  )جهاز التقييس والسيطرة النوعية(  المختصة بمنح هذه الشهادات  العراقية
 :بحصول كل من األخيرل السنوات تميز القسم خال حيثاطات في هذه النش

 

استخدام )  والموسومه  عنضير عباس حسون االنصاري على براءة اخترا  باسم رشدي حجاب واألستاذ الدكتور  االستاذ الدكتور  اوال:
 1994سنة  الطرق المغناطيسية لفصل معادن الحديد(

وحدات سكنية    مشروع تصميم وتصنيع وبناء  ( االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري على براءة اختراع والموسومه  ثانيا:
والبيئه   االجتماعيه واالقتصاديه  وانعكاساتهاالعراقيه  ومجهزة بالطاقة الشمسية لتطوير وتحديث مناطق االهوار   واطئة الكلفةحديثه و

 2016، سنةاالهوار عموما.  هذه سكاناالختراع  ةالمشروع الذي منح من اجله براء االستفادة من معطياتيتم والتي ,)والسياحيه
األستاذ الدكتور ضياء يوسف الراوي و األستاذ المساعد الدكتور صبري محمد والسيد ستار سالم إبراهيم على براءة اختراع   ثالثا:

 2008سنة  باالعتماد على تحوير سخان نائي(والموسومه )تصميم منظومة النتاج الماء المقطر 

 االيفادات الرسمية 
كوادر التدريسية حيث شملت  لفي عدد االيفادات الرسمية ل  علم االرضالرسمية الى خارج العراق فقد تميز قسم    جانب االيفاداتوفي  

االيفادات مع   هذه  العلمي  التواصل  حلقات  احدى  هي  القسم  في  التدريسية  للكوادر  النشاطات  هذه  اعتبرت  لقد  العالم.  دول  معظم 
ً المؤسسات العلمية الدولية في مجاالت التخصص و للتعاون مع العديد من    آليات  مع رسمكوادر القسم  لخلق افاق جديدة مستقبلية    ايضا

متعددة  مثل )المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية /   ثالتدريسيه. ان اسباب االبتعا اليها الكوادر  تبتعثاالجهات التي 
دة مع الجامعات المختلفة حول العالم / المشاركة ضمن الدورات التدريبية المقامة من قبل نعقالمشاركة في تنفيذ فقرات االتفاقيات الم

 التخصصية( المنظمات الدوليه ومنظمات االمم المتحدة 
وابط عديدة البد من ان تنطبق على كل من يرغب المشاركة في هذه النشاطات الدوليه وتاتي في مقدمتها ان يساهم عمليا  ضهنالك  

وينشر احدى دراساته او بحوثه رسميا في الوقائع التي تصدر الحقا عن النشاط العلمي الدولي اضافة   ةالدولي  تفي اعمال النشاطا
القيام   العلمي الدولي الذي ساهم فيه    قائهبإلالى  النشاط  التدريس في القسم حول   تفصيال محاضره ضمن القسم للسادة اعضاء هيئة 

هذا والبد من االشارة الى ان    خرج بها المؤتمر.ي  والتوصيات الت  اواالستنتاجات التي حصل عليه  هويعمل على طباعة ملخص بحث
ً   ةفي هذا المجال هي تلك التعليمات الصادرة عن عمادة كليية  التدريس  الهيئةالعضاء  تعليمات االيفادات    على   العلوم المبنية اساسا

 سة جامعة بغداد.افي رئ المسؤولة الصادرة بهذا الصدد من قبل الجهات  المركزيةتعليمات ال
ً و  عكسها على واقع القسم   واهمية وآلياتااليفادات    ظروفداخل العراق حيث تنطبق معظم التعليمات و  فاداتيتميز القسم باال  ايضا

ً العلمية في بغداد والمحافظات داخل العراقي    المؤسسات الجيولوجيهضمن االيفادات داخل العراق الى الجامعات العراقيه والى   .  ايضا
 وااليفادات الى خارج العراق.العراق تفوق اعدادها المئات من المشاركات   وتشير االحصائيات الى ان االيفادات العلمية داخل

 الهيئة التدريسية هي:  اعضاءط ضمن هذه النشاطات للسادة اان من اهم مخرجات االنخر
 

وال ● الجيولوجية  المؤسسات  مع  العلمي  التواصل  مستويات  الوزارتمؤرفع  بقية  ضمن  التخصصية  كافة    سسات  ضمن 
 المحافظات 

 في عموم العراق  نالجيولوجييرفع مستويات العالقة االنسانيه والعلميه بين المتخصصين  ●

 تعاون علمي مستقبلي بين المؤسسات الجيولوجية آلياتلخلق  ظروفايجاد  ●

 ايجاد ارضية الجراء دراسات وبحوث مشتركه بين الباحثين ضمن المركز والمحافظات ●

 الدراسات العليا  واطاريح رسائل ىن والمتخصصين عل يي بين التدريس االشراف المشترك ●

 للقسم   السنويةلثقافية ابحوث او دراسات ضمن المواسم  إللقاء نالجيولوجييالتدريسيين والخبراء  ضتسهيل استقدام بع ●

 القسم ضمن كورساتبعض الكورسات التخصصية  لتدريس نالجيولوجييالتدريسيين والخبراء  ضتسهيل استقدام بع ●
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 منظمات المجتمع المدني 
 

 يعفي دعم جم  علم االرضومن اكثر الجوانب تميزا هو تعاون القسم مع انشطة منظمات المجتمع المدني حيث اهتمت رئاسة قسم  
 لتأسيسوابعاده البيئية والتنمويه الى المجتمع. وفي هذا الصدد كان    ةاالنشطة التي من خاللها يمكن ان تصل المفاهيم الجيولوجية العلمي

الواسعة ضمن   ةالمجتمع العراقي هو االداة لبلوغ هذا الهدف. وكانت البداية مع المشارك  المدني ضمنالعديد من منظمات المجتمع  
ت مجاميع أبد  المطلوبةالعمل مستوياتها    آلياتالمعرفة و  تبلغ  ماوعند  يللمجتمع العراق  العلمية  ةظمات العاملة على الساحنشاطات المن

المجتمع العراقي باتجاهات معينة   ةوجميعها كان لخدم ااهدافه يف  متميزةمدني   ل منظمات مجتمعيالهيئة التدريسية بتشك  اعضاءمن 
االوليه   الكوادر  الدوائر    توسطةوالمتطوير  والحصول    والمؤسساتضمن  العراق  في عموم  الرسمي   علىالجيولوجية  االعتراف 

بها  تغطية نشاطاتها. ادناه نماذج من منظمات المجتمع المدني التي اسسها وادارها وعمل  لوالقانوني لها وايجاد مصادر دعم مالي  
ايا ضالعديد من المنظمات الدولية المهتمة بالعمل العلمي التخصصي بق  كما شارك في  علم االرضفي قسم    التأسيسيةمن الكوادر    العديد

 العراق.المياه والتنمية في دول الشرق االوسط ومنها 

 

 المنظمات الغير حكوميه ) داخل العراق(:  •

 
خصيصا نحو الموارد   ةالموجهجمعية بيت الخبرة: حيث قام التدريسيون المؤسسون لهذه الجمعية الغير حكومية بالعديد من الدراسات  

 منها   المستفيدةالمائية العراقية وتم ايصال هذه الدراسات الى المؤسسات العراقية 
الدراسات  بالعديد من  الغير حكومية  الجمعية  لهذه  المؤسسون  التدريسيون  قام  لتنمية حوض دجلة والفرات: حيث  الدولية  الجمعية 

 اقية وتم ايصال هذه الدراسات الى المؤسسات العراقية المستفيدة منها  الموجه خصيصا نحو الموارد المائية العر
 وعطاءاتهاتي يعتمد على نشاطاتها  لالمياه والبيئة والتنمية وا  بشؤونجمعية منظمة الرافدين لحماية الموارد المائية العراقية والمختصة  

 العلمية رسم سياسة الموارد المائية العراقية المستقبلية 
 

 ت الغير حكوميه ) خارج العراق(: المنظما •

 

ASTF   وهي المؤسسة العربيه للعلوم والتكنولوجيا ومقرها في دبي / االمارات العربيه المتحده حيث وفرت مبالغ جيده الكثر من
الكثير من التخصصات العلميه وفي معظم الجامعات العراقيه وقد ادار قيادة جميع هذه البرا  55 مج مشروعا علميا موزعا ضمن 

 هذا وقد تم ايصال هذه الدراسات الى المؤسسات العراقية المستفيدة منها   علم االرضاعضاء من الهيئة التدريسية في قسم 

 

ETIC  طاتها حول قضايا المياه بين الدول الثالث ) العراق / تركيا / اشنمنظمة التعاون حول نهري دجلة والفرات والتي تمحورت
ه للعديد من الدراسات والمشاريع حول االنهار العراقية وقد ادار قيادة جميع هذه البرامج اعضاء من سوريا( حيث وفرت مبالغ جيد

 هذا وقد تم ايصال هذه الدراسات الى المؤسسات العراقية المستفيدة منها   علم االرضالهيئة التدريسية في قسم 

 

IIER  ا حول قضايا متعددة ومنها معالجة الواقع المائي العراقي  وهي منظمه المعهد العراقي االقتصادي والتي تمحورت نشاطاته
ء ووفرت مبالغ جيده للعديد من الدراسات والمشاريع حول الموارد المائية العراقيه وقد ادار قيادة جميع البرامج  المتعلقة بالمياه اعضا

 هذا وقد تم ايصال هذه الدراسات الى المؤسسات العراقية المستفيدة منها   علم االرضمن الهيئة التدريسية في قسم 

 

 SFG    العالم الهند وتتمحور نشاطاتها حول قضايا تنموية متعددة في  الدولية ومقرها في  وهي المجموعة االستراتيجية للدراسات 
البرامج لموارد المائية العراقيه وقد ادار قيادة جميع  الثالث ومنها المياه ووفرت مبالغ جيده للعديد من الدراسات والمشاريع حول ا

هذا وقد تم ايصال هذه الدراسات الى المؤسسات العراقية المستفيدة   علم االرضبالمياه اعضاء من الهيئة التدريسية في قسم    المتعلقة
 منها  
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 لجنة االنضباط والعقوبات 
 

الهيئة التدريسية    اعضاءعلى    االستثنائيةالجميع عند الحاجة  عديدة البد من ان تنطبق على    ضوابط  الحاجةوتوجد وتعتمد ميدانيا عند  
االنضباط والعقوبات هي تلك التعليمات الصادرة عن عمادة كلية العلوم  هذا والبد من االشارة الى ان تعليمات    في القسم.  والموظفين

 جامعة بغداد. رئاسةفي  المسؤولةالصادرة بهذا الصدد من قبل الجهات  المركزيةالمبنية اساسا على تعليمات 
 

 التخصصية في عمادة كلية العلوم – المركزية عضوية القسم في المراكز والوحدات البحثية 

 
 سس النائي وحدة التح

عن بعد تماشيا مع المتعارف    رتم استحداث وحدة التحسس النائي بموجب امر وزاري تضمن رغبة الوزارة بتسميتها وحدة االستشعا
عليه في الدول العربية كما تضمن رغبة الوزارة ان تكون هذه الوحدة نواة لمركزا بحثيا في المستقبل وتولي مهمة تعميق وتطوير 

سها لطلبة المقترحات المتعلقة بإعادة النشاط لمواضيع االستشعار عن بعد وتعميق التعاون بين قطاعي الصناعة والتعليم العالي لتدري
األرض حيث   علم  الكلية ومن ضمنها  أقسام  في  إلزامياً  واألولية  العليا  يخفالدراسات  والتطبيقات    ىال  الدراسات  اهمية  احد  على 

الحضارية لمواضيع التحسس النائي الن العراق مقدم على مرحلة بناء وتطور جديدة يمكن من خاللها تسخير جميع االمكانيات المتاحة 
استغالل تطبيقات االستشعار عن بعد لتسهيل وتسريع مهام كثيرة تتطلب الجهد الكبير    ويمكنالمهام المطلوبة. هذا    جازبإن  لإلسراع

 بالطرق التقليدية وبتوفير الصور والبيانات الفضائية وبشكل دوري. 
 

  والتدريسية اآلتية:لقد استطاع مالك الوحدة منذ إنشاء مختبر المعالجة الرقمية للصور بإنجاز المهام البحثية 
 

حيث تخرج من مختبر الوحدة عدد كبير من الطلبة من جامعات وأقسام علمية   الماجستيرو    الدكتوراهاألشراف على رسائل   ●
 علم األرض وبإشراف مباشر من مالك الوحدة.متنوعة منها قسم 

 علم االرض العلميه من قبل مالك الوحدة ومنهم اعضاء في الهيئة التدريسية لقسم  البحوث نشر ●

 من قبل مالك الوحدة للنشر المرسلة البحوثتقييم  ●

 مشاركة مالك الوحدة بعدد من المؤتمرات الداخلية وإلقاء بحوثهم   ●

 اإلنجاز  قيد البحوثمتابعة  ●

 لطلبة الدراسات المستمرين من اقسام الكليه في البحث في مختبر الوحدة توفير الخدمات العلميه ●

 تنفيذ العقود التفيذية والبحثية المبرمة مع مؤسسات الدولة ●

 تنفيذ المهام التدريسية و العلمية التي كلف بها مالك الوحدة ●

 اقامة الدورات التدريبية ●

تقنيات المعالجة الصورية إضافة لتحليل اإلشارات الصوتية  لطلبة  تم تكليف مالك الوحدة بتدريس مواد االستشعار عن بعد و ●
 الدراسات العليا واألولية وفي أقسام مختلفة ومنها قسم علم األرض

لمواضيع   منتسبومساهمة   ● النشاط  وزارية إلعادة  لجنة  ومنها عضويه  والفرعية  المركزية  اللجان  من  العديد  في  الوحدة 
التع )أعمال االستشعار عن بعد وتعميق  المجال وتقييم رسائل منجزة  العالي في هذا  اون بين قطاعي الصناعة  والتعليم 

( وقيام الوحدة بدورة تدريبية لموظفي مؤسسات الدولة في مواضيع علوم تقنيات معالجات الصور الرقمية حاسوبياً   هإبداعي
 لكوادر من مختلف المؤسسات  الحكوميه 

 ة للوحدة:  المشاريع االستراتيجية المستقبلي ●

د منها في إعمال دوائر  يأو أكبر( لمراكز المدن العراقية حيث يستف  2000/  1إنتاج خرائط بمقاييس كبيرة )كاسترائية   -
)أمانة العاصمة، بلديات المحافظات/ دوائر التسجيل العقاري/ دائرة الكهرباء والهاتف( حيث تعتبر هذه الخرائط قواعد  

 ( عند توفرها في تلك الدوائر  GISت الجغرافية ) بيانات مستقبلية لنظم المعلوما 
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 الكشف عن مصادر تلوث المياه في األنهار الرئيسية في العراق -

 الكشف عن مصادر جديدة للمياه الجوفية والسطحية في الصحراء الغربية -

معينة )صور فضائية لحزم  إنتاج خرائط للموارد الطبيعية )المعدنية و النفطية( باستعمال صور فضائية لقنوات طيفية   -
 طيفية حمراء وتحت الحمراء( 

 مسح فضائي لبيئة أهوار العراق )أثناء وبعد التجفيف( تساعد هذه الدراسة في إعادة تأهيل تلك األهوار -

تقديم مقترحات لعدة جهات مساهمة في إعادة األعمار إلنشاء محطة إستالم بيانات فضائية مباشرة من المصادر ويقوم  -
 مالك الوحدة عندها بأجراء التصحيحات المطلوبة لتسويقها عراقيا أو عربياً عند الطلب

 وحدة تكنولوجيا المعلومات  
 

. هذه الوحدة نشأت بسبب  2007حديثة في كليّة العلوم والتي تشكلت مع نهاية العام  تعتبر وحدة تكنولوجيا المعلومات من الوحدات ال
ظهور الحاجة المتزايدة في الكليّة إلى وجود جهة متخصصة في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت بجانبيها البحثي والتكنولوجي. 

مة في الكليّة مثل )إنشاء شبكة داخلية مخصصة لربط العمادة ومنذ افتتاح الوحدة تسلمت الوحدة مسؤولية العديد من النشاطات المه
بالكلية  الخاص  االلكتروني  الموقع  إقامة  ومنها  االنترنت  خدمة  لتوزيع  حاليا  تستغل  ووحداتها  الكليّة  أقسام  مع 

(sc.uobaghdad.edu.iqإل إضافة  ونشاطاتها  بالكلية  الخاصة  اإلعالمية  الواجهة  عن  يعبر  الذي  الموقع  وهو  من (  الكثير  ى 
النشاطات التقنية األخرى.  إن مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أصبح من المفاهيم الرئيسية في المجال األكاديمي عالميا 
بسبب ظهور كم هائل من التطبيقات التعليمية التي تحتاج إلى بنية تحتية ذات طابع تكنولوجي. وقد أصبحت درجة استخدام تكنولوجيا 

علومات االتصاالت في التعليم األكاديمي من أهم المعايير التي تستعمل للحكم على مدى تقدم المؤسسات التعليمية األكاديمية وبما الم
توفره هذه المؤسسات من خدمات تتعلق بمجال تبادل ونشر المعومات الخاصه بتطبيقات االنترنت. إن استخدام هذه التطبيقات تضمن، 

مس تحقيق  الواقع،  بالنسبة  في  مهمة  أداة  أيضا  وتوفر  التعليم  مراحل  ولكافة  والعليا  األساسية  المراحل  لطلبة  أفضل  تعليمي  توى 
للتدريسيين تضمن سهولة ودقة تلقين المعلومات إضافة إلى االختصار في الزمن والكلفة مقارنة مع طرق التدريس الكالسيكية المعتمدة 

افس في استخدام هذه التقنيات في التعليم لما في ذلك من نمو واضح المعالم على المسيرة سابقا. لهذا السبب أصبحت جميع الدول تتن
  التعليمية ككل. ومن الجدير بالذكر أن وحدة تكنولوجيا المعلومات تتكفل بالقيام ببعض النشاطات ذات العالقة الكبيرة بالجانب التعليمي 

لتخصصية في مجاالت متعددة في ما يخص تطبيقات الحاسبة االلكترونية في النواحي في كليّة العلوم إذ تمت إقامة العديد من الدورات ا
ات العلمية والمكتبية والتعليم االلكتروني وغيرها باإلضافة إلى تقديم الدعم التقني والفني لباقي تشكيالت الكليّة في الكثير من النشاط

العلمية والندوا الكليّة كالمؤتمرات  التي شهدتها  المعلوم انه في مؤسسة  العلمية  العلمي. ومن  التخصصي  الطابع  ت والدورات ذات 
من التحديات التكنولوجية الخاصة وال بد من تحقيق مستوى مالئم من الدعم    مستقبال العديدتعليمية عريقة وكبيرة ككلية العلوم ستظهر  

ة لكل من اإلدارات المختلفة في الكلية وكذلك لمنتسبي التكنولوجي في مجالي تبادل ونشر المعلومات واالتصاالت بما يحقق خدمة كبير
المعلومات في تحقيق  لقد نجحت وحدة تكنولوجيا  أكثر من نطاق علمي.   أساتذة تدريسيين وموظفين وطلبة كذلك وفي  الكليّة من 

ملها كمنتسبين في الوحدة مستوى جيد من هذه الخدمات خالل فترة قياسية وضمن إمكانات محلية ذاتية لكن تبقى التطلعات التي نح
 أكبر من الواقع الحالي بكثير إذ نطمح إلى دفع عجلة التطور التقني للكلية ما أمكن ذلك ليتالقى مع المستوى العلمي الكبير الذي تمتاز

الكليّة العلمية العراقية الكبيرة التي لها تاريخ منير ومتميز بين كل ا لكليات المحلية والعربية به كليّة العلوم ليجعل من كليّة العلوم 
والعالمية. وهناك العديد من المشاريع التي تتولى وحدة تكنولوجيا المعلومات إقامتها حاليا في مجال نشر وتسهيل خدمات المعلومات  

بحت وحدة ( بهذا اصعلم االرضواالتصال في الكليّة وبتعاون العمادة ومع تشكيالت الكليّة األخرى من األقسام العلمية ومنها )قسم  
تكنولوجيا المعلومات وحدة تابعة مباشرة إلى عمادة الكليّة وتتحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بالجوانب التقنية في مجال نشر وتبادل 

 المعلومات. 
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 تتمحور نشاطات وحدة تكنولوجيا المعلومات حول:  

ه الشبكة في الدرجة األساسية في تكوين قناة اتصال إنشاء شبكة انترنت محلية تابعة للكليّة لوجود الحاجة إلى مثل هذ -
ها وهو األمر الذي سيستغل الحقا في  لمباشرة بين عمادة الكليّة من جهة وبين باقي األقسام العلمية والوحدات التابعة  

تحقيق البنية التحتية لتطبيقات الشبكة الكثيرة كاألرشيف االلكتروني واالنترانت وغيرها هذا باإلضافة إلى أن مثل هذه  
الشبكة ستستخدم لغرض توزيع خدمة االنترنت على كافة منتسبي الكليّة من أساتذة تدريسيين وموظفين في الدرجة  

 ثم طلبة الكليّة.  األولى ومن

تطوير وإنشاء موقع الكتروني خاص بنشاطات الكليّة حيث يعتبر الموقع االلكتروني ألي مؤسسة تعليمية كواجهة مهمة   -
وضرورية تستخدم ألغراض اإلعالم والتعليم كذلك ومثل هذا الموقع يقام لغرض إعطاء صورة عن النشاطات المختلفة 

العلوم ولغرض أعطاء الصورة الواقعية عن مستويات التعليم األكاديمي المتحققة في كليّة والكثيرة التي تقام تميز كليّة  
الكترونية أخرى عديدة ومهمة كالبريد   العلوم العريقة إضافة إلى ذلك يستغل الموقع االلكتروني في ترويج خدمات 

لغرض ترويج خدمة التعليم ( وجزء من هذا الموقع يستخدم  scbaghdad.edu.iqااللكتروني الخاص بالكلية )@
 االلكتروني.   

في مؤسسة كبيرة الحجم ككليتنا هناك ضرورة إلى    ألنهالتكفل بالقيام بأعمال الصيانة الدورية للحاسبات وملحقاتها   -
وجود جهة مركزية تحمل األعباء الفنية المتعلقة بصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها وتنظيم عمليات جلب وتوزيع هذه  

 وتحديث الموجود منها  األجهزة

إقامة الدورات التدريبية بسبب كون التخصص العام لوحدة تكنولوجيا المعلومات منصبا في المجال التقني لذا تتولى  -
الوحدة على هذا األساس تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالتطبيقات الشائعة للحاسبة االلكترونية والتي تقدم بالدرجة 

 طلبة الكليّة األولى إلى منتسبي و

تشارك وحدة تكنولوجيا المعلومات وبفاعلية كبيرة في إنشاء أرشيف الكتروني رقمي خاص بسجالت الطلبة والموظفين  -
الكترونية خاصة بكليّة العلوم في ما    منظومةفي الكليّة وهو األمر الذي ستكون له فائدة عظيمة عند التفكير في إقامة  

ل والتخرج والوثائق وغيرها( وفي ما يخص شؤون التدريسيين والمالك الوظيفي يخص شؤون الطلبة )كأنظمة القبو
 )كالملفات الشخصية وأنظمة الرواتب وغيرها(    

  

ان من أهم المشاريع التي قامت في وحدة تكنولوجيا المعلومات خالل الفترة الماضية هما مشروعي )شبكة االنترنت في الكليّة  والموقع 
االلكتروني( حيث بدأ مشروع شبكة االنترنت بالتبلور تدريجيا منذ بداية تأسيس الوحدة وحصلت الكثير من التطورات المهمة والحيوية 

الموضوع لذا تغطي الشبكة اآلن جزءا كبيرا من الكليّة بمختلف األقسام العلمية والوحدات البحثية وتسعى إلى إتمام   الحقا في هذا
تغطية األقسام التي لم تصلها الخدمة إلى اآلن وعلى شكل مراحل محددة بإنجاز ربط األساتذة والتدريسيين في كل قسم وفقا لجدول 

ومعظم   علم االرضخدمات االنترنيت الى )رئاسة قسم    الوحدةكل قسم على حدة. هذا وقد وفرت    زمني محدد إذ يتم االهتمام بربط
التدريسيين في هذا القسم(. ويعتبر الموقع االلكتروني من أهم المشاريع التي تبنتها وحدة تكنولوجيا المعلومات خالل الفترة الماضية 

اقسامها ولدعم التوجهات التقنية التي وكترونية إعالمية مخصصة لنشاطات الكليّة  إذ مثّل هذا المشروع بداية حقيقة النطالق واجهة ال
ية تحتاجها المسيرة التعليمية في الكلية كما أن هذا الموقع جعل اإلمكانية متاحة أمام تطوير عدد كبير من التطبيقات التعليمية واإلعالم

تكنولوجي الخاص بالكلية كما ويحتوي الموقع االلكتروني على عدة أجزاء في ذات الوقت مما يسهم وبصورة فعالة في تطوير الواقع ال
  كل منها يمثل النشاطات الخاصة بقسم من أقسام الكليّة ووحداتها البحثية كما ويمتاز الموقع االلكتروني للكلية بغزارة المعلومات التي

تسبي الكليّة من علماء وطلبة ويقوم الموقع بتقديم العديد من يحتويها والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة الجانب اإلعالمي الخاص بمن 
الخدمات المهمة إلى جميع منتسبي الكليّة كخدمات البريد االلكتروني التي تميز الكلية عن الكثير من الكليات العلمية األخرى كما وتم 

وقع يتيح المجال أمام اعتماد آلية متقدمة وتطبيقية في افتتاح موقع للتعليم االلكتروني على شبكة االنترنت تابع لكليّة العلوم وهو م
 مجال التعليم األكاديمي.  
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 قسم علم األرض 

 عنوان الموقع على الشبكة الدولية     

sc.uobaghdad.edu.iq 
 
 

 مكتب االستشارات العلمية 
 

وتم تكليف قسم علم االرض بإدارة المكتب وان اهداف المكتب تتلخص    1992تشكل مكتب االستشارات العلمية في كلية العلوم عام  
 بما يلي:  

 توطيد العالقة مع قطاعات الدولة المختلفة بهدف زيادة قدراتها الفنية والعلمية  ●

 نا .التي تواجه بلد المشكالت البيئيةالمساهمة في حل العديد من  ●

توسيع منافذ االنفتاح على المجتمع العراقي وذلك من خالل اقامة الندوات والدورات وورش العمل التي تهدف الى  ●
 توسيع المعرفة والوعي لمختلف شرائح المجتمع

 تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية لتطوير العاملين في دوائر الدولة على تنفيذ اعمال الفحص والتحليل في المجاالت  ●
 العلمية المختلفة ومنها العلوم الجيولوجيه 

تنفيذ منهاج تدريبي في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير مهارة المشاركين على استخدام الحاسوب والحزم البرمجية  ●
 الى تطبيقات االنترنيت   باإلضافة

لذي يهدف الى توفير او تطوير المعرفة التعاقد مع وزارات الدولة على تنفيذ المشاريع او الدراسات ذات الطابع البحثي ا ●
 المتعلقة بظاهر او مشكلة ذات طابع محلي 

 التنسيق مع االقسام العلمية لتعريف امكاناتها العلمية والبحثية التي يمكن ان تخدم دوائر الدولة المختلفة    ●

 

الكث وقدم  المشاريع  من  العديد  العلوم  كلية  في  العلمية  االستشارات  مكتب  انجز  العلمية  لقد  االستشارات  من  لكافة     الجيولوجيةير 
 قت الحاضر. وولغاية ال تأسيسهالوزارات والمؤسسات منذ 

 

 http://sc.uobaghdad.edu.iq site:-Web 

E. Mail: consultinfo@scbaghdad.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sc.uobaghdad.edu.iq/
mailto:consultinfo@scbaghdad.com
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 قسم علم األرض 

 للعلوم  العراقيةالمجلة 
 

في اوائل الخمسينات من    واآلدابالعلوم    ةفي حقل العلوم واالداب مع موعد ميالد كلي  العاملينولدت فكرة المجله لتحتضن نتاجات  
 1956عام  القرن الماضي وقد كانت اول مجله من نوعها تصدر في العراق )مجله العلوم واالداب( حيث صدر العدد االول منها  

ووضوح    باألصالةلقد تميزت البحوث الصادرة عن المجلة    حينها.  كوادر الكليةوالذي ضم بحوثا علميه واخرى ادبيه من نتاجات  
االعداد االولى في مكتبه الكونكرس االمريكيه والقت رواجا واقباال كبيرين   موجودةزعت داخل العراق وخارجه وحاليا  وو  الرؤية

على الرغم   السنةعلى المستويات المحليه والعربيه والعالميه مما شجع المسؤولين على اصدارها باالستمرار وبواقع عدد واحد في  
. ومع تزايد عدد البحوث العلمية واالدبية قررت هيئة التحرير حينها اصدار مجلتين بدال من داباآلمن انفصال كليه العلوم عن كلية 

فكان اول عدد صدر تحت اسم مجلة كلية العلوم   اآلدابمجلة واحدة االولى  تحت اسم مجلة كلية العلوم والثانية تحت اسم مجلة كلية 
/ علوم الحياة( واستمرت المجلة   علم االرضمياء / الفيزياء / الرياضيات /  وشملت البحوث المنشورة على اقسام )الكي  1959عام  

في صدورها حيث قررت هيئة التحرير اصدار عددين بمجلد واحد في السنة واالستمرار على هذا المنوال بغية االسراع في نشر 
. تم اتحروع عدد خاص بملخصات الرسائل واالطكان بعددين م 1976النتاجات العلمية الحديثة وفعال فان المجلد السابع عشر لعام 

اعداد في السنة ولمدة   ةثم اخذت تصدر بثالث  1977استبدال اسم المجلة من مجلة كلية العلوم الى المجلة العراقية للعلوم وذلك في عام  
اعداد في )الكيمياء /    عةبأربصدر )المجلد الذهبي(    2009اعداد في السنة وفي عام    بأربعةاصدارها    تقرر  1980عامين وفي عام  

االبحاث  / وحدة  بعد  االستشعار عن   / الفلك   / االرض  علم   / الرياضيات   / الحاسبات   / االحيائية  التقنية   / الحياة  علوم   / الفيزياء 
( 4و  3و  2و  1)والعلوم قد اصدرت اربعة اعداد    اآلداببحث. ان مجلة كلية   18البايولوجية للمناطق الحارة( ويشتمل كل عدد على  

 . (1959-1956خالل الفتره )

 
 وحدة اللغة االنكليزيه 

 
من خالل مبدأ ونظرة الكلية الشاملة بأن استخدام اللغة االنكليزية في التدريس   2006اللغة االنكليزية في الكلية عام    تأسست وحدة

 لغةلألر االستماع  بمن خالل استحداث مخت  ستوى العلمي للطلبة. وتهدف وحدة اللغة االنكليزية الى توسيع نشاطهاموالتعليم يعزز ال
وكذلك تبادل المعلومات مع برنامج التدريب  IELTSو TOEFLاالنكليزية والبدء بدورات التدريب والتحضير لالمتحان العالمي  

ً والتطوير في المجلس الثقافي البريطاني وجامعة اوريغون التي تتبناها السفارة االمريكية. كما ان هدف وحدة اللغة االنكليزية    ايضا
 اجراءات: هو تعميم استخدام هذه اللغة بين الطلبة والهيئة التدريسية من خالل عدة 

 المواد العلمية باللغة االنكليزية تدريستشجيع  ●

 االشراف على تدريس اللغة االنكليزية لطلبة الدراسات العليا في االقسام العلمية للكلية  ●

 باللغة االنكليزية المنهجيةتعزيز استخدام الكتب  ●

 اجراء الدورات التدريبية القصيرة لكادر الكلية في هذه اللغة  ●

ً  روحاتتقييم االط ●  العلمية لغويا

 تقييم البحوث العلمية لغوياً لغرض النشر ●

ترجمة الكتب الرسمية من اللغة العربية الى اللغة االنكليزية وبالعكس والمراسالت الخاصة بالكلية االشراف على الموقع  ●
 االلكتروني باللغة االنكليزية 

شروط الترقية العلمية للتدريسين  أحددام ا للغة االنكليزية كواسطة للتدريس واعتبار اتقانها خباست 2007وبعد قرار مجلس الكلية عام 
وحديثة في اللغة وعليه تم اجراء الدورات التالية للتدريسيين حيث عقد ثالث   كفؤة بدا االقبال يتزايد على الوحدة والمطالبة بدورات  
 في بدايتها. مسؤوليات هذه الوحدة علم االرضس قسم أكالوريوس وقد تردورات للموظفين العاملين في الكلية من حملة الب
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 وحدة التعليم المستمر 
 

)التعليم مستمر ... مدى الحياة( هو شعار يطرح استجابة لطبيعة الحياة المعاصرة التي تتميز بالتغيير المتسارع في المعرفة والمهارة 
لوجود نشاط جديد    التأهيلويعيد    والمهارات الضروريةالتعليم االساسي    حيث يقدموالخبرة ويتصدى لمشكالت المجتمعات النامية  

الت العلوم. ان التعليم المستمر في الكلية يتضمن العديد من االنشطة المجانية والتي تشمل القاء المحاضرات يحدث في مختلف مجا
وعقد الندوات المتخصصة االسبوعية وعلى مدار السنة الدراسية وفي مختلف االختصاصات واالهتمامات العلمية واقامة المهرجانات 

 العلمية والعملية والموقعية.   لياتاآلمن    كافة وغيرهارامج العلمية عن طريق وسائل االعالم  في اعداد الب  والمساهمة  بأنواعهاالعلمية  

 

 والترجمة والتعضيد التأليفوحدة 
 

الترجمة والتأليف باللغة العربية كانت كلية العلوم السباقة في هذا المجال وما زالت حيث تجري فيها أوسع   إاليمان بتشجيعانطالقا من  
ومكتبات المؤسسات    العراقيةوترجمة للكتب العلمية المتخصصة والتي كانت تخلو منها المكتبات العلمية ضمن الجامعات    عملية تأليف

العلمية التخصصية. وتعتبر تجربة الكلية رائدة على مستوى الوطن العربي حيث اصدرت العشرات من الكتب العلمية باللغة العربية 
لعربي. وفي ا اقية كتب علمية مرجعية للمؤسسات العلمية والصحية والصناعية على امتداد الوطن من الكتب المنهجية للجامعات العر

تشرف على عملية الترجمة والتأليف   علم االرضالكلية لجنة مركزية للتأليف والترجمة ممثلة فيها أقسام الكلية كافة وبضمنها قسم  
وتعتمد على أسس علمية رصينة في اختيار المؤلفين والمترجمين من اجل الحفاظ على المستوى العلمي الرصين للكتب الصادرة عن 

الذي   الينبوع  الكلية   تبقى  العلمية     بال ينضكليتنا ولكي  الكتب  بأحدث  والعربية والمؤسسات  العراقية  المكتبات  في مختلف لرفد 
االختصاصات العلمية وباللغة العربية كما وتقوم هذه اللجنة بتعضيد البحوث المنشورة والمقبولة للنشر بعد تقويمها من قبل خبراء في 

    االختصاصات المناسبة وترسل البحوث إلى اثنين من المقومين أو ثالثة للتأكد من صالحية البحوث للتعضيد.
 

 يةالترقيات العلم

 

الكلية عام    تألفت في  العلمية  الترقيات  الشروط   1992لجنة  استيفائهم  بعد  التدريسية  الهيئة  ترقية اعضاء  بترويج معامالت  وتقوم 
لية عمل تعمل بموجبها تجنبا للتقاطع مع التعليمات القديمة وتطبق كافة التعليمات وتعديالتها في  آالمطلوبة وتسهيال لمهمتها وضعت  

وتوخيا لتطبيق العدالة والدقة وتضمن عملها سري اوليات معامالت الترقية في سياق ترقية التدريسين لمراتب علمية  انجاز المعامالت  
معامالت الترقية خالل الفترة المحددة قانونا وتخضع  إلنجاز اعلى في سبيل تقدم المسيرة العلمية للتدريسي وانها تبذل اقصى جهدها 

    التعليماتقة مجلس الكلية وحسب السياق المقرر وبموجب توصيات اللجنة في الكلية لمواف

 

 لجنة الجوده وتقييم االداء 
 

ً   الجودة ليستن  إ   هذه الشعبه تحت شعار  تأسست لتحسين مستمر في االداء وتحقيق الجدارة   هي تعمليتم تحقيقه ثم ينسى وإنما    هدفا
في المخرجات. ان رؤى هذه الشعبه هي التمييز في االداء وتقديم الدعم للجامعة للتطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية للرقي 

ارسات التعليمية والبحثية والوصول الى المعايير العالمية للجودة. ان هذه الشعبه تسعى لضمان جودة عالية في جميع المم  بأهدافها
واالدارية في الكلية وذلك من خالل االستفادة القصوى من كل امكانيات الكلية ومواردها وبمشاركة جميع العاملين في الكلية لتلبية 

العقود الماضية كونها أصبحت م الجودة وليدة  الوطنية. ولم تكن فكرة  للمعايير  العمل وفقا  المجتمع ومتطلبات سوق  دخالً حاجات 
معاصرا تتبناه المنظمات اإلنتاجية والخدمية على اختالف أنواعها  باعتبارها تمثل فلسفة إدارية ومنهج علمي في ظل المنافسة الشديدة  

إدارة الجودة االكاديمية إلى ضمان تحقيق  جودة عالية في جميع الممارسات التعليمية   ىبين المنظمات في عالمنا المعاصر وتسع
المتاحة في اقسام الكلية والجامعة ومواردها وبمشاركة جميع العاملين في   اإلمكانيات واإلدارية باالستفادة القصوى من كل  والبحثية  

ان وحدة ضمان الجودة واالداء   من اجل تلبية حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وفقا للمعايير والمتطلبات الوطنية والدولية.
نظام داخلي للجودة بالكلية من خالل صياغة الئحة داخلية للوحدة تتوافق مع الالئحة الداخلية   بإنشاءت  الجامعي في كلية العلوم بدأ

لقسم ضمان الجودة في الجامعة وبما يتوافق ايضا مع رسالة الكلية واستراتيجية الجامعة في مجال ضمان الجودة وتم اعتماد الوحدة 
دا االداء  وتقويم  بمتابعة  اداري يختص  الجامعه ككيان  رئاسة  قبل  من  منها  التي طلبت  بالملفات  باعمالها  باشرت  الكلية حيث  خل 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 70- 

 

 قسم علم األرض 

المستقبلية واالهداف والخطة للعمل حيث حصلت كلية العلوم على المرتبة االولى في ملف االداء العام   ةوالوزارة ووضعت الرؤي
واالن بدأ العمل والواجبات تكبر فانضم عدد من منتسبي ( كلية علوم في الجامعات العراقية  32من بين )  2009-2008للعام الدراسي  

وباالضافة الى ملف تقييم االداء السنوي كانجاز للوحدة هناك ملفات كثيرة منها تقييم   الكلية ومن لهم الرغبة بالعمل في هذا المجال
لدليل المعدل وملف المؤشرات والمقاييس النوعية  القيادات العليا والملف االكاديمي للتدريسين وتقييم االداريين والفنيين وكذلك اعداد ا

والكمية للكلية وقاعدة بيانات التدريسين والسعي بالتعاون مع قسم ضمان الجودة في رئاسة الجامعه القامه ندوة ترويجية لنشر ثقافة 
خاصة بيانات  قاعدة  وبناء  واالعتمادية  الجودة  مفاهيم ضمان  بعض  وتوضيح  الكلية  مستوى  على  العمل   الجودة  والزال  بالوحدة 

متواصال بانجاز الملفات الدورية وحسب التوقيتات المقررة من قبل الوزارة والجامعه ونحن االن بصدد استكمال ملف السيرة الذاتية 
على    سنقوم بالعمل على موقع الكلية االلكتروني وتنزيل كل البيانات المهمة والضرورية للسعي وراء الحصول  ألنناالساتذة الكلية  

محليا واقليميا وعالميا وبعد استكمال الكادر المتوفر ولكبر حجم الملفات وزيادة العمل   متقدمةاالعتماد في الجودة واالرتقاء الى مواقع  
 .شعبة ضمان الجودة وتقويم االداءتقرر استحداث 

 
 تتلخص بما يلي:  الشعبةان اهداف هذه 

 

 صة البرامج االكاديمية والبحث العلمي انشطة الكلية وخا جودة جميعالعمل على ضمان  ●

 هاآلياتتعزيز ثقافة الجودة في الكلية وتعزيز اجراءات الجودة و ●

التعليم   ● لتطوير وتجويد  التطورات والمستجدات  الكلية ورسالتها وغايتها االساسية في ضوء  مراجعه وتحديد استراتيجية 
 العالي 

 وتحليلها وبيان نقاط القوة والضعف وتقديم المقترحات لتحسين وتطوير اداء الكلية تجميع نتائج الدراسات والتدقيق الداخلي  ●

 تقديم الدعم للبرامج االكاديمية لتحقيق اهدافه  ●

 ووحدات الكلية ألقسامالقيام بالزيارات الميدانية  ●

 وير االداء الوظيفي للعاملين اعداد التوصيف الوظيفي لجميع العاملين بالكلية حسب فئاتهم وتحديد االحتياجات التدريبية لتط ●

 متابعة العملية التعليمية    إلمكانيةانشاء قاعدة بيانات للبرامج والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية والوحدات االدارية  ●

 

 مكتبة الكلية والتعليم المجاني 
 

غرزت البذرة االولى للتعليم الجامعي العلمي   والعلوم( حيث  اآلدابتحت اسم )مكتبة كلية    1949مكتبة كلية العلوم في العام    تأسست
الحديث في العراق وساهمت في خلق بيئة علمية حقيقية بين الباحثين والمختصين ضمن اختصاصات الكلية كما وفرت فرص للقاءات 

والكلية المختلفة   الجامعةاوجه العلوم الصرفة والمختصين من دوائر الدولة ذات العالقات باختصاصات  علمية بين الباحثين في مختلف  
واصبحت تعرف باسم   اآلدابميالدي انفصلت كلية العلوم عن    1953وخلق فرص للتنسيق والتعاون العلمي فيما بينها. وفي عام  

  2000اما بالنسبة للمراجع )قواميس ودوائر معرفة وغيرها بلغ عددها    كتاب  24264عدد الكتب    مكتبة كلية العلوم حيث بلغ حينها 
العلوم   4508مرجع وكذلك اكثر من   اطروحه واقراص ليزرية بكل انواعها وهي تحت االرشفة االلكترونية. وتفتخر مكتبة كلية 

عنوان هذا   1374ميالدي وبحدود    1800بوجود قاعة متكاملة للدوريات والمجالت العلمية التي يرجع تاريخ البعض منها الى عام  
ورساالت  اطاريح  لكافة  المدمجه  الليزرية  االقراص  من  بنسخ  بتزويدها  القطر  جامعات  مكتبات  كافة  الى  خدماتها  المكتبة  وتقدم 

لدوائر طالب وطالبة وباحث اضافة الى تقديم مساعدات ل   500ال  د من خدمات المكتبة شهريا بما يتجاوز  يالدراسات العليا. ويستف
صنيف  العلمية والبحثية وهناك مشروع قيد التنفيذ لكافة مكتبات االقسام مع المكتبة المركزية للكلية وربطها بالمكتبة االلكترونية ويعد الت

العالمي للعالم ديوي هو المتبع في تصنيف وفهرست كل كتب ومراجع المكتبة التي حرصت في الفترة االخيرة على شراء احدث 
 التي ترفق معها اساليب التوضيح او االقراص الليزرية لغرض مواكبة التطور والتطلع الى المكتبات العالمية.المصادر و
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 لمناطق الحارة لوحدة األبحاث البيولوجية 
 

لغرض دراسة العوامل البيئية التي تؤثر على   2001للمناطق الحارة في الخامس من حزيران    تأسست وحدة األبحاث البايولوجية
الجراثيم والطفيليات والفطريات  األمراض  لتلك  المرضية  المسببات  أهم  نعد من  التي  العراق  في  الحارة  المناطق  أمراض  انتشار 

ألوساط الناقلة لها )الماء والهواء والتربة والغذاء(، وانتشارها في والرواشح باإلضافة الى الحيوانات الخازنة لها )المستودعات(، وا
المناطق الجغرافية المختلفة في العراق. فضال عن إجراء البحوث والدراسات وإصدار الدوريات العلمية المتخصصة وإقامة أنشطة  

 علمية مختلفة بالتعاون مع الجهات الرسمية. 
مناطق الحارة التي تسببها الرواشح والجراثيم والطفيليات ذات العالقة بإقليم العراق الجغرافي تنتشر في العراق العديد من أمراض ال

الجبال والوديان  ومتنوعة وتضم  العراق مختلفة  فتضاريس ارض  الجنوب(.  إلى  الشمال  العراق من  في جغرافية مناطق  )التنوع 
اتات والحيوانات البرية باختالف المنطقة شماالً وجنوباً وهذا األمر  والسهول والصحاري والمسطحات المائية. كما يختلف انتشار النب

ينعكس على توزيع وانتشار األمراض مدار البحث مثل المالريا والليشمانيا اإلحشائية والليشمانيا الجلدية )حبة بغداد( والبلهارزيا 
 المائية وغيرها.  واإلسهاالت المعوية التي تسببها الجراثيم والطفيليات كالكوليرا واألكياس

انتشارها وطرق السيطرة عليها. تساهم وحدة األبحاث البايولوجية   آلياتإن أفضل إستراتيجية للحد من انتشار هذه األمراض هو تحديد  
فا بصورة  الحارة  بحثي   على للمناطق  علمي  مركز  وإيجاد  العليا  الدراسات  طلبة  وتوجيه  التخصصية  العلمية  المالكات  تهيئة  في 

 . تخصصي
 : أهداف الوحدة

 
العمل على إيجاد دراسات عليا )الدبلوم العالي والماجستير( لغرض إعداد مالكات علمية عالية التخصص في دراسة   •

 مسببات أمراض المناطق الحارة والعوامل المؤثرة عليها. 
 إقامة الندوات وورش العمل.  •
 إقامة الدورات العلمية التخصصية. •
 البحوث والدراسات. •
 ات ومجلدات التوعية الصحية. إصدار نشر •
استضافة وتشجيع طلبة الدراسات العليا إلنجاز متطلبات رسائلهم وأطاريحهم في المجاالت ذات العالقة بأمراض المناطق  •

 الحارة ومسبباتها. 
 رسم الخارطة الوبائية للمسببات المرضية المحلية في العراق وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة. •

 
 ر عن بعد وحدة االستشعا

والمبلغ  21/9/1999في  1494االستشعار عن بعد بموجب األمر الوزاري ذي العدد ب ت /   تم استحداث وحدة التحسس النائي  أو
حيث تضمن كتاب الجامعة رغبة الوزارة بتسميتها   12/10/1999في    37/15إلينا بكتاب جامعة بغداد / قسم الشؤون العلمية   المرقم  

لعربية. تضمن الكتاب أيضاً رغبة الوزارة أن تكون هذه الوحدة نواةً وحدة االستشعار عن بعد تماشياً مع المتعارف علية في البلدان ا
 لمركزاً بحثياً في المستقبل.

 
 أهداف الوحدة : 

 إعداد البحوث الخاصة بتطبيقات التحسس النائي بمختلف المجاالت العلمية والتطبيقية. .1
اإلشراف على طالب الدراسات العليا المقبولين في أقسام الفيزياء،الفلك، الجيولوجي، والفروع األخرى ذات العالقة إلنجاز   .2

 بحوث تتعلق بالتحسس النائي كل ضمن اختصاصه. 
 المشاركة بالندوات والدورات والمؤتمرات العلمية المتعلقة باالختصاص.  .3
ختلف الوسائل عن طريق استحداث ودراسة بحوث جديدة لتلبية المتطلبات والظواهر مواكبة التقدم العلمي بهذا المجال بم .4

 الطبيعية في قطرنا. 
 إبرام عقود بحثية مع مؤسسات الدولة في مجاالت التحسس النائي وتطبيقاته.  .5
 ولة. فتح دورات تخصصية في مواضيع االستشعار عن بعد، المعالجات الصورية، ولغات البرمجة لمنتسبي دوائر الد .6
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 رسالة الوحدة: 
كما تسمى في أغلب البلدان   –ال يخفى على أحد أهمية الدراسات والتطبيقات الحضارية لمواضيع التحسس النائي )االستشعار عن بعد  

العربية(، السيما وحسب التوقعات فأن العراق مقبل على مرحلة بناء وتطور جديدة يمكن من خاللها تسخير جميع اإلمكانيات المتاحة 
لإلسراع بإنجاز المهام المطلوبة. يمكن استغالل تطبيقات االستشعار عن بعد لتسهيل و تسريع مهام كثيرة تتطلب الجهد الكبير بالطرق 
 التقليدية، منها على سبيل المثال ال الحصر:  التنبؤ بمناسيب المياه في األنهار العراقية، تخمين كميات المياه الجوفية، المساعدة في

أماكن بعض اآلثار والخامات والموارد الطبيعية داخل األرض، التنبؤ بأحوال الطقس والمناخ واستغالل ذلك في تحسين  الكشف عن
الغلة الزراعية وكميتها، مراقبة نمو المزروعات الحقلية والتنبؤ بكمية الغلة الناتجة، إنتاج خرائط بمقاييس عالية وأخرى طوبغرافية  

المساعدة   القطر،  سطح  والسكك تغطي  الكهربائية  الطاقة  خطوط  السريعة،  الطرق  وإنشاء  والقصبات  المدن  تخطيط  في 
 الحديدية……الخ. ويمكن تحقيق ما جاء في أعاله بتوفير الصور والبيانات الفضائية وبشكل دوري.

 
 في جامعة بغداد   المركزيةضمن اللجان  عضوية القسم

 

التي تميزت بالعديد  و  1991  -1988  لألعوامتدريسي القسم رئاسة دائره العالقات الثقافيه في رئاسة جامعة بغداد    أحدس  أتر •
المتميزه )االستاذ الدكتور مقداد حسين   من المؤتمرات الدولية  اقامة العديدمن النشاطات المتميزه على مستوى الجامعة مثل  

 على الجباري( 

 ) االستاذ الدكتور يحيى الراوي(الستشارية ا –رئاسة الدائره العلمية  •

 عضو لجنة الترقيات العلمية المركزية في جامعة بغداد )ا.د. احمد شهاب البناء(  •

 لجنة التعضيد المركزية في رئاسة الجامعة )أ.د. صالح محمد عوض( •

 

 عضوية القسم ضمن اللجان المركزية في وزارة التعليم العالي  

 
 الدكتور سهل السنوي( )االستاذاالستشارية  –العلمية  الدائرةرئاسة  •

االستاذ الدكتور مقداد حسين )ي  لمتابعة نشاطات البحث العلمي والتطوير في وزارة التعليم العال  المركزيةجنة  لعضوية ال  •
 على الجباري( 

 د. فراس مظفر(م.لجنة معادلة وتقييم الشهادات )ا. •

 
 وزارت في الدولة  ضمن بعضاللجان التخصصية  القسم فيعضوية 

 
وزارة الموارد المائية )االستاذ الدكتور نضير عباس حسون االنصاري / االستاذ الدكتور مقداد الجباري / االستاذ الدكتور  •

 امين البرزنجي / المرحوم الدكتور على كياره(

 )االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري( رة الزراعهاوز •

 وزارة البيئة )االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري(  •

 وزارة الصناعة )االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري( •

  
الهيئة التدريسية من قسمنا لعضويه احدى اهم اللجان التخصصية    اعضاءوان اكثر ما يفتخر به القسم هو اختيار مجلس الوزارء الحد  

وهي لجنه اختيار المرشحين لنيل لقب )عالم عراقي( وقد تميز القسم بنشاطات عمل هذه اللجنة ضمن اختيار المرشحين لنيل هذا 
 مستوى كلية العلوم / جامعة بغداد. علىاللقب 
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 الجمعية الجيولوجيه العراقية 
 

 عدة مراحل وكما يلي: ب تأسيسهامنذ  العراقيةرت الجمعية الجيولوجية لقد م
في اوائل الخمسينات من القرن الماضي وقد كانت اول مجله من نوعها تصدر في العراق )مجله   واآلدابكليه العلوم    تأسيسمع  

في تلك الكليه   العاملينبية من نتاجات  والذي ضم بحوثا علمية واخرى اد  1956( حيث صدر العدد االول منها عام   واآلدابالعلوم  
ضمن هذه المجلة باالصاله ووضوح   المنشورة. تميزت البحوث  تأسيسهعند    علم االرضاالوائل في قسم    نالجيولوجييحينها بضمنهم  

ال كبيرين على والقت رواجا واقبا  األمريكيةاالعداد االولى في مكتبه الكونكرس    توجد  الرؤيا ووزعت داخل العراق وخارجه وحالياً 
الرغم من   السنه على  في  باستمرار وبواقع عدد واحد  المسؤولين على اصدارها  المحليه والعربيه والعالميه مما شجع  المستويات 

. ومع تتزايد عدد البحوث العلمية واالدبية قررت هيئة التحرير حينها اصدار مجلتين بدال من  اآلدابانفصال كليه العلوم عن كلية  
فكان اول عدد صدر تحت اسم مجلة كلية العلوم  اآلداباسم مجلة كلية العلوم والثانية تحت اسم مجلة كلية  االولى تحت ،ةمجلة واحد

 / علوم الحياة(.   علم االرضحيث اقتصرت البحوث المنشورة على )الكيمياء/ الفيزياء/ الرياضيات /
 إشرافوبقسم الجيولوجيا في كلية العلوم ضمن جامعة بغداد    ةن قبل طلبم  1960-1959في العام    العراقيةالجمعية الجيولوجية    تأسست
وتحت اسم )الجيولوجي( وقد صمم شعار الجمعية حينها    1960الهيئة التدريسية حيث تم اصدار العدد االول في نيسان    اعضاءبعض  

من   نيسان  في  الثاني  العدد  وصدر  النقيب.  المرحوم خورشيد  وشمل  واس  1961العام  الجيولوجي  سنويا  بالصدور  االعداد  تمرت 
 نشاطات الجمعية بشكل عام وبعض المقاالت العلمية. 

 الفعاليات الجمعية واخبار    اعضاءونشر بعض المعلومات عن    الجيولوجيةبتنظيم عدد من المحاضرات ونشر المعلومات    قامت الجمعية
نقابة الجيولوجيين العراقيين حيث قامت النقابة باستضافة   تأسيسبعد 1968الجيولوجية في العراق. وبدا اول جهد فعلي للجمعية عام 

في المنصور ببغداد واصدرت العدد االول من مجلة الجمعية تحت اسم )مجلة الجمعية الجيولوجية العراقية(  الجمعية في بناية النقابة
للنشر في مجلة الجمعية واستمرت الجمعية بالسير في    المقدمة  البحوثت بعملية مراجعة وتقييم  ألمية رصينة بدابحاث ع  ت منضوت

قامت نقابة   لذلكبدمج الجمعيات العلمية لكافة النقابات مع نقاباتهم وبطريقة غير علمية    ةحيث قامت الدول  1989هذا الطريق لغاية  
العلمية في النقابة وتحت اسم )المجلة الجيولوجية العراقية( مع استمرار   جانعن طريق الل  المجلة  بإصدارالجيولوجيين العراقيين  

 . تسلسل االعداد والمجلدات
ال الجيولوجية من  المجلة  معتمدة مكانت  بها  المنشورة  البحوث  وكانت  لها  جيدة مشهود  دولية  اخذت سمعة  والتي  الرصينة  جالت 
حيث شجعت النقابة   2015توقف صدور المجلة بعد احتالل العراق ولغاية    2003م  اوبعد الع  يةالعراقللترقيات العلمية في الجامعات  

(. والتطوير  البحثالجمعية باعادة الصدور وحسب تعليمات النشر المعمول بها ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة  
من قبل جامعة  والمراقبةتحت االشراف  سنوات متتالية 4رة كاملة تبلغ وتم تشكيل هيئه ادارية للمجلة مع هيئة استشارية لتستمر لدو

اسة جامعة بغداد/ ئاشهر )عدد نصف سنوي( وبشكل منتظم وبعدها تم الحصول على االعتمادية من ر   6عدد واحد كل    وبإصدار  بغداد
سمعة المجله باالنتشار مرة اخرى على    وعادت  خذت تعتمد للترقيات العلميةأقسم الشؤون العلمية لترجع بذلك المجلة لسابق عهدها و

المستوى المحلي والعربي والعالمي واكثر من السابق بعد انقطاع دام طويال لتكون تحت مستوعب )سكوبكس( العالمي حاليا والتسجيل 
المجلة   اعداد  المنشوره ضمن  االبحاث  اخرى كما وحصلت  وهي االرقام   DOIعلى مستوعب )كالريفيت( ومستوعبات عالمية 

لمقدمه للنشر ضمن المجلة من قبل الجيولوجين والمهندسين والجغرافيين اهذا وازدادت االبحاث    لكل بحث ينشر في المجلة  الدولية
التحسس النائي والبيئة ومن كافة االختصاصات الجيولوجية االخرى عندها قامت الهيئة االدراية للمجلة باصدار اعداد شهرية   وباحثي
الم الماضيتينمن  السنتين  الباحثين   جلة خالل  األبحاث،  للتواصل مع  في نشر  التأخير  للجمعية وللمجلة  لضمان عدم  واالن اصبح 

القديمه جميعها متوفره على صفحة المجلة االلكترونية وان شاء هللا تكون   دواعدادها تنشر الكترونيا كما ان االعدا  صفحة الكترونيه
 في كلية العلوم / جامعة بغداد. علم االرضلمي بجهود اساتذه اكفاء جلهم من منتسبي قسم الجمعيه مستمرة بالتطور الع
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 نقابة الجيولوجيين العراقيين 
 

نقابة   بناية  المنصور من    نالجيولوجييتقع  النقابات ضمن منطقة  في شارع  المعماري  بغداد وهي العراقيين  المهندس    من تصميم 
  1968عام    تأسست حيث  المنظمات الغير حكوميه    نم  مالي من مؤسسة كولبنكيان العالمية وهي تعد  دعمالعراقي الشهير هشام منير وب

وهي مؤسسة مدنية مستقلة تعنى بشؤون الجيولوجيين وترعى حقوقهم وتطلعاتهم وتقديم الخدمات الممكنة ألعضائها لما لهم من دور 
طوير اقتصاده. وتدعم النشاطات العلمية والثقافية واالجتماعية والترفيهية ونشاطات اخرى تصب في مصلحة  كبير في خدمة العراق وت

هيكلية النقابة من )الهيئة العامة   المحافظات تتكون   بناء العراق وخدمة المجتمع العراقي وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها فروع في
ن من قبل الهيئة ومجلس النقابة وهم اعضاء منتخب  /يولوجيين العراقيين المنتسبين لهاوهي اعلى سلطة في النقابة وتشمل جميع الج

النقابة وهم اعضاء منتخب  /والشكاوىلجنة الضبط وهي لجنة منتخبة مكلفة بالتحقيق    /العامة العامة في وفروع  الهيئة  ن من قبل 
 .المحافظات

مصالحهم واظهار  رعاية  ماعي و الثقافي و االقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رفع مستوى اعضاء النقابة االجت ان من مهام النقابة
تنظيم قواعد مزاولة   / دور الجيولوجي في المجتمع و السعي لضمان مستقبل االعضاء في حاالت المرض و الشيخوخة و البطالة

الم  /المهنة تنمية  في  للمساهمة  الجيولوجية  والدراسات  العلمية  البحوث  المتعلقة تشجيـع  وكذلك  والبترولية  والمعدنية  المائية  وارد 
باإلنشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات وغيرها / تكوين العالقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية 

 جه. االخرى داخل العراق و خار

وقواعد مزاولة المهنة    تنظيم ضوابط  /اصدار المجلة الجيولوجية  /المكتب االستشاري  تشكيل هياألهداف االساسية للنقابة ان من  
  /في القطاع العام والخاص ومتابعة جميع االعمال والنشاطات الجيولوجية في القطاع الخاص والتنسيق بينها وبين القطاع الحكومي

المؤتمر بعقد  الممكنة  الوسائل  بمختلف  الجيولوجية  الثقافة  المناهجنشر  في  الجيولوجيا  مادة  وادخال  والندوات   ات 
                                                                                                                                                     الدراسية

Governmental Organization (NGO)-Non 

http://www.geounioniq.org/ 

  :info@geounioniq.org البريد االلكتروني

https://www.facebook.com/geounion.iq/posts 

 
 واجهة نقابة الجيولوجيين العراقيين في المنصور / بغداد 

https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FNon-Governmental%2BOrganization%2B%2528NGO%2529%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=AbryJx50Yucf6BaxVOItM1QpAjBL5Uvd8kbZUtFmffLR2LeqzxInJWinXvnDQbV7N6pP5KKA7hMFFus-upMwUH1IN3qItZWJSh43ksi7bww9EGUF1FnKhKcOLSR_JgoJTvPjKDAfwcfpvhf2W2MsW-Kb2ZrbfY9i6qpjC66pp8BjfA
http://www.geounioniq.org/
mailto:info@geounioniq.org
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 علم االرض جين من قسميالتعاون مع المؤسسات الجيولوجية المركزية ومستقبل الخر
 

في كلية العلوم ولهم   علم االرضوالجل االعظم منهم من خريجي قسم    التخصصية  الوزاراتيعمل الجيولوجيون في دوائر العديد من  
 في: جميعا ومن كال الجانبين   القسم ويعملونصالت علمية قوية وفعالة مع اعضاء الهيئة التدريسية في 

 كافة المحافظات    فيسسات التخصصية ضمن بقية الوزارت  مؤرفع مستويات التواصل العلمي مع المؤسسات الجيولوجية وال ●

 رفع مستويات العالقة االنسانيه والعلميه بين المتخصصين الجيولوجين في عموم العراق   ●

 تعاون علمي مستقبلي بين المؤسسات الجيولوجية آلياتلخلق  ظروفايجاد  ●

 دراسات وبحوث مشتركه بين الباحثين ضمن المركز والمحافظات إلجراءايجاد ارضية  ●

 الدراسات العليا وأطاريح رسائل  علىصصين والمتخ ني التدريسياالشراف المشترك بين  ●

 للقسم   السنويةلثقافية ابحوث او دراسات ضمن المواسم  الجيولوجيين إللقاءوالخبراء   بعض التدريسيينتسهيل استقدام  ●

 القسم ضمن كورساتالتخصصية   الموادبعض  الجيولوجيين لتدريسوالخبراء   بعض التدريسيينتسهيل استقدام  ●

 علم االرضجي قسم يرامكانية تعيين خ ●

الجيولوجية   المؤسسات  اهم  من  هي    القريبةان  ومباشر  مستمر  بشكل  معها  التعامل  يتم  والتي  القسم   الجيولوجيةالمؤسسات  من 
 التخصصية ضمن الوزارات التالية: 

النفطية و)  النفطوزارة   الحقول/    ةالجيوفيزيائيالدراسات  االستكشافات  المكامن وتطوير  الجيولوجي   االشراف على  /دائرة  اللباب 
  والطبقات التعاون في مجاالت الرسوبيات   وضرورةمن العاملين في الموقع الخاص حيث تحفر االبار    وقريبينالمستخرج من االبار  

افة دوائر لتوفير الخرائط المتنوعة ويعملون في ك  العاملين  /الجيولوجيين الذين يعملون بالتقنيات واالجهزة الحديثة    والمتحجرات /
  شركات الوزارة في المحافظات(. النفط /وزارة 

المياه السطحية  / السدود و الخزانات  / هيئة ب)الهيئة العامة للمياه الجوفية / المركز الوطني للمياه و يختص   وزارة الموارد المائية
العامه المائية /  كافة دوائر و مديريات الوزارة  في   المساحة  التشغيل  /المدلوالت  / و دوائر استصالح االراضي  / الصيانة و 
 المحافظات(. 

الفحوصات   ألغراضشركة الفوسفات / شركة الكبريت  / شركات حفر االبار    )هيأة المسح الجيولوجي العراقية  /  وزارة الصناعة
وايضا العمل في جميع مديريات الصناعة في المحافظات    لمقالع و المناجم /و التحري المعدنياالصخرية او لغرض المياه الجوفية  /  

  شركات السمنت المختلفة /و الصناعات االنشائية(.  /

)المركز الوطني للمختبرات االنشائية / الشركة العامة للمقاوالت الركائز و االسس الذي يختص في دراسة    اروزارة االسكان و االعم
 و بناء االنفاق وكافة التراكيب العمرانية( . قوة عملهاو  انواع الترب

 وزارة الدفاع(. ومختبراتالعسكرية  والجيولوجيا)للعمل بتخصص المساحة  وزارة الدفاع

التعل البحثية  وزارة  /المراكز  التدريس   / )االدارة  الجيولوجية  التخصصات  بكافة  الجامعات  في  )للعمل  العلمي   والبحث  العالي  يم 
 المراكز العلمية( /

التربية الجيولوجي تدريس مادة   وزارة  المنهج و بامكان  الجيولوجي ضمن  )للعمل كمدرسين في االعداديات بعد دخول موضوع 
 ثال(.على سبيل الم ةالجغرافي
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)دوائر مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرميلة / دوائر استصالح االراضي و مكافحة زيادة الملوحة  في السهل     وزارة الزراعة
الرسوبي / دوائر زراعة الصحاري و انشاء المحميات باالعتماد على نوعية الطبقات الصخرية و دراسة المياه الجوفية و التركيز 

 (على حصاد المياه

  ثارواآلوزارة السياحة  

)محافظة واسط(  وبحيرة الرزازة    )للعمل ضمن حماية البيئة بشكل عام / المحميات الطبيعية مثل محمية هور الدلمج   وزارة البيئة 
)محافظة كربالء ( ومنطقة بحر النجف )محافظة النجف( وهور الحويزة )محافظة ميسان( وبحيرة ساوه )محافظة المثنى( / االعداد  

العلوم الجيولوجية والعلماء   البيئية ودور  البيئة / العمل ضمن فع  نالجيولوجييللمؤتمرات  االراضي   واقع  لياتافي المحافظة على 
الكثبان الرملية / مكافحة العواصف   المياه السطحية   الغباريةالرطبة / ومكافحة التصحر / مكافحة حركة  / المحافظة على نوعية 

 فايات الخطرة(.نالنفايات  الصحية وال والمياه الجوفية ومياه العيون / االهوار/   العمل ضمن فرق طمر
 

 العديد من مراكز البحث العلمي فيها. وضمن سابقاً مجلس البحث العلمي 

 

 
 تكليفات متميزة 

االشارة تحت هذا العنوان الى حقيقة استثنائية وتاريخية تميز بها )قسم علم االرض( اال وهي العطاءات المتميزة   من الضروري جداً  
والجهود الرائعة للعديد من كوادره العلمية من خالل تحملهم المسؤوليات الغير اعتيادية على مستوى الكلية والجامعة والوزارة والدولة  

( لمنصب وزير التعليم قصي عبد الوهاب السهيلاالستاذ الدكتور  )   هذا المجال استيزارعة والمشرقة في  مالالعراقية ومن االمثلة ال
توجيه هذه المسؤولية جهودا ونشاطات استثنائية لتطوير عمل وفتح افاق المستقبل و  تحملهالعالي والبحث العلمي وقد شهدت فترة  

 ء المجتمع العلمي العراقي.  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بنا مامه
كما ونتذكر جميعا تكليف االستاذ الدكتور سهل السنوي في العمل ضمن الخط االول ضمن هيكلية وزارة التعليم العالي ومسؤولية في 

ادة كلية دفع عملية البحث العلمي الى امام. كما ال ننسى تكليف االستاذ الدكتور يحيى الراوي بمسؤوليات اكاديمية متقدمة ضمن عم
والتي تقدمت بشكل واضح    والجامعة المستنصرية وجامعة بابل  جامعة الكوفة   رئاسةمسؤولية    هليموتسالعلوم وضمن جامعة بغداد  

عمادة كلية العلوم حيث تميز   بتسنمهنتذكر تكليف االستاذ الدكتور خالد المختار  اً ضلها وهنا اي هالعلمي خالل فترة ترؤس  عطاءهافي 
مي واالداري للكلية بشكل متميز يشهد له الجميع وان مما يسعدنا هو تميز فترة عمادته للكلية بالكثير من االنجازات مع الواقع العل

واقيمت   شامل لكافة الفروع العلمية للكلية و مؤتمر علمي  الثالث لكلية العلوم وهعلمي  المؤتمر  الالتاكيد على حدثين متميزين هما )اقامة  
والجهات والمؤسسات العلمية التخصصية وكان للمؤتمر ومخرجاته صدى  باليات جديدة اساسها التنسيق بين كل قسم من اقسام الكية

متميز والثاني هو ايمانه الشخصي وطرحة لفكرة تحويل قسم علم االرض الى كلية علوم االرض وقد انجزت حينها دراسة متميزة  
كبير   بالمستقبل  واالمل  الفكرة  بهذه  ومتميزا  قائما  االيمان  يزال  وال  الموضوع  واالسباب    مهإلتماحول  المبررات  جميع  لوجود 

والمتطلبات لذلك( ونود ان نشير هنا  الى الجهود المتميزة والغير اعتيادية التي بذلها وكان السباق فيها وهو االستاذ الدكتور   والظروف
القسم وفتح ابواب الدعم المادي والمعنوي والتكنولوجي لمؤسسات   منضير االنصاري الذي فتح ابواب العمل االستشاري وبقوة اما

في حل العديد    ومنتسبيهواقع البحوث والدراسات العلمية ومشاريع الدراسات العليا في القسم ومساهمة القسم    في دعم  هالعلمي  ه الدول
على ان المعلومات اعاله ما هي اال امثلة نشير   التأكيدة. )يود المؤلفان  من المشاكل الفنية والعلمية ضمن الكثير من مؤسسات الدول

القسم وق العلمية  اليها بثقة وبفرح بمنتسبي  العطاءات    والتأكيددراتهم  الكثير من  اليها والتي   المتميزةبوجود  االخرى والتي سيشار 
 (. مستقبال ضمن الطبعة الثانية للكتاب  سنضمنها
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 العربية واالجنبية  الجامعاتو علم االرضالتعاون مع اقسام  عالقات
  

 ( التي أقامها قسم علم األرض بالتعاون مع جامعات عربية واجنبية ةاإللكترونيبعض المحاضرات وورش العمل امثلة عن )
 

 ت محل العمل  اسم صاحب النشاط  عنوان النشاط 
Production and Use of Biochar to Remove 

Contaminants from Wastewater 
Prof. Dr. Valentine 

Nzengung 

Department of Geology, 

University of Georgia 1. 

Managed aquifer recharge- one piece in 

the puzzle for sustainable water use in 

water Scarce countries 

Prof. Dr. Christoph 

Schüth 

the Institute for Applied 

Geosciences, Technical 

University Darmstadt 
2. 

The Agricultural Nitrate problem - 

Hydrochemical Background 
Prof. Dr. Christoph 

Schüth 

the Institute for Applied 

Geosciences, Technical 

University Darmstadt 
3. 

 .4 التكنولوجية في السويد جامعة لوليو ا.د. نضير االنصاري المشاكل الجيولوجية في سد الموصل 
 .5 جامعة لوليو التكنولوجية في السويد ا.د. نضير االنصاري أسباب الشحة المائية وكيفية تجاوزها

Hydro policies of Tigris and Euphrates 

basins 6 جامعة لوليو التكنولوجية في السويد ا.د. نضير االنصاري. 

Structural Origin and Kinematics of 

Fracture Corridors in the Anadarko Basin Dr. Molly Turko   7 الواليات المتحدة -جامعة اوكالهوما. 

What shall I do after graduation?  د. حسين احمد التميمي ( مركزNWEAT )- المملكة  –ليفربول
 .8 المتحدة

Methods of assessment and securing 

online exams 9 جامعة برادفورد/ المملكة المتحدة  ا.د. رامي حكمت الحديثي. 

Paleoenvironments determination and 

their application in Sequence Stratigraphy 

and Petroleum Exploration 
 -قسم االستكشاف/ معهد بحوث البترول ا.د. شريف فاروق محمد

 .10 مصر

The genesis of iron oxide-copper-gold 

deposits: Evidence from the Kiruna 

district and the Urals 
Dr. Martin Smith 11 المملكة المتحدة  -جامعة برايتن. 

Blended Learning is a Future Necessity 

for Iraqi Universities  12 المملكة المتحدة -جامعة برادفورد د.رامي حكمت الحديثي. 

Advancement of Iraqi Universities Education  المملكة   –جامعة ليفربول جون موريس  د. رافد الخضار
.31 المتحدة  
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هذا الصدد هنالك   معها وفيية حول العالم يمكن للباحثين والخبراء التعاون  بواالجن   العربيةهنالك طيف واسع من المؤسسات العلمية  و
وقد توصلوا الى نتائج   المتوفرة  اآللياتمن التعاون معهم بمختلف    علم االرض ن في قسم  وسييالعديد من هذه المؤسسات استطاع التدر

 التعاون معها.   آلياتخالل  نوتوصيات مهمة م

 

 امثلة
    موارد المائية العراقيه وتم اتخاد العديد من التوصيات المجلس العربي للمياه حيث تم عرض الواقع الفعلي والميداني الزمة ال /أوال  

 .نشاطاته السنويةلصالح العراق بالتعاون مع المجلس وضمن          
 لجيوماتيك لاألوروعربي  االتحاد /نياً ثا

 

              

 

                                     
 لجيوماتيكلاالتحاد األوروعربي شعار                                                                              
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 العراقية العالقة مع اقسام الجيولوجيا ضمن الجامعات 
 

 ز عددهم يتجاو  علم االرضجين من قسم  يبان الخر  نتبي  ةهذه الموسوع  في  المحددةجزاء  ان الجداول المرفقة في ادناه وضمن األ
 وجيولوجية جيولوجي    500جين من الدراسات العليا ) الماجستير والدكتوراه قد تجاوز ال  يكما ان الخر  وجيولوجيةجيولوجي    3000

متنوعة والتي غطت  تلفة وان اطروحاتهم قد شملت اجراء الدراسات الجيولوجيه التفصيليه والخوضمن االختصاصات الجيولوجيه الم
التي   ةقدمتها حل لبعض المشاكل الجيولوجيمفي    تأتيوعظيمة    ةمعظم االراضي العراقيه وفي هذا الجهد العلمي المبذول معاني عديد

 معظم سنه الماضيه    70  ال  المشاريع التنمويه وعند بعض المناطق كما ان هذه الجهود البحثية قد غطت خالل  ض بعتقف مانعا امام  
الحس الجيولوجي للطبيعة العراقيه  ومشاكلها ومعطياتها وثرواتها الطبيعية من ) نفط / غاز / معادن   ارتفعي العراقية هذا وقد  االراض

موارد طبيعة متعددة اخرى( وبشكل واسع مما اصبح لمخرجات القسم من طلبه متخصصين وبشهادات عليا دعم واضح لعملية   /
 : امرين لىع التأكيد. وهنا البد من  اق ككلرالتنمية المستدامة في الع

العراق وبشكل    /االول   العراقية وفي جميع محافظات  الجيولوجيه في كامل االراضي  المؤسسات  ما فسح م  تخصصيالتوسع في 
خطط   علىالمجال للعمل ضمن كل محافظه على البحث عن مصادر الثروات الطبيعة واستغاللها واستثماراتها مما انعكس ايجابيا  

 ي العراق لتنميه المستدامه فا
د من  يالعد  تأسيساالرض في كلية العلوم ضمن جامعة بغداد القسم االم في    علىكان لهذه الحقيقة االساس في ان يكون قسم    الثاني /

 يستأسة الماضيه  لاقسام علم االرض ضمن الجامعات العراقيه وضمن كل محافظه من المحافظات العراقية حيث شهدت العقود القلي
 اقسم علم االرض التاليه: 

 / محافظة الموصل   الموصلفي جامعة  علم االرضقسم  •

 رض في جامعة البصره / محافظة البصره  القسم علم ا •

 رض في جامعة دهوك / محافظة دهوكالقسم علم ا •

 رض في جامعة اربيل / محافظة اربيل القسم علم ا •

 السليمانية  ةض في جامعة السليمانية / محافظالرقسم علم ا •

 في جامعة ديالى / محافظة ديالى  قسم جيولوجيا النفط والمعادن •

 محافظة االنبار  / في جامعة االنبار قسم الجيولوجيا التطبيقية •

 رض في جامعة واسط / محافظة واسط القسم علم ا •

 بابل/ محافظة بابل قسم الجيولوجيا التطبيقية في جامعة •

 الكوفة/ محافظة النجف  التطبيقية في جامعةقسم الجيولوجيا  •
 تكريت/ محافظة تكريت  قسم الجيولوجيا التطبيقية في جامعة •
 ذي قار/ محافظة الناصرية  قسم الجيولوجيا التطبيقية في جامعة •

 كركوك محافظة  /كركوكقسم الجيولوجيا التطبيقية في جامعة  •
 

 تعاون متميزه جدا وذلك من خالل:  آلياتة متميزه من خالل والبد من القول ان جميع هذه الجامعات لها صالت علمي
 تبادل التدريسين  •

   الدكتوراهو طلبة الماجستيراالشراف المشترك على رسائل   •

 المشاريع البحثية المشتركه  •

 للكتب العلمية   المشتركةالكتابة  •

 العلمية  آلياتالمشاركه ضمن الفع  •

 ضمن المؤتمرات المحلية ضمن المحافظات المشاركه •

 المشاركه الواسعه ضمن برامج الزوم العلميه )التعليم عن بعد( •
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 علم االرض قسمفي  األوليةالدراسات 
 

مختلفة بالرغم من الالفصول الدراسية    تعتمد نظاملقد استخدمت كما في بقية األقسام وفي جميع الجامعات العراقية أساليب تدريس  
اعتماد نظم وجود العديد من النظم التعليمية المعتمدة في اغلب الدول العالمية والتي تقدمت فيها مستويات التعليم العالي من خالل  

على تجديد برامج   علم االرضن المناهج المعتمدة في التدريس الجيولوجي مازالت تقليدية لذا يجب إن يحرص قسم  . لذا فا الكورسات
ونظم التدريس الن ما حدث من انفجار في المعرفة والعملية   ةآليو  المناهج التفصيليةالتعليم المعتمدة فيه في الوقت الحاضر وكذاك  

ليم في العالم إلى تطوير مناهجها الدراسية وبشكل هائل لضمان ابتعاد العملية التعليمية فيها عن التعليمية قد دفعت جميع مؤسسات التع
التدريب الحقلي جميعها   التعليم بشقيها النظري والعملي وكذلك  العلوم. إن وسائل  التطورات السريعة في  الركود ولضمان مسايرة 

ذا وجب التسريع في كل الوسائل الممكنة لرفع مستوى الخريجين  من القسم ذات مستويات تحتاج الى تطوير للرفع من مستوياتها ل
ستوجب اتخاذ  الخطوات الالزمة لتأهيل  امما    ىلتقليل الهوة عن مثيالتها من األقسام في الدول المتقدمة أو الدول المجاورة كحد ادن

التعليمية البديلة    األنماطلتدريسية المسايرة للعصر ودراسة   وتوفير مستلزمات التدريس المتقدمة واالبداع في تصميم البرامج ا  الطلبة
  واعتماد المناسب منها وبما تتطلبه احتياجات خطط التنمية القادمة في المستقبل القريب.

)ادناه(   المعلومات  إنوتشير  األولية    إلى  الدراسات  طلبة  تم  الذيعدد  االستكشاف  رفدهمن  في  للمشاركة  المجتمع  إلى  القسم   من 
طالب وطالبة حيث    (3,181)القسم ولغاية الوقت الحاضر بلغ    تأسيسودعم خططه التنمية منذ    العراق الطبيعيةواالستثمار لموارد  

 مسائية( دراسة  54/  دراسة صباحية 61) 115 ( وبين1957/1958الدراسية )طالب خالل السنة  6بين  جينيعداد الخراتراوحت 
 (. 2021 - 2020)خالل السنة الدراسية 

فردات الجديدة ملضمان تدريس الطلبه كل ال  االكاديمية المتتاليه  ير خالل السنواتيمعرضة للتغ  اة هي دوميان هذه المفردات التعليم
 المعتمدة والمقترحة ضمن الجامعات العربيه واالجنبيه

 

 إن من أهم ما تشير إليه هذه المعلومات هي:
 

حيث تميزت بإعداد محدودة جدا في  1954/    1953دخول العنصر النسوي ضمن هذا التخصص الغير اعتيادي بدا في عام   ●
البداية وتصاعدت لتصل قمتها في الثمانينات من القرن الماضي تماشيا مع خطط التنمية لتلك الفترة حيث بلغت في بعض  

 ية. % من عدد الطالب ضمن المرحلة الدراس50السنوات إلى 

ارتبطت هذه اإلعداد بدرجة واضحة بخطط    واضحا حيثإن توزيع إعداد الخريجين للسنوات الدراسية الماضية تبين تذبذبا   ●
التنمية بالبلد كما أنها تراجعت في سنوات الحروب والحصار وهي أالن في مرحلة الصعود المضطرد لتوقع حصول تنمية  

 في العراق.االوضاع العامة د استقرار انفجارية ضمن التصورات الحالية لبناء المجتمع العراقي بع

لطلبة هي نسبة جيدة قياسا الى جامعات منطقة الشرق األوسط مما يعكس مسالة مهمة البد من  إن نسبة التدريسيين إلى ا ●
اإلجابة عليها بصدق وصراحة وأمانه إال وهي هل إن وجود إعداد كثيرة من أعضاء الهيئة التدريسية قياسا إلى عدد طلبة  

وهل وجدت إلية عمليه وواضحة لتفرغ عضو هيئة   الدراسات األولية قد انعكس ايجابيا على طبيعة ومستوى ونوعية الطلبة
وهل تمكنا  من إن نعمل على تحويل هذه النسبة الغير   الطلبةتدريسية  لإلشراف العلمي واألكاديمي و التربوي المباشر على  

من قسم    اعتيادية إلى برنامج عمل غير اعتيادي ألعضاء الهيئة التدريسية مما كان سينعكس إيجابا على نوعية الخريجين
 . علم االرض

ان وجود استراتجيات جديدة في عملية التعليم الجيولوجي يجعل من الطالب المقبولين للدراسة في القسم وعلى المستويين   ●
أشخاصا ذو ثقافة ونضج علمي وفني واجتماعي مطلوب أكثر من كونهم متلقين للمواد التعليمية  والعلياالدراسات االوليه 

سيوفر في حال حصوله قدرا كبيرا من االعتماد على النفس وبناء جديدا لشخصية الطالب والتي  التخصصية فقط والذي  
 نحن أحوج ما نكون إليه في الوقت الحاضر  

 التحديث   ألغراضاو الخمسية الشاملة لمحتوى المناهج وطرق تدريسها   السنويةعدم إجراء المراجعة  ●
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 2021-2020األربعة لخريجي العام الدراسي سية االدرالدراسية للمراحل  والوحداتالمواد 
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 الدراسات االولية  وخريج

 الدراسة الصباحية 

 العام الدراسي 
مجموع  
 الخريجيين 

 االناث  الذكور 

1958 -1957 6 6  - 

1959 -1958 5 5 -  

1960 -1959 7 7  - 

1961 -1960 13  13  - 

1962 -1961  23 22   1 

1963 -1962 13   13  - 

1964 -1963 26   24  2 

1965 -1964 9   9 -  

1966 -1965 17   16  1 

1967 -1966 23   23  - 

1968 -1967   17  17  - 

1969 -1968   57  39  18 

 1970 -1969  22 22     -  

1971 - 1970   26  26  - 

1972-1971   21 18   3 

1973-1972   32  32  - 

1974-1973  62   51  11 

1975-1974   65  57  8 

1976-1975  78  59  19  

 1977-1976 57 43   14 

1978-1977 87 62 25 

1979-1978 77 46 31 

1980-1979 96 58 38 

1981-1980 58 41 17 

1982-1981 58 39 19 

1983-1982  63  52  11 

1984-1983 62 55 7 

1985-1984 74 63 11 

1986-1985 69 64 5 

1987-1986 46 43 3 

1988-1987 43 41 2 

1989-1988 84 74 10 

1990-1989 143 134 9 

1991-1990 79 73 6 

1992-1991 52 43 9 

1993-1992 50 40 10 

1994-1993 57 46 11 

1995-1994 64 44 20 

1996-1995 51 44 7 

1997-1996 39 29 10 

1998-1997 57 51 6 

1999-1998 49 46 3 

2000-1999 85 79 6 

2001-2000 46 37 9 
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 االرض قسم علمالدراسات العليا في 

 
 علم االرضهائل في مجال الدراسات العليا بهدف تخريج جيولوجيين يتمتعون بقدرة مناسبة في مختلف مجاالت    لقد حدث  توسع

المسؤوليات التدريسية وفي دعم اإلعمال البحثية خالل سنوات العقود الماضية   ةلتحقيق ما تتطلبه الجامعات من كوادر علميه لممارس
مسيرة الخريجين من طلبة الدراسات العليا )الدفعات األولى(    ةلقد أظهرت نتائج متابع  ولكن هذه المسالة تحتاج الى نظره عميقة.

من القسم والذين عملوا في دوائر الدولة إن لديهم اإلمكانية الواضحة في قيادة العمل العلمي الجيولوجي المكتبي والبحثي والحقلي 
في مجال استثمارات الموارد   الفاعلي التي عملوا فيها وخاصة تلك    وقد بنوا القاعدة االساسية لتحقيق أهداف الدوائر التخصصية

النفطية والمعدنية والمائية. ان مسيرة الدراسات العليا في القسم كان لها الدور الكبير والمشهود في تهيئة هذه الكوادر الجيولوجية 
  ا.المتقدمة لدوائر الدولة التخصصية للنهوض بالجوانب التطبيقية والصناعية فيه

 تتميز رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم علم األرض بالتخصصات التطبيقية التالية ضمن التخصصات الرئيسية للقسم: 

 جيولوجيا النفط والطبقات والمتحجرات ●

 الموارد المائية والجيولوجيا الهندسية ●

 الجيوفيزياء  ●

 الجيوكيمياء   ●

2002-2001 29 26 3 

2003-2002 19 11 8 

2004-2003 50 43 7 

2005-2004 37 29 8 

2006-2005 15 10 5 

2007-2006 65 38 27 

2008-2007 31 17 14 

2009-2008 24 8 16 

2010-2009 26 9 17 

2014-2015 41 20 21 

2015-2016 92 33 59 

2016-2017 83 40 43 

2017-2018 52 13 39 

2018-2019 67 32 35 

2019-2020 81 37 44 

2020-2021 61 28 33 
 741 2200 2941 المجموع 

 الدراسة المسائية

مجموع   العام الدراسي 
 الخريجيين

 االناث  الذكور

2014-2015    

2015-2016 21 12 9 

2016-2017 30 15 15 

2017-2018 14 6 8 

2018-2019 56 32 24 

2019-2020 65 38 27 

2020-2021 54 31 23 
 106 134 240 المجموع 
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ؤا ارفع المواقع القيادية العلمية في ومنهم قد أبدعوا في عملهم وتب  الدفعات األولى جين العلمي يبين إن  يإن مراجعة لعطاء هؤالء الخر
المتخصصة   الجامعية  الكوادر  من  أصبح  منهم  البعض  وإن  إليها  انتسبوا  التي  التخصصية  الجيولوجية  تدريس   ألغراضالدوائر 

جين في يخرى ذات العالقة بالجامعات العراقية على العكس من معظم الخراالالعلمية    واألقسام  علم االرضالجيولوجيا في أقسام  
عام    الحقةالالدفعات   منذ  الخريجين  المهم   1990وخاصة  السؤال  ويبقى  الحاضر.  الوقت  والى  العلمي  الحصار  سنوات  بعد  إي 

المطروح هنا لماذا هذا التدني الواضح في مستوى طلبة الدراسات العليا والتراجع في نوعياتهم والسؤال الثاني هو ما هو السبيل إلى 
عمل ال  مواضيع تملبحث عن  ل  إعادةفيها  لجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا نجد  تغير هذا الواقع وتطويره كما إن الرسائل ا

من ذلك يكررون البحث في    منها وبالرغمالعديد من الباحثين ولكن الطالب لم يطلع عليها أو اطلع على جزء يسير  من قبل  عليها  
 لوضع. وهنا يأتي دور القسم وأساتذته في تصحيح هذا ا  ةالمشاكل المتشابه

خريجي الدراسات العليا الخريجين ضمن مرحلتي الماجستير والدكتوراه منذ   أسماء جميع توفرت مواقع الكترونية تتضمن    وأخيراً 
التخرج / واسم   سنة  // عنوان األطروحة    الشهادة  /بدايات الخمسينات وحتى االن )ادناه( حيث تضمنت المعلومات )اسم الطالب  

 علومات مرجعا مهما للمختصين وطلبة الدراسات العليا واألكاديميين والباحثين في دوائر الدولة الجيولوجية.المشرف( لتشكل هذه الم
معرضة للتغير خالل   ادوم الجيولوجية هيالتدريس وطبيعة العمل الحقلي وطبيعة التعامل مع الدوائر    آلياتو  ةيان المفردات التعليم

  العربيةالمعتمدة والمقترحة ضمن الجامعات    الجديدةفردات  مضمن كل ال  الطلبةلضمان تطوير قدرات    المتتاليةاالكاديمية    السنوات
 .واألجنبية

 
 تشكيل لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا 

  1990لسنة  26عند تشكيل لجان المناقشة مع التأكيد على المادة الرابعة عشر من تعليمات 
تير تكون باقتراح من رئيس القسم والتشاور مع المشرف ومصادقة مجلس الكلية من  تشكيل لجنة المناقشة لرسالة الماجس -1

ثالثة أعضاء متخصصين ال تقل مرتبة اثنين منهم عن أستاذ مساعد ويكون الثالث عند الضرورة بمرتبة مدرس من حملة 
  أحدوللجامعات ان تختار    ألقل،اشهادة الدكتوراه على ان تكون له خبرة في التدريس ال تقل عن سنتين ونشر بحثين على  

 أعضاء لجان المناقشة من الجامعات األخرى التي توجد فيها تخصصات مماثلة.
عن أستاذ ويمكن ان يكون الباقون   أحدهملجنة مناقشة الدكتوراه يجب ان تتألف من خمسة أعضاء متخصصين ال تقل مرتبة   -2

 بمرتبة أستاذ مساعد ومن حملة الدكتوراه ومضى على ترقيته سنتان في األقل باقتراح من رئيس القسم والتشاور مع المشرف
 

 الدراسات العليا / الماجستير حسب االختصاص  وخريج
 

 السنة 

وع 
جم

الم
ياء  

كيم
جيو

 

ت 
بقا

ط
ياء  

يز
وف

جي
دن  

معا
 و

ور
صخ

 

جيا
يلو

ج
 

ئية
بي

 

ت 
را

حج
مت

ئية  
دما

ار
مو

 

سية
هند

 

فط 
ن

 

عي 
ربا

صر 
ع

 

ت 
بيا

سو
ر

 

ت 
اما

خ
ئي  

 نا
س

حس
ت

نية 
طي

ن 
عاد

م
ية  

كيب
تر

يا 
وج

ول
جي

 

جي 
لو

فو
ور

وم
جي

 

1967 3 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 

1968 5 1 1 1 1 - 1  - - - - - - - - - 

1969 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

1970 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 

1971 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 

1972 4 - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 

1973 6 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 

1974 7 - - 2 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 

1975 11 1 2 2 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1 1 

1976 8 1 - 3 4 - - - - - - - - - - - - 

1977 13 - - 7 3 - 1 1 1 - - - - - - - - 

1978 7 1 - 2 2 - - 1 - 1 - - - - - - - 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 85- 

 

 قسم علم األرض 

1979 8 1 - 2 
- - - 

1 
- - - 

3 
- - - 

1 
- 

1980 4 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - 

1981 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

1982 5 - 1 2 - - 1 - - - - 1 - - - - - 

1983 12 4 1 2 - - 1 - - - - 2 - - - 2 - 

1984 12 2 2 3 - - 1 2 - - - - - - - 2 - 

1985 23 3 - 5 - 1 2 3 1 - 1 1 2 1 - 2 1 

1986 10 3 - 3 1 - 1 2 - - - - - - - - - 

1987 6 1 1 - - - - 2 - - - 1 1 - - - - 

1988 8 2 - 1 - - 3 2 - - -  - - - - - 

1989 40 9 1 8 3 1 5 5 -  - 3 2 1 - 2 - 

1990 12 2 2 4 - - 2 1 - 1 -  - - - - - 

1991 8 2 1 1 - - -  - - - 1 2 1 - - - 

1992 11 2 1 1 2 - 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

1993 4 - 1 1 1 - - - - - -  - - - 1 - 

1994 7 - 2 - - - 1  1 1 - 1 - - - 1 - 

1995 4 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 

1996 8 1 2  1 - 2 - 1 1 - - - - - - - 

1997 15 1 1 2 1 - 1 1 1 2 - 1 1 1 - 1 1 

1998 13 1 - 2 1 - 2 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 

1999 17 1 2 2 1 1 1 1 1 - - - 2 2 1 1 1 

2000 17 2 1 2 1 2 1 2 2 2 - 1  1 - - - 

2001 18 3 2 2 1 1 4 1 3  1  - - - - - 

2002  27  5 3 4 1 1 4 2 3 2 - 1 - 1 - - - 

2003 8 2 - 2 - - - 3 - 1 - - - - - - - 

2004 24 2 4 3 2 2 1 3 2 1 - - - 1 2 1 - 

2005 7 1 2  1  1 - - - - 1 - - - - - - 1 

2006 13 1 3 - 1 3 - 2 - 2 - - - - 1 - - 

2007 4 1 - - - 3 - - - - - - - - - - - 

2008 6 1 1 1 - 2 - 1 - - - - - - - - - 

2009 6 1 1 - 2 - 1 1 - - - - - - - - - 

2010 10 1 1 1 2 - 2 1 - - - - - - 1 1 - 

2014-2015 17 2 1 5 1 --- --- 5 --- 1 -- -- -- -- - 2 -- 

2015-2016 20 2 2 7 2 --- --- 3 --- 2 -- -- -- -- - 2 -- 

2016-2017 33 -- 4 5 7 --- --- 7 --- 9 -- -- -- -- - 1 -- 

2017-2018 12 -- --- 7 1 --- --- 3 --- 1 -- -- -- -- - -- -- 

 7 17 5 10 12 22 3 18 17 42 44 17 36 78 47 62 437 المجموع 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 86- 

 

 قسم علم األرض 

 
 خريجي طلبة الدراسات العليا / الدكتوراه حسب االختصاص

 

 السنة 

وع
جم

الم
اء  

يمي
وك

جي
 

ات 
طبق

اء  
زي

وفي
وي

ج
 

دن 
معا

 و
ور

صخ
 

ئية
 بي

جيا
يلو

ج
 

ات
جر

تح
م

ئية 
 ما

رد
موا

 

سية
هند

 

فط
ن

عي  
ربا

صر 
ع

 

ات 
وبي

رس
 

ات 
خام

ئي  
 نا

س
حس

ت
ية 

طين
ن 

عاد
م

 

يا  
وج

يول
ج

ية 
كيب

تر
 

  
 

ج
ولو

ورف
وم

جي
 

ية 
قل

لح
يا ا

وج
يول

لج
ا

 

1982 1 
- 

1 
- - - - - - 

- 
- - - - - - - - 

1983 - 
- - - - - - - - 

- 
- - - - - - - - 

1984 - 
- - - - - - - - 

- 
- - - - - - - - 

1985 - 
- - - - - - - - 

- 
- - - - - - - - 

1986 1 - 
- - - - - 

1 
- 

- 
- - - - - - - - 

1987 4 1 2 
- - - - 

1 
- 

- 
- - - - - - - - 

1988 - - 
- - - - - - - 

- 
- - - - - - - - 

1989 2 - 
- 

1 
- - 

- 
- - - - - - - - - - 

1 

1990 4 2 
- 

1 
- - 

1 
- - - - - - - - - - - 

1991 1  
- 

1 
- - - - - - - - - - - - - - 

1992 2 1 
- 

1 
- - - - - - - - - - - - - - 

1993 2 
- - 

 1 
- - - - - - 

1 
- - - - - - 

1994 4 
- - 

2 
- - 

1 
- 

1 
- - 

 
- - - - - - 

1995 3 
- 

2 - 
- - - - - - - 

1 
- - - - - - 

1996 1 1  - 
- - - - - - - - - - - - - - 

1997 6 3  1 - 
- - 

1 
- - - - - - - 

1 
- - 

1998 20 4 1 1 2 3 1 3 1 1  1 
- - - 

1 1 
- 

1999 8 
- 

 2  1 1  1 2 
- - - - - 

1 - 
- 

2000 5 
- - - 

2 
- - 

2 1 
- - - - - - - - - 

2001 8 1 1 2  
- - 

2 - 2 
- - - - - - - - 

2002 16 2  3 3 1 
- - 

3 2 2 
- - - - - 

- 
- 

2003 10 2 1 1 - - 1 3 - 1 
- - - - - - 

1 
- 

2004 24 3 3 2 1 1 3 2 4 2  1  1  1 
- - 

2005 7 1 1 1 1 
- - - 

1 1      1 
- - 

2006 11 2 1 2 2 
- 

1 - 2 1 
- - - - - 

- 
- - 

2007 15 2 1 1 2 
- 

1 4 1 1 1 
- - - - 

1 
- - 
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2008 12 1 1 3 2 
- - 

3 
- - - - - 

1 
- - 

1 
- 

2009 3 1 
- - - - - 

- 
- - - - - 

1 
- - 

1 
- 

2010 5 1 1 2 
- - - 

1 
- - - - - - - - - - 

2014-2015 
7 1  --- 1 

1  ---  --- 1 
-- 1  ---  ---  --- -- -- 2 -- -- 

2015-2016 
6 1 1 -- 

1  ---  --- -- 
-- 1  ---  ---  --- -- -- 2 -- -- 

2016-2017 
5 --  --- 2 

1  ---  --- 1 
--  ---  ---  ---  --- -- -- 1 -- -- 

2017-2018 
12 -- 1 1 

--  ---  --- 3 
-- 3  ---  ---  --- -- -- 4 -- -- 

 1 4 6 - 3 - 4 3 13 15 23 10 6 16 27 16 28 175 المجموع 

 
 الخريجين الدراسات العليا حسب الذكور واالناث 

 سنة التخرج
 دكتوراه  ماجستير 

 اناث ذكور اناث ذكور
1967-1966 3 - - - 

1968-1967 5 - - - 

1969-1968 1 - -- -- 

1970-1969 2 - - - 

1971-1970 2 - - - 

1972-1971 3 1 - - 

1973-1972 4 2 - - 

1974-1973 6 1 - - 

1975-1974 8 3 - - 

1976-1975 5 2 - - 

1977-1976 10 3 - - 

1978-1977 7 - - - 

1979-1978 4 4 - - 

1980-1979 3 1 - - 

1981-1980 1 - - - 

1982-1981 3 2 4 - 

1983-1982 7 5 - - 

1984-1983 8 4 - - 

1985-1984 18 5 - - 

1986-1985 11 2 - - 

1987-1986 4 2 4 - 

1988-1987 5 3 - - 

1989-1988 26 14 1 1 

1990-1989 10 2 1 - 

1991-1990 4 4 2 - 

1992-1991 10 1 1 1 

1993-1992 4 - 2  

1994-1993 3 4 1 3 

1995-1994 3 2 3 - 
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1996-1995 6 2 1 - 

1997-1996 9 3 4 2 

1998-1997 5 6 18 2 

1999-1998 16 1 7 1 

2000-1999 17 1 4 1 

2001-2000 16 9 7 1 

2002-2001 22 5 14 2 

2003-2002 24 7 8 1 

2004-2003 8 2 6 2 

2005-2004 18 7 7 - 

2006-2005 10 3 10 1 

2007-2006 13 5 11 4 

2008-2007 3 3 12 - 

2009-2008 6 3 3 - 

2010-2009 7 3 4 1 

2014 -2015 9 8 6 1 

2015 -2016 11 9 4 2 

2016 -2017 19 14 5 --- 

2017 -2018 11 1 11 1 

2020 -2021 18 12 7 3 
 26 142 139 378 المجموع 

 
 

 عناوين رسائل الماجستير 

 السنة  العنوان  المشرف )ين(  االسم    ت 

الخواص  د. سعد السعدي  صباح عبد الستار حبيب  1 بعض  على  النتريك  حامض  تأثير  تقيم 
)وسط   االطيفية  منطقة  في  الجبسية  للترب  الجيوتكنيكية 

 العراق ( 

2000 

تحليل الطباقية التتابعية لمتتابعات االوليغوسين في غرب   د. علي كيارة فروزان صالح سعيد 2
 العراق 

2000 

لرواسب    التقيم د. مازن تمراغا وليد ميخائيل طوبيا 3 المنجمية  والظروف  والنوعي  الكمي 
 البورسيلينات في وادي الجندلي الصحراء الغربية العراقية 

2000 

طباقية وسحنية التكوينات الجيرية لعمر الباليوجين لمقاطع  جاسم علي الجاسم  سيروان اسماعيل حسين  4
 مختارة في شمال شرق العراق 

2000 

االوسط   د. سعد الشيخلي  علي محمود عبد الرسول  5 المايوسين  لترسبات  القديمة  والبيئة  االوستركودا 
 واالعلى في وسط العراق 

2000 

السلسثايت د. مازن يوسف تمراغا  رعد محمد داود علي  6 المتحكمة في توزيعه   معدنية واصل  والعوامل 
 في طار النجف هضبة النجف 

2000 

المياه   د. اروى شاذل طاقة  هاشم احمد محمد  7 ومصادر  للترب  والجيوكيميائية  البيئية  المظاهر 
 االردن  –الجوفية في منطقة شمال شرق المفرق 

2000 

وادي   د. حسن احمد حسن  فضيلة عيسى عليفي  8 لحوض  وهيدروجيوكيميائية  هيدرولوجية  دراسة 
 سهل فكيرينة شرق الجزائر  –نيني 

2000 

 2000 سحنات دقيقة وعمر تكوين الخصيب  د. احمد النجدي  اسراء عبد االئمة منذور  9
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المنحدرات الصخرية لمنطقة سد حمرين    دراسة استقرارية د. سعد السعدي  عدنان عبد العزيز محمد  10
 )العراق( واجزاء مختارة من اليمن 

2000 

جيوكيميائية خبث الحديد العراقي )فرن القوس الكهربائي  د.عادل كمال جميل  امجد شهاب حمد  11
 واستخدامه (في صناعة السمنت 

2000 

المضافات على بعض الخواص الفيزيائية والهندسية   تاثير د باسم رشدي  ندى جواد كاظم  12
 للجص االمائي )سمنت كين (

2000 

 2000 حصى المرارة / دراسة في الجيوكيمياء الطبية د. اروى شاذل طاقة  فرهاد احمد محمد  13

ودراسة تاثير    C4AF , C3Aتحضير مركبي االسمنت     د. مازن يوسف تمراغا  يوسف عبد الكريم نجم  14
 الجبسم على خواصها الميكانيكية والمعدنية

2000 

توزيع لسرع الزلزالية باإلبعاد الثالثة في منطقتي الحقول   طارق صفاء الدين  سالم جبرائيل رزقي  15
 النفطية جنوب شرق العراق 

2000 

الرطاوي في  المتحجرات والسحنات البالينولوجية لتكوين   د ثامر خزعل العامري  افراح حسن عباس  16
 1 - حقل شرق بغداد وبئر المسيبة 

2000 

 2000 دراسة هيدرولوجية لمنطقة الرحالية )اسفل وادي الغرف(  د. حسن احمد حسن  ايسر عبد العزيز سعيد 17

ومعطيات   د. فهد سالم الشكرة  بار عليوي صسلوان  18 كوزموس  القمر  معطيات  بين  مقارنة  دراسة 
بمنطقة شيخ سات من خالل  د  القمر الن  االرض  استخدام 

 عمر

2001 

التغذية   د. عدنان باقر النقاش جنان منصور كورئيل  19 بمناطق  وعالقتها  الحماد  لسهل  الخطية  التراكيب 
 الجوفية 

2001 

 2001 لتكوين ذبان في حوض جنوب كركوك  البيئة الترسبية عدنان احمد سعد هللا محمد جميل علي جميل  20

 سهيلة عباس حسن 21

 

بناء وتفسير مقطعين زلزالين اقليمين لترسبات عصر   د. احمد شهاب البناء
 الجوراسي في جنوب العراق 

2001 

 ازاد طاهر سعيد  22

 

االعلى في شمال شرق    طباقية ورسوبية تتابع الجوراسي د. علي داود كيارة 
 العراق 

2001 

 صالح شعبان جاسم  23

 

وطريقة   طارق صفاء الدين  االنكسارية  الزلزالية  الطريقة   -crossاستخدام 

hoic    الغراض تقييم الجيوتكنيكي لمنشا هندسي في موقع
 المدائن االثري جنوب العراق 

2001 

 حسين جواد احمد  24

 

خرائط   د. فهد سالم الشكرة  العداد  كوزموس  الروسي  القمر  صور  استخدام 
 لمنطقة الشيخ عمر في بغداد 

2001 

 انعام جمعة محمد  25

 

معدنية وكيميائية الحصى البولية لفئة االطفال في العراق   د. اروى شاذل طاقة 
 دراسة في الجيوكيمياء الطبية 

2001 

 فراس حميد خالد  26

 

الجوفية في منطقة الضباعي باستخدام بيانات  دراسة المياه  د. باسم رشدي 
 المسوحات الكهربائية وابار الضخ االختياري

2001 

 ليناز انيس فاضل  27

 

للمدة   د. عادل كمال جميل  اسكي  االعلى في محطة  الزاب  نهر  هيدروكيميائية 
 شمال العراق  1990 – 1979

2001 

 معتضد مجيد حميد 28

 

دراسة نشوء الهيدروكاربونات بأدلة الجيوكيمياء العضوية  د. عادل كمال جميل 
 والبيئية في تكوين الرطاوي )جنوب العراق( 

2001 

 فؤاد سليم قاسم  29

 

اثاريت  د. سعد سامي الشيخلي  مواقع  في  الرباعي  للعصر  القديمة  البيئية  دراسة 
 مختارة ضمن محافظتي بغداد وبابل 

2001 

 محمد عبد هللا علي 30

 

دراسة سحنية ومكمنية للجزء الفتاتي من تكوين قشن البار   امجد عبد القادر محمد د. 
الجمهورية   المسيلة  حوض  في  كمال  حقل  من  مختارة 

 اليمنية 

2001 

 2001 دراسة البيئة القديمة للعصر الرباعي في مناطق اثاري  د. سعد الشيخلي  زيد خليل ابراهي 31

 فاخر حسب عباس  32

 

المياه   الدين طارق صفاء  عن  للتحري  العمودي  الكهربائي  المسح  استخدام 
 جنوب غرب الرطبة  –الجوفية في موقع ام رضحة 

2001 
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 احمد عسكر نجف  33

 

 د. ثامر خزعل العامري 

 فالح حسين

والصخور   الترسبية  للبيئة  كدليل  البالينولوجية  السحنات 
لتكوين   للهيدروكاربونات  المولدة  الساركلو  المصدرية 

 الحوراسي االوسط شمال العراق 

2001 

 محمد محمد صالح جلح جح  34

 

االرض   د. عدنان النقاش دراسة غطاءات  في  بعد  االستثمار عن  تطبيقات 
 واستخدامها في منطقة المقدادية 

2001 

 وفاء عبد االمير ناصر  35

 

االنه د. ايسر الشماع  النظمة  والتكتوني  التركيبي  في شمال    ماتدالتطور 
 حة العربية ي الصف

2001 

 سردار محمد رضا  36

 

هيدروجيوكيميائية مياه الكهوف والعيون في منطقة )سنكاو   د.عادل كمال جميل 
 جمجمال ( محافظة السليمانية –

2001 

 محمد سليمان علي جعفر 37

 

وازمنة توليدها لتكويني المشرق والزبير في    مواطن النفوط د. امجد عبد القادر
والرميلة   الشمالي  والرميلة  القرنة  وغرب  الزبير  حقول 

 جنوب العراق  –الجنوبي واللحيس 

2001 

 خالد احمد عبد هللا  38

 

الشاري   د. مازن يوسف تمراغا  محلة  في  السداد  استقرارية  على  االمالح  تاثير 
  – شرق سامراء  )مقلع معمل كبريتات الصوديوم ( شمال  

 العراق 

2001 

 2001 دراسة هيدرولوجية لمنطقة شثاثة اسفل وادي االبيض د. حسن احمد حسن  احمد ناظم كوبر  39

على    تحضير انواع من المضافات المعدنية ودراسة تاثيرها د. عدنان باقر النقاش محمود فاضل عبد  40
 بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخرسانة 

2001 

 2001 دراسة هيدروكيميائية للمياه الجوفية لحوض  د. حسن احمد حسن  حليمة الشيح قوار  41

جيوتكنيكية د. سعد السعدي  حيدر عبد الوهاب حمدان  42 من   خرائط  مختارة  لمناطق  للتربة  اولية 
 محافظة ديالى 

2001 

 محمد المختار ولد اسماعيل  43

 

والصخور   د. ثامر العامري الترسبية  للبيئة  كدليل  البالينولوجية  السمنات 
في تكوينات االحمدي    المصدرية المولدة للهيدروكاربونات
 والرميلة والمشرق /جنوب العراق 

2001 

 2002 بغداد  –مورفورسوبية التواء نهر دجلة من منطقة الجادرية   د. عدنان النقاش مؤيد جاسم رشيد  44

 ثائر ثامر السامرائي  45

 

الستقرارية د. سعد نعمان السعدي  هندسية  جيولوجية  المنحدرات    دراسة 
نهر دجلة في منطقة سامراء    مجرىالصخرية على ضفاف  

 وسط العراق 

2002 

 2002 اليمن –دراسة جيوفيزيائية لحقل شرق شبوة  د.  باسم رشدي  سامي احمد محمد اسماعيل 46

 رياض رفيق ياسين  47

 

في اجزاء من الصحراء    تقييم تواجدات اطيان البوكسايت د.  باسم رشدي 
الغربية لتبيق الطريقة الكهرمغناطيسية بالترددات الواطئة  

 جدا وطريقة المقاومة النوعية الكهربائية

2002 

الهيدروجيولوجي   طارق صفاء الدين  حسين خليفة جليب  48 التحري  في  شلمبرجر  ترتيب  استخدام 
 بين بيجي وتكريت

2002 

 سهيل صبري حسن  49

 

بيجي   كمال جميل د. عادل  منطقة  في  الجوفية  المياه    – هيدروجيوكيميائية 
 سامراء غرب نهر دجلة 

2002 

 محمود فاضل عبد  50

 

على    تحضير انواع من المضافات المعدنية ودراسة تاثيرها د. عدنان باقر النقاش
 بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخرسانة 

2002 

 سمير نوري علي  51

 

اليمامة   د. امجد عبد القادر مكمن  في  الرطاوي  لحقل  المكمنية  الخواص 
 وعالقته باالنتاج النفطي 

2002 

 محمد جمال احمد  52

 

وجيوكيميائية د. مازن يوسف تمراغا  ومعدنية  صخارية  المقطع    مقارنة  بين 
 الخسفي في شمال الحسينيات وشرق الرطبة 

2002 

 ليث يحيى عبد الصادق  53

 

في   د. وليد القيسي الرقمية  والمعالجة  النائي  التحسس  تقنيات  استخدام 
متابعة ومطابقة نمو المراوح الغربنية في منطفتي سنجار  

 ومقلوب 

2002 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 91- 

 

 قسم علم األرض 

 كوركيس ميخو بولص  54

 

الصناعية  د. مازن يوسف تمراغا  واالستخدامات  االحتياطي  وتخمين  جيولوجيا 
)المايوسين االسفل   الفرات  تكوين  لدولمايت عين االرنب 

 (منطقة كبيسة غرب العراق 

2002 

 محمود عبد الحسن جويهل  55

 

تلوث   د. حسن احمد حسن  واحتمالية  والكيمياوية  الفيزياوية  الصفات  دراسة 
 افظة كربالء المياه الجوفية في منطقة شثاثة / مح

2002 

 فهد عبدة قاسم القرعفي  56

 

االندساسات   د. زهير داود الشيخ لبعض  الطبيعية  والخواص  االبعاد  دراسة 
 النارية في اجزاء من الرصيف المستقر غربي العراق

2002 

 2002 لمنطقة الموصل شرق نهر دجلة  دراسة هيدروجيولوجية د.  ايسر الشماع  عروبة عبد الواحد عبد الحميد  57

 سحر يونس جاسم  58

 

دراسةبيئية ومناخية واثارية لموقع ام العقارب في جنوب   د.  ثامر العامري
 العراق 

2002 

 دياري علي محمد امين 59

 

السليمانية  د. اروى شاذل طاقة  الجوفية في مدينة  للمياه  وبيئية  دراسة كيميائية 
 وضواحيها

2002 

 علي زيادي سبتي 60

 

حقل   د. نوال عبد الرضا  المشرق  تكوين  في  طباقية  لظاهرة  زلزالية  دراسة 
 الغراف / جنوب العراق 

2002 

 مصطفى علي حسن  61

 

حقلي   جيوكيميائية ادل كمال جميل عد.  الزبير  تكوين  سجيل  ومعدنية صخور 
 جنوب العراق  –الرميلة الشمالي والجنوبي 

2002 

 كريم حسين خويدم  62

 

استخدام خامات محلية في معالجة المطروحات الصناعية   د. روى شماذل طاقة 
 السائلة لمصنع االحبار وامكانية تدويرها

2002 

 عمر صباح ابرهيم 63

 

/شمال شرق   د. مقداد حسين الجباري  ديبكة  في حوض  الجوفية  المياه  واقع  تقسيم 
 العراق 

2002 

 احمد عبد حمادي  64

 

بال د. مازن يوسف تمراغا  السيراميكي  البالط  النتاج  عراقية  خامات    خط تطويع 
 السريع المنفرد

2002 

 2002 هيدروجيولوجية لحوض مخموردراسة  د. امجد عبد القادر فراس مظفر عبد الحسين 65

 علي عبد الرضا عجيل  66

 

دراسة وتحديد التلوث البيئي لنهر دجلة في مدينة الموصل   د. قصي ياسين الكبيسي
 باستخدام تقنيات التحسس النائي

2002 

 خالد سلمان داود  67

 

الصحراء   د . عدنان باقر النفاش شمال  لمنطقة  العسكرية  الغربية  الجيولوجيا 
 العراقية 

2002 

بابل   د . سعد نعمان السعدي  حامد حسن عبد هللا  68 محافظة  في  للتربة  االولية  الجيوتكنيكية  الخرائط 
 وبعض المناطق المجاورة 

2002 

المكمنية د. مها عبد الستار رافد نوري رجب  69 والخصائص  التحويرية  العمليات  لتكوين   دراسة 
 المشرق في حقل الرميلة الشمالي 

2002 

هايدروجيوكيميائية المياه المصاحبة للنفط لمكمن الخصيب   د. عادل كمال جميل  فالح حسن عباس  70
 في حقل شرقي بغداد

2002 

المتاثرة  د . عدنان النقاش ازهار عباس حسن  71 الترب  في  الجيومورفولوجية  العمليات  تاثير 
 في السهل الرسوبي باستخدام تقنية التحسس النائي  باالمالح

2002 

الصفات الهيدرولوجية لنظام المياه الجوفية في حوض بدرة   د.  ايسر الشماع  بتول محمد علي محمد سعيد  72
 جصان  –

2002 

 محمود عبد حسن محمد  73

 

حمرين   هيدروجيوكيميائية د. اروى شاذل طاقة  اسفل  لمناطق  الجوفية  المياه 
 الجنوبية محافظة ديالى

2003 

وتوزيعها  طارق صفاء الدين  علي عادل جهاد  74 االنعكاسية  الزلزالية  الضوضاء  تحليل  دراسة 
 للصحراء الغربية في العراق 

2003 

 كريم حسين كريم 75

 

قمجوقة   مها عبد الستار لتكويني  المكمنية  والخواص  الرسوبية  الدراسة 
 االعلى وجاوان لتحديد المسامية الفعالة 

2003 

 اقبال جابر حسن  76

 

دراسة هيدرومورفولوجية حوض نهر الفرات بين سدتي  د عدنان النقاش
 الرمادي والهندية 

2003 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 92- 

 

 قسم علم األرض 

 ننسن تيدي شمعون 77

 

نيفرا واالوستركودا لتحديد الحد الفاصل بين مدراسة الفورا د سعد سامي الشيخلي 
االعلى   الطباشيري  الرباعي  الثالثي   –العصر  العصر 

 االسفل لمقاطع مختارة من شمال العراق 

2003 

 2003 دراسة هايدرولوجية وتركيبية لمنطقة الشنافية  د ايسر محمد الشماع  بي سامح وسام حر 78

 جواد كاظم مانع 79

 

المكمن   د معتز الدباس رسوبيات  ومعدنية  الجوفية  المياه  هيدروكيميائية 
 المائي المفتوح لمناطق مختارة من محافظة بابل 

2003 

 أنور آنور نيسان 80

 

وام رخمة في حوض    - الموديل الرياضي لمكمنين دحام   د ايسر الشماع 
 السلمان الصحراء الغربية / العراق 

2003 

والبيئة   الستارمها عبد  رامي محمود عيان 81 للصخور  المكمنية  الصفات  بين  العالقات  دراسة 
الترسبية وعوامل ما بعد الترسيب لتكوين الحيامة في حقل  

 مجنون جنوب العراق 

2004 

سد   د باسم رشدي حجاب  ساطع عبد الستار محمد  82 منطقة  في  لالنقطاعات  هندسية  جيولوجية  دراسة 
 البغدادي )غرب العراق ( 

2004 

دراسة معدنية وكيميائية للترب الجبسية في مناطق مختارة   د مازن يوسف تمراغا  سهاد خلف عبد الرزاق  83
 من وسط العراق 

2004 

 2004 لتربة محافظة القادسية /العراق  التقييم الجيوتكنيكي د سعد السعدي  محمد حسن ناصر  84

دراسة االستقرارية المنحدرات لطريق حجة _ عمران في   د سعد السعدي  عدنان عبد العزيز بارحيم 85
 اليمن واشتقاق معادالت االنقالب للكتل مثلثة المقطع

2004 

معامل   د خلدون البصام  سميرة محمود حسين 86 عن  الناتج  التلوث  على  تأثير  والطابوق  الدباغة 
 التربة والمياه في منطقة النهروان شرق بغداد 

2004 

استخدام الطرق الزلزالية في التحري عن اماكن الضعف   د. احمد شهاب النيا عمار جاسم محمد  87
الحسين  ماء  مشروع  اسس  لتربة  الجيوتكنيكي  والتقييم 

 كربالء

2004 

تحديد المسامية الفعالة والصفات المكمنية لتكوين المشرق   عبد القادر امجد زينب علي شاكر 88
 في حقل الحلفاية 

2004 

لمنطقة   د  .باسم رشدي  جعفر حمزة عبد الحسين 89 الهندسية  الغراض  الصخرية  النقطاعات  دراسة 
 محور سد اجبل المقترح 

2004 

االسود   د  .سعد نعمان السعدي  سعد عباس حسون 90 الطين  لصخور  الجيوتكنيكية  الصفات  تقويم 
الصحراء   الحسينيات  منطقة  في  المنجمية  لالغراض 

 الغربية / العراق 

2004 

في غرب   ندراسة المتحجرات المجهرية لصخور الداني  د . سعد الشيخلي  صالح علي حسين 91
 العراق 

2004 

دراسة الحدود الشمالية لمنخسف عنه باستخدام الطريقة   د. باسم رشدي حجاب  عادل حمود لطيف  92
 المغناطيسية وطريقة المقاومة النوعية ترتيب هثر

2004 

الرمادي   د. مازن تمراغا نجلة متي حنا 93 قرب  النيوجين  ترسبات  وجيوكيمياء  معدنية 
 وصالحيتها لالغراض السيراميكية 

2004 

الخصيب في حقل شرقي    –دراسة رسوبية لتكويني تنومة   عبد القادر د. امجد سجى كامل اسماعيل 94
على  الطينية  المعادن  تاثير  مدى  على  والتعرف  بغداد 

 صفاتها المكمنية 

2004 

البي  د. باسم رشيد حجاب  نجاح عبد الحسين عبد 95 نمذجة  مع  اقليمي  مغناطيسي  الجهديةئامسح  الحد   ت 
 المقاطع للصحراء الغربية 

2004 

النوعية الكهربائية وبعض الخواص   طارق صفاء الدين  وئام محمد كريم احمد  96 المقاومة  بين  العالقة 
سامراء  كهرباء  محطتي  لموقعي  للتربة  الجيوتكنيكية 

 وشرقي بغداد المقترحين

2004 

 2004 جوان في شمال العراق   – ود  ج الطباقية لتكويني موالتتابعية   د. علي كيارة رحمن هجان فياض  97



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 93- 

 

 قسم علم األرض 

 نبيل محمد احمد 98

 

ال د. مها عبد الستار العضاء  ومكمنية  رسوبية  تكوين ت افت دراسة  من  ية 
 شبوة اليمن  - السبعتينفي حقل الف النفطي )حوض قارب (

2004 

 ثامر عبد هللا مهدي 99

 

المشرق في    الطباقية د. علي كيارة لتكوين  المكمنية  التتابعية والخواص 
 حقول الدجيلة الكميت والعمارة والرفاعي

2004 

 ميساء علي عبد عون 100

 

الثقيلة في مطروحات   د. خلدون البصام  المياه الصناعية من العناصر  تقنية 
القطنية  للصناعات  العامة  للشركة  التابع  التكملة  قسم 

 باستخدام خامات محلية 

2004 

 هالة عطاء صالح 101

 

دراسة تركيبية لصدع بيخير المنكشف المضربي وتأثيره  د. منال شاكر الكبيسي
 على عمليات الطي في شمال غرب منطقة الموصل 

2004 

ظروف ترسيب الفئات البركاني في تكوين المقدادية  اصل د . محمد عصام سليم  أياد علي حسين 102
 منطقة حمرين 

2004 

 عدي محمد بهيج 103

 

السيطرة الطباقية على التطور السحني والتحويري لتكوين  د . علي داود كيارة 
 المشرق حقل الزبير 

2004 

 غازي حسن مطلك  104

 

تكوين اليمامة في  لوالتتابعية    ية والطباقية ن المعمارية السح د . علي داود كيارة 
 حقل الرافدين ومقارنة مع الحقول المجاورة 

2004 

 قيس جاسم سعود  105

 

مودفلو  د.  ايسر محمد الشماع  الرياضي  النموذج  هيدرولوجية    تطبيق  الدراسة 
غرب   واالبيض  الغرف  وادي  بين  المحصورة  المنطقة 

 بحيرة الرزازة 

2004 

 ماهر تحسين حاتم 106

 

بمساعدة  د . وليد عبد المجيد زاخو  لمنطقة شمال  وتركيبية  دراسة جيولوجية 
 تقنيات التحسس النائي

2004 

 2005 دراسة رسوبية لتكوين سريكاكني في طية سنجار  د . مازن يوسف تمراغا  اسماء عبد العزيز ابراهيم  107

 محمود عبد االمير سلمان 108

 

محافظة    - التقييم البيئي للمياه الجوفية في منطقة الرحالية   د . قصي الكبيسي 
 االنبار

2005 

 منذر ظاهر نصيف  109

 

النوعية  د. احمد شهاب البناء المقاومة  باستخدام  الرواسب  طبيعة  دراسة 
 الكهربائية في منطقة الجادرية 

2005 

 منى سلمان حسين 110

 

معدنية وجيوكيميائية الترب الجبسية في منطقتي النجف _   د. معتز الدباس
 كربالء والفلوجة 

2005 

برامجيات  د. باسم رشدي حجاب  علي قيس يحيى  111 باستخدام  الجيوفيزيائي  المسح  بيانات  تفسير 
 الحاسوب )دراسة مقارنة ( 

2005 

دراسة جيو كيميائية ومعدنية لتكوين السريكاني في منطقة   د. معتز الدباس رنا عباس 112
 سنجار _شمال غرب بغداد 

2005 

 محمد سطام عباس  113

 

الفورامنيفرا د. سعد الشيخلي   العصر الثالثي السفل   دراسة  الكبيرة لتكوين 
 )سنجار وافانة (في شمال العراق 

2005 

في   جاسم علي جاسم  أماني لوي محمود  114 الخصيب  لتكوين  المكمنية  والصفات  الترسبية  البيئة 
 حقل شرقي بغداد النفطي 

2005 

لترسبات الهولوسين في منطقة  دراسة البيئة والمناخ القديم  د. بلسم الطواش  ميسون عمر علي 115
 بابل

2005 

العصر   د. مها عبد الستار باسل محمد طه بندر  116 لتكوينات  والحراري  الجيولوجي  التاريخ  تحليل 
 الطباشيري في حقول مختارة جنوب العراق 

2005 

 2005 غرب العراق   – ومغناطيسية لشرق         عنة    دراسة جذبية  د. امين ابراهيم حسون اسامة سعد صاحب  117

كربالء   د. علي كيارة حامد علي احمد  118 منطقة  في  المايوسين  تتابع  ورسوبية  طباقية 
 والنجف 

2005 

دراسة زلزالية لموقع سد التون كبرى والمناطق المحيطة   د. نوال عبد الرضا  رشا عدنان باقر 119
 به

2005 

دراسة رسوبية وهيدروكيميائية لسبخه سنيسله شمال غرب   د. مازن تمراغا االميراحسان علي عبد  120
 العراق 

2005 
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من   د. مازن تمراغا سوزان نوري دوس  121 واالطيال  الجبسوم  صخور  استخدام  صالحية  تقيم 
تكوين الفتحة في منطقة دربندخان لغرض صناعة العوازل  

 الحرارية 

2005 

حقالن   قصي الكبيسي د.  كمال برزان ندى 122 وادي  في  العيون  مياه  وبيئية  هيدروكيميائية 
 ومقارنتها بمياه نهر الفرات وبعض االبار في منطقة حديثة 

2005 

تكوين    –للعضو الرملي االعلى    دراسة رسوبية ومكمنية د. علي داود كيارة  لمى جاسم محمد  123
 جنوب العراق   –الزبير في حقل الرميلة الجنوبي 

2006 

الفتحة   د. سعد السعدي  عمار محمود شاكر  124 لتكويني  الصخرية  المنحدرات  استقرارية  دراسة 
 مانجانه والمحطة بوادي قيرارة قضاء محافظة اربيل

2006 

الموديل الهباطي لمكمن الجوفي العلوي في الجزء الشمالي   د. ايسر الشماع  ياسمين حسين  125
 من حوض الثرثار 

2006 

 2006 تفاخ للترب الطينية في مدينة الحلة ن دراسة ظاهرة اال د. سعد السعدي  محسن عبيد خلف  126

المصدرية   د. ثامر العامري عامر جاسم سلمان  127 بالصخور  مشرف  تكوين  خام  نفط  عالقة 
ونظام   االحيائية  العالمات  باستخدام  مشرق  وتكوين 
والجنوبي  الشمالي  ورميلة  رطاوي  حقول  في  الكاربون 

 جنوب العراق 

2006 

لتكوين سريكاكني د. ثامر الشمري  مدين شاكر عباس 128 ابار مختارة وسط    دراسة رسوبية  من 
 وشمال العراق 

2006 

بالفلزات   د. حبيب رشيد حبيب  احمد رحيم عبد الحمزة  129 بغداد  النهروان شرق  منطقة  وقرية  هواء  تلوث 
 الثقيلة الناتجة من معامل الطابوق 

2006 

لبعض وحدات   دراسة الخصائص الفيزيائية والجيوتكنيكية د. احمد شهاب  ظاهر خليل علي  130
صخور تكوين بالسي والفتحة وانجانه من منطقة شقالوة  

 شمال العراق /

2006 

الجيوتكنيكية  طارق صفاء الدين  نورس ناهض امين 131 الخواص  لبعض  مختبرية  زلزالية  دراسة 
 للصخور الغراض هندسية في منطقة السماوة 

2006 

والسحنات   د. ثامر العامري قصي حسين عبيد  132 الهيدروكاربونات  جه الباليونولوجية  نشوء  ود 
تكويني بحوضي وقرة    ألعاليلصخور العصر الترياسي  

 جيني في كتلة الموصل شمال غرب العراق 

2006 

منطقة   د. باسم رشدي حجاب  سرمد رياض عبد المجيد 133  / بغداد  مدينة  في  الجوفية  المياه  مناسيب  دراسة 
 المقاومة النوعية الكهربائيةالرصافة باستخدام طريقة 

2006 

 2006 هيدرولوجية وهيدروكيميائية منطقة كفري د. قصي الكبيسي  سركوت غازي سالرا  134

بة دبددراسة معدنية وجيوكيميائية لجزء من ترسبات تكوين   د. ثامر الشمري  اوس عبد الرحمن فتحي  135
 ار في محافظة النجف ب لة للفلدسمالحا

2006 

وتطبيقاتها  د.باسم رشدي حجاب  لميس نزار 136 مستعرضة  اقليمية  مقاطع  على  مهدية  نمذجة 
 التكتونية 

2006 

دراسة الفورامنيفرا من تكوين عصرت الجيري في منطقة   د.علي عاشور  كفاح نوري عواد  137
 شمال شرق العراق  –جوارته السليمانية 

2007 

 رزكار رسول مولود  138

 

امكانية تحديد وتقيم خزانات المياه الجوفية في شرق مدينة   محمد ثابت  د.جاسم
 س الكهربائي العموديج كركوك باستخدام طريقة ال

2007 

 سهاد حسن عبد 139

 

منطقة   ا.م.د.آيتن هادي لترسبات  فيزيائية  وجيوكيميائية  معدنية  دراسة 
 في صناعة الطابوق الطيني )االجر(  وأثرهاالنهروان 

2007 

  و تأثير مياه الصرف الصحي على بيئة نهر وحوض تانجير ا.م.د.قصي الكبيسي  أميد محمد مصطفى  140
 ضمن مدينة السليمانية شمال شرق العراق 

7007 

 عرفان عمر موسى  141

 

النحاس    معدناتت دراسة بتروغرافية وجيوكيميائية واصل   ا.م.د.آيتن هادي
محافظة    – )واراز(  منطقة  في  المرافقة  والصخور  حديد 

 السليمانية /شمال شرق العراق 

2008 
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نهر   ا.د.حبيب رشيد حبيب  يونس ابراهيم اسماعيل 142 جنوب  الحلة  لهور  والمعدنية  البيئية  الجيوكيمياء 
 المشرح ضمن محافظة ميسان 

2008 

 2008 دراسة المكمن المائي العلوي غرب مدينة الحلية  ا.م.د.قصي كبيسي  اركان راضي علي  143

 ارسالن محمد عثمان 144

 

النائي ا.م.د.امال عبد القادر  دراسة    التحسس  في  الجغرافية  المعلومات  ونظم 
في   المعدنية  والترسبات  الجيولوجية  الظواهر  بعض 

 الصحراء الغربية في العراق 

2008 

السمنت   ا.د.سعد نعمان السعدي  عبد الكريم حسين عبد  145 مواد  باضافة  الطينية  الغرنبية  التربة  معالجة 
 والثورة لزيادة قابلية تحملها في مدينة الحلة 

2008 

 هبة عادل ذبيان 146

 

العالقات الحياتية للنفط المتجمع في تكوين الزبير وعالقته  ا.د.ثامر خزعل العامري 
 بالمصدر في منطقة البصرة 

2009 

االقليمي للخطيات في منطقة    يوالجيولوجالتحليل التركيبي   د.جواد علي زوين طالل حسن كاظم  147
 بنجوين _شلير باستخدام

2009 

جودت عبد الجليل محمد زكي   148
 الحمداني

للمياه الجوفية بسبب مشاريع الري    التاثير الهايدروكيميائي  د.ناهدة القرغره غلي
شمال    – والبزل في حوض طاووق الثانوي جنوب كركوك  

 العراق 

2009 

بترولوجية وجيو كيميائية الصخور الفوق القاعدية في معقد  د.ايتن هادي ياسمين شاكر عبد  149
 ماوات االوفيواليتي شمال شرق العراق 

2009 

 2009 تقيم وادارة المياه الجوفية في حوض بحر النجف  د.ايسر الشماع ا. علي عبد الرحيم العزاوي  150

البعد  جاسم محمد العاني د.  كاظم الزبيدي  داح احمد سر 151 ثنائي  والتصوير  العمودي  الكهربائي  الجس  تطبيق 
وجنوب   جنوب  في  الجوفية  الخزانات  من  جزء  لتحديد 

 غرب مدينة السماوة جنوب العراق 

2009 

 2009 صواب - التفسير الجذبي والمغناطيسي لشواذ غادة ا.د.زهير الشيخ عبد موحي الزبيديعلي  152

في   ا.طارق صفاء الدين  احمد عبد الرسول  153 البئري  والجس  النوعية  المقاومة  طريقتي  استخدام 
 دراسة حوض تكريت

2009 

الغربي   ا.د.ايسر الشماع  هيماسوسن عبد الرحمن ابر 154 الجزء  في  الضحلة  الجوفية  المياه  هيدروكيميائية 
 لمدينة كربالء

2009 

االعلى   ا.د .سعد سامي الشيخلي  عالي سعدون ابراهيم 155 الرملي  للعضو  فيزيائية  وبترو  رسوبية  دراسة 
 لتكوين الزبير في حقل الرميلة النفطي

2009 

للعصر   ا.د.ثامر العامري حسن حسين كمرخان  156 وكريمة  جيكارا  تكويني  نفوط  كيمياء  جيو 
 الجوراسي االعلى شمالي العراق –الكريتاسي االسفل 

2010 

-   الطباقية الحياتية لتكوين المشرف البار النفطية  عمارة ا.جاسم علي جاسم  رشا طالب سلمان الدليمي  157
 جنوب شرق العراق  - 1- ,مجنون  - 1- حلفاية - 1

2010 

بالمبو في  ا.م.د.مظفر محمد محمود  علي مطلك  عواد  158 تكوين  دراسة معدنية  وجيوكيميائية ورسوبية 
 منطقة السليمانية 

2010 

الراداراالرضي ا.م.د.باسم رشدي  حسنين فتحي محمد سعيد  159 موقع    طريقة  في  الهندسية  وتطبيقاتها 
 جامعة بغداد 

2010 

دراسة جيوكيميائية ومعدنية للجبركريت في منطقة الفلوجة   د.ناهدة القرةغلي محمدناصر جبر  160
 في العراق ومعالجته النتاج الجص 

2010 

بتروغرافية ا.م.د.صالح محمد عوض  اياد عبد زيد الشمري 161 النجف    دراسة  منطقة  في  الفرات  لتكوين 
 ووصف االحتياطي لصناعة االسمنت 

2010 

 2010 الخواص المكمنية لتكوين الهارثة  في حقل بلد وسط العراق  د.متحت عليوي  زينب ستار 162

 2010 اسي االعلى في غرب العراق ت التحليل الطبقي الكري  ا.م.لميس صادق  رغد احمد نعيم 163

الكفل   د.خالد شهاب المختار ا. محمد سعدي  164 حقل  في  االسفل  لصخور  انعكاسية  زلزالية  دراسة 
 النفط

2010 
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التحليل التركيبي والجيلوجي االقليمي للخطيات في منطقة   د.جواد علي زوين طالل حسن كاظم  165
 بنجوين _شلير باستخدام

2009 

جودت عبد الجليل محمد زكي   166
 الحمداني

التاثير الهايدروكيميائي للمياه الجوفية بسبب مشاريع الري   غلي د.ناهدة القرغره
شمال    – والبزل في حوض طاووق الثانوي جنوب كركوك  

 العراق 

2009 

بترولوجية وجيو كيميائية الصخور الفوق القاعدية في معقد  د.ايتن هادي ياسمين شاكر عبد  167
 ماوات االوفيواليتي شمال شرق العراق 

2009 

 2009 تقيم وادارة المياه الجوفية في حوض بحر النجف  د.ايسر الشماع  علي عبد الرحيم العزاوي  168

 2009 صواب - التفسير الجذبي والمغناطيسي لشواذ غادة د. زهير الشيخ علي عبد موحي الزبيدي 169

احمد عبد الرسول عبد االمير  170
 االبراهيمي 

في   طارق صفاء الدين  البئري  والجس  النوعية  المقاومة  طريقتي  استخدام 
 دراسة حوض تكريت

2009 

الغربي   د. ايسر الشماع  سوسن عبد الرحمن ابرهيم 171 الجزء  في  الضحلة  الجوفية  المياه  هيدروكيميائية 
 لمدينة كربالء

2009 

وبترو   د . سعد سامي الشيخلي  عالي سعدون ابراهيم 172 رسوبية  االعلى  دراسة  الرملي  للعضو  فيزيائية 
 لتكوين الزبير في حقل الرميلة النفطي

2009 

للعصر   د. ثامر العامري حسن حسين كمرخان  173 وكريمة  جيكارا  تكويني  نفوط  كيمياء  جيو 
 الجوراسي االعلى شمالي العراق –الكريتاسي االسفل 

2010 

- الطباقية الحياتية لتكوين المشرف البار النفطية  عمارة   جاسم علي جاسم ا.  رشا طالب سلمان الدليمي  174
 جنوب شرق العراق  - 1- ,مجنون  - 1- حلفاية - 1

2010 

بالمبو في  د. مظفر محمد محمود  علي مطلك  عواد  175 تكوين  دراسة معدنية  وجيوكيميائية ورسوبية 
 منطقة السليمانية 

2010 

موقع   د. باسم رشدي  حسنين فتحي محمد سعيد  176 في  الهندسية  وتطبيقاتها  الراداراالرضي  طريقة 
 جامعة بغداد 

2010 

دراسة جيوكيميائية ومعدنية للجبركريت في منطقة الفلوجة   د. ناهدة القرةغلي ناصر جبر  محمد 177
 في العراق ومعالجته النتاج الجص 

2010 

النجف  دراسة   د. صالح محمد عوض  اياد عبد زيد الشمري 178 منطقة  في  الفرات  لتكوين  بتروغرافية 
 ووصف االحتياطي لصناعة االسمنت 

2010 

 2010 الخواص المكمنية لتكوين الهارثة  في حقل بلد وسط العراق  حت عليوي دد. م زينب ستار 179

 2010 االعلى في غرب العراق  التحليل الطبقي االكريكاسي لميس صادق ا.م.  رغد احمد نعيم 180

الكفل   د. خالد شهاب المختار   محمد سعدي  181 حقل  في  االسفل  لصخور  انعكاسية  زلزالية  دراسة 
 النفط

2010 
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 عناوين اطاريح الدكتوراه
 

 السنة  العنوان )ين(المشرف االسم  ت

 د.  مازن يوسف تمراغا  طه عبد هللا عباس   .1
تصنيع عوازل حرارية وحراريات عازلة للحرارة من  

 مركبات جبسية واطيان كاؤؤلينية عراقية 
2000 

 د.  مازن تمراغا احمد محمد احمد   .2
تحضير ودراسة الفورستيرايت والكورديرايت من صخور  

 ايت العراقية ن ي ت ن ب السر
2000 

 حسن احمد حسن  سعدي عبد الجبار موسى   .3

التغيرات الموسمية للبورون وعالقتها بالملوحة وتركيز  
(    1987  – 1986الفلور في تربة ومياه تكوين الدبدبة )

 جنوب العراق 

2000 

 2000 هيدرولوجية وهيدروكيميائية حوض الموجب / االردن د.  عادل كمال جميل  عيسى عبد الحليم سليمان   .4

 2000 الكورديرايت من مواد اولية محلية تحضير  د.  يحيى الراوي  ماجد محي شكر   .5

 د . علي داود كيارة  باسم فاضل لطيف   .6
تحليل الحوض الرسوبي والتقويم النفطي لتتابع الجوراسي  

 المتوسط االعلى شمال العراق 
2001 

 د. سعد السعدي  محمد احمد علي   .7
استخدام بعض المخلفات الصناعية والطبيعية ودراسة  

 مواد البناءتأثيرها على خواص 
2001 

 د . باسم رشدي  عز الدين نجم الدين حمد  .8
دراسة جيوفيزيائية لمقاطع اقليمية مختارة ضمن الصحراء  

 الغربية في العراق 
2001 

 جاسم علي جاسم  أمانج ابراهيم فتاح   .9
من أبار مختارة في عدة   دراسة رسوبية لتكوين المودود

 حقول وسط العراق 
2001 

 د. عادل كمال جميل  ستار جبار رشيج  .10
معدنية وجيوكيميائية اطيان الفلنت العراقية في الصحراء  

 الغربية وصالحيتها لصناعة الحراريات
2001 

 أمال مدحت عبد القادر  .11

 
 طارق صفاء الدين 

ونظم المعلومات لالستثمار  التكامل بين التحسس النائي
 االمثل للموارد المائية في الصحراء الغربية

2002 

 موفق فاضل جبر   .12

 
 د . ثامر العامري

انماط النضوج الحراري للتتابع الطباشيري االسفل في  
 جنوب العراق : تطبيقات الحتساب القدرة النفطية 

2002 

 عبد الوهاب صالح العوج   .13

 
 ثامر العامري د .

تقييم الصخور المصدرية والسحنات البالينولوجية لتتابع  
الجوراسي المتاخر الطباشيري المبكر في حوض مأرب  

 شبوة بالجمهورية اليمنية 

2002 

 ازهار علي غالب   .14

 
 د.  سعد السعدي 

انهيارات منحدرات ضفاف نهر صدام القاطع الشمالي  
 جات لاالسباب والمعا

2002 

 عطية لفته عامر   .15

 
 التقييم الجيوتكنيكي لتربة مدينة كربالء د . يحيى الراوي 

2002 

 بثينة سلمان محمد الجبوري   .16

 
 د . علي داود كيارة 

االيوسين غرب   –تحليل التتابع الطباقية لفترة الباليوسين 
 العراق 

2003 

 جبار اليج علي  .17

 
 د . عادل كمال جميل 

وهيدروكيميائية المياه المصاحبة للنفط  هيدروجيوكيميائية 
في مكامن العصر الطباشيري في حقول نفط مختارة جنوب  

 العراق 

2003 

 عباس محمد ياسي  .18

 
 د . باسم رشدي 

تقويم الحدود البنيوية للجزء الجنوبي لنطاق السلمان من 
 تحليل المعطيات الجيوفيزيائية

2003 

 دريد بهجت ديكران  .19

 
 باسم رشدي حجاب  د .

وسط   –دراسة االنفعال الكلي في طيه حمرين الشمالي 
 العراق 

2003 
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 2003 النظام الهيدروجيولوجي لحوض ديبكة في شمال العراق  د . ايسر الشماع  حسين العيبي زامل  .20

 ميروان اكرم حمة   .21

 
 2003 حوض كه بران الثانوي  هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية د.  ايسر الشماع 

 اسيا عبد الرحمن عيسى  .22

 
 د.  يحيى الراوي 

التقويم الجيوتكنيكي لصخور منطقة اللزاكة جنوب شرق  
 موصل شمال العراق المنطقة 

2004 

 نظيمة نجم الدين مجيد  .23

 
 د.  سعد السعدي 

للترب الجبسية في مواقع   دراسة الخواص الجيوتكنيكية
 مختارة من مدينة كركوك

2004 

 عدنان عبد العزيز بارحيم  .24

 

المنحدرات لطريق حجة _ عمران في   دراسة االستقرارية د . سعد السعدي 
 اليمن واشتقاق معادالت االنقالب للكتل مثلثة المقطع

2004 

 حيدر عبيد سلومي  .25

 

المواصفات الهيدروكيميائية للمياه الجوفية الضحلة ومياه  د . معتز الدباس
 المبازل والجداول في منطقة النيل / محافظة بابل 

2004 

 سعد عباس حسون  .26

 

تقويم الصفات الجيوتكنيكية لصخور الطين االسود   نعمان السعدي د.  سعد 
لالغراض المنجمية في منطقة الحسينيات الصحراء الغربية  

 العراق  /

2004 

 كمال كريم علي  .27

 

العراق   –دراسة الجيولوجيا االشعاعية للصحراء الغربية  د . زهير الشيخ
 مع التركيز على الجانب البيئي االشعاعي

2004 

 احمد عبد هللا رمضان   .28

 

دراسة   –اختيار االسلوب االفضل لتقيم تغذية المياه الجوفية   د . مقداد الجباري 
 النجف  –حالة خزان الدبدبة في المنطقة بين كربالء 

2004 

 محمد عبد هللا  .29

 

 الخصائص المكمنية وتاثير الغمر المائي على تكوين قشن د.  يحيى الراوي 
 في حوض المسيلة الجمهورية )اليمنية( 

2004 

 2005 هيدروجيوكيميائية خزان سد العظيم  د.  مقداد حسن الجباري  جابر حميد عليوي الجبوري   .30

 عقيل عباس احمد الزبيدي   .31

 

انة من نجدراسة معدنية وجيوكيميائية لصخور تكوين ا د . مازن يوسف تمراغا 
 مواقع استخدامها للصناعات السيراميكية 

2005 

 سمير نوري علي   .32

 

دراسة مكمنية لتكوين المشرف من ابار مختارة من حقل   د . يحيى الراوي 
 الرميلة الشمالي  

2005 

 اوميد احمد محمد   .33

 

الكلس المستخدمة   التقويم الجيوتكنيكي والمنجمي الحجار د.  سعد السعدي 
 في معمل السمنت كركوك محافظة التأميم وتأثيراتها البيئية  

2005 

 عبد الوهاب احمد علي   .34

 

التقويم الجيوتكنيكي لترب وسط حوض التون كوبري   د . سعد السعدي 
 وعالقته باستثمار المياه الجوفية 

2005 

 خالد احمد عبد هللا   .35

 

الغسل على بعض خواص الترب الجبسية في منطقة   تاثير د . سعد السعدي 
 سامراء العراق 

2005 

 ميثم عبد هللا سلطان  .36

 

دراسة المكونات الهواء والمياه والترية في مدينة بغداد   د . حبيب رشيد حبيب 
 GISباستخدام نظام المعلومات الجغرافية  

2005 

 لمى محمد رياض  .37

 

تقييم برنامج الرقابة البيئية لالنهار الطبيعية . حالة نهر   د . حبيب رشيد حبيب 
 الفرات 

2006 

 خالد وليد هادي   .38

 

دراسة بعض الخواص الجيوتكنيكية لتربة مشروع سكة   د . سعد نعمان السعدي 
شنافية (وتاثير عملية الغسل   –كربالء  –قطار )مسيب  

 عليها 

2006 

 حيدر عبد الزهرة علوان  .39

 

التفسير النوعي لمعطيات المسح االشعاعي الجوي االقليمي   باسم رشدي حجاب  د .
 الحالي  الفرات  –لمنطقة الكعرة 

2006 

 وليد ميخائيل طوبيا  .40

 

البيئية لعمليات االستخراج   الجيولوجيا المنجمية والتاثيرات د . مازن تمراغا
المعدني لمواد االسمنت االولية في منطقة بادوش /محافظة  

 نينوى واساليب معالجتها  

2006 
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 علي حمودي عبد الرسول   .41

 

تقيم استخدام البوكسايت الجبسيات وفسفورات العكاشات في   د . مازن تمراغا
 تحضير سيراميكية حياتية

2006 

 ر خوام عوام اأنو  .42

 

دراسة تكتونية لمنطقة االهوار جنوب العراق باستخدام   امين ابراهيم حسون د .
 المعلومات الجيوفيزيائية والطباقية 

2006 

 مثنى يونس محمد  .43

 

دراسة البيئة القديمة والتوزيع الطباقي لرخويات العصر   د . سعد الشيخلي 
الماسترخيني ( في غرب   –الطباشيري االعلى )الكمباني 

 دنالعراق واالر

2006 

 فرات عطاء صالح   .44

 

خصائص النفط الخام وعائديته في حقل نفط ميسان في   د.  ثامر العامري
 جنوب شرق العراق 

2006 

 2006 الكوت  –دراسة جيوتكنيكية لترب مختارة بين مدينتي الحلة  د .سعد السعدي  جعفر حسين علي   .45

 محمد فهد طليب   .46

 

الحياتي لتكوينات وادي الفرات بين الهيت   التتابع الطباقي د . علي عاشور 
 والقائم في العراق 

2006 

 صالح محمد عوض   .47

 

معدنية وجيوكيميائية واصل ترسبات الرصاص   د.  حبيب رشيد حبيب 
والخارصين والبارايت في مناطق مختارة من شمال شرق  

 مدينة زاخو , شمال العراق  

2006 

 عباس اكرم علي  .48

 

رسوبية تكوين الشرانش في مناطق مختارة من شمال   مازن يوسف تمراغا  د .
 العراق 

2007 

 قاسم محمد نجم   .49

 

 2007 م خامات محلية لتصنيع عوازل كهربائية سيراميكية ي تقي  د . مازن يوسف تمراغا 

 احمد عسكر نجف   .50

 

الجيوكيمياء العضوية والسحنات البالينولوجية وقابلية توليد  د . ثامر العامري
الهيدروكاربونات لتكوين ساركلو )الجوراسي االوسط(  

 شمال العراق 

2007 

 فراس مظفر عبد الحسن  .51

 

دراسة هيدروكيميائية وبيئية للمياه المترشحة في مدينة   د . ايسر الشماع 
 بغداد

2007 

 عمر قادر احمد شاسورا   .52

 

دراسة تركيب القشرة االرضية والجزء العلوي من الجبه   نوال عبد الرضا  د .
 في شمال وشمال شرق العراق من تحليل موجات الرايلي 

2007 

 2007 م الموارد المائية في حوض نهر ديالى الجزء االوسط ي تقي  د . ايسر الشماع  عمر صباح ابراهيم  .53

 حامد حسن عبد هللا   .54

 

التقيم الجيوتكنيكي للتربة في منطقة الكرخ /مدينة بغداد   سعد السعدي  د .
 وعالقتها بهبوطها

2007 

 سحر يونس جاسم   .55

 

واالثارية االولى لمستوطنات وادي   االولة البالينولوجية د . ثامر العامري
 الرافدين خالل العصر الرباعي 

2007 

 عماد حسن رضا حميد  .56

 

دراسة المغناطيسية القديمة لكاشف الصخور النارية شمال   د.  باسم رشدي حجاب 
 العراق وتطبيقاتها التكوينية

2007 

 2007 االعمدة الحجرية والمعادن الطينية على تحسين التربة  تاثير د . سعد السعدي  اسراء عبد االئمة   .57

 2007 دراسة المواقع البيئي في محافظة البصرة  د.  حبيب رشيد حبيب  كريم حسين خويدم   .58

 طارق عبد حسين  .59

 

 
 د.  ايسر الشماع 

للخزان الجوفي   التقييم الهيدرولوجي والهيدروكيميائي
 لمدينة اربيل شمال العراق 

2007 

 ايسر عبد العزيز سعيد  .60

 

تقيم استخدام المياه الجوفية لري جزء من مشروع ري   د . ايسر الشماع 
 الجزيرة الشمالي في منطقة ربيعة

2007 

 افراح حسن صالح   .61

 

المتحجرات الدقيقة والبيئية لتكوين الزبير )جنوب العراق (   د . سعد الشيخلي 
 وامكانية تكوين السارمود االسفل شمال شرق العراق 

2007 

 علي خلف كاظم   .62

 

تحسين خامات عراقية وتقيم مالئمتها في تصنيع البورسلين  د مظفر محمد محمود 
 العظمي والصيني 

2008 

بيئية الختيار موقع لطمر   - جيوفيزيائية  - ةجيولوجي دراسة   الدين طارق صفاء  جاسم محمد حمد الحلبوسي   .63
 النفايات الصلبة والكيميائية السامة غرب العراق 

2008 
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تكامل بيانات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية   د. امال مدحت  حسين  جواد احمد المنكوشي   .64
 لتحديد احتمالية المياه الجوفية في واديي االبيض والغدف 

2008 

تحسين خامات عراقية وتقييم مالئمتها في تصنيع البورسلين  د. مظفر محمد محمود  م جاسم ظعلي خلف كا   .65
 العظمي الصيني

2008 

محمود عبد الحسن جويهل    .66
 الجنابي

الخزان الجوفي المفتوح وعالقة مياهه   هيدروكيميائية د. معتز الدباس
تكريت   –برسوبيات النطاق غير المشبع في حوض سامراء  

 )شرق دجلة( 

2008 

 عباس طه عباس   .67

 

التغيرات الطباقية واالقليمية لتركيب صخور الباليوجين _  اد . علي كيارة
 االيوسين المتوسط الرملية شمال العراق 

2008 

 حسين جواد احمد   .68

 

استخدام التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد   أمال مدحت عبد القادر د.  
 مصادر المياه في وادي االبيض والغدف 

2008 

 هل ي محمود عبد الحسن جو  .69

 

الخزان الجوفي المفتوح وعالقه مياهه برسوبيات   هيدروكيمياء د . معتز الدباس
 المكمن الجوفي المفتوح بمنطقة سامراء تكريت شرق )دجلة( 

2008 

 طالل كامل عبد الباقي  .70

 

دراسة تركيب القشرة االرضية اعالي الجبة لشمال وشمال   د . نوال عبد الرضا 
 غرب العراق من تحليل موجات الرايلي

2008 

 مصطفى علي حسن   .71

 

هيدروكيميائية المياه الجوفية لمكامن مروحة مندلي  د.  قصي الكبيسي 
 والموديل الهيدروكيميائي

2008 

 احمد عبد حمادي   .72

 

الباليوجين في شمال وشمال شرق العراق  تقيم اطباق  د . معتز الدباس
 واستخدامها لالغراض السيراميكية 

2008 

 2008 جيومورفولوجية هور الحويزة واستعماالت االرض فيه  د . جواد علي زوين مؤيد جاسم رشيد   .73

 مرتضى جبار عيسى  .74

 

ومعدنية خامات عراقية مختارة كعوامل امتزاز   جيوكيميائية د. حبيب رشيد حبيب 
 في االعمدة الكروموتغرافية الغراض تصفية المياه

2008 

 دياري علي محمد امين  .75

 

ادارة الموارد المائية لمنطقة رانية السليمانية شمال شرق   د.  قصي الكبيسي 
 العراق  

2008 

 عبد هللا عبد الكريم امين   .76

 

تحديد الخزان الجوفي وتقيم معامالته الهيدرولوكية في   د.  جاسم محمد ثابت 
القياسات السطحية للمقاومة النوعية في حوض شهرزور  

 شمال شرق العراق 

2008 

 هيثم داود العلكي  .77

 

تكامل بيانات صور االقمار الصناعية والبيانات الجيولوجية   د.  وليد القيسي
 العراق جنوب  – الستكشاف تواجد المصائد النفطية  

2009 

 احمد سليمان جميل   .78

 

تحضير بورسلين متوسط الحرارة مطعم بأكاسيد التياتنيوم  د.  حبيب رشيد حبيب 
القصدير والليثيوم وتوصيف خصائصه الكهربائية  

 والفيزيائية

2009 

 حامد دوشان   .79

 

لمنطقة هور الحمار جنوب العراق   دراسة جيوموفولوجية د. جواد زوين
باستخدام تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات  

 جيوغرافية لا

2009 

تطور الحوض والخواص المكمنية لتتابع القمجوقة في   د . علي داود كيارة  اياد علي حسين الزبيدي  .80
 شمال شرق العراق  

2010 

التحريات الجيوفيزيائية والجيوتقنية للتربة تحت اسس العتبة   د.  احمد البناء عمار جاسم محمد الخفاجي   .81
 العباسية المطهرة في محافظة كربالء

2010 

 2010 دراسه هيدرولوجيه لمكمن ام ارضمه /غرب العراق  د.  قصي الكبيسي  احمد ناظم الفتالوي   .82

و   د . ثامر خزعل العامري عامر جاسم سلمان الخفاجي   .83
 د .  امين الياسي

لمنطقة حقول نفط الكفل وغرب   نالنظام البترولي المكام
 الكفل وعفج والمسيب ومرجان واالخيضر وسط العراق 

2010 

قة بحيرة الملح في السهل الرسوبي  طدراسة التصحر في من  ني د.  جواد علي زو ازهار عباس حسن   .84
 باستخدام تقنيات التحسس النائي

2010 
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 للدراسات العليا المواد الدراسية 
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============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 109- 

 

 قسم علم األرض 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 110- 

 

 قسم علم األرض 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 111- 

 

 قسم علم األرض 

 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 112- 

 

 قسم علم األرض 

 متطلبات تطوير العملية التدريسية في القسم التي تواجهالمعوقات والتحديات 

 
الجيولوجية حجما  ● الجامعي  التعليم  المالية الضخمة والضرورية لدعم خطط وبرامج  كان البد من تخصيص االعتمادات 

على واقع العملية  التدريسية    محدودة   تأثيراتها والتحسينات التي تمت بهذا المجال كانت    التحديثاتونوعا ولكن في الواقع فان  
الطموح   بمستوى  تكن  واجب  متعددة    وألسبابولم  يكون من  وان  المسالة مستقبال  هذه  على  والتركيز  االنتباه  لذا وجب 

في الجامعات العراقية إن تمارس مسؤولياتها في إيصال هذه الحقيقة إلى متخذي القرار باعتبار   علم االرضرئاسات اقسام  
ان هذه المسالة يجب إن تتقدم عن غيرها من االمور الن تطور هذه االقسام ومخرجاتها تعتبر من أهم األدوات التي يحتاجها  

 مستقبلية. المجتمع لتحقيق أقصى قدر من التنمية الشاملة والمستدامة ال

إن نظرة متأنية إلى اإلحصائيات المذكورة في اعاله ضرورية جدا وهي تحتاج الكثير من التأمل والحاجة إلى التخطيط  ●
ً   10هو وجود أعضاء الهيئة التدريسية بدرجة مدرس مساعد بنسبة    النقاط البارزةوتأتي في مقدمته   من مجموع    % تقريبا

% تقريبا من العدد   0أعضاء الهيئة التدريسية كما ان عدد الفنيين من حملة البكالوريوس في الجيولوجيا )الفنيين( يبلغ  
 الكلي ألعضاء الهيئة التدريسية. 

ازدياد إعداد الذين    القادمة الحتمالالمساعدين في المرحلة    واألساتذة  األساتذةمن    التراجع في إعداد التدريسيين  ةأمكاني   ●
القوانين   التقاعد لتقدم اعمارهم )حسب  إلى التناقص الواضح في    دىؤمما سيفي الوقت الحاضر(    النافذةسيحالون إلى 

 إعداد التدريسيين بالقسم من خريجي الجامعات األجنبية. 

الكادر التدريسي من هم بدرجة مدرس مساعد او معاوني الجيولوجي المتفرغين للدراسات العليا  تعويض النقص في  عدم   ●
 لالستفادة القصوى من العطاء العلمي لهم في الجانب العملي للدراسة.

بأحد التدريسيين من حملة االستاذية   مجموعه منها ممكن من خاللها تشكيل مجاميع تخصصية ترتبط كل    آليةعدم وجود    ●
رفع قابليتهم العلمية وزجهم بالعمل العلمي   والموجه ولضمانالمنظم    جادة لتعاونهماألستاذ المساعد ليتم خلق فرصه    أو

المتقدم ومساهمتهم األكثر جدية باإلعمال النوعية البحثية واألكاديمية داخل القسم ألننا سنرى بعد سنوات من هذا االهتمام  
 والنقل االيجابي للخبرة تطورا نوعيا لهذه الكوادر التي ستمثل الدماء العلمية الجديدة 

الكثي ● الى  التي    الفعالياتر من  الحاجة  تطبيقهاالعلمية  /   يمكن  للمختبرات  الفعلي  الواقع  تطوير   / المناهج  )تطوير  مثل 
اإلشراف الحقيقي على المختبرات / تطوير مفردات المواد العملية / تطوير النشاط العلمي مع الطلبة / اإلشراف على  

القسم  الى رئاسة متروك متابعته واإلشراف عليها( وهو امر/ خلق نشاطات علمية ال صفية للطلبة  األوليةتقارير الطلبة 
 وإعطائها االولوية. لياتعالوب لهذه الفطلبات حول الدعم المطالسنوية إلقرار المت المؤتمراتومجالسه و

 الساعات المخصصة للتدريسي بعدد إن الساعات المخصصة لعملية البحث العلمي محدودة مقارنة  ●

الهيئة التدريسية البحثية من قبل اإلدارة األكاديمية   اعضاءم او حوافز او دعم معنوي فعال لجهود  عدم وجود متابعة او تكري ●
 العليا

 إن وضع الكوادر البشرية في القسم غير مستقر وألسباب متعددة  ●

 العلمية المتقدمة وانعدام الحوافز أو مردودات مالية المجزية والمختبراتالفنية المساعدة للباحثين  الملكاتعدم وجود  ●

 ما هو جديد مما يجعلهم يفتقرون إلى المعلومات الحديثة في مجال تخصصاتهم الدقيقة  التدريسيين لكلعدم متابعة  ●

لقد تم الحرص على توضيح العديد من المقترحات ومناقشة اهميتها ومتطلباتها واولوياتها مما يمكن متخذ القرار من الوقوف عند كل 
في الجامعات العراقية    علم االرض  ألقسام منها ومناقشتها لالستفادة منها في التخطيط والتنفيذ مما سيودى إلى تطوير البنية العلمية  

الدراس العلمي في  وفي دعم  المجتمع  فيه كما وتعرف  الجارية  القسم كما وتمكن   الدولةات واألبحاث  العاملة في  العلمية  بالكفاءات 
ً المجتمع العلمي العراقي   الن الدولة بأمس الحاجة إلى   علم االرضمن التعرف على الرسائل الجامعية المنجزة ضمن اقسام    ايضا

ً ة طبيعة الكوادر التخصصية المتوفرة في القسم المعرفة الجيولوجية المتقدمة والى معرف وذلك للمساعدة والتحري والكشف عن  ايضا
 الثروات الطبيعية في العراق  إضافة إلى دراسة المشاكل البيئية ذات العالقة .  
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 ادارة القسم   وواقعالمقترحات لتطوير الواقع المستقبلي للدراسات االولية والعليا 
  

لمدة   ● العراق  إلى بعثات خارج  البحث(  الدكتوراه )مرحلة  العلمي  12)عن    دال تزيإرسال طلبة  المستوى  لتطوير  ( شهر 
 للطالب

ات الثقافية لتوقيع اتفاقيات للتبادل الثقافي مع الجامعات العالمية والحصول على بعثات وزماالت دراسية وفرص يحث الملحق ●
 التطبيقية علم االرضالراغبين الحقا في العمل ضمن حقول  المتقدمة للطلبةة تدريب في مجاالت العلوم الجيولوجي

 تخصيص رواتب شهرية مجزيه لطلبة الدراسات العليا لضمان تفرغهم للدراسة  ●

 (والدكتوراهتخصيص مبالغ تغطي متطلبات مشاريع البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا )الماجستير  ●

 تدريب لطلبة الدراسات العليا داخل العراق بالتعاون مع مؤسسات الدولة التخصصية التوسيع في مجال رفع مستوى ال ●

إمام    مجاالت جديدة  والطلب وفتحن حيث العرض  مدراسة سوق العمل للجيولوجيين الحديثي التخرج من الدراسات العليا   ●
 . الخريجين مع ضرورة توافر المعلومات بشكل منتظم حول سوق العمل في الدولة

إن تزايد اإلقبال المتوقع على الدراسات العليا ضمن حقول العلوم الجيولوجية خالل السنوات القادمة من شانه إن يخلق طلبا  ●
 وفيرها لطلبه الدراسات العليا بيسر وسهولهمتزايدا على االستخدام الجماعي للحاسبات االلكترونية والتي البد من ت

 مختلفة الحديثة وبوسائلتطوير قابلية طالب الدراسات العليا على استيعاب تقنيات العمل  ●

 المستفيدة وان يكون الدعم المادي متوفر مقدما  الدولةضرورة إن يكون مشروع البحث مقترحا من قبل إحدى دوائر  ●

 االنكليزية حصرا جعل اللغة التدريسية والعلمية هي ●

الجيولوجية   ● الرصينة وخاصة في االختصاصات  العالمية  إلى الجامعات  الجيولوجية  البعثات ضمن االختصاصات  زيادة 
الدقيقة ويجب استشارة القسم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التخصصات الجيولوجية المطلوبة للسنوات  

 ار عند تصميم البعثات واعالنها رسمياالعشر القادمة ألخذها باالعتب

إليها وعلى غرار األبنية والمراكز  ● التقنيات الحديثة  التدريسيين الحالية ومختبراتها مع إدخال  أبنية القسم وغرف  تطوير 
 التعليمية في الدول المتقدمة 

  هُ دّ مَ ع الكوادر العلمية في القسم وَ سنوات لتطوير وتحديث واق  5إعادة النظر في الهيكلية المتكاملة للكوادر التدريسية كل   ●
 بالعناصر الشابة

 إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى واقع ادارة القسم وضرورة التوثيق االلكتروني لكافة المعلومات  ●

وعقد االجتماعات التخصصية مع الجهات    والمداوالت العلمية  والمؤتمراتبناء دائرة تلفزيونية مغلقة للمشاركة في الندوات   ●
 ذات العالقة داخل وخارج العراق 

 بناء قاعدة معلومات مركزية علميه عن التدريسيين ونشرها على موقع الكلية على شبكة المعلوماتية ●

جية المعلومات  وإعادة النظر إليها على أساس التطور الحاصل في ميادين نقل المعرفة وتكنولو  مكتبة القسمإعادة الحياة إلى   ●
التي توفر للطلبة وفق األسس العلمية الحديثة مع   وتلكضمن القسم    المعلوماتية المتوفرةوتطوير أجهزة الحاسوب وشبكة  

 تأمين وسائل االتصال بمصادر المعرفة العالمية

 معالجة جادة لمسألة هجرة األساتذة  ●

لالطالع   ● العالمية  والمؤتمرات  الندوات  لحضور  األساتذة  مندفع  والمشاركة   واالستفادة  العلمية  ومخرجاتها  معطياتها 
باألبحاث والعلوم الجيولوجية التي يتعامل بها العلماء في العالم في الوقت الحاضر ومغادره واقع التدريس والمناهج والبحوث  

 التقليدية 

لتحقق    والبحثيةلعملية التعليمية  بهدف رفع مستوى ا  إدارية متطورةنظم    الصحيح وإيجادتوفير المناخ التعليمي والبحثي   ●
 أقصى فائدة مما هو متاح من التطورات التكنولوجية 

 لتطوير نوعية التعليم الجيولوجي المعتمد ضمن الجامعات العالمية   علم االرضمتابعة مشروع تدريب تدريسي قسم  ●
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األجنبية الموقعة والموثقة مع وزارة التعليم العالي االستثمار الحقيقي والجاد والمبرمج لبرامج التعاون العلمي مع الجامعات   ●
 والبحث العلمي

ادارة القسم    تإن إي برامج لتطوير الواقع البحثي للقسم ال تستقيم إال بعد ان يوضع برنامج إلدارة الجودة الشاملة  لمعطيا ●
ن أساليب العمل في القسم وبشكل  يمكن إن يؤمن نجاح هذا البرنامج إال عندما تعمل إدارة القسم على تطوير وتحسي  وال

مستمر وسنويا مع إشراك  جميع العاملين فيه بالبرنامج الن تحسن العمل هو مسؤولية أساسية لكل فرد في القسم من خالل  
سعيه الكتساب المهارات وتطوير القدرات والبحث عن أفضل الطرق لتأدية اعمالهم وتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم وبصوره  

بشأن تقديم    دورية  في  ترددهم  تخطي  عن  العاملين  ومساعدة  والرقابة  اإلشراف  فعالية  تعزيز  و  العمل  أساليب  تحسين 
 المقترحات  

وضع نظام لتقييم للعاملين وتشجيعهم على االبتكار والتطوير وخلق األفكار الجديدة واإلبداعية في مجال العمل وكل ذلك   ●
 سيساهم في رفع مستوى العلمي للقسم. 

 جامعي بشكل مميز يمكن االعتماد عليهالدارة التعليم ا تطوير ●

 تطوير برنامج الدراسات العليا لتواكب التطور النوعي الحاصل في الجامعات العالمية ●

 ومستقبل البحث العلمي وادوات النشر العلمي آلياتتطوير  ●

 العطل الصيفيةتقديم االستشارات العلمية خالل معايشة األساتذة في دوائر الدولة خالل  ●

 في اإلشراف والتدريس لطلبة الدراسات العليا في جميع الجامعات والمعاهد العليا   المساهمةتطوير  ●

 الجادة والمستدامة ضمن اعمال اللجان الوزارية  ةلمشاركاو ةعضوي ●

 تطوير المختبرات من خالل استيراد الحاسبات واألجهزة والمختبرات   ●

 للمناهج الدراسية التطوير الحقيقي والمستدام  ●

 التدريب الصيفي للطلبة   فعالياتالجادة في تطوير  المساهمة ●

 ومفردات االمتحانات اليومية الفصلية والسنوية  آلياتتطوير طبيعة و ●

 كل مستدامشحديث وتطوير المناهج الدراسية وبت ●

 التفعيل الجاد والمستدام لبرامج النشاطات الثقافية الشهرية في القسم  ●

 االرشاد التربوي واشاعة روح الحوار بين الطلبة تنشيط لجان  ●

 ووسائل التعليم المعتمدة   آلياتتحديث  ●

 وبرامج حديثة آليات تطوير الكوادر التدريسية وب ●

 وبرامج حديثة   آلياتتطوير الكوادر االدارية وب ●

 وتحديث القاعات التدريسية والمختبرات التدريسية والبحثية   تأهيل ●

 وبرامج حديثة  آلياتمكتبة الجيولوجية ضمن القسم والكلية والجامعة وب العمل ضمن آلياتتطوير  ●

 دعم السفرات البحثية والعلمية والتدريبية واالنشطة العلمية المختلفة للقسم  ●

 تطوير بنايات االقسام الحالية واعمار مرافق القسم الخاصة بالطلبة  ●

 الجيولوجيةالعمل ضمن المكتب االستشاري للكلية فيما يخص الدراسات والبحوث  آلياتتنشيط وتطوير وتحديث  ●

 العمل ضمن وحدة تكنلوجيا المعلومات  آلياتتنشيط وتحديث  ●

 السنوي للقسم العمل وباستدامة على عقد المؤتمر  ●

 الدراسية  السنة لوبشكل منهجي ومستدام خال اقامة الندوات وورش العمل التخصصية ●

 الدورات العلمية التخصصية لطلبة الصفوف المنتهيةاقامة  ●

 الشهرية والمجتمعية الجيولوجية العلميةنشرات التعليم الطلبة وتثقيفهم على إصدار الفولدرات و ●
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 لدعم وتشجيع التدريسين بوسائل متعددة آلياتتشجيع نشر البحوث ضمن المجالت العالمية واعتماد  ●

 ضمن الوزارات التخصصية  واضرات ضمن النشاطات العلمية لقاء المحإ القسم فيتشجيع منتسبي  ●

العلمية   ● المؤسسات والمراكز  التعاون مع  آفاق    الخبرات والمعلومات والدولية وتبادل    واإلقليميةوالعربية    العراقيةتطوير 
 وإرسال بعض المنتسبين للتدريب

  دائمإقامة مؤتمرات تخصصية ضمن القسم مرة واحده سنويا وضمن كل تخصص على حدة وبشكل  ●

 تسهيل حصول أعضاء الهيئة التدريسية في القسم على الحاسبة الشخصية المحمولة كهدية ●

وري  الهيئة التدريسية من شبكة المعلوماتية وبشكل د  اعضاءعرض المحاضرات من قبل    آلياتتشجيع ومتابعة وتطوير   ●
 ومستمر

 عقد دورات حول كتابة المشاريع العلمية  ●

 والعالمية للحصول على دعم مادي من الجهات الواهبة والعربية العراقية الجيولوجيةمع الجهات  اتالتفاوض عمل ●

 الهيئة التدريسية بمنظمات األمم المتحدة واختصاصاتها وإمكانية التعاون معها  اعضاءتعريف  ●

 بولة لدعم الخطط البحثية السنوية للقسمإيجاد موازنة مالية مق ●

 بناء أواصر التعاون الحقيقي بين القسم ومواقع العمل الميدانية ومراكز األنشطة التنموية ضمن القطاعين الخاص والعام   ●

التدريس في قسم   ● للعمل كمستشارين في مختلف المجاالت المتصلة    علم االرضالعمل على ايجاد الفرص ألعضاء هيئة 
 اصاتهم مما يساعد على تنمية العملية التعليمية من جهة ويرفع من مستوى الخبرات من جانب أخرباختص

 والعربية واإلقليمية والدولية العراقيةمع مثيالتها في المجتمعات   علم االرضقسم  التوأمةتنشيط برامج  ●

ق االتصال بين مختلف األقسام والمراكز المشاركة في بناء الشبكة الجيولوجية وعلى مستويين )الوطني واإلقليمي( لتحقي  ●
التوثيق وتبادل    / المتقدم  التدريب األولي و   / المشتركة  لتحقيق عدة أهداف منها )األبحاث  الجيولوجية والساندة  البحثية  

حيث من    الشبكةالمعلومات الخبرات / االستشارات والتعاون العلمي /  كسر العزلة  العلمية وغيرها(  على إن تقاد هذه  
داخل العراق وخارجه علما    الشبكةالتخطيط والتقييم والمتابعة من خالل لجنه وطنية تخصصية تقوم بالتنسيق بين مكونات  

كما    الحديثةستوفر نتائج جيده فيما يتعلق بتنمية العلوم الجيولوجية وتطوير استخدامات والتكنولوجيا     الشبكةبان مثل هذه  
 مزايا عديدة اخرى الشبكةسيكون لهذه 

 تطوير فكرة العمل ك )بيوت خبرة وطنية( لدفع عجلة التنمية المستدامة في العراق ●

في إحدى الجامعات العالمية أو إحدى المراكز البحثية   أكثردة سنة او  فسح المجال إمام عضو هيئة التدريس للتفرغ العلمي لم ●
 المتقدمة في مجال تخصصه 

توفير الدوريات الحديثة لتطوير الواقع الفعلي لمكتبة القسم العلمية مع تنويع مصادر الدوريات والنشرات العلمية وديمومة  ●
 الحصول عليها.

 الهيئة التدريسية للقسم   ألعضاءالتطبيقية  االقتصادية للبحوثالتأكيد على فلسفة الجدوى  ●

 أكثر مرونة والتعليمات لجعلهادراسة تطوير بعض الفقرات الواردة في قانون المكاتب االستشارية العلمية  ●

مقومات التدريس الناجح   التدريس إلحكام  لتنظيم البرامج القصيرة المناسبة لإلعداد المهني التربوي ألعضاء هيئةخطة  وضع   ●
المهني التربوي على   برامج اإلعدادوالتفاعل المثمر بين األساتذة والطالب في العملية التعليمية ويقترح بهذا الصدد إن تشمل  

ومبادئ  ه وتقنياته  قدراسات نظرية وتطبيقية في مجاالت أسس التعليم ومبادئه وخصائصه وسياساته وقواعد التدريس وطرائ
 التقويم والقياس للطلبة

 توفير العوامل الجاذبة السترداد ما يمكن استرداده من الكفاءات العلمية المهاجرة    ●

 ومستمر التعاون مع المنظمات الغير حكوميه ضمن اختصاصات القسم بشكل جاد وحقيقي وفعال  ●
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 ومع التصاعد التكنولوجي والمعلوماتي يجب: 

 

 الناتج القومي للجانب التربوي والتعليمي والبحثيتمويل ملموس من  ●

 لكوادر القسم ضمن مواصفات الجودة الشاملة لألداء والنتائج والتأهيلتعليم ملزم ودائم وأعادة التدريب  ●

 تحديد األوليات بعد التعرف على المشاكل التنموية وايجاد سياسة واضحة للبحث والتنمية وفق رؤى علمية ●

 االدارية التقليدية   ربتغيير الكوادتغيير المناهج األدارية للعمل  ●

 للتعليم والبحث ولمدة عشر سنوات تنفذ بمراحل ويجري تقيمها وفقاً لذلك ةاالستراتيجيوضع الخطط  ●

 أنشاء المراكز والمعاهد البحثية المستقلة والتي تعالج مشكالت الزراعة والتصحر وتحلية المياه والطاقة.   ●

لتنمية ت  ● التخصصية  التدريبية  بالدورات  أشراكهم  الخاصة من خالل  االهتمامات  الطلبة من خالل  الموهوبين من  شجيع 
 وتطوير قدراتهم 

تقاعد   ● برنامج  يخص  فيما  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قوانين  مراجعة  في   اعضاء مطلوب  التدريسية  الهيئات 
 الجامعات  

 لمعلومات والتعليم عن بعد في مجاالت التدريس في القسممجاالت تكنولوجيا ا  تطوير
 
(  هو اكتساب المعرفة المطلوبة من خالل Online( ويشار إليه أيًضا باسم التعليم عبر اإلنترنت)E-Learningعليم اإللكتروني )الت

اإلنترنت في أي مكان وزمان ,غالبًا ما يتم التعليم التقنيات والوسائط اإللكترونية وأنه يمكن للطالب الوصول إلى مواد التعلم عبر  
المتعلم ان  اإلنترنت خاصة  برامج عبر  النصية وطريقة ياإللكتروني على شكل  والرسائل  الذكية  الهواتف  باستخدام  دراية  ن على 

التواصل ا انها تتيح عبر وسائل  أمًرا سهال خاصة  التقنية  التعلم عبر هذه  لذا أصبح  الجتماعي ومختلف وسائل استخدام اإلنترنت 
التدريبية مع توفير  المتعلقة بالدروس او مواد الدورات  البقاء على اتصال دائم ومناقشة األمور  للمتعلمين  االتصال عبر اإلنترنت 

مصطلحات أخرى بالظهور    وبدأت  2000ان مصطلح "التعليم اإللكتروني" موجود منذ عام   اإلحساس باالنتماء للمجموعة المتحاورة.
بحثًا عن وصف دقيق لها مثل "التعلم عبر اإلنترنت" و "التعلم االفتراضي". وتستخدم العديد من المنظمات والمؤسسات التعليمية 

أقل   والتثقيفية الية التعلم اإللكتروني ألنه يمكن أن يكون بنفس فعالية التعليم التقليدي وبتكلفة أقل حيث إن تكاليف التعليم اإللكتروني
تكاليف وسائل الفصل الدراسي ووقت المعلم وتنقالت الطلبة ووقت العمل الضائع لحضور جلسات الفصل الدراسي. لقد  بكثير من  

أصبح التعليم اإللكتروني وسيلة تعلم وتدريس ذات أهمية متزايدة ليس فقط في معاهد التعليم المفتوحة والتعليم عن بعد ولكن أيًضا في 
دول العالم المتقدم. أن التعليم    والثانوية فيتعليم المستمر وقد انتشر مؤخًرا حتى في المدارس االبتدائية  الجامعات التقليدية ومؤسسات ال

اإللكتروني هو ظاهرة جديدة مرتبط بتطور اإلنترنت في التسعينيات مع ذلك ال يمكن إنكار أن أصول التعليم اإللكتروني تكمن في 
 بين الطالب والتدريسي.  هائط يمكن أن تدعم التعليم المكثف دون التفاعل وجهاً لوجالتعليم عن بعد ومشاركة فكرة استخدام وس

 
 ان الخطوات إلنشاء إستراتيجية تعليم إلكتروني بما يلي:  

الخطوة االولى لبناء إستراتيجية فعالة هي البحث عن أصحاب المصلحة في المشروع مما سيعطي نظرة ثاقبة عن المستفيدين   ●
الموجودة لديهم الن تحقيق التقدم ينجح إذا كنا مدركين تماًما لعادات المستهدفين من الخطة وخصائصهم   وفجوات المعرفة

واحتياجاتهم التعليمية وسلوكياتهم وماهية المعارف والمهارات التي يمتلكونها وما الذي يحتاجون إليه أكثر لمزيد من التطوير  
 ة لهم واولوياتهم وقدراتهم التعليمية واضحة. كما ويجب أن تكون الفكرة عن الخلفية التعليمي

المستقبلية    ● التعليم  وأهداف  الحالية  المعرفة  فجوات  لتحليلتحديد  من    مهم  ويكون  المحتملة  األداء  وبيانات  المخرجات 
لما   كمعيار  الموجودة  المعلومات  واستخدم  المتعلمين  لتحليل  كأداة  استخدامها  يمكن  معلومات  على  الحصول  الضروري 

 عرفونه ومقارنة بالنتائج المتوقعة من أجل تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التعليمي

بمجرد تحديد مستويات المستفيدين وأهداف التعليم فإن الخطوة التالية ستكون انشاء استراتيجية فعالة للتعليم اإللكتروني    ●
لومات الدورة التدريبية عبر التصميم والتخطيط  لتحديد أفضل طريقة يمكن للمستفيدين استيعاب ومعالجة وتحليل وفهم مع

لكل نوع من أنواع البرامج التعليمية. ففي التعليم التقليدي يتم تقديم الجهد االكبر للفصول التدريبية بينما في    ألهميتهالجيد  
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ا وقابلة لالستخدام عدة  التعلم اإللكتروني يكون من المهم جدا تصميم وتطوير المواد المنظمة التي يجب أن تكون قائمة بذاته
اسلوب ممكن للتعليم االلكتروني فانه يجب مراعاة العديد   أفضلتصميم    وألجلمرات دون إجراء تعديالت مستمرة وعليه  

 من المفردات.

مثل اختيار    هاستخدام  البرنامج المقترح ولتعزيز برنامج التعليم اإللكتروني هناك عدد من السمات التي يجب ان يتميز بها   ●
بنشر   تكتفي  وال  الطلبة  تعليم  تسهل  والتي  والمتميزة  اإللكتروني  التعليم  دورات  لتدرس  الصحيحة  الحاسوبية  البرامج 

 المعلومات التكنولوجيا وتكون أداة تساعد على جلب طرق التعليم التقليدية إلى الساحة الرقمية. 

ا لجذب الطلبة نحو التعليم االلكتروني بما في ذلك الصور ومقاطع هناك مجموعة متنوعة من العناصر التي يمكن استخدامه ●
المألوف بالنسبة للطلبة وبذلك يكون  الفيديو وأنظمة األلوان المثيرة لالهتمام واألشياء الجميلة األخرى التي تكون خارج 

لهذه التقنيات إذا لم تُظهر لهم    نالمستخدمين  أب  المعلومات علماالتعليم اإللكتروني مفيد في استخدام هذه العناصر لتحسين  
 المتطلبات التي يهتمون بها فلن يشعروا بالحماس والتفاعل مع التعليم االلكتروني 

 تعليم إلكتروني ما يلي: آلياتتتضمن إنشاء  ●

 لدى الطلبة  يبا■ التقديم المعلومات بطريقة تلقى صدى ايج

اإلستراتيجية التعليمية األكثر فاعلية واختيار الوسائط المناسبة ■ اختيار المواد اإلعالمية المناسبة وتحديد  
 لنقل المعلومات 

■ مراجعة أهداف التعليم االلكتروني وباستمرار لضمان ان يكون المحتوى الخاص ببرنامج التعليم تتضمن  
 معلومات تتعلق مباشرة باألهداف الشاملة للمادة 

تعلم يمكن تعيين متطلبات محتوى فعالة للوصول نحو الهدف يجب إعطاء األولوية وعندما يتم تحديد حالة المتعلمين ونمط ال ●
للمعلومات التي نحتاج إلى تضمينها في المحتوى كجزء من إستراتيجية فعالة للتعليم اإللكتروني ويجب أن نقرر مجاالت  

التعليم   لجعل محتوى  عليها  التركيز  نريد  التي  الض  اإللكترونيالمعرفة  االستعراضية  جذابًا ومن  المواد  استخدام  روري 
المناسبة )الفيديو وعرض الشرائح( وما إلى ذلك كما ويجب ايضا المحافظة على سهولة الوصول إلى المعلومات لجميع  
الالزم استخدام برامج قراءة   الطلبة بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاق )إعاقة حركية أو ضعف بصر حيث يكون من 

رف على الصوت للوصول إلى المحتوى) هذا ويجب استمالة دوافع الطلبة وتوضيح ما يجب عليهم  الشاشة أو برامج التع
تحقيقه عند االنتهاء من البرنامج وأداء تدريساتهم بشكل أفضل وهنا يجب ان نتذكر أن أهداف التعلم هذه قائمة على األداء  

فيها األداء متوفرة قدر اإلمكان كما ويجب أن تفي البرامج  الطلبة انفسهم و يجب أن تكون معايير اإلتقان والظروف التي يتم  
باحتياجات الطلبة وعليهم أن يعرفوا استثمار وقتهم بشكل صحيح وعملي الكمال البرنامج. وبمجرد التحاق الطلبة  بالبرنامج 

للبرنامج استراتيجية تعليمية   سنحتاج إلى التأكد من تفاعلهم والمشاركة االيجابية في األنشطة وإكمالها بالتالي يجب أن يكون
 مختلفةالفعالة تلبي احتياجات الطلبة وطبيعة الموضوع وبيئة التعلم ومتطلبات مناهج التدريس 

عموما يشمل تصميم التعليم اإللكتروني الفعال توفير عملية مراجعة عكسية والتي تزيد من التعلم وتمكن الطالب من زيادة   ●
ربما تكون طبيعة التعليم اإللكتروني التي تتم من خالل الوسائط التكنولوجية هي األكثر  مستوى مهاراتهم ومعرفتهم هذا و

وضوًحا والتحديات كبيرة بالنسبة للتعليم اإللكتروني في المجاالت التي تعتمد بشكل كبير على التواصل بين األشخاص وال 
النمط من شخص الخر هو   يكون  األداء حيث  وفنون  النفسي  اإلرشاد  البريد سيما  استجابات  مثل حالة  التقليدي  المعيار 

 اإللكتروني التي تحل محل جلسات األسئلة واألجوبة التعليمية لتصميم التعليم اإللكتروني في إنشاء حوار يشارك فيه الطلبة 

اإللكتروني وباختيار  تقوم العديد من المؤسسات االكاديمية حاليا بتحويل برامج التعليم والتطوير الخاصة بها إلى مجال التعليم   ●
األساليب المناسبة ال يزال يمثل تحديًا حيث تعتمد اختيار برامج التعليم اإللكتروني الصحيحة على العديد من العوامل مثل 
التحليل المناسب لالحتياجات المستهدفة وتحليل المهام وطرق التقييم. وبصرف النظر عن هذه التحليالت وهناك مبدأ مهم 

لتعليم الذي أنشأته مؤسسات التعليمية حيث يؤثر اختيار طرق تسليم المعلومات الصحيحة بشكل مباشر على للغاية لهرم ا 
 فعالية البرامج وتكلفتها.   
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أيًضا   الكفاءة ولكنه  فقط ألنه عالي  ليس  التعليمية والمتلقين  المؤسسة  لكل من  فوائد عديدة  له  اإللكتروني  للتعليم  ان  لقد وجد 
في التنفيذ حيث يوفر تطوير التعليم اإللكتروني الراحة والمرونة والموثوقية وقابلية التوسع ألي برنامج تدريبي وفيما    األرخص

 يلي بعض طرق التعليم اإللكتروني التي يمكن ألي مؤسسة اكاديمية تضمينها في برنامج التدريب والتعليم الخاص بها: 

 

يعتمد التعليم اإللكتروني على )الويب( على محتوى الموقع ويمكن للطالب الوصول إلى موقع )الويب( هذا عبر أجهزتهم  ●
الشخصية أو عبر اإلنترنت الخاص بهم. تزود مواقع )الويب( الطلبة بالمرونة الالزمة للتعلم متى ما  أرادوا ذلك وال يقتصر 

صول إلى المعلومات متى أرادوا ذلك. يوفر موقع )الويب( أيًضا المرونة إلضافة  التعلم على مساحة معينة بل يسمح بالو
وسائط متعددة مثل النصوص ومقاطع الفيديو والصور الخ مما يضيف بعدًا جديدًا إلى التعليم اإللكتروني ويجعله أكثر تفاعاًل 

دروًسا لفصل دراسي افتراضي ويعقدون  وجاذبية للطلبة كما ويمكن ان يدرسو في مختبراتهم او في المنزل ويحضرون  
اجتماعات مع معلمهم باستخدام أفضل أدوات االجتماع االفتراضية ودون الحاجة الى السفر او التنقل وان يلتقوا مع زمالئهم  

 في الفصل واساتذتهم وهذا هو عالم التعلم عن بعد.

تشترك في بعض ميزات الفصول الدراسية التقليدية  الفصول الدراسية االفتراضية اليوم عبارة عن فضاءات عبر اإلنترنت  ●
ولكنها تختلف من نواحٍ أخرى حيث تضمن بيئة الفصول الدراسية االفتراضية االتصال البشري وهو عنصر حيوي في  
التدريس في الفصول الدراسية ال توفره دورات الفيديو عند الطلب وفي الفصل الدراسي االفتراضي يتفاعل المعلمون مع  

الفصول الطال في  يفعلونه  ما  على غرار  أقرانهم  مع  والتفاعل  أسئلتهم  التعبير عن  للطالب  يمكن  الحقيقي  الوقت  في  ب 
للتطوير   قابلة  أنها  االفتراضية  الدراسية  للفصول  اإلضافية  المزايا  ومن  اإلنترنت  عبر  ذلك  كان  وإن  العادية  الدراسية 

لفصول الدراسية التقليدية عدد محدود من المقاعد بحيث يمكن للطالب  الستيعاب عدد أكبر من الطالب. وغالبًا ما تقصر ا
الجلوس بشكل مريح والحصول على مساحة كافية ألنفسهم وعلى النقيض من ذلك تستخدم الفصول االفتراضية اجتماعات 

ح معدالت افتراضية ذات سقف أعلى للحضور مما يسمح لمزيد من الطالب بحضور فصول مفيدة في وقت واحد وهذا يتي
الدراسية   الفصول  تكون  التقليدية  الدراسية  الفصول  ومثل  المعرفة  إلى  الوصول  ويضمن سهولة  وأعلى  أفضل  مشاركة 
االفتراضية متزامنة أيًضا حيث يظهر المتعلمون والمعلمون عبر اإلنترنت في نفس الوقت لتسهيل التفاعالت الفورية مع 

ات المسجلة مسبقًا مثل مقاطع الفيديو والعروض التقديمية وشرائح المحاضرات  ذلك تستفيد الفصول االفتراضية من المكون
 لتسهيل عملية التعلم

في كثير من األحيان تعتمد دورات التعليم اإللكتروني للدراسة الذاتية على تدفق النهج مما يحول فعل التعلم إلى مهمة مملة  ●
ن الحظ، فإن إدخال الفيديو في دورات التعلم اإللكتروني الحديثة إلى حد ما بدالً من شيء يتطلع إليه الطالب ولكن ولحس

سواء وان يدعم   يغير بسرعة كيفية تدريس المفاهيم الجديدة بشكل أكثر فعالية للطالب الصغار والمتعلمين البالغين على حد
اليوم هن الفيديو  تقنيات  في  التقدم  بكثير وبفضل  أفضل  الفيديو يكون  إلى  المستند  التعليم  التعليم  استراتيجيات  اك عدد من 

اإللكتروني المرئية التي يمكن استخدامها كأدوات مساعدة في التدريس مع ذلك ليست جميعها مناسبة لكل نوع من أنواع  
 التعلم حسب الطلب أو التعلم الذاتي ومثال ذلك:

يث يتم تقديم مفاهيم بسيطة نسبيًا يكون  ان نوع من الفيديوات االرشاداية يستند على الكالم المباشر الذي يلقي محاضرة ح 
وحدات تعليم قائمة على الفيديو والتي توفر فرص التعلم الظرفية  ن  االستماع فيها أكثر أهمية من المشاهدة أو الفعل كما ا

الفيديو  للطالب اعتمادًا على خيارات معينة تم اختيارها أو إجراؤها أثناء المراحل السابقة من جلسة التعلم وتعمل مقاطع  
أن  التي يتم دراستهاعلى شكل سيناريوهات ويجب  المواد  بالتعليم اإللكتروني بشكل أفضل عندما يمكن محاكاة  الخاصة 
تستخدم السيناريوهات نهج )وحدة البناء( حيث تعتمد كل وحدة تعليم إلكتروني على أهداف التعلم من الوحدات السابقة كما 

كة الطالب مباشرة اثناء دورة الدورة أو في محاضرة التعليم اإللكتروني حيث يفضل وتهدف مقاطع الفيديو هذه إلى مشار
استخدام هذه األنواع من مقاطع الفيديو عندما يكون من الضروري التأكيد على أن مفهوًما معينًا قد تم فهمه قبل االنتقال إلى  

بات قصيرة )صواب / خطأ او  نعم / ال او أسئلة متعددة الدرس التالي كذلك عند تقديم المواد التي يتم تدريسها على شكل إجا 
  االختيارات اي ليس من نوع المقاالت المطولة(.
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إن التعلم اإللكتروني الذكي )عبر الموبايل( يسمح للطالب أيًضا بالتصرف طوعيًا بمفردهم وبالتالي زيادة فرصهم في المشاركة في 
التعلم على الرغم من أنهم خارج حدود التواصل مع معلميهم عبر اإلنترنت والمشاركة في   عملية  الفصل الدراسي يمكن للطالب 

الدراسي   الفصل  التعليم في  الذي يناسبهم. ويضع  الوقت  فيديو إضافية في  إلى مقاطع  طالب تحت ضغط للاالختبارات والوصول 
ويزيل التعليم الذكي على هذا الشعور من خالل الدراك مفهوم أو درس معين خالل مدة محددة مما يسبب غالبًا حاالت من اإلحباط.  

عليم الذكي حيث يمكنهم التعلم وقتما شاءوا ودون الشعور بالضغط  تال  آلياتالسماح للطالب بالتعلم بالسرعة التي تناسبهم باستخدام  
أصغر وأكثر قابلية للفهم ويحمل إلكمال درس أو مهمة على الفور كما و يتيح اعتماد التعليم الذكي إمكانية تقسيم أي درس إلى أجزاء  

 الكثير من الفوائد بما في ذلك سهولة الفهم واالحتفاظ بالمعلومات 

وتكمن مشكلة اعتماد استراتيجية تعليم الكتروني الفعالة في أنه على الرغم من وجود الكثير من وسائل التعليم اإللكتروني إال أنه ليس 
من  يتمكن  اإللكتروني حتى  للتعليم  الحقيقية  اإلمكانات  تحقيق  يمكننا  بمفردهم وال  فيه  التقدم  لألفراد  يمكن  الذي  التطوير  نوع  من 

مناطق    استخدامه من كليتهم من  بموقع  الطالب  ربط  أو  الرقمية  البيانية  الرسوم  للمدرسين مشاركة  يمكن  فقط  عندها  الجميع  قبل 
تواجدهم أو ان يمارس الطالب لغة أجنبية من خالل توأمة اإلنترنت مع المدارس في الخارج بلدهم وكل هذه الفوائد ممكنة مع التعليم 

ليست شائعة )وبعد جائحة كورونا لم يتم تضمين التعليم اإللكتروني في التدريس والتعلم على أي   اإللكتروني وهي تحدث بالفعل لكنها
مستوى نحن بحاجة إلى إستراتيجية تعليم إلكتروني تمس حياة كل متعلم( ويساعد استخدام اإلستراتيجية المقترحة والفعالة الطالب 

تيجيات التعليم االلكتروني مهمة بشكل خاص لمساعدة الطالب على تجاوز على أن يصبحوا متعلمين أكثر كفاءة وفعالية.ان استرا
يمكن  ذلك  مع  الحالية  التدريس  أصول  ولتعزيز  الكفاءة  لتحسين  الرقمية  التعليم  استراتيجيات  استخدام  يتم  حيث  مجاالت ضعفهم 

التعلم من خالل إدخال طرق تربوية جديدة ويمكن   ً استخدامها أيًضا لتحويل بيئة  الدراسي    تعزيز  ايضا هذه األنشطة نشاط الفصل 
التقليدي باإلضافة إلى توسيع نطاق التواصل والنشاط التعاوني خارج الفصل الدراسي. ومع وجود استراتيجية فعالة للتعلم اإللكتروني 

لى المدى الطويل مما تتطلب  فانه سيتم االنتقال من )الحديث( عن التعلم اإللكتروني الى )تنفيذ( التعليم االلكتروني وجعلها دائمة ع
بناء اإلستراتيجية تعتمد على معرفة كافية بما نريد تحقيقه واالستعداد لتوضيح الخطة بطريقة ذات مغزى لجميع أصحاب المصلحة. 

تزايدة ويجب وفي بيئة التعلم واألداء الحالية والمعقدة والديناميكية  أصبحت الكمبيوتر واإلنترنت وإدارة المعرفة بدائل ذات أهمية م
المؤسسات قادة  النظر االكاديمية يجب على  البدائل   أن تؤخذ وجهة  أن يفهموا حقًا  البشرية  للموارد  التنفيذيين  التعليمية والمديرين 

خدم  وعواقب القرارات حيث توفر لنا استراتيجية التعليم االلكتروني الموارد الالزمة إلنشاء والحفاظ على سياق التعلم واألداء الذي يست
 التكنولوجيا كمكون حاسم.

ان مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أصبح من المفاهيم الرئيسية في المجال األكاديمي عالميا بسبب ظهور كم هائل من 
صاالت في التطبيقات التعليمية التي تحتاج إلى بنية تحتية ذات طابع تكنولوجي وقد أصبحت درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات االت

التعليم األكاديمي من أهم المعايير التي تستعمل للحكم على مدى تقدم المؤسسات التعليمية األكاديمية وبما توفره هذه المؤسسات من  
خدمات تتعلق بمجال تبادل ونشر المعومات الخاصه بتطبيقات االنترنت. إن استخدام هذه التطبيقات تضمن في الواقع تحقيق مستوى  

ضل لطلبة المراحل األساسية والعليا ولكافة مراحل التعليم وتوفر أيضا أداة مهمة بالنسبة للتدريسيين تضمن سهولة ودقة تعليمي أف
تلقين المعلومات إضافة إلى االختصار في الزمن والكلفة مقارنة مع طرق التدريس الكالسيكية المعتمدة سابقا ولهذا السبب أصبحت  

م هذه التقنيات في التعليم لما في ذلك من نمو واضح المعالم على المسيرة التعليمية ككل. ومن الجدير جميع الدول تتنافس في استخدا
بالذكر أن وحدة تكنولوجيا المعلومات تسهل القسم ببعض النشاطات ذات العالقة الكبيرة بالجانب التعليمي في القسم إذ تمت إقامة 

ة في ما يخص تطبيقات الحاسبة االلكترونية في النواحي العلمية والمكتبية والتعليم العديد من الدورات التخصصية في مجاالت متعدد
التي شهد العلمية  النشاطات  الكثير من  في  التقني والفني  الدعم  تقديم  إلى  باإلضافة  القسم كالمؤتمرات   هاااللكتروني وغيرها. هذا 

العلمية والندوات والدورات ذات الطابع التخصصي العلمي لكن ما نريد أن نشير إليه هو ثقل المسؤولية العلمية التي يتحملها القسم  
تحقيق  في الساحة األكاديمية المحلية والعالمية. ففي مؤسسة تعليمية عريقة وكبيرة ستظهر العديد من التحديات التكنولوجية الخاصة ب

مستوى مالئم من الدعم التكنولوجي في مجالي تبادل ونشر المعلومات واالتصاالت بما يحقق خدمة كبيرة لكل من اإلدارات المختلفة 
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في القسم وكذلك للمنتسبين من أساتذة تدريسيين وموظفين وطلبة كذلك وفي أكثر من نطاق. لقد نجحت وحدة تكنولوجيا المعلومات 
د جدا من هذه الخدمات خالل فترة قياسية وضمن إمكانات محلية ذاتية مقارنة مع كليات محلية أخرى كثيرة.  في تحقيق مستوى جي

دفع عجلة التطور التقني للكلية ما أمكن ذلك  لكن تبقى التطلعات التي نحملها كمنتسبين أكبر من الواقع الحالي بكثير إذ نطمح إلى
 يمتاز به قسمنا العزيز.  ليتالقى مع المستوى العلمي الكبير الذي 

 

 ( 2021- 2020التعليم عن بعد واجراء االمتحانات لطلبة الدراسات االولية والعليا في القسم ) آلياتتطبيق 

 

 مما تقدم في اعاله من معلومات اساسية يتبين  ان نشاطات تكنولوجيا المعلومات تتمحور حول:

الح ● للقسم حيث ان  تابعة  انترنت محلية  قناة اتصال إنشاء شبكة  لتكوين  الدرجة األساسية هو  الشبكة في  اجة إلى مثل هذه 
مباشرة بين القسم من جهة وبين باقي األقسام العلمية وهو األمر الذي سيستغل الحقا في تحقيق البنية التحتية لتطبيقات الشبكة  

الشبكة ستستخدم لغرض توزيع خدمة الكثيرة اساسا كاألرشيف االلكتروني واالنترنت وغيرها باإلضافة إلى أن مثل هذه  
 االنترنت على كافة منتسبي الكليّة من أساتذة تدريسيين وموظفين في الدرجة األولى ومن ثم طلبة القسم

تعليمية كواجهة مهمة  ● االلكتروني ألي مؤسسة  الموقع  يعتبر  القسم حيث  بنشاطات  الكتروني خاص  وإنشاء موقع  تطوير 
م والتعليم كذلك وهذا الموقع يقام لغرض إعطاء صورة عن النشاطات المختلفة والكثيرة  وضرورية تستخدم ألغراض اإلعال

الصورة الواقعية عن مستويات التعليم األكاديمي المتحققة في القسم إضافة إلى ذلك    يز القسم لغرض أعطاءيوتم  هالتي تقام في
يستغل الموقع االلكتروني في ترويج خدمات الكترونية أخرى عديدة ومهمة كالبريد االلكتروني الخاص بالقسم وغيرها كما  

 ان جزء من هذا الموقع يستخدم لغرض ترويج خدمة التعليم االلكتروني

بالقيام بأعمال الصيانة الدورية للحاسبات وملحقاتها في مؤسسة كبيرة الحجم كقسمنا حيث هناك ضرورة إلى وجود    التكفل ●
جهة مركزية تحمل األعباء الفنية المتعلقة بصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها وتنظيم عمليات جلب وتوزيع هذه األجهزة  

 وتحديث الموجود منها 

إقامة الدورات التدريبية  بسبب كون التخصص العام لوحدة تكنولوجيا المعلومات منصبا في المجال التقني يتولى القسم على   ●
هذا األساس تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالتطبيقات الشائعة للحاسبة االلكترونية والتي تقدم بالدرجة األولى إلى منتسبي  

 وطلبة القسم

ا المعلومات وبفاعلية كبيرة في إنشاء أرشيف الكتروني رقمي خاص بسجالت الطلبة والموظفين في القسم  تشارك تكنولوجي ●
 وهو األمر الذي ستكون له فائدة عظيمة مستقبال وكذالك في ما يخص شؤون التدريسيين والمالك الوظيفي    

وعي شبكة االنترنت في القسم والموقع االلكتروني حيث  ان من أهم المشاريع التي ركز عليه القسم  خالل الفترة الماضية هما مشر
بدأ مشروع شبكة االنترنت بالتبلور تدريجيا وتم الشروع في العمل به وبجدية كبيرة خالل الفترة الماضية حيث حصلت الكثير من  

إتمام تغطية القسم التي لم تصلها  التطورات المهمة والحيوية في هذا الموضوع إذ تغطي الشبكة اآلن جزءا كبيرا من القسم ونسعى إلى  
 :الخدمة  الشاملة إلى حد اآلن لذا فمن الضروري تدريب الطلبة والتدريسيين على

 استخدام الحاسبة بشكل كفوء ●

 االطالع الجيد على مجاالت استخدام الحاسبة في حقول المعرفة  ●

 القدرة على تشخيص واصالح االعطال البرمجية  ●

 وبناء االنظمة البرمجية وقواعد البيانات الكفاءة في اللغات البرمجية ●

 المعرفة الشبكات  االلكترونية قدر المستطاع وكيفية استخدامها  ●

 العمل بشكل كفوء في الحاسبة االلكترونية  ●
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 ان االيجابيات بتطبيقات هذه التقنية يمكن ان تتلخص بما يلي: 

 

 الدراسة لوقت طويل تلتعويض نقص الوقت لحدوث )جائحة كورونا( والتي اعاق هانها وسيلة بديلة جيده ممكن ●

 التواصل مع الطالب في صفوف افتراضية وتعزيز الثقة بالطلبة الجامعيين وهو جانب من التطوير المهني ●

لوبة حيث سيكون  اسلوب الكتاب المفتوح بالنسبة لالمتحانات يعطي مدى اوسع للطالب الجامعي في التعامل مع المواد المط ●
 على الطالب االعتماد على التقصي اليجاد االجابة الصحيحة 

 تطوير االمكانيات التقنية و االلكترونية للطالب و التدريسيين  ●

 ان السلبيات بتطبيقات هذه التقنية يمكن ان تتلخص بما يلي: 

عدم معرفة التدريسي ان هذا النوع من االمتحانات يحتاج الى نوع خاص جدا من االسئلة والتي فيها يجب تجنب االسئلة  ●
المباشرة علما بان معالجة هذه السلبية ببساطة تتم من خالل تحوير اسلوب السؤال ببساطة واالبتعاد عن  ذات االجابات 

محتم عليه ان يقرأ و يجيب بفهمة او يبحث عن االجابه بين االسطر وحسب   االجابة المباشرة النصية وهنا الطالب سيكون
في  االلكترونية  االمكانيات  تطوير  وكذلك  المجال  بهذا  المهارات  لتطوير  دورات  الى  التدريسي  يحتاج  وعليه  اجتهاده 

 المختلفة التي تتعلق باالمتحانات  البرمجيات

ثقة به وعليه يجب تفعيل نظام الكاميرات وتحديد الموقع الن الطالب سيلتقون هذا ال يعني فرط ال  لووتعزيز الثقة بالطالب   ●
 بتجمعات امتحانية ويتشاركون االجابات ال محالة

عدم تقييد الدراسة االولية بعدد ونوع االسئلة مما سيقلل من مستوى االختبارات لذا يجب فرض التنوع والنسب المقترحة  ●
 في الدراسات العليا

ر الكهربائي ممكن حله باستخدام )الموبايل( ولكن ضعف شبكة االنترنت وانقطاعها يجب وضع حلول مناسبة  انقطاع التيا ●
 لها 

للطالب للدراسة واالمتحان يعطي مجاالً  ● الرسمي  البريد االلكتروني غير  لذا يجب   استخدام  للتسريب والغش االلكتروني 
ل فيها خاصية تحديد الموقع لضمان عدم التجمع اثناء االمتحان وعدم تزويد الطلبة بعناوين بريد الكترونية رسمية تكون مفع

   من بريد الكتروني بأكثرالدخول 

نتائج التطبيقات: ان تطبيقات هذه التقنية قد بينت ان السلبيات التي تواجه التعليم واالختبارات االلكترونية ستوصل كفاءة هذا النوع 
 هي النسبة كافية:  % على االقل وهذه80من االختبارات الى 

بة الدراسات العليا في مادة جيولوجيا العراق ل( تم اختبار تجريبي الكتروني لط7/6/2020الممارسات التجريبية )في يوم   ●
 هجية المذكورةنكان االمتحان الزامي فصلي لطالب الماجستير ضمن المادة الم

االمتحان النهائي االول الكترونيا في قسم علم االرض لطلبة الدراسات العليا   ( بدأ2020/   6/  14امتحانات العليا )في يوم  ●
 والدكتوراه  الماجستير

(بدأ االمتحان التكميلي الثاني الكترونيا في قسم علم االرض لطلبة الدراسات   21/6/2020امتحانات الدور التكميلي ) في يوم   ●
 ية الصباحية والمسائيةاالول

يوم    ● )في  االولية  للدراسة  الثاني  الفصل  االولية    26/7/2020امتحانات  الدراسات  لطلبة  الكترونية  االمتحانات  بدأت   )
 )صباحي و مسائي( الفصل الثاني وحسب الجدول الرسمي لالمتحانات النهائية االولي والمعدل 

(  صباحا بدأت اامتحان الدور الثاني الكترونيا في قسم علم    2/9/2020يوم  امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا )في   ●
 االرض لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه 

تباينت مستلزمات االمتحانات االلكترونية من قسم الخر ومن تخصص الى اخر وعموما تم تلخيصها حسب تجربة قسم علم االرض و
حد لجميع المواد بما يتالئم مع طبيعة االمتحان االلكتروني و ضعف الشبكة الدولية لتالفي حصول حيث تم اعداد نموذج اسئلة مو

ضغط على منصة االمتحان االلكتروني وتوقفه بواسطة االساتذة المشرفين على المنصة االلكترونية وقد كانت االسئلة موزعة بالشكل  
 االتي:
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● ( مقاالت   شكل  على  االجابات  سؤالين  تحميل  لتجنب  قصيرة  باسئلة  عنها  االستعاضة  ممكن  حيث  لالساتذه  ملزمة  غير 
 الورقية( 

 سؤالين قصيرة متعددة الفروع وباجابات محددة بكلمة او عبارة قصيرة تطبع مباشرة من قبل الطالب

 سؤال او سؤالين اختيارات متعددة )حسب اختيار استاذ المادة( 

 صح او خطأ )حسب اختيار استاذ المادة(  سؤال او سؤالين االجابة ب

تم انشاء صفوف الكترونية في منصة التعليم االلكتروني )كوكل كالس روم( وتكليف اساتذة مسؤولين عن هذه الصفوف و  ●
المشكلة بكتاب رسمي )لجنة االمتحان االلكتروني( ومسؤوليتهم متابعة الطلبة و تسجيل حضورهم و متابعة عملية ارسال  

 االمتحان االلكتروني واستالم الدرجات من والى مدرسي المواد وكما مبين ادناة اجابات 

 

 
المعتمد والحد من    حرصت لجنة االمتحان االلكتروني على ايصال االيميل الرسمي لجميع الطلبة ليكون االمتحان بااليميل ●

رفض النظام لدخول الطلبة لتأدية االمتحان النهائي وقد تمت مراقبة االمتحان و تزويد اللجنة المشرفة بمعلومات الطلبة 
 بواسطة اعضاء اللجنة االمتحانية المسؤولين عن المراحل المختلفة 

 شيت و السجل النهائي للدرجات تم تكليف لجنة مسؤولة عن المعالجة وادخال البيانات ورقيا في الماستر  ●
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غرفة   ● بانشاء  االرض  علم  قسم  في  المركزي  االمتحانات  مقر  وخارج  داخل  من  العملية  سير  لمتابعة  برنامجا  تم وضع 
طواريء من اعضاء لجنة االمتحان المركزي لتالفي توقف النظام و لضمان استمرار متابعة العملية االمتحانية في حال  

 كة العالمية او انقطاع التيار الكهربائي( حدوث طارئ )توقف الشب

(  كخطة بديلة في حال عدم تمكن اي طالب من دخول المنصة ليرسل له عن طريق PDFتم انشاء نموذج ورقي بصيغة )  ●
 االيميل الرسمي لالمتحانات  

(geology.exam@sc.uobaghdad.edu.iq) 

 

الى   تم الحرص على بقاء الطالب على اتصال باالساتذة المشرفين طيلة وقت االمتحان على اكثر من رقم موبايل  اضافة ●
برامج التواصل االجتماعي االخرى لحل جميع مشاكل عدم دخول الطلبة للمنصة او خروجهم اثناء االمتحان او عدم 

 وصول اجاباتهم

تم تسجيل الطلبة قبل االمتحان بساعة من خالل سجل الحضور اضافة الى امكانية فتح قناة )الكوكل ميت( أثناء تادية   ●
 الممتحن االمتحان للتاكد من شخص الطالب 

 استمر االمتحان لمدة ثالث ساعات مع اعطاء ساعة اضافية قبل اغالق استالم االجابات مراعاة حدوث اي خلل  ●

 لقد تبين ان من اهم  المالحظات والمشاكل اثناء تطبيقات االمتحان هي: 
 

ط في دخول الطلبة لليوم االول بسبب سوء استخدامهم لاليميل الرسمي وقد بسيتمت االجابة بشكل كامل مع حصول تلكؤ   ●
 تم تجاوز هذه المشكلة بعد نصف ساعة من بداية االمتحان ولم تتكرر المشكلة في باقي االمتحانات

عدم الدخول  تم تدارك هذا االرباك مباشرة بفضل توجيه ومتابعة االساتذه المشرفين على االختبار من خالل توعية الطالب ب ●
 باكثر من حساب او ادخال حسابك الرسمي باكثر من جهاز 

لم يحصل اي فقدان الجابات الطالب الممتحنين وقد تم ارسالها الساتذة المادة لغرض التقييم ووضع الدرجات خصوصا   ●
 المقالية والقصيرة منها، بينما االختيارات فقد قيمت مباشرة في النظام

ة انهاء االمتحان و تسليم اجابته وارسالها الى االستاذ المشرف لتالفي اي طارئ او فقدان دفع الطالب الى تصوير حال ●
 لالجابة واعطاء الطالب عذر العادة االختبار 

المقالية المرسلة من الطالب بشكل  ● التقييم سلسة ومباشرة بينما االسئلة  بالنسة لالسئلة القصيرة واالختيارات كانت عملية 
للنظام ولكن بالنهاية تم    اوراق مكتوبة بقلم الحبر والموقعة من قبل الطالب والتي عانى بعض الطالب من عملية رفعها 

 تجاوزها بسبب التزام االساتذة بتقليل هذا النوع من االسئلة 

(  على االيميل الخاص بكل استاذ  PDFتم تحويل رابط اجوبة الطالب لالساتذة المقيمين اضافة الى ارسالها بهيئة ملف ) ●
 وبدون اسماء الطلبة وبرموز تم وضعها من قبل اللجنة 

 ان تقييم العملية التدريسية  قد اوضحت مايلي: 

 

بالنسبة للمواد النظرية والتي من ممكن ان تساهم    ان التدريس االلكتروني واستخدام المنصات التعليمية االلكترونية فعالة جداً  ●
 مستقبال في اتمام مفردات المواد الدراسية في حال حصول التوقفات بالتدريس الي سبب من االسباب

دفع الكادر التدريسي الى تطوير امكانياته االلكترونية والتواصل العلمي في المحافل العالمية المختلفة دون الحاجة للسفر او   ●
 نقطاع عن التدريساال

 دفع االستاذ الى تحديث منهجه الدراسي سنويا بما يتناسب مع التطور السريع و االنجازات العلمية في مختلف االختصاصات ●

 اعطاء فرصة اعاده واضحة و سلسة للمحاضرة في اي وقت يحتاجها الطالب بسبب امكانية التسجيل والحفظ ●

 

mailto:geology.exam@sc.uobaghdad.edu.iq
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 نت ما يلي: تقييم العملية االمتحانية قد بي   انَّ 

 

 لم تظهر اي مشكلة فعلية بالنسبة لالختبار و االرتباك قد زال بالنسبة للطالب بعد مرور ساعة واحدة ●

 المصححين تمت بنجاح وبدون اي مشكلة رغم ضعف الشبكة الدولية  مسألة تحميل االجابات للطلبة وتحويلها لالساتذة ●

 تقليل االجابات الورقية الى ادنى حد ساهم بسهولة وسالسة عملية رفع االجابات و تدقيقها  ●

اشراك عناصر مراقبة مع الطالب يمكن اللجنة المشرفة من ادحاض ادعاءات انقطاع وخلل النظام واستمرارية االختبار  ●
   االلكتروني

توجيه الطلبة بازالة اي حساب ثاني في الجهاز المستخدم لالمتحان من قبل الطالب حتى ال يخرج الطالب ال اراديا من   ●
 اجابته و اضطراره العادتها من البداية 

الدخول من منصة (كوكل كروم) الى الصف االلكتروني افضل من التطبيقات االخرى حتى تحفظ اجابته عند انقطاع النت   ●
 استخدام جهاز الكمبيوتر افضل بكثير من الهاتف المحمول لالجابة كما ان

تثقيف الطلبة و تعليمهم باسس ومبادىء التعليم االلكتروني تمكن من تجاوز الطالب حالة االرباك و الخوف من هذا النوع  ●
 من االمتحانات 

اكمال الطلبة لالمتحان وبعدها تدرج االجابات   التوجيه برفع االسئلة الى المنصة االلكترونية االمتحانية بدون اجابات لحين ●
 لغرض تصحيحها من قبل المنصة، وذلك لتالفي اختراق المنصة و استخدام االجابات بالغش 

لية معينة لتسجيل حضور الطلبة للصف االلكتروني من خالل عمل استمارة حضور الكترونية او اثبات الحضور  آاعتماد   ●
 صية االجتماع في المنصةمن خالل الكاميرات باستخدام خا

وارسالها الى االستاذ المشرف لتالفي اي طارئ او فقدان    اتهمدفع الطالب الى تصوير حالة انهاء االمتحان و تسليم اجاب ●
 لالجابة واعطاء الطالب عذر العادة االختبار 

سبب كان وخصوصا بعد توجيه  المنصة االلكترونية والتعليم االلكتروني بديل جيد في حالة الطوارئ وتوقف الدوام الي   ●
 تدريسيي المواد بتقليل االسئلة ذات االجابات المباشرة 

لمنع الغش الجماعي اوعمل كروبات الطلبة لالجابة الجماعية يتم توجيه االساتذه باالبتعاد عن االسئلة المباشرة و التوجيه   ●
الطل ومعاقبة  المباشرة منها )غش(  االجابات وخصوصا غير  القاعات  باعتبار تشابه  في  االعتيادية  باالمتحانات  اسوة  بة 

 الدراسية بالرسوب بالغش

وضع ضوابط محدد للطلبة و تعليمات فيها نوع من الصرامة و المراقبة فيما يخص التعليم االلكتروني ولتكون اكثر رصانة   ●
صة باالمتحان االلكتروني وضمان و مقبولية مثلها مثل التعليم المباشر وبذلك نكون قد انهينا كل المعوقات والمشاكل الخا

 استمرار العملية االمتحانية

اجراء عدد من مناقشات طالب   ● تم  المحافظات  بين  التنقل  الصحي وانتشار جائحة كورونا وغلق  الحجر  بسبب ظروف 
 (  Zoom, Google Meetالدراسات العليا بشكل الكتروني عبر منصتي )
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 مناقشة ماجستير واحد أعضاء اللجنة تدريسي في جامعة كركوك)اونالين(  

 

 مناقشة طالبة دكتوراه واحد أعضاء اللجنة تدريسي من جمهورية مصر العربية )اونالين(  
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 التطبيقات هي:  هان اهم التوصيات التي يمكن الخروج بها من هذ

 

الدوام الي سبب كان وخصوصا بعد توجيه    وتوقفالمنصة االلكترونية والتعليم االلكتروني بديل جيد في حالة الطوارئ   ●
 تدريسيي المواد بتقليل االسئلة ذات االجابات المباشرة 

باالبتعاد عن االسئلة المباشرة و التوجيه   لمنع الغش الجماعي وعمل كروبات الطلبة لالجابة الجماعية تم توجيه االساتذه ●
القاعات   في  االعتيادية  باالمتحانات  اسوة  الطلبة  ومعاقبة  المباشرة منها )غش(  االجابات وخصوصا غير  باعتبار تشابه 

 الدراسية بالرسوب بالغش

تروني ولتكون اكثر رصانة  وضع ضوابط محدد للطلبة و تعليمات فيها نوع من الصرامة و المراقبة فيما يخص التعليم االلك ●
 و مقبولية مثلها مثل التعليم المباشر

لية التعليم االلكتروني كمفردات تدريس لمادة الحاسبات لمرحلة معينة يتم اقتراحها من قبل المختصين )يفضل  آاعتماد منهج و ●
 ان تكون المرحلة االولى ليكون الطالب جاهزا لهذا النوع من التعليم( 

حكام اسئلة االمتحانات و توجيه الهيئة التدريسية الى االسئلة غير مباشرة إترونية عامل غير رئيسي عند نوع المنصة االلك ●
االجابات فقد تم استخدام منصه )كوكل كالس روم( التي فيها الكثير من السلبيات والتي اضمحلت )اي السلبيات( امام تطور  

 قدرة التدريسيين في صنع االسئلة 

تحتاجها هذه الشبكة او هذا الموقع االفتراضي موجودة بالفعل )بيانات االقسام و االساتذة والطالب و المواد  ان البيانات التي   ●
 الدراسية( وال نحتاج سوى تصميم محكم و دقيق يستوعب العمليات التي تم ذكرها اعاله

 لموقع االفتراضي لكل قسم اذا ما تم التصميم فال نحتاج الى اي منصه الن المنصة االلكترونية ستكون من ضمن ا ●

هذا ما يسمى تاسيس قاعدة بيانات موحدة ومركزية للمؤسسات وال تحتاج الى ظرف طارئ ال نشائها لذا البد من االهتمام   ●
بهذه المسألة النها ان تمت بالفعل ذالك يعني اننا قطعنا شوطا نحو التطور ومواكبة التقدم العلمي وااللكتروني للعالم وبذلك 

 انهينا كل المعوقات والمشاكل الخاصة باالمتحان االلكتروني وضمان استمرار العملية االمتحانية نكون قد

 

 ان انشاء شبكة الكترونية محكمة ورسمية تربط فيها االقسام المختلفة للكلية بالجامعة تكون من خالل الخطوات االتية:

 عمل موقع الجامعة االفتراضي بكل كياناته و كوادره  -

 يتم ادخال التدريسيين و تثبيت صفوفهم و مناهجهم مرة واحدة و يترك امر تحديثها للتدريسي  -

ال يتم تغيير التدريسي من مرحلة الى اخرى وال من مادة الى اخرى اال بكتاب رسمي حيث يغير االيميل و كلمة المرور و  -
 كود الصف 

المراحل الى صفوف و توزع الطلبة عليها و تكون مسؤولية المقرر االلكتروني في اعطاء مواقف الطلبة الدراسية  تقسيم   -
 واالدارية

وضع داخل الصف مقياس فعالية الكتروني يوضع عدد الساعات التي تم فيها التفاعل والتواصل والتي سيكون مسؤول عنها   -
 رئيس القسم و معاوني السيد العميد

ة وضع صفحة نشاط االستاذ العلمي وتحديثه سنويا من قبل االستاذ لغرض تقييم ضمان الجودة والذي سيكون في هذه  امكاني -
 الحالة محتم على االستاذ تحديث بياناته بشكل مستمر 

الواق - المختبر  اسبوعيا من خالل  قبل االستاذ  التقييم من  يتم وضع  المختبرات و  فيها  تنشر  العملية  للمادة  عي الن  بالنسبة 
 االفتراضي ال يوجد فقط لتثبيت الحضور والتقييم 

مع كم البيانات التي ستصل للجامعة ستكون الجامعة مهيأة الي تنافس علمي من حيث عدد البحوث و المشاركات العلمية  -
 ائيات ونسب النجاح و النشاطات الصفية وكل ما تحتاجه موجود بالفعل وال تحتاج اال لكادر بسيط لتثبيت هذه االحص

 كل كلية و مدى تواصلها حصلت عليهاالكليات يوضح عدد النقاط التي  آلياتويضاف في موقع الجامعة مقياس فع -
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هذا وقد تم وضع برنامجا لمتابعة سير العملية من داخل وخارج مقر االمتحانات المركزي في قسم علم االرض بانشاء غرفة طواريء 
ي توقف النظام و لضمان استمرار متابعة العملية االمتحانية في حال حدوث طارئ )توقف من اعضاء لجنة االمتحان المركزي لتالف

 الشبكة العالمية او انقطاع التيار الكهربائي( ... كما وتم:   

 

في دخول الطلبة لليوم االول بسبب سوء استخدامهم لاليميل الرسمي وقد   تمت االجابة بشكل كامل مع حصول تلكؤ بيسط ●
 تم تجاوز هذه المشكلة بعد نصف ساعة من بداية االمتحان ولم تتكرر المشكلة في باقي االمتحانات

دم الدخول  تم تدارك هذا االرباك مباشرة بفضل توجيه ومتابعة االساتذه المشرفين على االختبار من خالل توعية الطالب بع ●
 باكثر من حساب او ادخال حسابك الرسمي باكثر من جهاز 

لم يحصل اي فقدان الجابات الطالب الممتحنين وقد تم ارسالها الساتذة المادة لغرض التقييم ووضع الدرجات خصوصا   ●
 المقالية والقصيرة منها، بينما االختيارات فقد قيمت مباشرة في النظام

المقالية المرسلة من الطالب بشكل بالنسة لالسئلة القصيرة وا ● التقييم سلسة ومباشرة بينما االسئلة  الختيارات كانت عملية 
للنظام ولكن بالنهاية تم   اوراق مكتوبة بقلم الحبر والموقعة من قبل الطالب والتي عانى بعض الطالب من عملية رفعها 

 تجاوزها بسبب التزام االساتذة بتقليل هذا النوع من االسئلة 

(  على االيميل الخاص بكل استاذ  PDFويل رابط اجوبة الطالب لالساتذة المقيمين اضافة الى ارسالها بهيئة ملف )تح  ●
 وبدون اسماء الطلبة وبرموز تم وضها من قبل اللجنة 

 
 2020سة قسم علم األرض سنة متابعة امتحانات الدراسات العليا )اونالين( مع السيد رئيس جامعة بغداد والسيد عميد كلية العلوم والسيدة رئي 

 

 
 2020)اونالين( سنة  االوليةمتابعة امتحانات الدراسات 
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   التفاصيل الخاصة بشبكة االنترنت السلكية موضحة على خريطة الكليّة 
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 مالبحث العلمي في القس وتطبيقات فاقآ
 

التنمية المستدامة. لقد أصبح   بوتيرةان من السمات البارزة في العصر الحديث هو الدور الكبير الذي يلعبه البحث العلمي في اإلسراع  
لتب  أحدالبحث العلمي   المعايير التي تقاس بها تقدم المجتمعات لذا تعتمد الدول في   وءالوسائل الرئيسة  الدول مركزا مرموقا واحد 
عتبر القسم  يمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية التي تتمثل بالجامعات والكليات والمعاهد واألقسام التخصصية حيث  تقدمها على ال

الوحدة   العلم    األساسيةالعلمي  في  التعمق  المعني. ونظر  ومعالجةلمواطن  االختصاص  الفنية ضمن  لوجود ظاهرة عدم   اً المشاكل 
عدم وجود دور واضح للبحث العلمي في عملية التنمية فمن الضروري معالجة األسباب الرئيسية االستفادة من نتائج البحوث الجارية ول

المؤدية إلى ذلك عن طريق إلقاء الضوء على أهمية التعاون بين األقسام العلمية وبين الجهات المستفيدة ضمن القطاع العام والخاص 
لية واضحة للتعاون والتنسيق آريقها إلى التطبيق تبدأ من حقيقة عدم وجود  ان أسباب كساد البحوث العلمية التي لم تجد ط  والمختلط.

 بين الطرفين لهذا فان الخسارة تكون مضاعفة فهي من ناحية تتمثل بالهدر في الموارد المالية والبشرية في األقسام العلمية  
 

البحوث.ومن جهة ثانية إخفاقها في تحديد معالجة عملية ناجحة للمشاكل التي تمثل مشا إن معالجة هذا الخلل يجب إن يكون  ريع 
لية واضحة لتطبيق نتائج البحوث في  آالمنطلق األساسي نحو التعاون بين األقسام العلمية ومواقع العمل وفي المقدمة من ذلك إيجاد  

امعية وطريقة االستفادة مختلف قطاعات الدولة اإلنمائية. إن عدم وجود التخطيط المركزي لخطط البحث العلمي في المؤسسات الج
ويتباين دور القسم   من نتائج البحوث في التطبيق من قبل أجهزة الدولة المتخصصة تمثل الحلقة األضعف بل هي تمثل لب المشكلة.

بإمكانات مال العلمية  األقسام  تتمتع  الكبرى  الصناعية  الدولة  ففي  دولة األخرى  تأثيره وتأثره بمجتمعها من  ية العلمي ونوع ومدى 
وعلميه هائلة ومرونة عالية وتتجاوز الدور التقليدي المتعارف عليه لألقسام العلمية في الدول النامية وتساهم وبشكل مباشر وكشريك  
أحيانا في صياغة االستراتيجيات والسياسيات التنموية للدولة من خالل التنسيق العلمي والمنهجي والمنظم مع قطاعات المجتمع  ذات  

صص القسم المعني والذي يؤدي إلى تأثير ايجابي متبادل واستجابة سريعة لمتطلبات المجتمع لحصول التطور والتنمية العالقة بتخ
ة لمشاكلها العديدة ولتخريج القيادات الشابة القادرة على إحداث النقلة االيجابية المطلوبة في خطط  حالسريعة من خالل تقديم حلول ناج 

يحددون مالمح الواقع   راقبينة كبيرة لذا تحتاج المؤسسات العلمية ضمن الدول النامية ومنها العراق إلى مالتنمية ولكن تبقى هناك فجو
من مشاكل تتطلب حلوال عاجله وان عليهم إن يسعوا إلى سد   هوما تفرزوحركته واتجاهاته ويركزون على التحديات الخاصة بالتنمية  

هي في   علم االرضقسم    هالفجوة العلمية والعملية التي تفصل بين الدول النامية والمتقدمة إلى حد معقول ومقبول. إن بعض ما يعاني
مهم في فهم االحتياجات العلمية والعملية غياب التخطيط المسبق مع الجهات العلمية واالداريه العليا حيث إن التخطيط المسبق عامل  

و نوعية البحوث المطلوبة وقدرتها في تقييم الطريقة المناسبة لتطبيق نتائجها وعلى ضوء كل ذلك يتم بموجبها تخصيص االحتياجات 
باره الوسيلة الوحيدة المالية للبحث العلمي ضمن القطاع العلمي المعين. إن التخطيط المسبق للبحوث يجب إن يولى أهمية خاصة باعت

التي بواسطتها يتم تجاوز العديد من المشاكل الفنية وتحديد المستويات الفنية المطلوب توفيرها ووضع األهداف )القصيرة والمتوسطة  
ى والطويلة المدى( وبرمجة وتنفيذ الخطط الميدانية للوصول إلى وضع إستراتيجيات للبحث العلمي بصورة عملية قابلة للتطبيق عل

مستوى الدولة. إن األقسام العلمية الناجحة في التخطيط للبحث العلمي هي تلك التي تزخر بمنجزاتها البحثية وما تنشره من بحوث 
وما يتوفر في مالكها من علماء باحثين وكوادر فنيه وإدارية كفوءة وتستطيع إيصال أفكارها ودراساتها وبحوثها إلى الجهات المستفيدة. 

)القادر على انجاز البحوث والدراسات   العلمي للقسمالسلبية األخرى هي محدودية القدرات البحثية ضمن المالك    ومن المؤشرات
 الى:  افةضباإلعلى إعطاء المشورة العلمية والعملية المناسبة(  ةالميدانية والقادر

 

 ا وتحديثها وتطويرها إلدامته ةزمالعدم توفر األجهزة العلمية الحديثة واإلمكانات ألماديه والفنية أل ●

 عدم توفير التخصصات المادية الالزمة لتنفيذ خطط البحث العلمي السنوية   ●

 ة عدم توفر المناخ المجتمعي والعلمي المطلوب للباحثين والمرونة االداريه الالزم ●
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على واقع البحث العلمي تحسن من حيث الكم والنوع  خالل السنوات العشرين الماضية ولكن هذا التحسن محدودا وبدا    لقد  طرأ
المقترحات   التنمية المستدامة للمجتمع. وفي هذا الصدد يمكن تقديم مجموعه من  بالتراجع في الوقت الحاضر وال يوفي بمتطلبات 

 للحوار الهادف وكما يلي: 
 

توفر المستلزمات البحثية الحديثة مما يؤدي إلى  لتطوير البحث العلمي لعدم    ةزمالجهزة والمعدات الخاصة  ألاستيراد األ ●
 إتباع أساليب قديمة في عملية البحث العلمي. 

السنوي الالزم لتنفيذ الخطة مع توفير الكوادر العلمية المتقدمة وجعل   الماليوضع نظام للخطة البحثية للقسم وتوفير التمويل   ●
 هذه الخطة  كمراكز إسناد لطلبة الدراسات العليا حيث يتم إجراء مشاريع بحوثهم من خاللها 

 في الجامعات العراقية  علم االرضإعداد الهيكلية البحثية المتكاملة من خالل التنسيق و التكامل بين أقسام  ●

مجلس البحث العلمي في العراق للعمل كمؤسسة بحثيه مستقلة يتم التعاون معها كما كان في السابق لخدمة عمليات    إعادة ●
 تمرة بناء والتنمية  المسال

 نشر نتائج البحوث العلمية بشكل يصل إلى الجهات المستفيدة دوريا ●

عتبارها المرجعية العلمية العليا لتطور العلوم  المجلة الجيولوجية العراقية المتخصصة المحكمة وا  لتطويرتوحيد الجهود   ●
 الجيولوجية في العراق 

 األجهزة العلمية والمواد المختبرية وفي الوسائل التعليمية الحديثة وبكافة الطرق الممكنة  يسد النقص الحاصل ف ●

 االختصاصات للتدريسيين ممن يحملون األلقاب العلمية المتقدمة ي سد النقص الحاصل ف ●

بحاث العلمية ذات البعد التطبيقي في القسم لخدمة قضايا التنمية وخاصة تلك التي االوازنة المالية الواضحة لدعم  إيجاد الم ●
 لها مردود ايجابي على قضايا التنمية

 وخطط دعمها وفق أولويات محدده سلفا لإلنجاز العلمية المقدمةتصنيف البحوث  ●

في  الجامعات العراقية في مجال البحث العلمي واإلشراف  علم االرضم تحقيق قدر مناسب من التنسيق والتكامل بين أقسا ●
 المشترك على رسائل الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( 

سرية  ● تعتبر  بل  العلمي  البحث  تواجه  التي  المشكالت  أصعب  من  الباحثين  بين  وتداولها  المعلومات  سرية  مشكلة  تعتبر 
ال التنفيذيه المعلومات ألسباب متباينة احد  الباحثين. ويتعذر حل هذه المشكلة بدون تدخل السلطات  معضالت التي تواجه 

مدى    لها تقرير العليا عن طريق تشكيل لجنة عليا للمعلومات ويشترك في عضويتها ممثلون عن الجامعات بحيث يكون  
سرية المعلومات مع تطوير إلية عمل واضحة وعملية في الوصول إلى مصادر هذه المعلومات وسرعة تداولها الفتقار  

حثين إلى اإلحصاءات والمعلومات في معظم الميادين التخصصية وإذا ما توفرت هذه المعلومات من مصادرها المتاحة  االب
ر معبرة عن الواقع الذي تمثله وتحتاج لتجاوز ذلك الكثير من المعالجات فان معظمها تكون غير دقيقة وغير متكاملة وغي

 العلمية

 الخاصة بهدفوالقطاعات اإلنتاجية    صيةالتخصوالدوائر الحكومة    علم االرض  بين قسمليه مرنه وواضحة وفعاله  آإيجاد   ●
 المشترك التعاون العلميالتعاون المشترك وعرض المشورة العلمية وتدريب القوى العاملة لديهم وتوفيرهم الحتياجات 

  والخاصة الحكومية    صصيةالتختنظيم عملية البحث العلمي لحل المشكالت الميدانية المعلنة مسبقا التي تواجهها الجهات   ●
 الطرفين  عليها بينيه يتم التعاقد ذات العالقة بالعلوم الجيولوجية من خالل إل

عن المجامالت    للفريق ولالبتعادالفرق البحثية في ضوء خبرة وتجربة كل منهم لتكامل الخبرة المطلوبة    ةمراجعة هيكلي ●
 العلمية

ا  ول إلى فرد واحد مهمؤ الخطة السنوية البحثية للقسم عمليه مهمة وال ينبغي إن ت  البحوث ضمن  مشاريعان المفاضلة بين   ●
  المشاريع الن ؤولين والباحثين والمستفيدين من  سيشارك فيها الم  مستفيضةكانت كفاءته بل ينبغي إن يكون وليد مناقشات  

هذه المناقشات تساهم بالكشف المبكر عن المشاكل المتوقعة وما يمكن تذليله منها وما يتعذر معالجته في ضوء الظروف  
 وبة وعلى ضوء الموارد المالية والبشرية المتاحة المحيطة وإمكانية تنفيذه في المدة المطل

انه يمكن معالجة ذلك بزيارات    الدولة إال  معظم قطاعاتالعلمي مازال ضعيفا في   بأهمية البحثعلى الرغم من إن الوعي   ●
شكالت وإمكانية  ها لمواجهة المؤفي طبيعة البحوث الالزم إجرا  المسؤولينميدانية متتالية يقوم بها الباحثون للمواقع ومناقشة  

 تطبيق نتائج البحث في حال انجازها

 يكفل المحافظة عليها.   القسم بماإيجاد نظام ارشفة لتخزين البحوث والدراسات واالطاريح ضمن  ●
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ت مالية مجزية آتقييم نتائج البحوث من قبل الباحثين ورعاية الباحث من قبل الجهة المستفيدة بما يستحقه من تقدير ومكاف ●
تدفع العاملين في مجاالت البحث العلمي على المضي في البحث العلمي مع غياب صيغ التعرف على المردودات المالية  التي  

 للبحوث التطبيقية وحدود الحصص لكل طرف 

لدى الجهات المستفيدة تترجم نتائج البحوث إلى واقع عملي في خططها التنموية وبشكل    ةوءكفضرورة وجود قيادات علمية   ●
 لك ضعف الطلب على نتائج البحث العلمي من قبل الجهات المستفيدة عام هنا

إن معظم البحوث العلمية بعيدة عن الحاجات اآلنية للمجتمع ما يعني فقدان التخطيط العملي والفعال والمطلوب في مجال   ●
 البحث العلمي وبالتالي الضعف في عملية الترابط بين الجامعة والمجتمع 

يمية )القسم( بالدعم المادي من قبل القطاعات المستفيدة أو الرسمية أو من الشركات أو من البنوك  شمول المنظومات األكاد ●
 األهلية )منح / هبات / معونة / وقف(.

 المستفيدة سنويا قبل الجهات  البحثية مناإلعالن عن المشاريع  ●

 يةصات المادية ضمن هيكلية االقتصاد الوطني لألبحاث العلميضرورة رصد التخص  ●

 
  علم االرضلقسم  يواقع العمل االستشار

 
ساهم منتسبو قسم علم االرض بالعشرات من الدراسات التي انجزها مكتب االستشارات العلمية في كلية العلوم العديد من المشاريع 

الوزارات والمؤسسات منذ   لكافة  العلمية  الكثير من االستشارات  ال  تأسيسهوقدم  المشاريعسبيل    الحاضرة على قت  وولغاية   المثال 
 التالية: 

 ف / محافظة النجف االشرف منطقة بحر النج ●

 هور الحويزة / محافظة ميسان ●

 منطقة ابو الخصيب / محافظة البصرة  ●

 منطقة البغدادي / محافظة االنبار ●

 بحيرة ساوه / محافظة المثنى ●

  االرض ودور بالتعاون مع وزارة البيئة واللجنة الوطنية الحتفالية السنة الدولية لكوكب    2009االعداد لمؤتمر بيئي عام   ●
 في المحافظة على االرض والبيئة   الجيولوجيينالعلوم الجيولوجية والعلماء 

وندوة  االراضي الرطبة )رامسار(    وزارة البيئة ومنها ندوة  فعاليات القسم المهتمين بالبيئة ضمن    ألساتذة السنوية    تهمشارك ●
البيئة    االحتفالية وندوةبيوم  اضافة مكافحة    العالمي  بكافة    التصحر  المشاركة  المياه  فعالياتالى  والدورات    يوم  العالمي 

 التدريبية الخاصة بالتنوع االحيائي واالهوار

المائية في منطقة الرزازة  ئارفع المستوى العلمي والتطبيقي والمعرفي في مجاالت التصحر والبي ● الجوفية بين    والمياهت 
مدينتي كربالء والنجف اضافة الى منطقة بحر النجف حيث تمت دراسة المياه السطحية والجوفية والعيون وعوامل التصحر 

 والمناخ فيها 
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 الخدمات التي يقدمها القسم للمجتمع العلمي الجيولوجي العراقي ميدانيا

 
ضمن المجتمع العراقي   الجيولوجيةالتخصصية    واالستشارية للدوائروالتنفيذية    االعمال الميدانيةمن    العديد  علم االرضيقدم قسم  

 وفي مجاالت عديدة مثل: 

 رفد المجتمع بالخريجين من حملة البكالوريوس في علوم الجيولوجيا  ●

 رفد المجتمع بالتدريسيين المؤهلين بمواد الجيولوجيا المختلفة في الجامعات العراقية ●

بأصحاب الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه المؤهلين للعمل كباحثين في المجاالت البحثية المختلفة رفد المجتمع   ●
 والتي تواكب الخطط التنموية

 المساهمة في حل المشاكل العلمية التي تساهم في خدمة خطة التنمية  ●

في   ● التطبيقية  المجاالت  في  االكاديمية  دراستِه  ممارسة  على  قادر  جيل  والمؤسسات  إعداد  البحثية  المراكز  سائر 
 الجيولوجية المختلفة

 الجيولوجيةإعداد الندوات والمؤتمرات العلمية لتوعية المجتمع بأهمية العلوم  ●

االسهام في تطوير المسيرة التعليمية من خالل تخريجها أجيال ذات رصانة علمية ودقيقة في مواكبة علوم الجيولوجيا  ●
 بِه أساتذتهم من رسالة تاريخية في العلم والمعرفة الجيولوجية  ما ارفدهمالحديثة ليكملوا 

تطوير القدرات البحثية لدى الطلبة وتعزيز قدرات الكوادر التدريسية من خالل االيفادات والبعثات للتواصل مع  ●
 تقدم العلوم في الجامعات العالمية.

ة المتطورة وبما يتناسب مع قدرات العراق من اجل  توفير الحلول لمشاكل المجتمع الحياتية المختلفة بالوسائل العلمي ●
 أفضل حياة 

العليا   ● الدراسات  لطلبة  عديدة  امكانيات  توفر  التي  العلمية  العلمي من خالل مختبراته  النشاط    واألكاديميينتقديم 
النفطي  المجتمع وفي مجاالت االستكشاف  التي تخدم  المتخصصة من االعمال  انجاز بحوثهم  والباحثين لغرض 

 المعدني ودراسات البيئة والدراسات االنشائية والطرق والمجاالت الهندسية وفي مجاالت عديدة اخرىو

  

 علم االرضلقسم  األكاديميجودة االداء 

 
تحقيقه ثم ينسى وإنما هي تحسين مستمر في االداء وتحقيق الجدارة في المخرجات وان رؤى هذه االلية   هدفا يتم  االداء ليستان جودة  

والوصول الى المعايير المتقدمة للجودة   بأهدافهاالمستمر للعملية التعليمية للرقي    نللتطوير والتحسيهي التمييز في االداء وتقديم الدعم  
الممارسات التعليمية والبحثية واالدارية في القسم وذلك من خالل االستفادة القصوى من   والسعي الى ضمان جودة عالية في جميع

وبمشاركة جميع العاملين في القسم لتلبية الحاجات المخطط لها ووفقا للمعايير المطلوبة.   بأنواعهامكانيات المتوفرة ومواردها  الكل ا
لية في جميع الممارسات التعليمية والبحثية واإلدارية وباالستفادة القصوى عا  تحقيق جودةإدارة الجودة في القسم إلى ضمان    ىوتسع

من اجل تلبية للحاجات والمتطلبات الميدانية وفقا للمعايير المطلوبة.   نالمتاحة والموارد وبمشاركة جميع العاملي  اإلمكانياتمن كل  
الى ملف    وباإلضافةا يتوافق مع رسالة واستراتيجية القسم  ان وحدة ضمان الجودة واالداء الجامعي في القسم  بدأت نشاطاتها وبم

  تقييم االداء السنوي للقسم هناك ملفات اخرى منها تقييم التدريسين واالداريين والفنيين وكذلك اعداد الدليل السنوي للقسم واعداد ملف
اقامة ندوة في القسم لنشر ثقافة جودة  االداء على  المؤشرات والمقاييس النوعية والكمية للقسم وقواعد البيانات سعيا لضمان الجودة و

  ألساتذة مستوى القسم وتوضيح مفاهيم ضمان الجودة  وبناء قاعدة بيانات خاصة بالقسم ونحن االن بصدد استكمال ملف السيرة الذاتية  
للسعي وراء الحصول على االعتماد    سنقوم بالعمل على موقع الكلية االلكتروني وتنزيل كل البيانات المهمة والضرورية  ألنناالكلية  

 على مستوى العراق. مما يتقدم يتبين ان اهداف جودة االداء تتلخص بما يلي: متقدمةفي الجودة واالرتقاء الى مواقع 

 

 انشطة القسم وخاصة البرامج االكاديمية والبحث العلمي  جودة جميعالعمل على ضمان  ●

 هاآلياتات الجودة وتعزيز ثقافة الجودة في القسم وتعزيز اجراء ●
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 مراجعه استراتيجية القسم ورسالتها وغايتها االساسية في ضوء التطورات والمستجدات في تطوير التعليم العالي  ●

 تجميع نتائج الدراسات والتدقيق الداخلي وتحليلها وبيان نقاط القوة والضعف وتقديم المقترحات لتحسين وتطوير االداء  ●

 يمية للوصول الى االهداف تقديم الدعم للبرامج االكاد ●

 اعداد التوصيف الوظيفي لجميع العاملين وحسب فئاتهم وتحديد االحتياجات التدريبية لتطوير االداء الوظيفي للعاملين ●

 متابعة العملية التعليمية   القسم وامكانيةانشاء قاعدة بيانات للبرامج والدرجات العلمية التي يمنحها  ●

 

 ي القسمالعمل الحقلي ف واقع وطبيعة
 

 وعين من النشاطات:ن الى علم االرضيقسم نشاط العمل الحقلي في قسم  

 

 قسم علم االرض عشرات السفرات الحقلية ولمختلف   أجرىالسفرات الحقلية وتكون قصيرة االمد ليوم واحد او يومان وقد  أوال /

 قدر ممكن من المهارات والمشاهدات لمختلف المظاهر والتراكيب الجيولوجية أكبرساب الطلبة تانحاء العراق من اجل اك        

  

 العمل الحقلي المنهجي هو كورس منهجي يعتبر مادة اساسية يجب على الطالب اجتيازها بنجاح   المنهجي:العمل الحقلي  ثانيا /

من اجل اكمال متطلبات التخرج وان المنطقة التي يجرى فيها العمل الحقلي المنهجي يجب ان تتمتع بمواصفات معينة تؤهلها          
 المواصفات: هالعمل الحقلي ومن هذ إلجراءالى ان تصبح المنطقة المناسبة 

 

انواعها الية من اي مخاطر امنية بكافة  االستقرار االمني حيث يجب ان تكون منطقة العمل الحقلي مستقرة امنيا وخ ●
 ان طريق الذهاب والعودة يجب ان يكون مؤمنا بالكامل وال يمكن المجازفة في هذا الجانب كما

يجب ان تمتلك المنطقة مكاشف صخرية ومظاهر جيولوجية متنوعة لكي يتمكن الطالب   العلمية حيثالمواصفات   ●
 ب على مختلف المهارات الجيولوجية يمن االستفادة والتدر

المواصفات الخدمية حيث يجب ان تتوفر في منطقة العمل الحقلي الخدمات المعيشية والتي تشمل مكان االقامة  ●
 ن اسعافات اولية قريبة اكوالمبيت والمطاعم المناسبة فضال عن ام

المناسبة عة من العراق لكن يبقى شمال العراق هو المنطقة العمل الحقلي في مناطق متنو أجرىمما تقدم اعاله فان قسم علم االرض 
الطلبة والكادر التدريسي المرافق للطلبة    إلقامةتمتلكه من مظاهر جيولوجية مناسبة للتدريب فضال عن توفر الخدمات المناسبة    لما

 . نيةالكردستاضمن كليات العلوم في احدى الجامعات  علم االرضمن خالل االتفاق مع احدى اقسام 

 

قسم علم االرض عشرات االعمال الحقلية وفي مختلف انحاء العر اق منذ سبعينيات القرن الماضي حرص خالله القسم   أجرىلقد  
فائدة والتعرف على كافة البيئات الجيولوجية العراقية وقد اجري اعمال حقلية   أكبرعلى تنوع مناطق العمل الحقلي من اجل تحقيق  

ات المميزات الجيولوجية االقتصادية المتنوعة وخاصة عند منجم عكاشات ورمال الزجاج والكثير من المناجم في الصحراء الغربية ذ
 قسم علم االرض نشاطات االعمال الحقلية السنوية فيها وهي: أجرىاالقتصادية المفتوحة. وفيما يلي بعض المناطق التي 

العمل الحقلي في تسعينيات القرن الماضي وكانت  إلجراءحيث كانت هذه المنطقة من المناطق المميزة  حمرين:منطقة سد  ●
تمتاز بالقرب من بغداد وامتالكها لمكاشف صخرية مهمة وكان الطلبة والكادر التدريسي في ضيافة ادارة سد حمرين كما  

شف صخرية لصخور العصر الثالثي فضال عن وجود  ان المنطقة قريبة على قضاء شهربان وتمتاز المنطقة بوجود مكا 
 سد حمرين الذي يعتبر من المظاهر المميزة للمنطقة  
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 قسم علم األرض 

قسم علم االرض ثالث اعمال حقلية في منطقة شقالوة وكانت المنطقة جيدة من ناحية   أجرى  2003بعد عام    شقالوة:منطقة   ●
التكوينات الجيولوجية فضال عن وجود جبل كردسور   المواصفات العلمية والخدمية وتمتاز المنطقة بوجود عدد كبير من 

 الذي يعتبر مظهر مميز للمنطقة  

عملين حقلية في قضاء بدرة ضمن محافظة واسط على الرغم من   بإنجازقام القسم  2006بسبب االوضاع االمنية بعد عام   ●
وهذه المنطقة لها مميزات جيولوجية   الحقلي،كيلومتر عن منطقة العمل    80ان االقامة كانت في مدينة الكوت التي تبعد  

 حيث يوجد العديد من المظاهر الجيولوجية فضال عن وجود حقل بدرة النفطي 

القسم ستة اعمال حقلية ناجحة ضمن قضاء دوكان في محافظة السليمانية وكانت    أجرى  2009بعد عام    دوكان:منطقة   ●
المن   المنطقة وتمتاز  والخدمات  العلمية  الناحية  من  التركيبية  مناسبة  المظاهر  من  الكثير  ووجود  دوكان  سد  بوجود  طقة 

ومناسبة  واالنهيارات االرضية وتعتبر هذه المنطقة منطقة مثالية  بأنواعهاكالوديان والطيات والكسور    والجيومرفولوجية
الصخرية الجيولوجية ومن مختلف االعمار الجيولوجية وتصلح   العمل الحقلي وذلك لتوفر مدى واسع من المكاشف  إلجراء

 لتغطية اغلب التخصصات الجيولوجية

قام القسم    ما لذلكالوصول الى شمال العراق صعب نوعا    أصبحبعد االحداث االمنية الصعبة    كربالء:كهوف الطار في   ●
المن  بإجراء وتمتاز  كربالء  محافظة  ضمن  الطار  كهوف  منطقة  في  حقلي  والمظاهر  عمل  الكهوف  بوجود  طقة 

المميز في المنطقة هو وجود العيون   ءلتكهفات الريحية ومجاميع الفواصل واالنهيارات والشيأالمتنوعة ك  الجيومرفولوجية
 وبحيرة الرزازة 

 للقيام بعمل حقلي في منطقة سد بخمة وهي منطقة تتميز بوجود الفوالق  2017  -  2019عام  عاد القسم في    بخمة:منطقة   ●
 والطيات والنضوحات الهيدروكربونية فضال عن وجود عدد كبير من التكوينات الجيولوجية ولمختلف االعمار الجيولوجية 

تم في المكاشف الصخرية ضمن قضاء شقالوة الذي يمتاز بمواصفات علمية جيدة   2021اخر االعمال الحقلية في عام   ●
 فضال عن توفر الخدمات كاملة

 حقلي الشخصية الميدانيه تتمثل ب:ان مستلزمات العمل ال
 

 بوصلة سلفا   •
 بوصلة برنتن   •
   الجيولوجيةالمطرقة   •
 الشواخص   •
 أشرطة القياس  •
 GPS تحديد المواقع جهاز •
 مسامير التثبيت   •

 

 

 بورد الكتابة  •
 الخرائط  •
 القرطاسية  •
 حقيبة  •
 كالينوميتر  •

 اداة تسويه رقميو أداة تسويه ابني   •
 أكياس جمع العينات  •
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 قسم علم األرض 

 
 نقاط التثليث 

  

 
 مستلزمات العمل الحقلي الشخصية

 

 
 )كتاب العمل الحقلي الجيولوجي( مستلزمات العمل الحقلي الشخصية
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 فرقة زلزاليه  

 

 
 

 منطقة حمرين 
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 قسم علم األرض 

 
 منطقة الخسفات ضمن الصحراء الغربيه

 

 
 منطقة الكهوف ضمن محافظه كربالء 

 

 
 الغربيةالصحراء 
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 قسم علم األرض 

 
 منطقة ضمن الصحراء الغربيه 

 

 
 منطقة ضمن الصحراء الغربيه 

 

 
 الغربية منطقة ضمن الصحراء 

 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 139- 

 

 قسم علم األرض 

 
 منطقة ضمن محافظة ديالى

 

 
 الغربية منطقة ضمن الصحراء 

 

 
 منطقة ضمن الصحراء الغربية 
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 الغربية منطقة ضمن الصحراء 

 

 
 منطقة واحة الكشيتي 

 

 
 محافظه ديالى  /منطقة واحة الكشيتي
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 / حديثة / محافظة االنبار  واحة الكشيتي

 

 
 / محافظة االنبار واحة الكشيتي

  

 
 محافظة السليمانية
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 منطقة حمرين 

 

 
 منطقة حمرين 

 

 
 منطقة حمرين 
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 منطقة حمرين 

 
 

 
 منطقة حمرين 
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 قسم علم األرض 

 
 منطقة حمرين 

 

 
 منطقة حمرين 

 

 
 منطقة حمرين 
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 محافظة السليمانية

 

 
 محافظة السليمانية

 

 
 محافظه السليمانية
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 محافظة السليمانية

 
 ( 2010الشمري() د. ثامر -السعدي د. سعد -تمراغا  د. مازن-الكبيسي د. منالقضاء دوكان/ محافظة سليمانية )

 
 ( 2015الكبيسي( ) )د. منال واسطقضاء بدرة/ محافظة 
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 قسم علم األرض 

 
 ( 2010د.مدحت عليوي( )-د.ثامر الشمري-د.سعد السعدي-د.مازن تمراغا-الكبيسي سليمانية )د.منالالقضاء دوكان/ محافظة 

 

 
 ( 2019قضاء شقالوة )د. قصي الكبيسي() /منطقة بخمة

 

 
 2019/قضاء شقالوة  -مة بخ  منطقة
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 قسم علم األرض 

 
 (2019برج الحفر / حقل شرق بغداد )

 

 
 (1983قضاء الرطبة/محافظة االنبار )

 

 
 (1984) الدينصالح مكحول/محافظة 
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 قسم علم األرض 

 
(1982قضاء الرطبة/محافظة االنبار )

 
 (1985قضاء حديثة/ محافظة االنبار )

 

 
 (1983) صالح الدينمكحول / محافظة 
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 قسم علم األرض 

 
 (1983قضاء الرطبة/محافظة االنبار )

 
 

 
 (1982قضاء الرطبة/محافظة االنبار )
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 2017 –محافظة كربالء  – منطقة كهوف الطار

 
 2019منطقة بخمه /شقالوه 
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 قسم علم األرض 

 
 2011منطقة دوكان 

 

 
 2018/كربالء  الخامسة الزلزالية الفرقة
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 قسم علم األرض 

 
 2019منطقة بخمه /شقالوه 

 

 
  2018الفرقه الزلزاليه الخامسه /كربالء 
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 علم االرضإلى كلية  علم االرض... امكانية تحويل قسم  التوصية النهائية

 
ثمار الثروات ت( هي حقيقة ان االقتصاد العراقي ككل هو اقتصاد مبني على اسالجيولوجيةان من اهم مبررات انشاء كلية )العلوم  

المتنوعة بضمنها الثروات المائية على اختالف نوعياتها حصرا. لذا وجب   المعدنيةالطبيعية في العراق من النفط والغاز والثروات  
لها وتوفير    ةالالحقوالبحثية    والميدانيةالبحث عن هذه الثروات والمتابعات العلمية    بشؤونت مختلفة تهتم  بناء كوادر على مستويا

المستمرة لتطوراتها من العديد من النواحي بما فيها االبعاد البيئية اضافة   الميدانية  ولمتابعتهاالمعلومات واالسس العلمية الستخراجها  
( في حال استحداثها التخصصيةالهائلة ضمن هذه المفردات على المستوى العالمي. ان مثل هذه )الكلية  الى متابعات التطورات العلمية  

مارات وبناء القواعد  تثاالس  لهذهثمارات االقتصادية في تكوين اسس  تضمن الدولة في االس  المتخصصةستعتمد عليها جميع الجهات  
التوزيع خارج العراق والعديد من المفردات االستراتيجية ,للتوزيع الداخلي  ئةوالتهي االقتصادية والصناعية  شبكات التوريد والخزن 

مما سيحتم بناء القواعد   ةالالحقللجيل الحالي واالجيال    قطاعاتهالثروات والتي يتوقف عليها تنميه البلد ضمن جميع    بهذه  المتعلقة
والبحثية المناسبة  وكذلك في تجهيز المختبرات الجيولوجية والتجهيزات المختبرية الحديثة لهذه   التدريسيةوالمفردات    المناسبةالعلمية  

وعلى مستويات جديدة تتناسب والتغيرات   والدوليةبناء العالقات العلمية الوطنية واالقليمية    آلياترات ناهيك عن تطوير واقع وبالمخت
ضمن   العلميةهتمامات ستتطلب التوجه في تطوير واقع البعثات  لدولي وان مثل هذه االبهذه المجاالت على المستوى ا  الحاصلةالهائلة  

المستقبلية المطلوب توفرها ومن ناحية اخرى   الجيولوجيةالبحوث والدراسات    آلياتالقطاع الجيولوجي ونوعية الكوادر المبتعثة و
العلمية با  الكلية  ستتوجه القدرات  المنظمات  في بناء مستويات ارفع واعلى من  العالم ومع  ومنظمات االمم   الدوليةلتعاون مع دول 
ً و المتحدة   .المتقدم يواألكاديمفي حصولها الدعم المادي  ايضا

في العراق وان هذا القسم هو   علم االرضوهو اول اقسام    1953في كلية العلوم بجامعة بغداد الذي تأسس عام    علم االرضويعد قسم  
في العراق والتي بلغ عددها ثمانية اقسام علمية ضمن مختلف الجامعات العراقية   علم االرضن في اقسام ج معظم التدريسييالذي خرّ 

الفروع  الجيولوجية حيث غطت مدى واسع من  االختصاصات  فيه  تاريخه بمراحل عديدة تطورت  القسم عبر  لقد مر  االن.  حتى 
وطلبة الدراسات العليا التي يتم انجازها في القسم تتضمن    لألساتذةلمية  الجيولوجية الدقيقة. ان التخصصات التي تدرس او االبحاث الع

التركيبية  والجيولوجيا  النفط  وجيولوجيا  المائية  والموارد  والجيوكيمياء  والجيوفيزياء  والصخور  والمعادن  والطبقات  المتحجرات 
ة العلمية للقسم عبر السبعين سنه الماضية من تخريج من خالل المسير  أمكنوالجيولوجيا الهندسية واالستشعار عن بعد والبيئة. لقد  

االالف من حملة شهادة البكالوريوس والذي يعملون في المؤسسات الجيولوجية او الوزارات العراقية المختلفة والجامعات والمعاهد 
ملة الشهادات العليا في الماجستير اضافة الى عمل عدد غير قليل منهم في دول العالم المختلفة اضافة الى ذلك تم تخريج المئات من ح

المهارات    علم االرضوالدكتوراه. ان دور قسم   في الوقت الحاضر يتركز يرفد المؤسسات الجيولوجية بالخريجين الذين يمتلكون 
مشاكل  االساسية للعمل الجيولوجي والخلفية العلمية الرصينة. كما ان القسم يعمل من خالل المكتب االستشاري العلمي على حل ال

الجيولوجية والبيئية والهندسية وغيرها مما يعزز دور القسم في حل مشاكل المجتمع في تلك الجوانب اضافة الى ذلك فقد دأب القسم 
دورات التعليم المستمر للمختصين في مؤسسات الدولة واقامة الندوات والمؤتمرات العلمية. ان المئات من االبحاث العلمية   على اقامة
ت من قبل منتسبي القسم نشرت في المجالت العالمية واالقليمية والمحلية مما يعكس الكفاءة العلمية للباحثين ودورهم الفاعل التي انجز

في خدمة العالم واالنسانية. ان طموح رئاسة القسم ومنتسبيه تتجاوز االعمال التي انجزت سابقاً فهم يطمحون بعد تطوير المباني 
( في جامعة بغداد وفتح اقسام علم االرضيين من خالل التعاون مع الجامعات العالمية الى تأسيس )كلية  واالجهزة وتطوير التدريس 

 المختلفة لزيادة االسهام في خدمة المجتمع.  علم االرضجيولوجية متخصصة في فروع 

 

 لفكرة االن هي:اان من اهم مبررات طرح هذه 
 

االرضكلية  ان   ● أعداد                        علم  في  مستمر  توسع  في  وهي  تأسيسها  على  عام  سبعون  ومضي  العريقة  الكليات  من  هي 
 اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية وكذلك طلبة الدراسات األولية والعليا  وبمختلفالتدريسيين فيه 

ما يعني وجود عدد كبير من التدريسيين الذين تدريسيا بمختلف درجاتهم العلمية م 46إن أعداد التدريسيين أالن يتجاوز ال  ●
 دون االعتماد على استكمال نصابهم القانوني  أمثلد من خبراتهم وتخصصاتهم بشكل ييمكن أن يستف 

التنمية وبشكل  ● المعلنة تعني ازدياد معدالت  السياسية  التصورات  العراقية وضمن  الدولة  القادمة من مستقبل  المرحلة  إن 
في   وتصاعدي  االستكشاف  مستمر  وسائل  تطوير  على  أساسا  ستعتمد  هذه  التنمية  خطط  وان  العراق  محافظات  جميع 
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واالستخراج والتسويق للعديد من الثروات الطبيعية الرئيسة والثانوية والتي ستشكل العمود الفقري للنهوض بهذه التنمية لذا  
الماسة إلى إعداد اكبر من الخريجين المتخصصين التنمية والتي    ستكون هنالك الحاجة  في المجاالت التي ستخدم خطط 

 ستحتاج إلى كوادر أوليه وعليا تخصصية أكثر من تخصصات عامة كما هو حاصل أالن

يبرر   ● محافظه  كل  ومن  االختصاصات  هذه  للطلبة ضمن  المتوقعة  الزيادة  حيث           أيضاإن  المقترح  هذا  مثل  إلى  الحاجة 
 ستضع المحافظات البحث والتطوير عن الموارد الطبيعية في سلم أولوياتها. 

 هي األقسام التي لها عالقة بخطط علم االرضإن األقسام المقترحة في حال حصول الموافقات على تأسيس كلية  ●

 التنمية كمرحلة أولى وهي:

o  قسم جيولوجيا البترول 

o لجيولوجيا االقتصاديةقسم ا 

o قسم الموارد المائية والجيولوجيا الهندسية والجيولوجيا البيئية 

 هنالك العديد من األفكار الساندة لهذا المقترح مثل الدعم المباشر والعلمي والعملي والحقلي والمادي من قبل الوزارات   •

 خدمة هذه الدوائر بشكل مباشرالتخصصية لمثل هذه األقسام الن مخرجاتها ستكون في             

 ستقدم العديد من االختصاصات المتوفرة حاليا خدماتها العلمية ألكثر من قسم وعلى سبيل المثال ال الحصر العلوم             •

 / علوم االستشعار عن بعد / علوم الجيولوجيا البيئة  الجيوفيزيائية           

 المبررات من أنشاء هذه الكلية وترقي ايضاقرار المقترح ستوضع المناهج التفصيلية لكل قسم وبمستوى يتناسب إعند  •

 لها الكثير من مستلزمات النجاح وبطرق متعددة  إلى المناهج العالمية ضمن هذه التخصصات وستوفر           

 

 ان األهداف الرئيسة لهذا المقترح تتلخص بما يلي:   
 

على استكشاف الموارد والثروات الطبيعية   ةوتطبيقاته وقادر  علم االرضملمة بأساسيات    الطلبةإعداد كوادر متخصصة من   ●
ومواردها والقدرة على فهم الظواهر الطبيعية   علم االرضالكامل بالمبادئ األساسية ل  الطلبةوتطوير إلمام    احتياطاتهاوتقييم  

الصخور واستخداماتها في المهمة كالفيضانات والزالزل والبراكين ومحاولة درء مخاطرها والتعرف على أنواع المعادن و
على البيئة وتقليل التلوث مع تحديد الخصائص والمواصفات الجيوتكنيكية للصخور والترب مما يساعد   الصناعة والمحافظة

 في إقامة المشاريع وتصاميمها وتقليل كلفها 

 ىلطالب القسم واألقسام األخرى في كلية العلوم وبعض كليات الجامعات األخر  علم االرضتدريس  ●

 تخريج كوادر متخصصة علميا المؤهلة للنهوض بالحركة العلمية والصناعية  ●

 والمعدنية والمائية( واالستخدام الرشيد لها  )النفطيةطرق استكشاف الموارد الطبيعية  العلمية لتطويرإجراء البحوث  ●

المجتمع   الدولة وفيفي    التخصصية  المساهمة في حل المشاكل العلمية ذات العالقة بالعلوم الجيولوجية التي تواجه الدوائر ●
 من خالل تقديم الخدمات االستشارية للقطاعين العام والخاص في مجاالت التخصص الجيولوجية

المختلفة من خالل البحث العلمي المشترك   علم االرضالعاملة في مجاالت    دوائر الدولةتطوير قابليات وكفاءات منتسبي   ●
 ورات التخصصية المتقدمة األخرىوإقامة دورات التعليم المستمر والد

 مجاالت العلوم الجيولوجية والمطبقة في دول العالم المتقدمة إلى العراق  الحديثة فيالمساهمة في نقل التقانات  ●

يؤمن رفع قدرته على إعداد األطر    وبمابشكل يؤمن االرتقاء بكفاءة أعضاءه وخريجيه    علم االرض تطوير وتحديث قسم   ●
 متطلبات التنمية مستدامة  والمتخصصة ليوفرالجيولوجية المؤهلة 
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ان العمل سيكون حينها مستمرا ومتصاعدا وبقوة واندفاع للنهوض بواقع القسم العلمي واالداري والخدمي لتواكب مسيرتها ككلية 
 :يما يل عمل فعالة ومن هذه الخطط   آلياتية وعال  بإمكانياتالتحديات المتوقعة  وتواجهوبشكل كفوء 

●  ً  تقديم تعليم جامعي مميز ومعتمد محلياً وعالميا

 تطوير برنامج الدراسات العليا لتواكب التطور النوعي في التعليم العالي  ●

 ومستقبل البحث العلمي وادوات النشر العلمي آلياتتطوير  ●

 ى تطوير المناهج الدراسية بشكل متميز وعالي المستو  ●

 والسنوية  الفصليةاالمتحانات اليومية  آلياتتطوير  ●

 تفعيل برامج النشاطات الثقافية الشهرية للقسم ●

 تطوير بنايات االقسام الحالية واعمار مرافق في القسم ليصبح مالئما لمبنى كلية ●

 السنوي للقسمالعمل على عقد المؤتمر  ●

 التوسع في إقامة الندوات وورش العمل التخصصية  ●

 الشهرية للطلبة  الجيولوجيةإصدار الفولدرات ونشرات العلمية  ●

 والدولية لتبادل الخبرات وإرسال بعض المنتسبين للتدريب اإلقليميةفتح آفاق التعاون مع المؤسسات والمراكز العلمية  ●

 إقامة مؤتمرات تخصصية ضمن القسم مرة واحده سنويا ضمن كل تخصص    ●

 عقد دورات لكتابة المشاريع العلمية للحصول على دعم مادي من الجهات الواهبة ●

 التعريف بمنظمات األمم المتحدة واختصاصاتها وإمكانية التعاون معها  ●

 إيجاد مصادر لموازنة مالية مقبولة لدعم الخطط البحثية للقسم ●

بناء أواصر التعاون الحقيقي بين القسم ومواقع العمل الميدانية ومراكز األنشطة التنموية ضمن القطاعين الخاص والعام   ●
التدريس في قسم    وانه من فرصة العمل مستشارين في مختلف المجاالت   علم االرضالمفيد جدا إن يتاح ألعضاء هيئة 

اعد على تنمية العملية التعليمية من جهة ويرفع من مستوى الخبرات  االقتصادية المتصلة بمجاالت اختصاصاتهم مما يس
 من جانب أخر

 مع مثيالتها في المجتمعات اإلقليمية والدولية علم االرضمة قسم وأتنشيط برامج الت ●

 التعاون العلمي المشترك مع الجامعات األجنبية  والمستمر لبرامجاالستثمار الحقيقي والجاد  ●

شبكة الجيولوجية وعلى مستويين )الوطني واإلقليمي( لتحقيق االتصال بين مختلف األقسام والمراكز  المشاركة في بناء ال ●
المتقدم    البحثية الجيولوجية التدريب األولي و  المشتركة /  وتبادل   التوثيق  /والساندة لتحقيق عدة أهداف منها )كاألبحاث 

من حيث التخطيط    الشبكةوغيرها(  وتقاد هذه    العزلة العلمية  كسر  /المعلومات الخبرات / االستشارات والتعاون العلمي  
داخل العراق وخارجه . أن مثل هذه    الشبكةوالتقييم والمتابعة من خالل لجنه وطنيه تخصصيه تقوم بتنسيق بين مكونات  

كما سيكون لهذه    ديثةوالتكنولوجيا الحستوفر نتائج جيده فيما يتعلق بتنمية العلوم الجيولوجية وتطوير استخدامات    الشبكة
 مزايا عديدة الشبكة

 العمل ك )بيوت خبرة وطنية( لدفع عجلة التنمية المستدامة في العراق ●

 التأكيد على الجدوى االقتصادية   للبحوث التطبيقية   ●

 أكثر مرونة والتعليمات لجعلهاتطوير بعض الفقرات الواردة في قانون المكاتب االستشارية  ●

مقومات التدريس    التدريس إلحكامبرامج القصيرة المناسبة لإلعداد المهني التربوي ألعضاء هيئة  وضع الخطط وتنظيم ال ●
التربوي على    المهني  برامج اإلعدادويقترح إن تشمل    التعليمية.الناجح والتفاعل المثمر بين األساتذة والطالب في العملية  

وتقنياته ومبادئ   وطرائقهصائصه وسياساته وقواعد التدريس  دراسات نظرية وتطبيقية في مجاالت أسس التعليم ومبادئه وخ
 التقويم والقياس للطلبة.

 ضمن اختصاصات القسم  الحكوميةالتعاون مع المنظمات غير  ●
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واخيرا ... ان من النقاط االيجابية لهذا المقترح هو استمرار منتسبي الكلية المقترحة  في تواصلهم العلمي مع  كل ما يستجد  في 
مجتمع العلمي الدولي والتطور المتميز لجهود منتسبيِه في بحوثهم المتقدمة ومشاركاتهم الدائمة في المؤتمرات العالمية من خالل  ال

لتكون النافذة الجيولوجية لتوجيه   علم االرضالواقع العام في كلية    إلثراء االساتذة    ئللكلية المقترحة التي ستضم أكفاللجنة العلمية  
وفي المستقبل القريب سيتم تحديث كافة المختبرات الخاصة  بالكلية   العراقيةفي الجامعات    علم االرضالعلم والمعرفة  لبقية اقسام  

اليه   لما يتوصخاصة مختبرات الدراسات العليا وتزويدها بأحدث التقنيات لتوازي في نتائجها العلمية وتجهيزها بأحدث االجهزة وب
في الجامعات العالمية وتوفير االتصال المباشر عبر االنترنيت فيها مع المختبرات المختصة من   علم االرضالباحثون في كليات  

ستحتاجها والطلبة في تجاربهم اآلنية والمستقبلية وتوسيع آفاق العلم والمعرفة خالل التعاون معها بتوفير االرشادات العلمية التي  
 لدى طالب الدراسات العليا  لفتح اذهانهم وتوسيع افكارهم ليصبحوا باحثين الجيل الجديد في العراق ....  وبهذا يستمر العطاء 
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 تخرج المؤلفين صور دورات
 

 دورة االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري 

 

 
 

 ين يالتدريس

/ الدكتور مزاحم عزيز باصي / الدكتور قاسم حسن الحبيب / االستاذ عدنان سعد  الدكتور بولص يوخنا نادر / الدكتور اكرم خوشابا
هللا / الدكتور سهل عبد هللا السنوي / الدكتور مؤيد حامد خيوكه / المرحوم االستاذ عباس احسان البغدادي / المرحوم االستاذ سيبان 

 مال حمادي / المرحوم االستاذ جاسم علي الجاسم  الشيباني / االستاذ عدنان عزيز نعوم / االستاذ طارق صفاء الدين

 الطلبه 

 احب ص( / سمير جورج )عربي( / عبد اللطيف عبد ال)عربيسليم حسن الدهان / خميس مبارك 

صعمة جابر / هونر بديع / سعد احمد عزيز / حاتم مجيد / مصطفى محمود / غازي صالح / سنان هاشم الجسار / رافد محمود 
 عاصم مصطفى / ماكوني اولفامي )افريقي( / انور مصطفى /ناصر / سعد سلمان 

 ( / مازن العطار / محمد هيثم احمد كمال )عربيمعاذ اسماعيل العمري / حميد سعيد / عبد الرحمن الحبشي 

 خالد شهاب المختار / مصلح اسماعيل / نمير خلف / محمد صالح بارباع )عربي( / مقداد حسين على الجباري 

 افظ عباس على غالبجمال اوهان / ح
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 منال الكبيسي  ةدورة االستاذ الدكتور
Geology Baghdad (1984-1985) 

 

 

 )التدريسيين(:  الجالسون من يمين الصورة

 –االنصاري  نظير –الكفيشي  فيصل –الراوي  يحيى –السنوي  سهل –خيوكه  مؤيد –الجباري  مقداد –الشيخلي  )سعد دكتور
 ( جاسم مؤيد - سعدهللا عدنان

 : ( الطلبة) من يمين الصورة بعد الجالسينلخط االول ا

عبد محمد   –سميرة  –فاتن  –ورود  –وئام  –جاهدة  –سوزان  –نيران  –منال الكبيسي – رعبداالمي وفاء – نعمة –يم طالل ابراه
 مراد كاظم –وزي ف محمد –سعدي  –

 الخط الثاني

  – قصي داسم –حيدر جعفر  –عامر كامل  –عماد  –رياض نواف  –سدير  -احسان علي  –خالد سلمان  –عباس الكروي –صباح 
محمد   -محمد الشاطري -سعدي  –كمال احمد  - عبد محمد - محسن الوراق –مصطفى  –رافع  - علي جاسم  - ناجح –احمد العاني 

 فوزي

 االخير الخط

 – خالد الشوابكة  –علي مدحت  -  فتحي لبناني –ل احمد ممؤ –ابي محمد الجن - محي مازن  - محمد الفقهاء  - حميد أمجد -ليث غانم
 عبد كاظم
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 مبادرات ايجابية  

هدية تقدم للطالب االول او الطالبة االولى على الدفعة السنوية عند احتفالية التخرج هدية رمزية )ميدالية ذهبية( من قبل  •
الطلبة ولتكن    اقرانهم مناالساتذة المتقاعدين من القسم لتميزيهم العلمي عن    كأحدالدكتور مقداد حسين على الجباري    ذاألستا

ً ميحافزا مستد  ضمن المؤسسات العلمية الجيولوجية العراقية  في اعمالهم المستقبليةلهم للتميز  ا

 ومقدم من قبل االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري  الجيولوجيا مصممنصب قسم  •

 نصب التحية االحترام مقدم من قبل االستاذ الدكتور مقداد حسين على الجباري  •

 الكبيسي ومختبراته من قبل االستاذة الدكتورة منال  علم االرضقسم  بنايتهاالشراف على تحديث وتطوير  •

الى مكتبة القسم بمناسبة   الجيولوجيةمن الكتب ذات العالقة بالعلوم    الشخصية  مكتبتهفي  الدكتور مقداد الجباري    تبرع االستاذ •
 تقاعده

الى الجادرية    األعظميةم من  / عند انتقال القس  1982زراعة محيط القسم واروقة القسم وممراته بالنباتات واالشجار )عام   •
 حيث تم ادراج بعض من الصور لهذه المناسبة في ملحق الكتاب( 

 بكتابة هذا الكتاب عن المسيرة التاريخية للقسم مشاركتهبتبرع د. مقداد  •

 العراقية خور والمعادن التي جمعتها ضمن مكتبة خاصه من جميع االراضي  صسحر نافع بمجموعه من ال  الدكتورة  تتبرع •

 رع د. إبراهيم قاسم بنماذج صخرية من آيسلنداتب •
 بأدوات حقلية تبرع السيد باسم محمد نادر •

 القسمإلى مكتبة  بمكتبته الشخصية البروفيسور األمريكي روبرت گاريسونتبرع  •
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  الرضعن قسم ا ىال تنس من الزمن الجميلعزيزة ذكريات 

 
الزمن بالذكريات حلوها و مرها التي يحملها االنسان في ذاكرته... ذكريات تعرف االنسان رة حياة  تعرف مع تقدم  يمس  لناسلكل ا

وتطور مراحل عمرة واالحداث التي مر بها ... ومن اهم هذه الذكريات لألجيال الحديثة هي مسيرة كل فرد الجامعية  والتي تصوغ 
لفان دعوة مجموعة خيره من ؤالم  أىنبغ فيها ... ومن هذا المنطلق ارتالحقا شخصية االنسان واهتماماته المستقبلية والقطاعات التي ي

وبكل تأكيد ستكون معرفة لظروف تلك المراحل وكيفية   األنه  رياتهم لتلك الفترة من حياتهمكخريجي القسم واساتذته في الحديث عن ذ
المؤلفان   أىالمتقاعدون منهم بتلك الفترات. لقد ارتانعكاساتها االيجابيه في بناء شخصياتهم وفي بناء مستقبلهم العملي وكيف يفكر  

الطلب مع الشكر الوفير مقدما من مجموعة من الزمالء من المرحلة التاسيسة االولى للقسم بكتابة بعض من ذكرياتهم عن تلك الفترة  
القادمة   نالجيولوجييالجميلة لكي يزيدوا من تألق وجمال هذه الموسوعة وضمان استمرار ذكرياتها لألجيال الحالية من   واالجيال 

 منهم. 
 

فترة تلمذتهم في قسم علم االرض منذ تاسيسه ولكن للظروف   للقد استجاب الكثير من الزمالء الذين تمت مفاتحتهم بكتابة ذكرياتهم خال
المشاركات و اختيار عدد محدود من هذه  تم  والتقنيه  القسالالفنية  بها  التي مر  المراحل  تمثل من خاللها  االسماء تي  م... ومن هذه 

 :الكريمة
 

 االستاذ الدكتور سهل عبد هللا السنوي
 الخبير الجيولوجي سرور ميرزا اردالن 

 االستاذ ياس الدوري
 االستاذ الدكتور سعد زاير جاسم 
 االستاذ الدكتور نضير االنصاري 

 الدكتور رياض الرحماني
 الدكتور حامد نصار السعدي 

 
ة مقاالتهم الشخصية عن جميل ذكرياتهم لتك الفترات المتميزة من عمر قسم علم االرض ... هذا القسم ارجوا ان نستمتع معا بقراء

 المتميز ضمن اقسام كلية العلوم العزيزة. 
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 االستاذ الدكتور سهل عبد هللا السنوي 
 

 
 
 

 : عن قسم الجيولوجي في بداياته ما بقي في الذاكره
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

)لم تكن جامعة بغداد قد تأسست الدوري  كان عميدها االستاذ الدكتور عبد العزيز    والعلوم الذيكلية االداب    الجيولوجي في  تاسس قسم
طالبه   130حيث قبلت الكليه بحدود  حينها  االكبر في    من طلبة الدفعه الثالثه وكانت المجموعه  ( وكنتذاكحينلتضم الكليات الموجوده  

الكليه    فقط(  25)وقد تخرج منهم  وطالب   اقسام  الفيزياء)الستة  في  النباتالرياضيات    الكيمياء  الجيولوجي( وهذا    اً واخير  الحيوان 
 يعكس المستوى العلمي والصرامه في التدريس والمتابعه.

كليه االداب مستقله بعم انفصلت  الدكتور  بعد ذلك  العمداء   الدوري وأصبحاده  العلوم ثم توالى  لكلية  الطائي عميدا  الدكتور فاضل 
 االساتذه الدكاتره صالح تحسين ومحمد واصل الظاهر. 

  اسمائهم   رال اذكهنالك خمسة طلبه في الصف الثالث    منفردا وكانالقسم    اللوكسنبور يديرل وهو من  ش ميت  رالبروفسوكان رئيس القسم  
 ملكم روي.  -هاكوب-اديب    –منهم جعفر الساكني  الكاملة

 نوري-محمد طاهر- عدنان نعوم-احمد النجدي-طلبة الصف الثاني كانو طارق صفاء الدين 
هايك -عادل حبه  -غسان رسام  -الطلبه الجدد وعدد من الطلبه الراسبين من السنه الماضيه وهم    مجموعتين مناما دفعتنا فكانت تضم  

عدنان سعد -سهل السنوي  -سامي شريف-عبد الهادي الصائغ-مؤيد حامد  -فاروق العمري-جاسم علي الجاسم-انانطوان مهر-سامي  
 هللا ونجدت بديع )الذي انتقل الحقا لقسم الكيمياء( 

 سم الحيوان.  االولى عامه نختار اربعة اقسام الرياضيات والكيمياء والفيزياء ونختار النبات او الحيوان وقد اخترنا جميعا ق  السنةكانت  
المنتدب من وزارة االقتصاد كمحا السياب  الدكتور عبد هللا  المرحوم االستاذ  العامه  الجيولوجيا  المرحوم    رضبدأ بتدريسنا  ثم تاله 

وفي السنة   في الصف االول ثم التحق بألقسم اساتذه اجانب هم بندي علي  ودكتور شعيب . :  كان هذا  البغدادي.االستاذ الدكتور عباس  
كنا   ك ) جيوفيزياء وندرس الرياضيات والفيزياء( و)المتحجرات ويدرسون الحيوان والجغرافيه( . :كذل  نان هنالك تخصصا ثالثة كال

 رات االخرى كانت باللغه االنكليزيهضالمحا اماندرس في السنه الثالثه والرابعه اللغه االلمانيه 
النقاش  التالية  السنة عدنان  س-الراوي  ى يحي-التحق  الكفيشي  -لمانفيصل  الخسان  -فيصل  محمود-هاشم  المطلب -عدنان  عبد  خالد 

 .باذكر اسمائهم االن بحدود خمسة طال واخرين ال
ل القسم وعين البروفسور بولتن الذي كان يعمل في شركة النفط وهو متمرس بجيولوجية العراق وقد التحق شوفسور ميترترك الب

د منهم  اذكر  من مصر  اساتذه  وكذلكمحمد  .  بالقسم  في   اسماعيل  وكانا  سايلخر  االستاذه  وزوجته  المانيا  من  سايلخر  البروفسور 
 درسنا مادة الجيوفيزياء.    حيثاقو وكان يعمل بشركة النفط الستاذ جورج يا\كذلك  اختصاص المتحجرات والرسوبيات.

 
 الجمعيه الجيولوجيه في كلية العلوم: 

وطبع ونشر عددين من اول   بأعدادوقد قمنا انا وزميلي غسان رسام     1959مره في العراق عام    ألولفي القسم    هذه الجمعية  تأسست
وساهم اساتذة القسم البروفسور بولتن والدكتور سايليخر   واإلنكليزية  بالعربيةها  مجله جيولوجيه )وكان اسمها الجيولوجي( كانت مقاالت

بكتابة المقاالت وقد صدر منها عددان ؛ وساهمت انا بتصميم الغالف كان العدد االول باللون االزرق والعدد الثاني باللون االخضر  
حينها . ومن الجدير بالذكر كنت انا وغسان رسام نقضي الساعات  ومع االسف النمتلك نسخ من هذه المجله علما بانه تم توزيعها في 

المتنبي لألشراف على الطبع والتصحيح   الطالب محمد عبد االمير في امور المطبعه    ويشاركنا زميلنافي مطبعة الزهراء بشارع 
 لخبرته في الطباعه  وكانت هذه بدايه اهتمامي بالنشر العلمي .
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 عملي في القسم: ةبداي
مؤيد حامد وسامي شريف وكانت علينا اعباء المساعده في ،  بعد التخرج تعينت في قسم الجيولوجيا كمعيد انا والزمالء غسان رسام  

 قليال.المختبرات واحيانا التدريس النظري 
البعثات  المرحوم االستاذ الدكتور محمد  مديريه البعثات وكان مدير-تقدمنا للبعثات العلميه التي كانت تشرف عليها وزارة المعارف 

 المشاط . 
العلميه للحصول على الدكتوراه في    تم قبولنا البعثه  البعثه 95الجدير بالذكر ان  من  و  الجيوفيزياء. جميعا في  المقبولين في  % من 

االولى في التدريس والبحث العلمي ثم طالبا قد عادو للوطن والتحقوا بكليات جامعة بغداد وكنا اللبنه  35العلميه وكان عددهم بحدود 
 استحداث الدراسات العليا واستمر االمر ألواخر التسعينات حيث تالشت هذه النخبه المكافحه بالموت او السفر او االجتثاث فيما بعد.

حيث حصلت  الى الواليات المتحده االمريكيه  حيث التحقت بجامعة ستانفورد    1961وهكذا سافرت مع زوجتي في شهر ديسمبر  
 على الماجستير ثم انتقلت لجامعة سانت لويس العريقه بعلم الزالزل حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في الجيوفيزياء  .

 وكان رئيس القسم الدكتور عباس البغدادي . 1968عدت للعراق والتحقت مدرسا في قسم الجيولوجي في االول من ايلول  
 

 القسم:  رئاسة
عملت لفتره غير طويله حيث تم اعتقالي  للقسم وقدبعد عودتي من الواليات المتحدة والتحاقي بالقسم تم تعييني بامر وزاري كرئيس  

 القسم. راحنا وعدت للقسم كمدرس بعد ان تم اعفائي من رئاسة س أطلقثم 
وكنت موفدا للرباط  1981وفي عام وغيرها.زياء بقيت اعمل في التدريس والبحث واالشراف على طلبة الدراسات العليا في الجيوفي

 . 1989لمؤتمر علمي وعند عودتي فوجئت بتعيني كرئيس للقسم وبقيت اعمل فيه لغاية 
الى موقع القسم الحالي في بنايات جامعة    ميةظاألععملت اطول فتره كرئيس قسم علمي وقد تم انتقال القسم من بنايه كلية العلوم في 

 قسمنا االول في االنتقال للموقع الجديد. اذكر وكانعلى ما 1983عام في   بغداد في الجادريه
 

 : خطة البحث العلمي والدراسات العليا
 –الهايدروجيولوجي  -تم توزيع الكادر العلمي على خمسة مجاميع بحثيه علميه اساتذه ومعيدين في التخصصات التاليه: الجيوفيزياء

 يولوجيا النفط المتحجرات_ الرسوبيات وج -الجيوكيمياء
الوزاره حول استحداث خطط للبحث العلمي نجحنا وبصعوبه في استنباط مشاريع البحوث وحسب التخصصات الخمس   بتوجهات من

 للسنوات الخمس التاليه  وطبعت البحوث في كتاب وزع على كافه اعضاء القسم  ولعل نسخ منه متوفره في المكتبه .
يوزعو حسب الرغبه وتوفر المستلزمات على   الكورسات انعد اجتياز الطلبه السنه االولى من  كانت خطه لجنة الدراسات العليا وب

الطريقه بدأت خطة البحث العلمي في التطبيق , بالنسبه لي   الموثقه وبهذهاساتذه القسم وتحدد لهم مشاريع البحوث من قائمة البحوث  
 وراه .فقد اشرفت على مايزيد على الخمسون اطروحه ماجستير ودكت

 
 : البحوث الزلزاليه في القسم

تم استيراد اجهزه التسجيل وخصصت الكليه سياره للعمل الحقلي والتسجيل الزلزالي بدايه حيث  استحدث القسم وفي علم الزالزل  
 وغيرهم وهم كثر. أيار،باسل  العقابي،غسان ، حيدر الشكري ،عماد سعيد بنو الطلبه منهمبعدد من 

التسجيل الزلزالي لمواقع السدود الحديثه والقائمه لتتبع الخلفيه الزلزاليه وتتبع الزلزاليه المحتثه ان وجدت   استمرت الدراسات في
   البغدادي.وشملت الدراسات سد دربندخان وسد الموصل وسد حمرين وسد حديثه وسد 

 
 : زلزال ذمار في اليمن 

انا  بمقترح ان نذهب كوحده بحثيه الى اليمن وفعال وافقت الجامعه واوفدنا   تقدمت  1981عند وقوع زلزال اليمن في منطقه ذمار عام  
 لليمن وشاركنا من القسم ومازن السالم من وحدة الرصد الزلزالي  مع بعض االجهزه العلميه. وصلنا  العابدين خورشيدزين  وسلمان

بحث    رنش  عودتنا تم  االمريكي. وبعده فيما بعد الهزه االولى وكانت هنالك بعثه ثانيه من الرصد الجيولوجي  في التساجيل الزلزالي
لرصد واالهتمام ة ابدراسه للحكومه اليمنيه حول الخطوات الالحقه في مجال استحداث وحد  السالم وتقدمت كامل عن الزلزال انا ومازن  

 نت هذه اول واخر مره تشارك فرقه علميه عراقيه في مواقع للزلزال. بالبنيه التحتيه المقاومه للزالزل. وكا
 
 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 165- 

 

 قسم علم األرض 

 : وحدة الرصد الزلزالي
وقد قمنا في وضع اللبنات االولى والمباشره بتصميم   1986وانتدبت لألشراف عليها لغاية    1976تأسست وحدة الرصد الزلزالي عام  

 والبصره.لرطبه  وبناء المراصد الزلزاليه في بغداد والموصل والسليمانيه وا
عليه كل من حيدر الشكري ومازن السالم وباسل ايار.  وكانت هنالك  وأشرفباشر مرصد بغداد الزلزالي عمله في بدايه الثمانينات  

لدي الطرفين. وقد التحق بالوحده   المتوفره   جهزة األمتينه بين القسم ووحدة الرصد الزلزالي في المشاركه في البحوث واستعمال    عالقة
الدكتور فتيان الراوي والدكتور حيدر.  هذه الكوادر وكل من الدكتور خالد جهاد فهمي الذي تسنم رئاسة الوحدة الدكتور معاذ العمري  

الدكتور   ىالوحده سو قسم منهم بالبعثه العلميه وهاجر الباقون بعد حرب الكويت ولم يبق في بداياتها التحقالتي عينت في الوحده في 
 داود شاكر والمرحوم كاظم عبد يازع .

الدكتور داود شاكر مديرها   التي كانوحدة الرصد    االن فيوبعد انتقال الوحده لألنواء الجويه لم يعين اي مختص بعلم الزالزل ولغاية  
   التسعينات .العام منذ بداية 

 
 : مركز  البحوث

مركز بحوث علم االرض التطبيقي حيث تمت موافقة الجامعه   وخصصت له   لي أستحداثقبوبدراسه مقدمه من    1989تم في عام  
وكنت ادير المركز المستحدث اثناء عمليه التاسيس اضافة الى عملي كرئيس قسم . قمنا باعداد خطه بحثيه   وميزانيه مستقلهبنايه  

وكانت لدينا   العراقي.ديد من المختصين في المسح الجيولوجي  للمركز وعقدنا اول ندوه حول العيون والينابيع في العراق بمشاركة الع
تم اغالق هذا اللبنه الطيبه ثم  اعفائي من رئاسة القسم    تمسف  الخطط الصدار مجله علميه واجراء دراسات استراتيجيه . ولكن مع ا

 مع معظم المراكز العلميه في الجامعات. 
 

 : المؤتمرات العلميه
في اقتراح وتنظيم المؤتمرين    ساهم القسم  الحقا كماشارك القسم في كافة المؤتمرات العلميه لنقابه الجيولوجيين ومجلس البحث العلمي  

 الجيولوجي.االول والثاني للتعليم 
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 / خبير جيولوجي متقاعد / االمارات العربية المتحدة  ميرزا اردالن   االستاذ سرور
 

 
 

من  اهم بما قدموؤعن سبب عدم المبادرة إلى كتابة ذكريات عن رموز العمل الجيولوجي الذي اقترنت اسما  األصدقاءل  ئكثيرا ما تسا
العلم الجيولوجي بكل ابعاده وتشعباته والحقيقة ان ذكرياتي عنهم  كثيرة   واكتشافتعليم   وتنمية مستمدة من أرث لما قدمه وبرزه 

الدراسية والعملية والمهنية ولكنها كانت والزالت تحتاج الى تحقق من خالل جمع معلومات أكثر    واالتصالونابعة من الممارسة 
وبدأ المعلومات ليكون الموضوع قد أستوفى مكانته ولنعطي الموضوع أهميته بكل أبعاده  مع البحث داخل شبكة    نجيولوجييبزمالء  

التساؤل يثار مرة أخرى عن سبب عدم كتابة ذكرياتنا عن رموز من درسونا ورموز الطلبة الذين أصبح لهم شأن في تنمية مصادر 
اهرة بمكانتهم كما تحدثنا عن رموز العمل الجيولوجي في القطاع الطبيعة العراقية يامن تراثهم واضح وحكاية التفوق في بالط البناء ظ

مجتمعنا خدمة سامية وأدوا رسالتهم على افضل وجه ممكن وهم جميعا من ابناء    المعدني والمائي والنفطي والتعليمي الذين خدموا  
والفقهاء و والعلماء  االدباء  المؤلفة من  االالف  تاريخه  امتداد  على  انجب  الذي  والنحويين العراق  والمؤرخين  والشعراء  الدارسين 

وعلماء الدين اتمنى ان تكون تراجم وذكريات هؤالء الرجال الذين نتحدّث عنهم اليوم وهم من رجاالت القرن العشرين نبراسا ألبناء 
 اإليجابية والخواطر    تجيل قادم يواصل الحياة وينشئ ويبدع ويقدم ثمار اتعابه الى مجتمعه بأمانة واخالص ورجعنا نستعرض الذكريا

متناسين أشواك الورد فالذكريات هي بذور الماضي التي يمكن أن تزهر في الحاضر كما يمكن أن تثمر في المستقبل  وإذا أردنا أن  
تزال هناك مساحة كافية لنكتب   الجوانب اإليجابية من الذكريات ولننس أشواك الورد ال   لنرىنعيش في حيوية مفعمة بسالم النفس  

رجال كبار عاشرناهم أحببناهم تعلمونا منهم فكانوا بحق منارات تضيء الدروب وكل الطرق والمسالك هم النجوم الالمعة كانوا  عن
مرت  وفاء فال بد أن نسجل حضورهم الالفت في التنمية والتعليم الفرسان ميدان )لحقل الجيولوجيا( فهل ال زلنا نتذكرهم إن كنا نريد 

مجاالت متعددة   فياثروا مجتمعنا ومنحوا له الكثير والكثير عبر حقبات زمنية متعددة ومنحوه اكثر    التيلشخصيات  حياتنا بالعديد من ا
 وهنا نسلط الضوء على شخصيات اعطت وشخصيات اخذت وشخصيات غيرت مجرى التأريخ.  

في غربتنا وبتشجيع من المعارف واألصدقاء لحثنا الكتابة عن مرحلة يتم التطرق لشخص مهم وصرح علمي تم ذكره في مقاالتنا 
أن   استحقوا والسياسية وأناسها الذين    واالقتصادية  واالجتماعيةعن األعظمية أحدى أيقونات العراق وبغداد لشواخصها الرياضية  

لما كان لهم من مواقف وطنية وسيرة مملوءة بالبطوالت والتضحيات لبناء بلدهم بكافة المجاالت نكتب عنهم بكل موضوعية وتجرد  
لما كتبته عن األعظمية لتتشكل صورة واضحة ومكملة لجزء من حياتنا التي عشناها هناك ذلك   استكماال   هما أعتبرواليوم أكتب  

فتحركت   1971-1967حيث كان لنا الشرف أن ندرس في الكلية للفترة    وأساتذته وطالبه كلية العلوم  بعمدائهالصرح العلمي الشامخ  
مشاعرنا وحفزت ذكريات عن مشاهد لبعض من مفاصل حياتنا الشبابية لندونها بالشكل الذي يمثل األسماء والمواقف والصور التي  

 لق األمر لمرحلة دراستنا.نعتقد بأننا أحسنا ترتيبها لتكون نبراساَ مضيئاَ في تأريخ كلياتنا وجامعاتنا بقدر تع
تقع الكلية في موقع متميز من األعظمية عند مدخل شارع أبو حنيفة النعمان من بداية ساحة عنتر والنادي األولمبي هندستها جميلة  

بساطة وبتنسيق رائع يفي متطلبات الدراسة واألستراحة والمطالعة نظرا لطوال مدة الدراسة النظرية والعملية والحقلية ولوصفها ب
مدخل الكلية أسيجتها عالية، من الداخل تطل حديقتين من اليمين واليسار فيها مصاطب للجلوس وعلى يمينه بناية العمادة واإلدارة 
وقبل الدخول للكلية توجد درجات الصعود والبوابة الكبيرة لمدخل الكلية المدخل أو الممر الرئيسى عريض وواسع على يمينه وصعودا 

ق الثاني قسم علم الحيوان فيه غرف وقاعات صغيرة ومختبرات  لألساتذة والمعيدين والدراسة وعلى اليسار قسم علم بالدرج للطاب
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الجانبي صعوداً   الممر  الفيزياء في نهاية  فيه غرف وقاعات صغيرة ومختبرات لألساتذة والمعيدين والدراسة ثم يأتي قسم  النبات 
ومختبرات لألساتذة والمعيدين والدراسة وفي الطابق الثاني يوجد قسم الجيولوجي وفيه للطابق الثاني وفيه غرف وقاعات صغيرة  

)األتلييه( ألستاذ الرسم أحد عمالقة الفن التشكيلي العراقي والذي يطلق عليه   أيضاً غرف وقاعات ومختبرات وفي زاوية منه مرسم
مرسمه الجميل ذو النوافذ الغامقة  توجد فيه لوحات الرسم وأدوتها   ممتعة في  أوقاتارسام بغداد األستاذ حافظ الدروبي ولقد أمضينا  

المنسق مع وجود كيتار األثاث  السيدة سهيلة   وبعض  الفاضلة  والثقافة ولزوجته  الفن  ملتقى  فكان  الحين والحين   بين  عليه  يعزف 
رى وجود شخصيات عراقية من شعراء درويش مديرة المخازن في قسم الجيولوجي دوراً في حضورنا المستمر لمرسمه وأحياناً ن

 1963  وأدباء ومثقفين في مرسمه مما خلق لنا حب التعلق بالفن والرسم والموسيقى وله من اللوحات المشهورة )القادسية( رسمها عام
مودي وفي ع  وباتجاهعودة للممر الرئيسي   ولوحة )الموكب البابلي(، ولوحات أخرى زينت الكلية والنادي والزلت أتذكرها دوماً.

أخرى   وفعاليات الطلبة للتمثيل والغناء    فعاليات مرتبة بشكل جميل وكم شهدت    والفعاليات منتصفه على اليمين قاعة المسرح والفن  
اليسار للمر قاعة دراسية،   الكلية    واستمراراومن جهة  الممر وفي نهايته يأتي نادي  المشهور واآلخر شهد   وكفتريتهفي  ومطعمه 

القاعة   واستراحةجلسات   الباردة والساخنة ونظرات الغزل وغيرها، في نهاية الممر يساراً توجد  وتناول المأكوالت والمشروبات 
طالب وهذه القاعة وغيرها خرجت أساتذة وباحثين وعلماء ووزراء   100للمحاضرات ذات سعة كبيرة تسع ألكثر من    108المشهورة  

القاعة أياً كان فرعه العلمي وفي الممر الجانبي يوجد قسم الكيمياء بقاعاته وغرف ن وما من طالب وطالبة أال ودرس في هذه  اعييوصن
الرياضيات  الطابق األرضي والثاني قسم  األساتذة والمعيدين والدراسة والمختبرات في طابقه األرضي والثاني ومقابله أيضا في 

ني غرفة الطلبات وفي نهاية الممر األمامي توجد واجهة مفتوحة وقاعاته وغرف األساتذة والمعيدين والدراسة كما توجد في الطابق الثا
يأتي بعدها الحديقة النباتية والبيت   واالستراحةعلى اليمين مطلة على الحديقة والساحة الخلفية فيها مصاطب للجلوس وممرات التمشي  

وتنتهي    هما أجملوفي الربيع    استراحةت  الزجاجي وساحات السلة والطائرة وبمجمله مكان جميل وياما شهد جلسات عاطفية وجلسا
 الكلية الى نهاية الفرع المؤدي لنهر دجلة في كورنيش األعظمية فترى التمشي بعد الظهر والعصر في بعض األحيان.

ي وللدراسة في كلية العلوم أنظمة صارمة ومنهجية خلقت أجياالً علمية متطلعة لبلوغ درجات عالية من المعرفة ورغبة المشاركة ف
طالب   350بحوث متطورة وخرجت قيادات علمية وبحثية وأكاديمية هذه كانت كلية العلوم ولنعطي تصوراً في كلية العلوم كان يقبل  

وهذا دليل عن تميز كادرها التعليمي ذو القدرات والخبرات العالية الدراسة. ان عمداء الكلية في مرحلة دراستنا   200فقط    ويتخرج 
من الصفوة والقدرة والمهارة في التخطيط مع زمالئهم من مجلس الكلية   اوكانوكمة والدراية العلمية واألكاديمية  بالح  امتازواوالذين  

أن نشير أن سكرتير العميد األستاذ محمد نبيه كان النموذج    تخرجنا والبدبعد    استمرتفي فترة نطلق عليها العصر الذهبي والتي  
أصبح مديراً عاماً في التعليم  العميد وبعدها الىقبل أن تصل  اإلشكاالتاألداري الذي أحبه الطلبة نظراً لمكانته المفعمة بتيسير وحل 

القامات التي حملت مشاعل العلم العالي. وتبقى الذاكرة وهي تحمل في طياتها األشخاص الذي تأثر بهم وهنا سنخص ب الذكر تلك 
األخرى  االختصاصاتنا من ؤوأعطتنا أدوات المعرفة التخصصية من أساتذتنا ومعيدونا، منهم من درسنا، ومنهم من أشاد بهم زمال

ً   مهارات التدريس واإلدارة،  اامتلكووكانوا يمثلون صفوة علمية لهم علمهم وخبرتهم ودرايتهم والذين    من كان قد حصل منهم أيضا
على الدكتوراه حديثاً وعاد ليدرس، ومنهم من كان معيداً وأكمل دراسته الحقاُ، سنذكرهم بقدر ما تسعفنا الذاكرة منهم مازال على قيد 

 ؤابالحياة والحمد هلل ومنهم من توفى رحمة هللا عليه لقد ترك أساتذتنا بصمات واضحة يتذكرها جيلنا بشكل جيد قسم من أساتذتنا ت
العلماء المرموقين ومن خالل األسماء التي سنذكرها سيتبين أهميتهم   مناصب أكاديمية عليا في البلد وخارجه وقسم وصل لمرتبة 

ي العلمية واألكاديمية والوظيفية  منهم   والذي أيضاً أصبح وزيراً والدراسة في الكلية كانت مختلطة فيها )العربي / الكردي / التركمان
المدينة والقرية    ابنالمسلم /الصابئي / العربي من الدول العربية جاء للدراسة فيها( فيم السياسي وغير السياسي فيهم    /المسيحي    /

 غير مكانتهم ونجاحاتهم.  مال يميزهوالريف وبهذا ضمت الكلية فسيفساء جميل 

 

 رحاب الكلية لنتحدث عن محطات ال زالت في مخيلتنا:  االن فيلنتجول 

 

ترفيهية ومسرحية كثيرة وفي زماننا أجاد الطالب في تقديم مسرحيات نقدية   فعالياتهذه القاعة ومسرحها شهد  ح الكلية:  قاعة ومسر
ومن   التجريح  دون  األساتذة  وتصرفات  عن حركات  هزلي  بنقد  تتجسد  أيضا  وكانت  هذه    للنظر  تالالفومسلية  األساتذة  حضور 

بة فيهم من حصل على شهادات عليا ومنهم من عمل في قطاعات الدولة بعد تخرجهم المسرحيات وتقبلها بكل موضوعية هؤالء الطل
كما كان للموسيقى دور وخاصة للطالب الجيولوجي محسن الهاشمي الذي كان يعزف  أجمل مقطوعات عبد الوهاب وفريد وغيرهم 

سورين ورجل أعمال بعد أن عاش في أمريكا عالي ولقد ألتقيت به في اإلمارات بعد أربعين سنة وهو من المي  وباحترافبالكمان  
 وكون شركات تجارية مرموقة.
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الكلية:   أوقات    لألساتذة يشربونطاولة    متناسق توجدمكان واسع طاوالته موزعة بشكل  نادي ومطعم  الشاي والقهوة والبارد في 
ومطعمه هما السيدان أبو هاشم وكريم الفلوجي    شهد النادي ومطعمه الكثير من الجلسات العاطفية والسياسية متعهدي النادي  االستراحة

المحبوبان من الطلبة جميعاً من خصالهم البيع بالدين والثقة موجودة إضافة الى كرمهم في الصباح شوربة العدس والمخلمة والبيض  
 لقهوة والجبن حيث طلبة األقسام الداخلية وبعض من الطلبة والطالبات يفضلون الفطور مع الشاي والشاي حليب وا

 

في الكلية برز رياضيون في أنشطة الساحة والميدان والقدم والسلة منهم محمد هيثم / مفيد العمري / ضياء بشو / فيصل  الرياضة:  
 وكاتب المقالة.سرمد /علي / ضياء ابو قالم / عبد الرزاق / مصطفى أشعة / جمال أوهان / دريد وأخيه 

 

يلة أما فولوكلورية أو مالبس ذات ألوان جميلة تتماشى مع المودة تبرز وكان يوم الكلية هو كرنفال حيث الغالبية يرتدون أزياء جم
األقسام ومواهبهم ويكون يوماً جميالً يزوره طالب وطالبات الكليات األخرى ويشهد هذا اليوم فرصة للتعارف مع اآلخرين   فعاليات

 ً  .أي زائري الكلية وبناء عالقات قد تؤدي الى الزواج الحقا
 

أصدقاء عن سبب عدم المبادرة إلى كتابة ذكريات عن رموز العمل الجيولوجي الذي اقترنت اسمائهم بما قدموه من ل  ئكثيرا ما تسا
العلم الجيولوجي بكل ابعاده وتشعباته والحقيقة ان ذكرياتي عنهم  كثيرة   واكتشافتعليم   وتنمية مستمدة من أرث لما قدمه وبرزه 

الدراسية والعملية    واالتصالوالمهنية ولكنها كانت والزالت تحتاج الى تحقق من خالل جمع معلومات أكثر  ونابعة من الممارسة 
باألمس مع تفتيش داخل شبكة المعلومات ليكون الموضوع قد أستوفى مكانته ولنعطي الموضوع أهميته بكل أبعاده    نجيولوجييبزمالء  

علينا المصالوي العائلة والمعظماوي السكن خبير معدني  القريب كنت جالساً أشرب القهوة مع صديق نتكلم عن فقدان شخص عزيز
له بصمات مهمة في خارطة المعادن في العراق الخبير الجيولوجي مازن محمد مصطفى وجنحت بنا الذاكرة لنسترجع شذرات من 

ة أخرى عن سبب عدم الكتابة ما تعلمناه من دراستنا الجامعية وكيف كان علم الجيولوجيا مفيد في تنمية بلدنا وبدأ التساؤل يثار مر
ذكرياتنا عن رموز من درسونا ورموز الطلبة الذين أصبح لهم شأنا في تنمية مصادر الطبيعة العراقية يامن تراثهم واضح وحكاية 

ي، الذين التفوق في بالط البناء ظاهرة بمكانتهم كما تحدثنا عن رموز العمل الجيولوجي في القطاع المعدني والمائي والنفطي والتعليم
مجتمعنا خدمة سامية  وأدوا رسالتهم على افضل وجه ممكن وهم جميعا من ابناء العراق الذي انجب على امتداد تاريخه   خدموا  

تراجم  تكون  ان  واتمنى  الدين  وعلماء  والنحويين  والمؤرخين  والشعراء  والدارسين  والفقهاء  والعلماء  االدباء  من  المؤلفة  االالف 
اليوم وهم من رجاالت القرن العشرين نبراسا ألبناء جيل قادم يواصل الحياة وينشئ وذكريات هؤالء الر جال الذين نتحدّث عنهم 

الذكريات نستعرض  ورجعنا  واخالص  بأمانة  مجتمعه  الى  اتعابه  ثمار  ويقدم  الورد،   اإليجابيةوالخواطر    ويبدع  أشوك  متناسين 
فالذكريات هي بذور الماضي التي يمكن أن تزهر في الحاضر كما يمكن أن تثمر في المستقبل  وإذا أردنا أن نعيش في حيوية مفعمة 

فل  ةبسالم ال  نرىالنفس  الورد،  أشواك  ولننس  الذكريات  من  اإليجابية  كبار  الجوانب  رجال  عن  لنكتب  كافية  مساحة  هناك  تزال 
هم لقد أحببناهم تعلمنا منهم، فكانوا بحق منارات تضيء الدروب وكل الطرق والمسالك هم النجوم الالمعة كانوا فرسان ميدان عاشرنا

مرت حياتنا بالعديد  لوفاء فال بد أن نسجل حضورهم الالفت في التنمية والتعليم  ا)حقل الجيولوجيا( فهل ال زلنا نتذكرهم إن كنا نريد  
مجاالت متعددة وهنا نسلط    فياكثر    نا ثروا مجتمعنا ومنحوا له الكثير والكثير عبر حقبات زمنية متعددة  ومنحوا  التيمن الشخصيات  

  الضوء على شخصيات اعطت وشخصيات اخذت وشخصيات غيرت مجرى التأريخ.

ية والوديان التي تغطي معظم كما أنه من المعلوم تسود في الصحراء الغربية الكثبان الرملية واألخاديد والواحات والهضاب الجبل
الطبيعية والجيولوجية والحضارية   الظواهر  البكر على كثير من  الصحراء  بيئة  الشرقي وتحتوى  العراق وجنوبها  أراضي غرب 

 فيوتنوعاً بيولوجياً في مملكتي الحياة البرية والبحرية ويقع في نطاق الصحراء الغربية عدد من الواحات وهناك يعمل الجيولوجيين 
الصيف بصورة تصيب   فيتقل فيها المياه والطرق السالكة وتشتد فيها حرارة الجو    التيظروف قاسية بداية من المناطق الوعرة  

الشتاء بشكل قاسي لكن ورغم مخاطر العمل سواء في   فيالذين يعملون هناك بضربات الشمس بينما تقل حرارة الجو    نالجيولوجيي
التحري المعادن أو في حفر اآلبار    المسوحات الجيولوجية أو  الثعابين والعقارب بل   في  يأتي  والتيعن  التعرض للدغات  مقدمتها 

المنتشرة   والعاملين معهم لم يكترثوا بذلك بالرغم من تعرظهم لتلك    نالجيولوجييالصحراء فإن    فيوهجمات من الذئاب والضباع 
حدث من تيه وغير ذلك وكانت في حينها ال تتوفر أجهزة األتصال الخطورة وذلك ألنهم تعايشوا معها وهناك كثير من القصص لما  

لية لعمل قسم الجيولوجيا في الطاقة الذرية  بالمستق  ةوال أجهزة تحديد المواقع الجي بي اس نود هنا ان نورد حدثاُ لمدى الحرص والرؤي
ولوجية تابعة للطاقة الذرية تعمل في منطقة الجل والتي ذكرها الدكتور عماد خدوري في كتابه )السراب النووي( كانت هنالك فرقة جي

القريبة من نكرة السلمان للبحث عن مكامن اليورانيوم وفي حينه اقترح الزميل الدكتور عماد خدوري ان يطبق تقنية جديدة تسمى 
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اوة ومنها لنتوجه الى نكرة )االكواب المقلوبة( للتحري عن اليورانيوم ذهبنا سوية وكنت في حينها رئيسا لقسم الجيولوجي الى السم
دليلنا مفوض في  القدر ان يكون  الحين وشاء  ذات داللة في ذلك  لعدم توفر طرق  دليل نظراً  المفروض وجود  السلمان وكان من 
الشرطة يعمل في نكرة السمان وهو فر طريقه الى هناك اال انه ظهر جاهالً في دروب ومسارات الصحراء مما ادى الى ان نتيه لمدة 

مين ولوال وجود جليكانات الماء وجهاز الكومباس وارسال االشارات في الليل عن طريق الضوء الجانبي في السيارة الحقلية لكان  يو
أو العطش نجونا   أشعلت الحطب صباحا بعد أن شاهدت من بعيد   المرأةوكان الفضل    والحمدهللاالموت حليفنا عن طريق الذئاب 

حتى الصباح وبهذا قد شاهدنا ذلك وذهبنا الى مصدر الدخان بعدها تبين أننا منحرفون عن المسار الصحيح.    وانتظرت الضوء ليال  
ن الصحاري من وكما هو معلوم كذلك أن الصحاري نشأت وتطورت نتيجة الختالفات مناخية عالمية مبددا بذلك االعتقاد الخاطئ بأ

صنع اإلنسان تتمتع منطقة الصحراء بكر تضم   مختلف انواع الحياة الفطرية وتمتد على اغلب مساحة المنطقة وتنتشر بها مختلف 
الفطرية والتي اذا استغلت جيدا   البرية مثل الحنضل والنباتات الصبيرية وانواع مختلفة من الحياة  كفيلة   ألصبحتانواع االشجار 

جع سياحي جديد وهي سياحة السفاري والتكوين الجغرافي لمنطقة الصحراء الغربية في الرطبة ووادي حوران والكعرة منت  بإضافة
هذه  واهداف  مسارات  وتتنوع  بها  المنتشرة  والوديان  الصحراء  عبر  والمغامرات  السفاري  سياحة  انتشار  على  تساعد  وعكاشات 

لى السالسل الجبلية الخالبة وتستهدف برامج اخرى زيارات الوديان المتميزة كذلك البرامج من سياحة السفاري فبعضها يكون متجها ا
الجنوبية ووديانها تعد من االماكن  المنطقة  الطويل وواحات  المغامرات والسفر  للسياح من هواة  الواسعة خاصة  الصحاري  تعتبر 

المناظر الطبيعية في الصحراء بشقيها الغربي الفريدة للسياحة الصحراوية التي تحلو االقامة فيها بالمعسكرات والمخيم ات وتنوع 
والجنوبي بشكل عام من كثبان رملية ذات اشكال رائعة وصخور مختلفة تأخذ اشكاال متعددة لم تستثمر بشكل جيد وحتى قسما منها  

 محميات طبيعية.   اعتبارهامن الممكن 

الكلية في مرحلتنا وما قبلها كان يضم الذكور فقط )دون األناث( وذلك    وقسم الجيولوجي كانت  له ميزة فريدة عن األقسام األخرى في
لطبيعة العمل الحقلي الذي تستوجب المبيت في الطبيعة  كان العمل الحقلي للصفوف الثالثة والرابعة  في منطقة جبال حمرين والمبيت  

الحضارة نعمل هناك برغبة وتفاني وتعتبر جزء أساسي ، حيث الحياة البرية بعيداُ عن  أسبوعفي مركز الشرطة يومين الى ثالثة كل 
ذات طبيعة مختبرية   االختصاصاتسمح لإلناث الدخول للقسم وأصبح مختلطاً ألن كثير من    1970لمتطلبات شهادة التخرج وفي عام  

د وتبقى في ذاكرتنا وهي كالمعادن وأصولها والمتحجرات وغيرها يمكن للجيولوجية ممارستها وحتى زياراتها الحقلية القصيرة األم
 إال أن ندونها بشكل موضوعي.   نال يمكتحمل في طياتها األشخاص الذين كانت لهم لمسات نهضوية وبما حملوا من علم وفكر ودراية  

 15كأحد أقسام كليه العلوم في جامعة بغداد وكان عدد الطلبة من الذكور فقط  1953أنشا قسم الجيولوجي في كلية العلوم ببغداد  عام 
طالباً وكان القسم يدار من أساتذة أجانب نذكر منهم راؤول ميشيل وبولتن وجوزيف البريطانيين ومحمد شعيب الباكستاني ومنذ تأسيس 

لجهات عديدة وخاصة   العلميةن ال يزال القسم منبعا للعلم  لنشر وتطبيق علوم الجيولوجيا وساهم في تقديم المشورات  القسم ولحد اآل
ن وهم ال  نان يشار لهم بالبيدوائر الدولة المختلفة كما انه ما انفض يخرج طلبة الجيولوجيا الذين كان من بينهم علماء واختصاصي

كما ساهم القسم في حل الكثير من المعضالت العلمية فيما يتعلق   والعالمية  والعربية  العراقيةت  يزالون يعملون في مختلف الجامعا
النظرية والعلمية   تالتدريساباالختصاص وان فترة الدراسة األولية فيه هي أربعة سنوات موزعة على أربعة مراحل دراسية تشمل  

العالقة  الجيولوجيا وكانت  في  البكالوريوس علوم  المتخرج شهادة  يمنح  بنجاح  الدراسية  المتطلبات  اجتياز  المقررة وبعد  والحقلية 
 مطردة بين الجانب التعليمي وبين العمل المهني الفني الذي تمتع به تبوؤا كعمل نهضوي وبرزوا بمكانتهم العلمية فنشأت اسماء قوية

وتطبيق علوم   للعلم لنشرمنذ تأسيس القسم ولحد اآلن فهو ال يزال منبعا  القسم علم االرض  وحيث ال يسعفنا الحديث عنهم لكثرتهم. ان  
لجهات عديدة وخاصة دوائر الدولة المختلفة كما انه ما انفض يخرج طلبة الجيولوجيا  العلميةالجيولوجيا وساهم في تقديم المشورات 

 والعالمية   والعربية  العراقيةان وهم ال يزالون يعملون في مختلف الجامعات  نبينهم علماء واختصاصيون يشار لهم بالبالذين كان من  
عسى أن نكون قد وفقنا في تذكر   كما ساهم القسم في حل الكثير من المعضالت العلمية فيما يتعلق باالختصاص. هذه بعض األفكار 

قادحة ووفاء وحنين   الـتأريخ    نلجيولوجييرموز  ليذكرهم  نابعة من األعماق  أنها  العراق  يطويها    وكي التركوا بصمة في نهضة 
 النسيان. لذا فأننا سنكتفي بعرض نماذج لبعض منهم وهم: 

 

  ئل من درس جيولوجيا العراق والعمل الحقلي وجيولوجيا النفط في كلية العلوم قسم الجيولوجيا ااألستاذ الدكتور عبد هللا السياب: من أو
)هو أخ الشاعر والمبدع الكبير بدر شاكر السياب( وكانت له بصمة كبيرة في العمل في شركة النفط الوطنية باالستكشافات النفطية 

 الذين تبوأ مناصب تعليمية ومهنية وادارية. نالجيولوجييعالم باختصاصه وخرج كثيرا من  وهو

 

الجامعات السويسرية وعمل في  إحدىن درسوا الهيدروجيولوجيا وهو خريج األستاذ الدكتور عباس البغدادي: وكان من األوائل الذي
 المانيا وله الفضل لتخريج األجيال األوائل من الجيولوجيين وله دراسات عديدة لهيدروجيولجية المكامن المائية الجوفية.
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مناصب رئيس جامعة   وتبوأله شهادة الدكتوراه  الراوي: من األوائل الذين تخرجوا من الكلية وعاد أليها بعد ني  ىاألستاذ الدكتور يح
  نالجيولوجييقائمة العلماء له بحوث جيولوجية مميزة وقد خرج كثير من  ضمنالكوفة والمستنصرية واختير عالما 

 

ريسي ناجح االستاذ الدكتور سهل السنوي: وهو الطالب الذي تخرج من الكلية وعاد اليها بعد نيله شهادة الدكتوراه ودرس فيها وهو تد
الكلية بمعية األستاذ الدكتور عبد األمير القزاز وقد ترأس قسم الجيولوجيا   التشكيلي )رسام( وكان يتواجد في مرسم  مرتين وفنان 

 من المختصين ممن تبوأ مراكز مهمة في التعليم والعملالعديد على يديه  وتخرج

 

األستاذ طارق صفاء الدين: عاشر وعشق الكلية ودرس فيها ودرس تالمذته وهو فنان يعشق الموسيقى ويجيدها أحب العلم وأحب  
ضحكة متميزة تسمعها عن بعد وتخرج العديد من طلبته وأصبحوا في مراكز مهمة وله بصمات في نادي   ومارسها ولهالموسيقى  

 ن فيها أصبح األستاذ المتمرس وله مقعد في الكليةالعلوية الذي هو أحد روادها والمخضرمي

 

األستاذ أحمد النجدي: تخرج من الكلية وحصل على شهادة الماجستير من بريطانيا درس علم المتحجرات وبقى تعليميا حتى وفاته 
 رحمه هللا

  

ال  العليا وحصل على شهادة  الكلية أكمل دراساته  االرضية دكتوراه ودرس علم االشكال  االستاذ الدكتور عدنان النقاش: تخرج من 
 بالتعليم حتى وفاته رحمه هللا وأستمر

 

وحصل على شهادة الماجستير من بريطانيا درس علوم الجيولوجية الهندسية وغادر الى    األستاذ عدنان عزيز نعوم: تخرج من الكلية
 الواليات المتحدة في أواخر التسعينات وتوفى رحمة هللا عليه

 

 ن سعد هللا: تخرج من الكلية وأكمل شهادة الماجستير من أمريكا درس في قسم الجيولوجيااألستاذ عدنا

 

نكلترا درس كيمياء المعادن والكيمياء  ااألستاذ الدكتور عادل كمال جميل: تخرج من الكلية وأكمل الدراسة ونال شهادة الدكتوراه من 
 الجيولوجية لطلبة قسم الجيولوجي في كلية العلوم 

 

العراق وألف كتابا   ةجيولوجينكلترا وكان يدرس  ااذ الدكتور سعد زاير: تخرج من الكلية وأكمل دراسته ونال الدكتوراه من  األست
وبمعية أستاذ بوداي الجيكي الذي خدم في العراق لسنين عديدة واألستاذ رحمة هللا عليه جاسم علي الجاسم والزال الكتاب ضمن 

 جيالمنهاج المقرر في قسم الجيولو

 

نكلترا درس في كلية العلوم جامعة  امن    هالدكتورااألستاذ الدكتور سعد نعمان السعدي: تخرج من الكلية وأكمل الدراسة ونال شهادة  
 بغداد وجامعة صالح الدين وجامعة السليمانية وأشرف على كثير من األطاريح الدراسية وله مؤلفات يقتدى بها من قبل الطلبة

 

لجاسم: تخرج من الكلية وعين معيدا وأكمل الماجستير وكان نشطا في عمله وله أسلوب جيد للشرح أكمل الدكتوراه األستاذ جاسم علي ا
 رحمة هللا عليه وكان مربيا يشهد له وتوفىوساهم في التأليف 

 

من أمريكا و   هالدكتوراشهادة    الكيميائية ونالت: من النساء األوائل من تخصص في الجيولوجيا  األستاذة الدكتورة ناهدة القرغولي
 درست في كلية العلوم كما ودرست في ليبيا وعادت الى الكلية 

 

 رسليبيا ودالدكتور مؤيد خيوكة: تخرج من الكلية وحصل على شهادة الدكتوراه من أمريكا ودرس الجيولوجيا النفطية وغادر الى  
 هناك وتوفى رحمة هللا عليه

 

  إنكلتراالدكتور جنان سالومي: تخرج من كلية العلوم وأصبح معيدا ونقل الى المسح الجيولوجي بعد حصوله على الدكتوراه من 
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توفي في الدكتور قاسم حسن الحبيب: تخرج من كلية العلوم والذي أصبح معيدا في الكلية وغادر العراق وعمل لسنوات في قطر وقد  
 كندا

 

 وحصل على شهادة الماجستير ودرس في الكلية ثم غادر العراق  إنكلترااألستاذ حميد الهرمزي: تخرج من الكلية ودرس في  

 

 جيوفيزياء وقام بتدريسها بالقسم  تخصص الشيخ:زهير  الدكتور

 

ودرس في قسم   إنكلتراهادة الدكتوراه من  األستاذ الدكتور علي جواد علي: تخرج من الكلية وأكمل دراساته العليا وحصل على ش
 الجيولوجيا وغادر الى األردن وتوفى رحمة هللا 

 

األستاذ حبيب األنصاري: تخرج من الكلية وأكمل الدراسات العليا وحصل على شهادة الدكتوراه ودرس في قسم الجيولوجيا وتوفى  
 رحمة هللا عليه 

 

لية أكمل الدراسات العليا وحصل على شهادة الدكتوراه درس في قسم الجيولوجيا االستاذ الدكتور نضير األنصاري: تخرج من الك
 غادر العراق الى األردن ثم الى السويد وهو اآلن يدرس هناك  

 

األستاذ الدكتور فيصل الكفيشي: تخرج من الكلية أكمل دراساته العليا وحصل على الدكتوراه درس في قسم الجيولوجيا غادر الى 
 اآلن يعمل هناك   وهو إنكلترا

 

 األستاذ الدكتور معز كمال الدين: تخرج من الكلية وحصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا درس في قسم الجيولوجيا

 

                   األستاذ الدكتور خالد المختار: كان ضمن دورتنا وبعد تخرجه درس وأكمل شهادة الدكتوراه أصبح أستاذا في الكلية وبعدها عميدا لها.    
 

 يولوجيااألستاذ الدكتور معتز الدباس: تخرج من الكلية وأكمل دراساته العليا وحصل على شهادة الدكتوراه يدرس اآلن في قسم الج

 

األستاذ الدكتور مظفر محمود: كان ضمن دورتنا أكمل الدراسة وحصل على شهادة الدكتوراه وتدرج وأصبح المدير العام للبعثات 
 رحمة هللا عليه  2009عام  اغتيل

 

في جامعة صدام  ودرس    إنكلترااالستاذ الدكتور جمال أوهان: تخرج من الكلية من دورتنا أكمل دراسته ونال شهادة الدكتوراه من  
 االحتاللغادر العراق الى أستراليا بعد 

 األستاذ الدكتور أكرم خوشابا: من أساتذتنا وهو خريج الكلية وأكمل الدكتوراه من بريطانيا غادر العراق الى استراليا

 

 في قسم   األستاذ الدكتور ضياء الراوي: تخرج من الكلية أكمل الدراسات العليا وحصل على شهادة الدكتوراه درس

 عميدا لكلية العلوم في جامعة الكوفة  أصبحالجيولوجيا وقد 

  

 األستاذ شيبان الشيباني: تخرج من الكلية وحصل على شهادة الماجستير من أمريكا درس في قسم الجيولوجيا

 

كر ان انه  جامعة بغداد ويذوالماجستير في كلية العلوم وحصل على الدكتوراه من    سللبكالوريوالدكتور عصام الراوي: أكمل دراسته  
العراق بعد   الجامعيين في  التدريسيين  لرابطة  التي   االحتاللكان اول رئيس  التصفية  لعمليات  الذين كانوا يتصدون  وكان من اشد 

الكثير تستهدف الكفاءات العلمية في البلد وهو استاذ في كلية العلوم الجامعة المستنصرية وقد شهدت هذه الجامعة اعمال تصفية طالت  
 هو اآلخر فرحمة هللا عليه  اغتالتهمن الكفاءات العلمية العراقية بوسطة قوى الظالم والمليشيات التي 

 

 ودرس وأصبح رئيسا لقسم الجيولوجي إنكلترااألستاذ الدكتور مقداد الجباري: خريج الكلية ومن دورتنا أكمل دراسة الدكتوراه من 
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الى أمريكا ونال شهادة الدكتوراه وبرز في عمله   وسافرالدكتور حافظ عباس علي غالب: تخرج من الكلية لنفس دورتنا، عين معيدا  
 الجيوفيزيائية وهو ال زال هناك  االستكشافاتوهو خبيرا للشركات األمريكية في مجال 

 

ودرس في الكلية وأصبح رئيسا للقسم وال زال    إنكلتراكتوراه من  األستاذ الدكتور ثامر العامري: تخرج من الكلية وأكمل دراسة الد 
 يدرس في قسم الجيولوجي 

 

 قسم الجيولوجي  ودرس وفي إنكلتراالدكتور علي كيارة: تخرج من الكلية ونال شهادة الدكتوراه من 

 

راه وأصبحت عميدة الى ما قبل  الدكتورة أروى شاذل طاقة: تخرجت من كلية العلوم وأكملت دراستها العليا وحصلت على الدكتو 
 االحتالل

 

هادي: تخرجت من كلية العلوم وحصلت على شهادة الماجستير من جامعة بغداد ودرست في قسم الجيولوجيا الى ان   األستاذة آيتن
 تقاعدت

 

 وغيرهم كثر..... 

 

تميزت فترة الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي بتوفير فرص الدراسة الجامعية في الخارج من خالل بعثات شركة  
العراقية ودائ العالقة بالصناعة  النفط  المتميزين وخاصة في االختصاصات ذات  الطلبة  الكثير من  فيها  العراقية شارك  البعثات  رة 

و المتميزين.  الثانوية  لخريجي  البعثات  هذه  وكانت  الفرقة النفطية  بدأت  عندما  الوطني  االستكشافي  بنشاطها  الوطنية  النفط  قامت 
ال المسح في منطقة  بأعمال  االولى  االول  الزلزالية  أوائل شهر تشرين  في  الفرق    1970رطاوي  النشاط حيث وصل عدد  وتوسع 

مرحلة  بدأت 1972وفي سنة  فرقة تنقيب اجنبية في اوائل الثمانينيات. 11فرقة زلزالية وطنية اضافة الى  12الزلزالية العراقية الى 
من حقل الرميلة الشمالي ثم صدور قرار التأميم   1972نيسان    جديدة في الصناعة النفطية العراقية حيث ابتدأ االنتاج الوطني للنفط في

االنتاج النفطي كله في العراق بأيدي كوادر شركة   أصبحتلته قرارات تأميم الحقة حتى اواسط السبعينيات وبذلك    1972-6-1في  
نتائجها االيجابية الكبيرة حيث تم اكتشاف  النفط الوطنية العراقية. أن االنشطة االستكشافية عن النفط والغاز خالل السبعينيات تميزت ب

عمر الكبير / مجنون / شرقي بغداد / الحلفاية / الصبة / االحدب / الناصرية( )وجميعها حقول عمالقة(   القرنة( نهرانحقول )غرب 
االضافي كما    برميل من االحتياطي النفطي   مليار   100اضافة الى بعض الحقول الصغرى نسبيا. ان هذه الجهود اضافت اكثر من  

ماليين برميل من النفط يوميا وبمعدل عام بحدود   4وفرت امكانية زيادة انتاج النفط في الحقول المطورة ليصل االنتاج الى حدود  
اولهما  رئيسيتين: بمرحلتين يتضح مما تقدم بأن صناعة النفط والغاز في العراق مرتو  1979مليون برميل يوميا خالل سنة    3.5

وانتهت في اواسط عشرينيات    1902االولى التي ابتدأت سنة بأربع فترات متميزة الفترة كانت والتي لشركات العالميةمرحلة عمل ا
فطخانة(  و  سورخ  )جيا  حقلي  اكتشاف  تم  حيث  وتالل(  جبال  )منطقة  الشمالية  المنطقة  في  نشاطها  مجمل  وكان  الماضي  القرن 

العشرينيات حتى الثانية والفترة اواسط  بين  اكتشاف حقل   ما  التالل وتم  في منطقة  العمل  الثانية حيث تركز  العالمية  الحرب  بداية 
كركوك فوق العمالق وبناء انابيب النفط من كركوك الى البحر االبيض المتوسط وبذلك توفرت امكانية االنتاج والتصدير بمعدالت 

الذي قلص مناطق    1961( لسنة  80الثانية حتى صدور قانون رقم )  بعد انتهاء الحرب العالمية الثالثة كبيرة نسبيا في حين كانت الفترة
عمل الشركات الى مناطق االنتاج وتركز العمل االستكشافي في هذه الفترة في المنطقة الوسطى والجنوبية والذي ادى الى اكتشاف 

الى العديد من الحقول االصغر نسبيا في   افةباإلضالعديد من الحقول العمالقة وفوق العمالقة مثل حقول )الزبير / الرميلة / نهرعمر(  
( حتى التأميم حيث توقفت عمليات االستكشاف 80من مرحلة عمل الشركات االجنبية بعد صدور قانون ) الرابعة الجنوب لحقتها الفترة

في الصناعة النفطية  الثانيةالمرحلة   لدى الشركات االجنبية ذات االمتياز واقتصرت اعمالهم على االنتاج من الحقول المطورة فقط. أما
الى شركات الغاز    باإلضافةالشركات الوطنية )شركة النفط الوطنية العراقية( وتفرعاتها )نفط الشمال / نفط الجنوب   مرحلة عمل  فهي

التأميم. لقد برز   الوطنية( الفعلي بعد قرار  لى مستويات ا قادوا عمليات االستكشاف ومنهم من وصل    نجيولوجييوالتي بدأ انتاجها 
 دارية علمية وادارية متقدمة نذكر منهم: ا
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المعدني /   التحريلعامة للمسح الجيولوجي  نها مدير عام المديرية ام  العليادارية  الالمناصب ا  من  العديدالدكتور سامي شريف: تسلم  
وكيل مدير عام شركة النفط الوطنية االعراقية / رئيس مؤ سسة نفط الشمال / وكيل وزيـر وزير النفط( وكان المرحوم من مؤسسي 

( وكان له 1971-1969)  وتسلم منصب أول نقيب للجيولوجين العراقيين للدورة األولى  1969نقابة الجيولوجيين العراقيين في عام  
الكبير في   التي ل المبا  استحصالالدور  المهنية  المخصصات  النفط ومؤسسة كولبنكيان وكذلك الحصول على  الالزمة من وزارة  غ 

 العرب وأصبح رئيسا لها لعدة سنوات.  نالجيولوجيي، وله الفضل بأنشاء اتحاد نللجيولوجييمنحت 

ره أثناء أسمل شهادة الماجستير من أمريكا وتبوأ محافظ العراق لدى االوبك تم  االستاذ صبري المعيني: تخرج من كلية العلوم وأك 
 االحتاللوعاد وعمل في معهد النفط العربي حتى  1992وظل أسيرا حتى عام  اإليرانيةالحرب العراقية  

وأصبح    نالجيولوجيينقابة    األستاذ رافد عبد الحليم: تخرج من كلية العلوم وأكمل شهادة الماجستير من أمريكا وشارك في تأسيس
كما كان مديرا عاما   االحتاللفي وزارة النفط ورئيس شركة نفط الجنوب ومدير عام دائرة التسويق حتى    لالستكشافاتمديرا عاما  

 األوابك في ليبيا  مؤسساتألحدى 

وهو من الخبراء الذين كانت أعمالهم االستكشافية دور   االستكشافي: تخرج من كلية العلوم وتدرج في العمل  االستاذ جعفر الساكني
 الجدد توفي قبل فترة فرحمة هللا عليه  نالجيولوجييوتدريب  تنشأةفي توسيع الحقول النفطية كما كان له دور في 

ال ونال شهادة  العلوم  كلية  تخرج من  الخرسان:  هاشم  لدائرة الدكتور  عاما  مديرا  وأصبح  المهمة  الكوادر  أحد  أمريكا  دكتوراه من 
 لمدة طويلة وله بصمة في الحقل النفطي وهو يعيش اآلن في أمريكا االستكشافات

وتدرج في الحقل الجيولوجي وأصبح مديرا   إنكلتراالدكتور رضوان السعدي: تخرج من كلية العلوم وحصل على شهادة الدكتوراه من  
 األماراتوله بصمات في مجال المكامن النفطية  يعمل اآلن مديرا تنفيذيا ألحدى الشركات في  ستكشافاتلالعاما 

الدكتور وسام الهاشمي: من الكوادر النفطية واصبح خبيرا وهو من الذين واكبوا عمل الجمعية الجيولوجية وأصبح رئيسا للجمعية 
العالم الجيولوجي العراقي    استشهاد  ولذكرىتصفية العلماء العراقيين    ضمن   تاللاالحبعد    2004عام    اغتيلالجيولوجية العربية وقد  

البريطانية   العلمية والفنية وعن مناصبه السابقة فقد   إنجازاتهعن    كتاباالدكتور وسام شاكر الهاشمى أصدرت الجمعية الجيولوجية 
جية العالمية ولمدة اربعة سنوات وشغل منصب األمين شخصية عالمية لشغل منصب نائب رئيس الجمعية الجيولو 67اختير من بين 

  الهيدروكربونية  توالتكويناالجيولوجية والخزن الجوفي    تالتكويناالعام لألتحاد الجيولوجيين العرب وعن مساهماته العلمية في مجال  
 تحت سطح األرض

الدكتور طالل عاشور: تخرج من كلية العلوم وحصل على شهادة الدكتوراه من فرنسا تدرج في عمله الجيولوجي وأصبح مديرا عاما  
 لشركة نفط الشمال له مساهمات كثيرة في العمل الحقلي واألستكشافي

ادة الدكتوراه من فرنسا وتدرج في الدكتور محمد هيثم أحمد كمال: تخرج من كلية العلوم ضمن دورتنا الدراسية وحصل على شه
 الحقل النفطي وأصبح مديرا عاما شغل منصب نقابة الجيولوجين الى األحتالل

مديرا عاما   وأصبحوتدرج في عمله الجيولوجي   إنكلتراالدكتور أبراهيم عبد الكريم: تخرج من كلية العلوم ونال شهادة الدكتوراه من  
 االحتالل وظل مديرا عاما حتى  االستكشافيألكثر من دائرة وله بصمات في العمل 

في   االقتصاديةوحصل على الماجستير وتدرج في عمله وأصبح مديرا للدائرة    إنكلترااألستاذ صبري كاظم عبد الرزاق: تخرج من  
 لقطريةمن خبراته للعمل في وزارة النفط ا االستفادةالذين تمت  نالجيولوجييمنظمة األوبك وظل خبيرا في األوبك وهو من 

النفطية من انكلترا وبدأ عمله في شركة نفط الجنوب ثم تولى مناصب عدة   الجيولوجياعلى شهادة    حصل :الغضبانالدكتور ثامر   
   2003عام  االحتاللوتولى منصب وزير النفط بعد  االحتاللقبل  بينها رئيس دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة النفط
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من   في أياراألستاذ فاروق القاسم: الجيولوجي العراقي الذي يعتبر من القالئل الذي تم على أكتافهم بناء الصناعة النفطية النرويجية  
وقد قدم استقالته من منصبه في شركة نفط العراق بسبب مرض ولده وبما انه متزوج من نرويجية التي رأت أن أبنهما    1968عام  

ي الدماغ( منذ والدته ولن يحصل على الرعاية الالزمة له إال في النرويج ووصال إليها كان القاسم يعلم أن األصغر )مصاب بشلل ف
أكبر الحقول النفطية وأشترك في    اكتشافهناك عمليات تنقيب عن النفط جارية على الجرف القاري النرويجي وبعد تعينه ساهم في  

لقاسم كشخصية مرموقة ومعروفة تحظى بحب واحترام من المجتمع النفطي هناك تنمية ثروات النرويج وفي وقتنا الحاضر يقف ا
 وأن وجوده قد ساعد في بداية األمر على أن يضع األمور في مسارها الصحيح. 

النفطية وأصبح نقيبا   االستكشافاتعمل في مجال    إنكلتراالدكتور فرزدق الحداد: تخرج من كلية العلوم وحصل على الدكتوراه من  
 يولوجيين العراقيينللج

ووصل الى درجة الخبير وقد   االستكشافياألستاذ أحمد الصديقي: تخرج من الكلية ونال شهادته العليا من أمريكا تدرج في العمل  
 غادر العراق للعمل في شركة النفط في األمارات

النفط وأمل دراسته في بريطانيا وعاد و النقيب: كان من طالب بعثات  عمل في النفط الوطنية ووصل الى درجة  األستاذ خورشيد 
 الخبير وتوفى رحمة هللا عليه

 

 األستاذ جورج ياقو: من طالب بعثات النفط خدم في شركة النفط واالستكشاف ووصل الى درجة الخبير وهو متميز بعمله وخبرته

 األستاذ عبد العظيم العاني: من طالب بعثات النفط وتميز بعمله في شركة النفط

خبيرا نفطيا أخوه أيضا كامل المهيدي من الخبراء   وأصبحاالستاذ حسين محمود المهيدي: تخرج من كلية العلوم وتدرج في عمله  
 النفطيين 

وعمل في المجال النفطي وغادر العراق وأصبح خبيرا   إنكلترااألستاذ خالد عبد المطلب أمين: تخرج من كلية العلوم وتخصص من  
 الشركات العالميةنفطيا في العديد من 

وتدرج في العمل الجيولوجي وأنتدب للعمل في   إنكلترااألستاذ عصام ذياب: تخرج من كلية العلوم وحصل على شهادة الماجستير من  
 منظمة األوبك وشغل مدير المعهد النفطي

شركة الهالل في    اآلن فيل  النفطية وأصبح خبيرا وهو يعم  االستكشافاتاالستاذ عارف رفيق عارف: تخرج من الكلية وعمل في  
 األمارات

شهادة   ونال  الكلية  من  تخرج  الوهاب:  عبد  قاسم  النفط   هالدكتوراالدكتور  شركة  في  الجيوفيزيائي  المجال  في  وعمل  رومانيا  من 
 وهو اآلن يعمل مستشارا ألحدى الشركات خارج العراق. واالستخراج

 النفطية االستكشافاتوعمل في  إنكلتراالدكتور سليم الدهان: تخرج من الكلية وأكمل الدكتوراه من  

المدرجة أسما أدناه وصلوا  ءكما أن األساتذة  بالعمل   بكفاءتهمهم  أقرانهم ورؤسائهم  الخبير ولهم نفس بصمات  الى مرتبة  وعملهم 
ستاذ قيس الفضل /  األستاذ محبوب الجلبي / أنور عز الدين، / االستاذ ياسين  األستاذ جوزيف كلو /  األوالخبرة واألستشارة وهم )

االستاذ هونر بديع / الدكتور عدنان /  الدكتور طالب الكاظمي / األستاذ باسل الخياط / األستاذ مهند القزويني / االستاذ الجوادي /  
اذ أحسان الجلبي / األستاذ عالء المختار / االستاذ سمير الراوي /  رافد ناصر / األستاذ مازن العطار /  األستاذ سعد العطار /األست

االستاذ سعد الضامن / الدكتور سنان الجسار / األستاذ محمد عصام / االستاذ عصام زاير / االستاذ غازي العبيدي / االستاذ حاتم 
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االستاذ عماد البير ( وغيرهم الكثير وغالبيتهم من   البياتي / األستاذ سعد عزيز / األستاذ عدنان السامرائي / األستاذ وليد عباس /
 جامعة بغداد.  –رض في كلية العلوم خريجي قسم علم اال

خر الستينات وبعد انشاء شركة المعادن الوطنية تطور العمل وأتخذ  اواقسما في وزارة الصناعة وفي    يالجيولوجلقد كان المسح    
شاط الجيولوجي بتضمن صور االقمار الصناعية والمسح المغناطيسي واالشعاعي وكان أبعادا علميا يتماشى مع التطورات فأصبح الن

من   التي حسنت  التقنيات  هذه  بجلب  يبادر  ان  أستطاع  الذي  الهاشمي  الرزاق  عبد  للدكتور  لالكتشافات   االستداللالفضل  النوعي 
ب العراقية  الجيولوجي  المسح  وتطور  والمائية  المعدنية  الخرائطية  الجيولوجية   بأعمالالقيام  المسوحات  والدراسات  المسوحات 

والبيئية والجيوتكنيكية والطوبوغرافية ودراسة المخاطر الجيولوجية اضافة الى   والجيومرفولوجيةوالهيدروجيولوجية والجيوكيميائية  
المنش مواقع  التحريات   ةاإلستراتيجيات  ئاختيار  اعمال  اجراء  عن  فضال  االرض  واستخدامات  العمراني  التخطيط  في  والمساعدة 

المسوحات  واجراء  الجيواحصائية  واعمال  االحتياطي  وتقدير  االولية  البناء  ومواد  والالفلزية  الفلزية  الخامات  عن  المعدنية 
امج المتطورة في مجال دراسات التحسس النائي وتفسير الصور الجيوفيزيائية المختلفة وتعتمد على استخدام التقنيات الحاسوبية والبر

أكتشفت أطيان الكاوؤلين األحمر واألبيض والبنتونايت ومعدن الكوارتز  الفضائية كما تعتمد تطبيقات نظام المعلومات الجغرافي كما
 ريت المكون الرئيسي لرمال السليكيا وخام الحديد الداخل في صناعة األسمنت والفوسفات والكب

 

كيلومترا جنوب غرب مدينة السماوة تقع وسط صحراء مترامية   30العالم وهي تبعد قرابة في وتعتبر بحيرة ساوة أغرب البحيرات
 فوهة كأنها فوهة في بحيرة التي تستقرالهذه   ان  األطراف كانت سابقا مجهولة المنشأ والتاريخ يعدها العلماء ظاهرة تستحق الدراسة.

غنية والبحيرة  منذ  بأمالح بركان  عرفت  وقد  والكربونات  والكلور  والكبريت  والماغنسيوم  والكالسيوم  والبوتاسيوم  الصوديوم 
ال وهيدرأربعينيات  جيولوجي  درسها  سياحية  كمنطقة  الماضي  والظروف قرن  أنشائها  طبيعة  الى  وتوصلوا  المعادن  وجيولوجي 

الجيولوجية التي حصلت عليها وال سيما توجد بالقرب منها مملحة السماوة التي طور هيدروجيولوجي المسح أبراهيم ونديم وصباح 
لقد الفاو واحدة من المشاريع المهمة في جنوب العراق، التي توقف العمل فيها بسبب  مملحة  . غزول طريقة تجميع وتصريف األمالح

الشاري والتي تبعد عن قضاء  بالقرب من مملحة  المعدني بحفر عدد من اآلبار  الجيولوجي والتحري  للمسح  العامة  المنشاة  قامت 
شرقًا مرتفعات جبال حمرين الجهة الشمالية والشمالية   كم يحيطها نهر دجلة غربا ونهر العظيم 35سامراء في محافظة صالح الدين 

فقد قامت    شكل.كم مربع    80الشرقية ضمن مساحة قدرها   المنطقة  الهيدروجيولوجية على هذه  الدراسات  العديد من  وقد أجريت 
إلى وجود عي للمنطقة بين سامراء وبيجي وأشارت من خالل دراستها  الجوفية  المياه  ون صغيرة تقع في بدراسة مصادر وطبيعة 

( 100الصفات الهيدروجيولوجية لـ) الجانب الغربي من جبل حمرين واعتبرها من العيون المعدنية غير الصالحة للشرب كما درست
بئر محفور ضمن منطقة الدراسة في خزان البختياري وحددت بذلك عمق واتجاه حركة المياه الجوفية وذكرت أن اتجاه حركة المياه 

منه صناعيا   واالستفادةون مطابق لحركة سير النهر كما قامت بالسعي لكشف مكامن ترسبات كبريتات الصوديوم  تحت السطح يك
 وشارك في هذا الجهد مدير قسم الكيمياء الدكتور رمزي جدو 

آلية العمل  الثالثينيات من القرن الماضي بإشراف وتنفيذ شركة بريطانية وكانت  القديمة في بداية  المملحة  فيها بدائية فيما    أنشئت 
كم جنوباً حيث كانت    4مشروع مملحة الفاو يبعد عن مركز القضاء مسافة  أنشئت مملحة أخرى بمكائن حديثة في السبعينيات يذكر أن  

 .انتاجية المملحة من الملح في السبعينيات من القرن الماضي تصدر الى الدول المجاورة للعراق

 بهذه االنجازات وهم:  ولنتطرق االن الى من كان لهم الفضل 

في الكيمياء الجيولوجية   هالدكتوراالدكتور عبد الرزاق الهاشمي: تخرج من كلية العلوم قسم الكيمياء وتخصص في أمريكا ونال شهادة  
ما أنه له الفضل بجلب التقنية المغناطيسية ألعمال المسوحات الجيولوجية بالتعاقد عليها مع أمريكا وتدريب الكوادر الجيولوجية، ك 

استطاع التعاقد مع ناسا في مجال الصور الفضائية، أصبح رئيسا لشركة المعادن وبعدها نائب لرئيس منظمة الطاقة الذرية، أصبح  
 وزيرا للتعليم العالي، سفيرا في بون وباريس. 

العم الماجستير من أمريكان تدرج في  العلوم وحصل على شهادة  التميمي: تخرج من كلية  الجيولوجي وكان من االستاذ فيصل  ل 
الفوسفات،   استخراجالكبريت وأصبح مديرا عاما لمنشأة كبريت المشراق، كما أن له الفضل في    استخراجالكوادر التي ساهمت في  

 أصبح وكيال لوزارة الصناعة، مديرا عاما في ديوان الرئاسة. 

http://women.bo7.net/girls314861
http://women.bo7.net/girls314861
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، تدرج في عمله الجيولوجي وأصبح مديرا عاما إنكلتران  م  هالدكتوراالدكتور أحمد السامرائي: تخرج من كلية العلوم ونال شهادة  
 الفوسفات، توفى رحمة هللا عليه وهو في عز عنفوان عمله.  استكشافلدائرة التخطيط والدراسات، له الفضل في 

ري المعدني، من ألمانيا وعمل في المسح الجيولوجي وأصبح المدير العام للمسح والتح  هالدكتوراالدكتور حسين الحمصي: تخرج ونال  
 وتوفى رحمة هللا عليه في حادث مؤسف عندما كان في رحلة صيد وهو في عز عنفوان الشباب.

الدوري: تخرج من كلية العلوم وحصل على الماجستير من هولندا وتدرج في عمله الجيولوجي وأصبح مديرا   األستاذ ياس خضر
ألكثر من   نللجيولوجييوأصبح نقيبا    نالجيولوجييعاما للمسح الجيولوجي والتحري المعدني، كان من المساهمين في تكوين نقابة  

 دورة.

وتدرج في العمل الجيولوجي وأصبح مديرا عاما   إنكلترامن    هالدكتوراونال شهادة    الدكتور هشام الهاشمي: تخرج من كلية العلوم 
 للمسح والتحري المعدني. 

 االحتالل انب المهني حتى جالدكتور فالح سعيد جبر: من فلسطين نسب للعمل مع أتحاد الجيولوجيين العرب وظل يعمل في ال

خالص في شركة المعادن العراقية  امن ألمانيا عمل ب  هالدكتوراج ونال شهادة  عدنان عاكف: وهو من القيادات الشيوعية، تخر  الدكتور
 وكان ألمعيا في عمله، ترك العراق وذهب الى الجزائر وهو يعيش اآلن في ألمانيا

، من أمريكا، عمل في المسح الجيولوجي  هالدكتوراالدكتور أسماعيل القصاب: تخرج من الكلية، أكمل دراساته العليا وحصل على  
 أصبح رئيسا للجمعية الجيولوجية العراقية، غادر الى ليبيا للعمل هناك.

العلوم وذهب الى أمريكا وقبل مناقشة اطروحة    تم استبعاده وعاد الى   هالدكتوراالدكتور مؤيد شفيق: من الذين تخرجوا من كلية 
 وتقلد مناصب عديدة  هالدكتوراالعراق وأكمل شهادة 

 العاني: تخرج من كلية العلوم، تدرج في عمله الجيولوجي وتوفى مبكرا رحمة هللا عليه.األستاذ يعرب 

 وتدرج في عمله الجيولوجي وأصبح خبيرا، عمل في شركة البوتاس العربية في األردن.  األستاذ غظنفر الكندي: تخرج من الكلية،

 العمل وأصبح مديرا عاما للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.األستاذ حارث خيري: تخرج من الكلية وهو من دورتنا، تدرج في 

 في الفوسفات األستاذ رعد الجميلي: تخرج من الكلية، عمل في المسح الجيولوجي، نال شهادة الماجستير من هولندا، أنتدب للعمل  
 .االحتاللالعربية في المغرب، عين مديرا عاما للمسح الجيولوجي حتى 

نتقل مع قسم الجيولوجيا من  ا  تخرج من كلية العلوم وعمل في الطاقة الذرية، أكمل شهادة الماجستير في مصر،األستاذ خالد هلييل:  
 ، أصبح المدير العام لشركة الفوسفات.يالجيولوجالمنظمة الى المسح 

فرحمة   2004وفى عاموت  2003مديرا عاما للمسح عام    وأصبحاالستاذ دريد القزاز: تخرج من الكلية وعمل في المسح الجيولوجي  
 هللا عليه.

، رسام ماهر 2004، أصبح مديرا عاما للمسح منذ عام  إنكلترامن    هالدكتوراالدكتور خلدون البصام: تخرج من الكلية وأكمل شهادة  
 وله لوحات يشاد بها. 
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ا لقسم الجيوفيزياء في المسح في الجيوفيزياء وأصبح مدير  هالدكتوراالدكتور محمد جواد عباس: تخرج من ألمانيا وحصل على شهادة  
عام   الكهروذرية  المحطة  لمشروع  الذرية  الطاقة  منظمة  الى  نقل  العلوم    2004الجيولوجي،  في  البيئة  لدائرة  عاما  مديرا  أصبح 

 والتكنولوجيا  والتي أنشأت بعد حل منظمة الطاقة الذرية. 

، عمل في قسم الجيولوجي في إنكلترامن  هالدكتوراصل على الدكتور موسى جعفر العطية: تخرج من كلية العلوم وأكمل دراسته وح
رحمة   2005عام  اغتيلالمصادر المشعة،    أصبح المدير العام لدائرة  2003مع القسم، في عام    يالجيولوجالمنظمة ونقل الى المسح  

 هللا عليه.

األستاذ حسين علي عباس: تخرج من الكلية وعمل في المسح الجيولوجي، غادر للعمل في ليبيا وعاد بعدها، أصبح مديرا عاما لدائرة  
 . 2005عام  اغتيلالسيطرة على المواد المشعة خلفا للدكتور موسى العطية الذي 

الخارطة الجيولوجية والمعدنية وحساب الترسبات والموارد هم أدناه كان لهم الدور الكبير في رسم  ءكما ان األساتذة المدرجة أسما
ومنهم من وصل الى مرحلة الخبراء ويتوجب أبرزهم   والمختبريةالمائية حيث تتطلب الحقيقة والتأريخ توثيق مكانتهم العملية الحقلية  

نوري حمزة / األستاذ عبد الجبار المعيني /   وهم )األستاذ أياد الرفيعي / األستاذ صداع العاني الخبير في المياه الجوفية / األستاذ
األستاذ حقي أسماعيل / األستاذ جبار رمل / األستاذ فاروجان سيساكيان / األستاذ شموئيل باكوس /الدكتور بسام الديوجي / األستاذ 

األستاذ رحيم أمين   كريم محمد /األستاذة ساهرة عبد الهيثم سردست / األستاذ هيثم / األستاذ غسان السبتي / األستاذ أنور برواري / 
األستاذ  األستاذ نزار الحسني / األستاذ خلدون معلى / األستاذ مازن محمد مصطفى / الدكتور رافع زاير / األستاذ حافظ المهيدي /  /

 عمل في الصحراءجاسم الكاظمي / االستاذ متي نهاب / الدكتور جنان سالومي / الجيولوجي المتميز جمال منصور والذي توفي أثناء ال

األستاذ نبيل /  الدكتور محمد خضير الجاصل /  األستاذ سعد جرجيس  / األستاذ هيثم راسم / الدكتور محمد جواد / الدكتور الغربية /  
مجيد   طارق الجسار / األستاذ موفق المبارك / األستاذ نديم الراوي / األستاذ حميد العامري / األستاذ توفيق الحديثي / الدكتور حميد

عواطف العاني( وغيرهم   السيدةاألستاذ شاكر قنبر حافظ /  الدكتور حكمت القزاز / األستاذ خالد هليل / األستاذ محمد عبد األمير  /    /
 جامعة بغداد –الكثير الكثير وغالبيتهم من خريجي قسم علوم علم االرض في كلية العلوم 

ياه الجوفية حيث وضعت المديرية العامة للمياه الجوفية الخطط الكفيلة باالستفادة على حجم الم  للوقوف  خارطةوأعد المسح الجيولوجي  
منها وقد تبين أن الطبقات الرسوبية في الصحراء الغربية وجزيرة الموصل إضافة الى البراري في جنوب العراق ووسطه تحتوي 

ذلك التاريخ بلغ عدد اآلبار المحفورة اآللية واليدوية   منذ  (1935على كميات هائلة من المياه الجوفية وكان أول بئر عراقي حفر عام )
 بقيادة هذا النشاط المهم ومنهم:  نالجيولوجييحوالي ستين ألف بئر وقد ساهم 

الوطني لطلبة العراق، أصبح رئيسا ألتحاد الشباب، ومن حرصه   لالتحادالدكتور فهد الشكرة: تخرج من كلية العلوم، أصبح رئيسا  
في الهيدروجيولوجي، أكمل الماجستير وقبل أن ينهي  هالدكتوراكمال شهادة اوحبه لفرع الجيولوجيا سافر الى الواليات المتحدة بغية 

في ديوان الرئاسة، أصبح وزيرا للتربية حتى من جامعة بغداد، أصبح مديرا عاما    هالدكتوراأبعد من هناك، أكمل    هللدكتورادراسته  
 . 2009توفى رحمة هللا عليه عام  األمارات،، عمل مستشارا في البيئة في دولة االحتالل

 الدكتور عدنان محمود: تخرج من كلية العلوم وتدرج في عمله الجيولوجي وأصبح مدير عام المياه الجوفية.

من   مضرلقد كان الدكتور    ،هالدكتورام وأكمل دراسته في بولونيا وحصل على شهادة  النوري: تخرج من كلية العلو  مضرالدكتور   
للمياه  العامة  للمؤسسة  المشراق ورئيسا  لكبريت  فأصبح مديرا عاما  المواقع  في  المبدعين وتدرج  الجيولوجيين  االول من  الرعيل 

سبعة سنوات اسيرا وتم فك اسره وعاد شامخا الى الوطن  ر من  ثالجوفية... وساهم بالدفاع عن العراق وتم أسره في ايران وبقي اك 
للعراق حيث غادر مع االالف من  االمريكي  االحتالل  ولغاية  الخازر االنشائية  لشركة  فعمل مديرا مفوضا  العلمي  وواصل عمله 

 2010به عاماالكاديميين وحملة الشهادات واستقر في دولة االمارات العربية المتحدة والتي انتقل فيها الى جوار ر

تميز المغفور له بالدقة المتناهية في العمل والحس المرهف والمتابعة الدقيقة دون كلل أو ملل...وكان لهذا النشاط المتميز دوره في 
 سرعة تطور المواقع التي شغلها وخاصة نقابة الجيولوجيين العراقية.
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، عمل في المسح الجيولوجي  هالدكتوراوحصل على شهادة    إنكلتراي  الدكتور أبراهيم الراوي: تخرج من كلية العلوم وأكمل الدراسة ف
 وأصبح رئيسا لمؤسسة المياه الجوفية، أنتدب خبيرا في منظمة الفاو الدولية. 

 االستاذ محمد الهذال: الذي تخرج من الكلية وأكمل دراسته العليا وأصبح مدير عام المياه الجوفية 

، غادر العراق الى ليبيا وتونس إنكلترامن    هالدكتوراعلوم وأكمل الدراسات العليا وحصل على  الدكتور طارق الشبل: تخرج من كلية ال
 وتوفى خارج العراق فرحمة هللا عليه. 

 االستاذ ضياء بشو: تخرج من كلية العلوم وتدرج في عمله في المؤسسة العامة للمياه الجوفية وأصبح الخبير فيها.

 أما في المسح الجيولوجي في انشاط الهيدروجيولوجي فقد برز كل من:

، تدرج في العمل الهيدروجيولوجي وهو من إنكلترااالستاذ نديم الراوي: تخرج من كلية العلوم في مصر وأكمل دراسته العليا من  
 للعمل في مشروع المحطة الكهرونووية.    اختيارهاي تم  الخبراء الذين يشاد بهم في مجال المكامن المائية الجوفية، كما أنه من الكوادر الت

 األستاذ صباح غزول: تخرج من كلية العلوم وتدرج في العمل الهيدروجيولوجي وأصبح خبيرا في حقل الهيدروجيولوجيا. 

الطاقة   لجنة  في  الباحثين والجيولوجيين  فريق  بها  قام  التي  الدراسات  بالذكر  الجدير  الكثير  بين  أبراهيم الذرية )ولعل من  الدكتور 
الفضلي / األستاذ خالد هليل / الدكتور موسى العطية / الدكتور حكمت القزاز / األستاذ محمد عبد األمير / الدكتور غسان الشيخلي / 

/ األستاذ  هيثم    الدكتور العلوم  األرض  وغيرهم وهم في جلهم من خريجي قسم علم    محمود(عبد هللا  جامعة بغداد. ان    –في كلية 
لها   كان  العراق  غرب  عكاشات  منطقة  في  لليورانيوم  الحاملة  الفوسفات  خامات  حامض   أكبرترسبات  انتاج  مشروع  في  االثر 

الماضي إذ اكتُشفت مناجم   اكتشاف المواد الخام في العراق إلى نهاية القرن  عمليات  اليورانيوم. هذا وتعود  واستخالصالفوسفوريك  
بعد   على  الواقعة  األنبار  لمحافظة  التابعة  الرطبة  لمنطقة  المحاذية  الغربية  في    420الصحراء  عملهم  كذلك  بغداد  غرب  كيلومتراً 

خامات اليورانيوم    باكتشافلجيولوجي وكان لهم الفضل  معظمهم الى المديرية العامة للمسح ا  انتقلوا  1977صحراء السماوة وفي عام
   في مناطق العراق الغربية والشمالية ولم تستغل كلها بسبب ما حدث للعراق في حرب الخليج

هناك أعالم جيولوجية برزت ولهم مكانة علمية مشهود لها وعملت في السليمانية واربيل وايضاً جلهم من خريجي قسم علم االرض  
 جامعة بغداد ونذكر منهم:   –في كلية العلوم 

 

بحث العلمي وهذه هيئة للدراسات االستراتيجية وال الكردستانيةبوال ازاد خانقة: تخرج من ألمانيا وهو اآلن رئيس الهيئة  الدكتور
 تشبه هيئة البحث العلمي. 

  

 االستاذ الدكتور باسم عبد الخالق القيم وكان يعمل في الجامعات العراقية ثم انتقل الى جامعة السليمانية.

 

ا في القسم  استاذ أصبحسنوات ثم  6االستاذ الدكتور كمال حاجي كريم: كان يعمل رئيسا لقسم الجيولوجيا في جامعة السليمانية مدة 
 سنوات.  6من  ألكثرالن نظام الجامعة ال يسمح بالبقاء في المنصب االداري 

 

 الدكتور صالح الدين سعيد علي يعمل حاليا رئبسا جامعة السليمانية.

 

 الدكتور شيرزاد توفيق يعمل حاليا وكيال لرئيس جامعة السليمانية.

 

 السليمانية. الدكتور بختيار محمد امين ويعمل وكيال لرئيس جامعة
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 الدكتور بختيار قادر ويعمل عميد لكلية العلوم في جامعة السليمانية.

 

 الدكتور كوفند حسين شيرواني ويعمل مدير عام دائرة البعثات في وزارة التعليم العلي والبحث العلمي في أربيل.

 

 هوك.االستاذ الدكتور نزار محمد سليم نعمان ويعمل عميد لكلية الهندسة في جامعة د

 

 االستاذ سيروان ابو بكر عبد العزيز ويعمل وكيال لوزارة الموارد الطبيعية ومسؤول القطاع النفطي في اربيل.

 

 االستاذ هفال عبد الحافظ ويعمل مدير عام دائرة المسح الجيولوجي في اربيل

 

 ويعمل مستشار لوزير الموارد الطبيعية اربيل االستاذ محمد امين اتروشي

 

 االستاذ فتاح عبد الرحمن ويعمل مستشار لوزير الموارد الطبيعية اربيل

  

 الدكتور احمد شرف ويعمل مستشار لوزير الموارد الطبيعية اربيل

جامعة بغداد    –لية العلوم  ومن الجيولوجيين الذين برزوا ضمن القطاع الخاص ايضاً معظمهم من خريجي قسم علم االرض في ك
 منهم: 

 

ة وهو اآلن من رجال األعمال ويشغل رئيسا يلندناألستاذ نوروز الخفاف: تخرج من الكلية وأصبح خبيرا وممثال ألحدى الشركات الف 
 ألتحاد المقاولين في السليمانية

 

بعد التخرج، ثم غادر الى أمريكا وعمل هناك وتوفق في عمله    تاألمارا األستاذ محسن الهاشمي: تخرج من الكلية، غادر للعمل في  
 وأصبح من رجال األعمال وهو يعيش اآلن في لبنان.

 

 : تخرج ضمن دورتنا وعمل في القطاع الخاص وهو أحد رجال األعمال.  األستاذ صالح بابير

  2003األستاذ ممتاز عسكر: تخرج ضمن دورتنا وعمل في القطاع الخاص توفى رحمة هللا عليه عام

ه المعرفية من خالل التعمق لألسماء التي أوردناها وتكلمنا عنها والتي هي نبراس للعمل التنموي الذي عاشه العراق لتطوير موارد
والنفطية والمعدنية والمائية نرى النسبة الكبرى منها أي ما يعادل الثلثين لم يعد لها وجود في العراق وهذا ناتج عن ظروف للحصار  

 االختصاصات مما ترك كل ذلك أثره السلبي على النخبة من رجاالت العراق في كل    باالحتاللعاما والذي توج    13الذي أستغرق  
لوجيين  وبغض النظر عن انتمائها السياسي أو الطائفي مما دفع نسبة غير قليلة منهم إلى مغادرة العراق بسبب المضايقات ومنهم الجيو

والمعاهد العراقية   واالقتصادوالتهديدات والقتل، إذ خسرت مؤسسات النفط والصناعة والجامعات والمستشفيات وقطاعات األعالم  
سواء الذين استشهدوا أو الذين غادروا العراق بسبب االنفالت األمني والصراع الطائفي، وهذه تعُد    المئات من خيرة كوادرها العلمية

  اكبر خسارة علمية ومادية على الشعب العراقي ومستقبله.

 

 شبكة البصرة                                          

 2013 تموز 15/  1434رمضان  6االثنين                                        

 عند اعادة النشر او االقتباس  شبكة البصرة يرجى االشارة الى                                          
 ال تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط  المقاالت والتقارير واالخبار المنشورة في شبكتنا                                    
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 مالحظة:   
 

العراق في العديد من  يود المؤلفان الى االشارة الى ان الزميل الخبير الجيولوجي سرور ميرزا اردالن هو جيولوجي متميز ومدّ 
ستراتيجيات العراق ضمن العديد من الجهات الدولية التخصصية ضمن قطاعات الطاقة المختلفة ... وكان له باع طويل في تطوير ا

القسم  الحديث عن ذكرياته عن  المستدامة في  الشخصية هو رغبته  ... وان من احدى صفاته  الجديدة والمتجددة  الطاقات  قطاعات 
ن وخاصة خالل مرحلتة التلمذه والتخصص فيه حتى وصل عنده الحنين الى كتابة سلسله من المقاالت ) المصدر متوفر في ادناه( ع

الفترة من نهاية ستينات وبدايات السبعينات من القرن الماضي ... وقد عمل المؤلفان على قراءتها وتجميعها   القسم التي تمثل تلك 
 جميعا وعرض نبذه عن كتاباته عن القسم عن تلك الفترة الرائعة من عمر القسم الخالد. 
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 / متقاعد االستاذ ياس  الدوري
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 : مالحظة

الدوري من قسم علم االرض في كلية العلوم / جامعة بغداد وحصل على الماجستير من هولندا    تخرج األستاذ  الجيولوجي ياس خضر
وتدرج في عمله الجيولوجي باهتمام واضح وبجهود متميزه وكبيرة وأصبح مديرا عاما للمسح الجيولوجي والتحري المعدني كما كان 

عود له  وللعديد من الزمالء  يألكثر من دورة و  نللجيولوجييوأصبح نقيبا    نالجيولوجييمن المساهمين االساسيين  في تكوين نقابة  
واالداريه   نالجيولوجيي والحقلية  الميدانيه  الجيولوجي  العمل  جذور  وتقوية  العراق  في  الجيولوجيا  لمهنة  المتينه  القواعد  ارساء 

انجاح العديد من المشاريع    باطيةضواالن له الفضل مع زمالء اخرين في  العراق  كما ويجب ويعود  الجيولوجيه االستراتيجيه في 
لها قد شهدت تميزا واضحا في نشاطاتها الجيولوجية   هسأاالشارة الى ان دائره المسح الجيولوجي والتحري المعدني خالل فتره تر

 وعلى مستوى العراق.
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 االستاذ الدكتور سعد زاير جاسم / متقاعد / المملكة المتحدة
 

 
 

وقبلت في كلية العلوم في جامعة بغداد في نفس العام وقد تم قبولي في قسم    ١٩٦١العداديه المركزيه صيف عام  تخرجت من ا
البايولوجي وقتها حيث اني لم اكن اعرف شيئا عن الجيولوجي. كان اهتمامي اصال في الهندسه المعماريه وذلك لحبي للفن اساسا  

ولر االختيار.  لهذا  كافي  معدلي  يكن  لم  مسيرتي ولكن  على  يوما  اندم  لم  اننى  حيث  لكم  خير  وهو  شيئا  تكرهوا  بما 
                             العلمية                                                                                                                      

معارف اهلي طالبا في الجيولوجي وفي السنه الرابعه وكانوا يذهبوا للحقل اسبوعيا وكنت اتفرج عليهم يتركوا الكليه   كان احد
عصر الخميس كل اسبوع وفهمت انهم يقوموا باعمال حقليه كل اسبوع فاثار ذلك اهتمامي وطلبت من معارفي ان يساعدني على 

اذ بولتون البريطاني وفعال تم ذلك وسالني بولتون عن السبب فقلت له اني ال اعرف  كان انذاك االست  الذيمقابلة رئيس قسمهم و
شئ عن الجيولوجيا ولكني احب العمل الحقلي حيث كان اهتمامي الثاني هو علم االثار. كانت لغتي االنكليزيه جيده فارسل بكتاب  

احة عنتر في االعظميه وكان سكني في المامون والتنقل كانت كلية العلوم عند س.    الى العماده لتغيير اختصاصي وفعال تم ذلك
و  زميل  يوميا  يرافقني  كان  ولكن  مضني  كان  التنقل   الذياليومي  ملل  من  قلل  مما  العمر  صديق  اصبح 

                                                                                                                                    اليومي

كانت الدراسه في الصف االول عامه مع فرق موضوع االختصاص حيث كنا ناخذ موضوع الجيولوجيا العامه على يد المرحوم  
زرع فينا الحب لهذا العلم وكانت سفرتنا االولى الى جبل حمرين عند المقداديه التنسى. كان عدد الطلبه للجيولوجيا   الذياالستاذ بولتون  

كان كل االساتذه اجانب ما عدا الدكتور عباس البغدادي رحمه هللا. وكانوا على النحو التالي عام .  ١٩٦٥ عام  ١٤تخرج منهم    ١٦
: االستاذ بولتون رئيسا للقسم ويدرس الجيولوجيا العامه والحقليه وجيولوجيا العراق. الدكتور شعيب باكستاني ويدرس الصخور ١٩٦١

و بولت   الذيوالمجهريه  عام  تال  القسم  رئاسة  على  ويدرس ٦٢ون  بغدادي  عباس  والدكتور  التركيبيه  ويدرس  علي  بندي  السيد   .
درس التكتونيك وجيولوجيا النفط. وكان معيدو    الذيالدكتوريوناثان يؤاش و  ١٩٦٤الهايدروجيولوجي و البلورات والتحق بالقسم عام  

كفيشي والمرحوم عبد الزهره الخرسان والمرحومه الدكتورناهده القرغولي القسم وقتها االستاذ جاسم على الجاسم و الدكتور فيصل ال
 . والمرحوم االستاذ طارق صفاء الدين ثم الدكتور اكرم خوشابا والكتور بولص يوخنا والدكتور حميد الهرمزي

ا االقتصاديه واالذي حل  درس الجيولوجي  الذيبوصول ثالثة اساتذه امريكان و هم الدكتور بوالرد و  ١٩٦٢حصلت طفره نوعيه عام  
كانت تجمع الطلبه .  درس المتحجرات  الذي درس الطباقيه والدكتور براند و  الذيوالدكتور اندروود و  ٦٤محله االستاذ بيري عام  

. والمعيدين عالقة ممتازه تصل الى الصداقه و كان لبعض منهم اثر كبير عل تكوين شخصياتنا العلميه و لربما حتى اكثرمن االساتذه 
والن جميع االساتذه يتكلموا اللغه االنكليزيه فقد تعود الطلبه وتعلموا اللغه االنكليزيه بشكل جيد علما ان جميع دروس الكليه كانت 

 .تدرس باللغه االنكليزيه وهذا ما خدمنا في حياتنا العلميه الحقا حيث لم نحتاج الى كورسات لغه عند قبولنا في الجامعات الغربيه
يم كان عالي جدا في جميع اقسام الكليه ولسبب قلة عدد الطلبه وتواجد اساتذه ذات مستوى عالي وكذلك نزاهة العمليه  مستوى التعل

ان احضر بعض كورسات   يب مني استاذلعندما ذهبت باجازه دراسيه لبريطانيا ط.   .التعليميه و اسناد العماده لالقسام واالساتذه
الماجستير وفى كورس الجيوكيمياء حيث طلب استاذ الكورس امتحان لمعرفة معدل الطلبه بموضوع الكيمياء لكي يصمم محاضراته 

هذا دليل على مستوى   وكانعلى هذا االساس وقد كنت الثاني في المجموعه بعد احد خريجي جامعة اوكسفرد مما اثار دهشة االستاذ.  



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 184- 

 

 قسم علم األرض 

كان هنالك تخصصان في القسم. الجيوفيزياء والمتحجرات واالختصاص كان يبدا في الصف الثالث .  علوم في جامعة بغدادطلبة ال
ما يفرق طلبة الجيولوجيا عن بقية اقسام الكليه االخرى هو الروح الرفاقيه بسبب السفرات .  والرابع حيث ينفصل الطلبه الى مجموعتان

ر اسبوعيا للحقل وذلك من متطلبات الكورس الحقلي. قمنا بتنظيف طولة خيل مجاوره لمخفر شرطة الحقليه و خاصة واننا كنا نساف
انجانه في جبل حمرين وفرشنا االرضيه بالكمبار وغلفنا النوافذ بالبالستيك الشفاف وكنا نصل الخميس ليال كل اسبوع ونعمل يوم  

ساعه اسبوعيا. وكانت ليلة المبيت عادة   ٣٦ان ساعاتنا الدراسيه تجاوزت  الجمعه في الحقل اي اننا لم نتمتع باجازة اسبوعبه رغم  
الذكريات  اجمل  ترانزستر من  باغنيه جديده نسمعها من عدة راديوات  تاتي  الشهريه  كلثوم  ام  بارده زمهرير ولكن كانت حفالت 

تخدام المنضده المستويه والتسلكوب واستعمال قد يسال البعض لماذا العمل االسبوعي؟ الجواب اننا كنا نقوم بمسوحات باس.  الحقليه
المسارات لرسم الخراىط مستخدمين الفيته او الخطوات مع البوصله واللفل وكان الهدف هو رسم خارطه من ال شى. الحقا كان يقول 

مفصله. هذه التجربه افادتني الكثير لماذا ال نستخدم الخارطه الطبوغرافيه والجواب ان المقاييس المتوفره قد التكن وافيه لرسم خارطه  
ط تفصيليه والمتوفر اليفي بالغرض مما اثار اعجاب المشرف وكتب الى االستاذ ئالحقا عند دراسة الدكتوراه حيث احتجت الى خرا

رة  بولتون يهنئه عل مستوى طلبته. اليوم توجد صور فضائيه دقيقه و بدقة متر واحد مع موديل ارتفاع مما يغنينا عن تلك ولكن فك
عمل الخرائط رسخت في اذهاننا بحيث يمكننا عمل خارطه من ال شى والكبر المقاييس كما خدمتني اثناء خدمتي في االحتياط كضابط 

و هنا اشير الى ابنائي الطلبه ان العمل الحقلي ركن اساسي من اركان علم الحيولوجيا وتحديد الموقع واستخدام  .   رصد في المدفعيه
الحقليه هو جزء مهم ولكن االهم كيفية تسجيل و مشاهدة الظواهر في المكاشف وتبدا عادة بنظره واسعه حول الخارطه واالجهزه  

المكشف ومالحظة ميل الطبقات والفوالق والتتابع الطبقي قبل البدء بدراسة المكشف مما قد يتطلب رسم الظواهر. تتعلم خالل الدراسه  
حقلي. فدراسة الصخور الرسوبيه الفتاتيه تتطلب معلومات حقلية اكثر كدراسة التراكيب الكثير من المعلومات وتطبقها في عملك ال
والدوريه في الترسيب تختلف عما تتطلبه في دراسة المكاشف الكاربونيه او الصخور   يالرسوبيه والتتابع الطبقي والتدرج الحجم

اثناء عملنا في مشروع ماوات  ١٩٩٠معي خريجون جدد عام  الناريه حيث تتطلب نمذجه اكثر ودراسه حقليه اقل نسبيا. عندما عمل
الموضوع صعب عليهم حيث   وكانللتحري عن النحاس كنت اجلس مع كل جيولوجي ليشرح لي شكل المكشف واطلع على النماذج 

المعدني.   والنسيج  والمعادن  معها  والمتداخالت  االم  الصخور  بين  الفروق  على  يتعرفوا  بع  وهذالم  ولكن  كانت طبيعي  التدريب  د 
مالحظاتهم الحقليه ادق. العمل الحقلي اذا يتطلب معرفه بما تدرىسه ولكن يجب ان تطبق كحد ادنى االساسيات لتقوم بدراسته المكاشف  

و معرفة اساسيات المتحجرات.   ةحقليا. و عليه عليك ان تطلع على االعمال السابقه ودراسة اساسيات الرسوبيات والتداخالت الناري 
ا اسهل مما تتصور حتى لو لم تكن على هاساسيات يجب فهمها وستجد ان فهم   االجيولوجيفي  علومات تتضمنها المواد الدراسية(  )م

كان يديره المرحوم االستاذ حافظ الدروبي.   الذيمن االشياء المهمه ايضا في كلية العلوم كان المرسم و.   .علم بالمسميات المتخصصه
ستاذ حافظ كورس اختياري باستخدام الحبر والرصاص في رسم الصخور والمكاشف مما كان له وقع وبطلب من بولتون اعطى اال
كان لالستاذ بولتون فضل كبير علينا كطلبة جيولوجيا وكان داره مفتوحا للطلبه للعمل على خرائط .  كبير في حياتي العمليه الحقا

كان . اللتي لم يكن قسم منها متوفرا في مكتبة الكليه كونه كان مشتركا بهاكردستان واالطالع على النماذج و على المجالت العلميه و  
و    ٦١مع االسف في عامي  .  هنالك دور كبير لالساتذه االمريكان في تعليمنا اسلوب البحث والنقاش العلمي والنقاش المضاد الخلوق

جهة كانت تصل احيانا الى العراك اليدوي تبعه كانت الكليه في خضم معارك مستمره بين القوميين من جهة واليساريين من    ٦٢
حيث مارسنا حياة دراسيه     ٦٤حيث اختفى واعتقل العديد من الطلبه ولكن استقرت االمور عام    ٦٣اعتصام الطلبة وانقالب شباط عام  

غه االنكليزيه الن الجزء االكبر ارجع الى موضوع التعريب. انا افتخر باللغه العربيه ولكن لغة العلم في العالم هي الل.  طبيعيه بعدها
ة من البحوث العالميه هي بهذه اللغه. الدراسة في اللغه االنكليزيه بالكليات العلميه باعتقادي مهم جدا لكي اليجد الطلبه صعوبه بمواكب

عريب قد بدات وكان تعيينت مدرسا في القسم وكانت المزايدات على الت ٧٠عند رجوعي من بريطانيا عام . البحوث المنشوره عالميا
 ا همن وا بالمطالبه بتعريب الكتب وترجمة االخرأالطلبه قد بد

 
 مالحظة 

قسم علم االرض كان ملهما   ييود المؤلفان ان يشيرا الى ان االستاذ الدكتور سعد زائر جاسم خالل عمله كعضو للهيئة التدريسية ف
الدراسات الجيولوجيه وكان له عالقات متميزه جدا مع طلبة المراحل التي درسها من خالل  للطلبة في حبهم وتعلقهم في تفاصيل 

ي العلمي مع طلبته وكذلك ف  –النظريه والعملية والحقليه وكذلك في اعتماد اسلوب جاد وجميل في البناء االجتماعي    المواد  تدرسيه
 .همع العاملينويرتحل اثرا ايجابيا بين  لطبيعة عملة ضمن نقابة الجيولوجيين ... كان د. سعد يترك اينما يح
 
 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 185- 

 

 قسم علم األرض 

 اس حسون االنصاري / خبير دولي / السويد باالستاذ الدكتور نضير ع
 

 
 

وبعد ان اجتزت امتحان القبول والمقابلة حيث كانت هذه هي شروط القبول في قسم علم االرض.   1964التحقت بالقسم كطالب عام  
الدراسة  اثناء  البغدادي  كان معظم االساتذة من امريكا وبريطانيا والباكستان والهند والعراقي الوحيد كان المرحوم الدكتور عباس 

لعراقيين الى القسم بعد اكمالهم الدراسة خارج العراق ومنهم الدكتور يوناثان يوسف يواش وطارق صفاء التحق عدد من االساتذة ا
وعدنان عزيز نعوم والدكتور سهل السنوي والدكتور يحيى الراوي وعدنان سعد هللا. ومن الجدير ذكره ان اعداد   الدين واحمد النجدي

طالبا ولم يكن 25 با وكانت دورتنا تعتبر كبيره جداالن عددنا في تلك السنه كانطلبة القسم في كل مرحله كان يقل عن عشرين طال
 يسمح للطالبات بااللتحاق بالدراسه في القسم. 

اثناء الدراسة عملت على تفعيل الجمعية الجيولوجية لطلبة جامعة بغداد واصدرنا اول مجلة علمية بأسم الجمعية. اثناء الدراسه كانت 
سبوعيه للكورس الخاص بالجيولوجيا الحقليه حيث كنا نغادر الكليه االربعاء ظهرا ونعود الخميس او الجمعه وكانت الرحالت الحقليه ا

الجيولوجيه   والمقاطعمنطقه العمل الحقلي في انجانه قرب المقداديه وفي نهاية الكورس تقدم كل مجموعه تقريرا يتضمن الخرائط  
 اء العل الحقلي.اضافة الى الشرائح للصخور المجمعه اثن

يحتاج الى امتحان كما وسمح للطالبات   االلتحاق بالقسم ال  أصبح الفترةتم تعيني معيداً في القسم وفي تلك    1968بعد تخرجي عام  
عملت مع الجمعية الجيولوجية العراقية كأمين صندوق  الفترهفي هذه    االلتحاق بالدراسه في القسم وازداد عدد الطالب بشكل كبير جدا.

ثم التحقت بالبعثة العلمية لدراسة الدكتوراه في هندسة الموارد المائية من جامعة دندي في   1970ثم التحقت بدراسة الماجستير عام  
وعدت الى القسم وعملت كمقرر للقسم حال التحاقي به    1976وحصلت على شهادة على الدكتوراه عام    1973المملكة المتحدة عم  

في تلك الفتره تغير نمط الكورس الحقلي واصبح لمدة شهر  يحيى الراوي ثم اعقبه الدكتور سهل السنوي.وكان يرأس القسم الدكتور 
خالل شهر تموز واصبحت منطقة العمل تتغير من سنة الى اخرى اعتمادا على التسهيالت الممكن الحصول عليها بما يتناسب واعداد  

 لبهالطلبه حيث بلغ اعداد الطلبه اكثر من مئة طالب وطا

انتقل القسم الى الجادرية في بداية الثمانينات. خالل عملي في القسم شغلت منصب امين سر الجمعية الجيولوجية العراقية ثم رئيسها  
للفترة   القسم  العراقيين. ترأست  الجيولوجين  لنقاية  التدريسية لطلبة االولية 1993  -1992كما عملت سكرتيراً  المهام  الى  . اضافة 

فت على العديد من طلبة الدراسات العليا ونشرت العديد من البحوث العلمية وألفت قسماً من الكتب المقرر تدريسها في والعليا اشر
للموارد  العلمية  الجمعية  القسم تمكنت من تأسيس  الدولية. خالل عملي في  المؤتمرات  العديد من  العراقية وشاركت في  الجامعات 

ية دورية بأسم الجمعية. شاركت في تنظيم كافة المؤتمرات الجيولوجية في حينها وكما ترأست المائية العراقية واصدرنا مجلة علم
. اشتركت بالعديد من اللجان الوطنية كلجنة المطابقة الجيولوجية 1995اللجان التحضيرية لكل المؤتمرات الخاصة بالمياه لغاية عام  

لى اللجان العالمية كنائب رئيس لجنة تعرية رسوبيات القارات. اضافة الى  واللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي اضافة ا 
عملي في جامعة بغداد عملت كمستشار علمي في وزارة الري ونفذت العديد من المشاريع العلمية للوزارة المذكورة. وحصلت على 

اختراع في فصل اكاسيد الحديد من الرسوبيات. جائزة الرافدين الفضل بحث علمي في مجال الموارد المائية. كذلك حصلت على براءة  
وكنت الباحث االول على مستوى العراق الذي اجرى مسح لخزانات السدود. كما نفذت العديد من االستشارات العلمية لدوائر الدولة  

ردن وعملت كعميد لمعهد المختلفة ومن اهمها مشكلة سد الموصل اضافة الى اقامة الدورات التدريبية العلمية. غادرت الوطن الى اال
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بعدها حصلت على    2007والبيئة ورئيس وحدة البحوث االستراتيجية للبيئة وموارد المياه في جامعة آل البيت لغاية عام    علم االرض
التكنولوجية في السويد. استمر التواصل بيني وبين زمالئي وطالبي بعد ان غادرت الوطن ولحد   في جامعة لوليو  وظيفة بروفيسور

االن وعند التحاقي في الوظيفة في السويد لم يكن هناك طلبة عراقيين في السويد وعملت جاهداً لجلب طلبة دراسات عليا الى السويد 
التعليم   علمي مع وزارة  تعاون  بتوقيع  الجامعة  بغداد واقنعت  مثل  العراقية  الجامعات  العراقية ومع بعض  العلمي  والبحث  العالي 

طالب دكتوراه، اضافة الى ذلك عمل   45من    أكثروالموصل والمستنصرية والسلمانية وصالح الدين وكويا وفعال تمكنت من جلب  
منظمة اليونسكو ان اقيم دروات تدريبية   اساتذة عراقيين لتنفيذ بحوثهم بعد الدكتوراه. خالل وجودي في السويد طلبت مني  5معي  

في السويد وفي العراق. خالل مسيرتي العلمية نفذت    الدوراتلتطوير الكادر التدريسي في الجامعات العراقية وفعال نفذنا العديد من  
البنك الدولي والمجموعة االو  60من    أكثر داخل وخارج العراق وبدعم من منظمات دولية مثل  بحثياً   روبية واليونسكومشروعاً 

والمركز الثقافي البريطاني وشاركت في تأسيس االتحاد العالمي لعلوم المياه ومثلت المركز   77الـ   ومجموعة UNEP  وUNDPو
 22بحثاً علمياً في المجالت العلمية العالمية وألفت    748العالمي لموارد المياه والبيئة في الشرق االوسط. اضافة الى ما تقدم نشرت  

 ً طالب دراسات عليا داخل وخارج العراق في بريطانيا واستراليا واالردن والسويد كما وناقشت   75 واشرفت على اكثر من  كتابا
المئات من طالب الدراسات العليا في العراق واالردن وبريطانيا والمانيا واستراليا والباكستان وماليزيا والصين وهولندا وترأست  

مجلة علمية عالمية وحصلت على العديد من الجوائز العلمية مثل   32مية العالمية وعضوية تحرير  هيئة تحرير احدى المجالت العل
البريطاني كذلك جوائز عديدة   الثقافي  الثقافي من المركز  التبادل  بحث علمي في مؤتمرات    كأفضلافضل خمس علماء في مجال 

للمياه عام   لندن  العديد من . ال زلت لحد االن اش2019عالمية اخرها مؤتمر  القيت  العراق كما  العلمية داخل  المؤتمرات  ترك في 
 المحاضرات العلمية في جامعات عراقية مختلفة اضافة الى الدروات التدريبية. واخيراً اسست منظمة الرافدين لحماية الموارد المائية. 

 
 :مالحظة

  
 ومنها: يألستاذ الدكتور نضير االنصارللفان ذكر بعض الحقائق عن المسيرة العلمية ؤيود الم

 
 في مجاالت الموارد المائية على المستوى الدولي   عانه اسم الم •

ادارة ملف الموارد المائية العراقية وكان يرى  متلك الرؤيا الواضحة في  ضمن قطاع الموارد المائية كان ي   همنذ بدايات عمل •
  ة لهذه الموارد داخلي   االدارة  وفي سوءدولية وسياسية وفنية    االزمة المائية العراقية هي ازمه ذات ابعاد أطراف  بداية انمنذ ال

 . لتغاضي عنهااوال يمكن " ازمة حقيقية "" وانما هي ة"ليست مفتعل وهي االزمة

الت المياه ناهيك عن مساهماته في  اة في مجنجح االستاذ الدكتور نضير االنصاري في بناء عدد من العقول العراقية العامل •
 التعاون المستمر مع الجهات المائية العراقية في وضع تصورات عن حلول ازماتها 

عد هجرته خارج العراق وبقي  وعن تالميذه بر المائية في العراق  ئالدواير االنصاري عن  ضلم ينقطع االستاذ الدكتور ن •
 علميا معهم. متواصال 

هيكلة    إلعادةلديه خطة واضحة "ومشبعة بالدراسات التي انجزها هو وزمالئه وتالميذه"  كان وما يزال  ني  لى المستوى الفع •
والمهنية المهتمة عمالقة يجب تنفيذها باالعتماد على الكوادر الوطنية المدربة  المشاريع  الو  منظومة الموارد المائية بالكامل

 .الموارد المائية في العراقب

 طر العمل المقترحةأُ في مجاالت الموارد المائية في العراق للعمل على تنفيذ المشاريع و جداً  متقدمرشح لموقع  •

ل مختلفة للعمل المجتمعي الميداني ومن خالل تأسيس ائكانت له اهتمامات منذ بداية اعماله في العراق في ايجاد وتطوير وس •
منظمة منظمات مجتمع مدني خاصه بالموارد المائية طيلة العقود الماضية كان اخرها الشهر الماضي حين أبدع في تأسيس  

 حكومية والمتميزه بنشاطاتها المقترحه الد المائية العراقيه غير رالرافدين للموا
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 الرحماني  معبد الرحيرياض 

 جامعة بغداد -كلية العلوم  -( علم االرضقسم الجيولوجيا )

 1965-1961الدورة 
 
 
 
 

  )سابقامحافظة ميسان )لواء العمارة  العمارة،في مدينة  1944آيار من عام  14 ولدت: الرأس ومسقطتاريخ الوالدة 

صف الخامس ثانوي. كنت حتى  ال ( كانت المرحلة الثانوية تنتهي في  وبعدفي زمننا في ستينيات القرن الماضي )والى كم عقد قبل  
نهاية الرابع ثانوي طالباً ليس استثنائياً أو مجتهد جداً. لما وصلت آخر سنة في الثانوية صحيت على نفسي لكن الوقت تأخر وبقت سنه  

 معبد الرحيلي ألدخل الهندسة المعمارية. خالل مرحلة الثانوية كنت عامل قطعة نحاس محفور عليها: رياض واحده حتى اُحسن معد
 .دكتوراه بالهندسة المعماريه. كنت واضعها على مكتبة البيت خالل الرابع والخامس ثانوي الرحماني،

الشهر التاسع غادرت العمارة الى  في  1962-1961 %. في اسبوع التسجيل الجامعي للسنة الدراسية73تخرجت من الثانوية بمعدل 
ثالثة طلبة وطالبة بصحبة صديق طفولتي   تاكسي مع  في  األول   وشبابيبغداد  يوم  في  بالجامعة.  للتسجيل  المرحوم عباس جمعة 

%. 75للتسجيل ذهبنا الى دائرة تسجيل جامعة بغداد بالوزيرية وانصدمت لما أُخبرت بأن الهندسة المعمارية التأخذ أقل من معدل  
سعدون لنشاهد هري وأقترح ننزل لشارع الظصدمتي قد بانت واضحة على وجهي بحيث صديقي عباس راح يطبطب على    يظهر

فيلم بسينما المنصور الفاخرة. صدفة الفيلم المعروض ذلك اليوم كان بعنوان "رحلة الى مركز األرض". كما يعرف البعض بطل 
.  األرض مع شلته من خالل فوهة بركان ويبدأ رحلة طويلة تأخذهم لمركز    وينزلالفيلم جيمس ماسون كان يمثل شخصيه جيولوجيه  

 .بالمغامرات والمفاجئات ليئةالتي صادفتهم اثناء رحلتهم الم الجيولوجيةوتفسير كثير من الظواهر  قابليته لحل ادهشتني

 .جاء اليوم الثاني للتسجيل فذهبت الى دائرة التسجيل في جامعة بغداد لممثل كلية العلوم وسجلت في قسم الجيولوجيا

طالت فوق الستين الحاضر لرحلة    وحتى الوقتهوليوود    تديوهاأستو بسبب فيلم من انتاج    1961رحلتي مع الجيولوجيا بدأت عام  
 .ًعاما

 

 جامعة بغداد –كلية العلوم 

بناية كلية العلوم كالكليات األٌخرى لجامعة بغداد بنيت معزولة عن كليات الجامعة األخرى في مناطق متشتته بالمدينه. فبناية كلية 
والثمانينيات(   والسبعينيات  والستينيات  )الخمسينيات  آنذاك  الكلية    تقعالعلوم  كانت  عنتر.  األُولمبي وساحة  النادي  قرب  باألعظمية 

 1500الرياضيات, الكيمياء, الحيوان والنبات. كان نفوس الطلبة في منتصف الستينيات حوالي    الفيزياء،  الجيولوجيا،م  تتكون من أقسا
 .وكان عدد الطالبات يزيد على عدد الطالب عدا قسم الجيولوجي في دورتنا فكان ليس فيه أناث طالب،

 التدريسي في قسم الجيولوجيا لكادرالطلبة وا

 :ا معي من السنه األولىئوأسماء الطلبة الجيولوجيين كما بد  ادناه :دورتي الطلبة من اعضاء

سعد زاير جاسم, منعم مفلح الراوي, قاسم حسن الحبيب, منير جابر, ضياء العطار,   جنان توما سلومي,  الرحماني،رياض عبدالرحيم  
 , حاوهوسام الهاشمي, حسن احمد حسن, اوشانا دنخا, يوكينا بولص, زكي جليل, أحمد الصديقي, عارف علوش, نجيب يوسف, عبدهللا

 .جاسم البديوي, تحسين محمد

ن تخرجوا معي في الذييصلوا معي للرابع ولم يتخرجوا معي. كذلك بعض    ولما  تقريبا نصف االشخاص المذكورين أعاله تأخرو 
 .قبلناكانت  التيمعي من السنة األولى بل تخلفوا من الدورات  وايبدأ لم 1965عام 

 

سنة او   بعض المعيدين درسونا اثناء سنين الدورة األربعة بأجمعها و بعضهم لمدد قصيرة تتراوح من اشهر الى :معيدي الجيولوجيا
فيصل الكفيشي, اكرم خوشابا, جاسم علي الجاسم, مؤيد خيوكة,  مؤيد شفيق, عدنان سعد هللا, عدنان  نادر،سنتين وهم: بولص يوخنا 

 .عزيز نعوم, عدنان النقاش, توفيق عجينة, حميد الهرمزي. طارق صفاء الدين كان موجود لكن لم يدرسني



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 188- 

 

 قسم علم األرض 

اني: كان ايضا رئيس القسم لكم سنة(: درسني علوم معادن وصخور تحت المجهر. بروفيسور باكست)  دكتور شعيب : اساتذة الجيولوجيا
إنكلترا(: درسني جيولوجيا طبيعيه, جيولوجيا حقليه و علم الترسيب وجيولوجيا العراق.   -ماجستير من جامعة اوكسفورد)  مايكل بولتن

الجيولوجيا   ىولمرحلة األإختصاصه علم البراكين(: درسني بال  -امريكي من جامعة تكساس في أوستن) *بروفيسور فريد م. بوالرد
اندروود ر.  جيمس  دكتور  بالثالث.  اإلقتصادية  الجيولوجيا  ثم  اوستن) *الطبيعية  في  تكساس  جامعة  من  حديث  خريج   - امريكي 

امريكي من جامعة  ) براندافيا اقليميه(: درسني جيولوجيا تاريخية وأول كورس بالمتحجرات. بروفيسور جون  رإختصاصه ستراتيغ
لبوك في  التكنولوجيه  روبرت  - تكساس  دكتور  والرابع.  الثالث  في  المتحجرات  علم  درسني  المتحجرات(:  علم  إختصاصه 

اختصاص هايدرولوجي(: درسني   -عراقي خريج سويسرا) امريكي(: درسني جيولوجيا إقتصادية.  دكتور عباس البغدادي)*جابمان
عراقي )اختصاص المتحجرات النباتيه(: درسني جيولوجيا تركيبيه. دكتور يوناثان يوسف يؤآش -هندي) ندا عليعلم البلورات. أُستاذ ب

دكتور  .سطحجيولوجيا تركيبية(: درسني جيولوجيا تركيبية و جيولوجيا تحت ال  -جامعة تكساس في اوستن    من  1964تخرج سنة  
 .لرسوبيات(كان يدرس علم اوالتحق في السنة الرابعة -مصري)  جورج فيليب

 .*و د. ريتشارد بيري  اختصاصه معادن() *بالقسم اسمهم د. جيرالد بروفي  أمريكيينبعد ان تخرجت واصبحت معيدا التحقوا استاذين  

 

ن التحقوا بجامعة بغداد بكليات العلوم والهندسة بناء على اتفاقية/عقد بين  الذيهؤالء األساتذة األمريكان كانوا جزء من األساتذة   (*)
 .  4وسنين  3جامعة بغداد و عدد من الجامعات األمريكية وبصدارتهم جامعة تكساس بمدينة أُوستن. و تراوحت مدة العقود من 

 

 السفرات الجيولوجية والنشاط الحقلي

ممكن ان نمارس العمل الحقلي في الغير  من  كان    1966الى    1961الجدير بالذكر هنا انه خالل سنين وجودي كطالب و كمعيد من  
الكردية. حتى العراقي والقوات  الجيش  المنطقة كانت تحت حركات قتال عسكري بين  العراق )كردستان( ألن  جبل   غالبية شمال 

 .حمرين كان ليس دائماً آمناً من هذه الحركات

 

 الجماعية السفرات 

بال  رحلةال  األوقات معظم   الحقل )أو  الى  أثناء  عودمن بغداد  ال  الليل،ة( تكون  الى مغنين.  ومعيدينن )طلبة  مشاركيفيتحول معظم   )
ً وأغاني المقامات هي كانت األكثر   زاير جاسم. اتذكر في السفرات    وسعدستاذ جاسم علي الجاسم  األفي مقدمة المطربين  كان  . ورغبتا

, الجيولوجية بالسنة األولى كانت األغنية التالية هي من األغاني المرغوبة أكثر لعالقتها بصعوبة المادة في هذه السنة )فيزياء, كيمياء
من هذه السنة الى السنة الثانية, ولكم ماأتذكر من هذه  النجاحلخ( ولصعوبة الرياضيات والهندسة التحليلية, الحيوان, والجيولوجي....ا

سلومي(:   توما  جنان  الزميل  من  )بمساعدة  الفؤاد..ياولد..وقليبي )أألغنية  الهموم..وهللا..اتذوب  العلوم..وهللا..تزيد  هاي 
ده..و بيا درجه مئوي تفور العصيدة..وبيا درجة فهرنهايت  آنذاك(..هذا العلم بي  شديدذاب..ياولد.........دكتور الحسيني )استاذ فيزياء  

أخذت شلون  العشرين  عرفت..  هسة  إيده...  الستركجر ."  تحترق  مدرس  علي  بند  استاذ  عن  يابندي "ثم  سوانبندي   ي .. 
ساتذة آخرين.  واألغنية طويلة وتتطرق لتسمي أ .(بأمره.. هسة عرفت العشرين شلون أخذت  وحايرشندي...الستركجر حصته من العلم  

 .جداً  عالية وهذا كان الواقع فلقد كانت نسبة الرسوب في السنة األولى

 

كان من احب وابرز النشاطات اللتي تجذبنا جميعاً طلبة الجيولوجيا هي الخروج للعمل   1961)-(1962 :في السنة الدراسية أالولى
للحقل مع البروفسور بولتن )الأتذكر عدد المرات بالضبط!(  منهم الحقلي مع إخوتنا الطلبة ومع اساتذتنا. في السنة األولى خرجنا  

حمرينالى   بجبل  انجانة  للجيوم منطقة  بسيطة  لنهر ولدراسات  و  المختلفة  والتركيبية  و   رفولوجيا  النهر  ترسبات  لدراسة  العظيم 
نصادفه وهذا النشاط األخير   الذيمدرجاته. وفي المنطقتين شجعنا بروفسور بولتن بأن نسأله عن تكوين/تركيب الصخور/والحصو  

 كان صبوراً. وكان أكثر شعبية بيننا الطلبة. 

 

بروفيسور   يدرسها )صبحت مادة الجيولوجيا الحقليةلما وصلنا الى المرحلة الرابعة أ  1964)-:(1965 في السنة الدراسية الرابعة
درساً مقرراً ندرسه نظرياً في صفوف القسم عن طريق محاضرات اسبوعية والذهاب في نهاية كل اسبوع ظهر يوم  (مايكل بولتن

 .منطقة إنجانة في جبل حمرين الحقلي فيالقاعدة لعملنا  الى معسكرالخميس 

لتن طلبة الصف الى مجموعات )فَِرق( دراسية حقلية كل مجموعة متكونة من ثالث طلبة وكان في العمل الحقلي قسم اإلستاذ بو
ً وبوغرافياً ط األستاذ يعطي كل فريق قطعة ارض من المنطقة لمسحها  مستعملين أجهزة مسح بسيطة متوفرة في ستينيات   وجيولوجيا

 ومنعم كنا أنا وسعد زاير جاسم  القومي(.    األمنية )بحجة  وصور جوية حكوم  طوبوغرافيةالعراق المحروم من الحصول على خرائط  
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للمسح فريق حقلي  الراوي نكون  لها جهة موجبة وهو   .مفلح  الجويه كان  الخرائط والصور  لتعلم    االضطراربالطبع حرماننا من 
في اغلب جامعات شمال   الجيولوجيينالطلبة    مثل "األليدايد" و"البلين تايبل" واللتي اليتعلمها  الطبوغرافياستعمال أجهزة المسح  

امريكا في نفس المرحلة الدراسية. وبنهاية هذا الجزء من الكورس الحقلي )عمل الخرائط( كل فريق اكمل خريطته و قدمها مع تقرير  
 .و تتابع الطبقات ةالجيولوجي اكيبالترو الطوبوغرافيكامل عن 

فرقنا تتوزع بين التالل. فجأةً بدأ صراخاً ينطلق من جهة الحافلة   وبدأتلحافلة قرب انجانه  خالل احدى هذه السفرات كالعادة نزلنا من ا
ال  عالياً وكان يحاول التكلم بالعربيهً المكسره مخلوطه باإلنكليزي بما معناه " ال تطلق النار هؤالء طلبة". وبدأ يعيدها عدة مرات " 

ب  اتطلقو نلبس  انذاك  بالذكر كنا  ألجدير  التالل خوذ النار".  بعد لحظات ظهرت من خلف  البلو جينز.  لعدم توفر  الحقل زي خاكي 
ايديهم رشاشات حيث كانوا مستعدين إلطالق النار علينا لوال صراخ بروفيسور بولتن.   وفيعسكريه يرتديها جنود الجيش العراقي  
 .نرتدي اللون الخاكيِعدة المسح و نحملتصورونا ثوار أكراد مسلحين ألننا كنا  

في جبل حمرين بل قمنا بسفرات أُخرى الى جبال    الطوبوغرافيعملنا الحقلي في السنة الرابعة لم يقتصر على المسح الجيولوجي/ 
إحدى السفرات وصلنا )قضاء( صالح الدين واستضافنا القائمقام ولم   وفيشمال العراق عندما تسمح ظروف الحرب القائمة آنذاك  

 .لى شقالوة لخطورتهفي الطريق ا االستمرارينصحنا 

بتكوينات جيولوجية    روراً عرة مكَ الى ال  وشمالهاكذلك عملنا سفرات جيولوجية عديدة للصحراء الغربية من بغداد غرباً الى الرطبة   
 .تتابعها الطبقي ودراسةعلى ضفاف نهر الفرات وفي الصحراء المفتوحة لتعلم  ومتنوعةعديدة 

 

.  2%( و  70. دراسة جيولوجية )1الغرض من هذه السفرة هو   (:1965 دراسية الرابعة )شباطسفرة جيولوجية لألردن في السنة ال
نا في هذه السفرة طلبة المرحلة مع%( لدولة مجاورة للعراق. ولهذين الغرضين اختيرت األردن لهذه السنة.  ذهب  30التمتع سياحيا )

 . ةالثالث

دكتور عباس البغدادي مع زوجته, دكتور بول براند مع عائلته, دكتور جورج فيليب مع العائلة.  :رافقنا تكون من  الذي التدريس    كادر
 .طارق صفاء الدين, توفيق عجينة, بولص يوحنا نادر, أكرم خوشابا وسايقنا الورد جليل  الجاسم،و ألمعيدين: جاسم علي 

الغير مصحوبين بعوائل على حافلة تابعة لقسم جيولوجيا كلية العلوم لجامعة توجهنا غرباً من بغداد الطلبة وأغلب المعيدين واألساتذة  
.  وإتجهنا وعائلته( لبعض األساتذة مع العوائل وسيارة صالون شخصية لبروفيسور بول براند  GMCبغداد مصحوبة بسيارة ستيشن ) 

الغناء العراقي من مقامات وأغاني  الى األردن. كان سائقنا الشاب الخفيف الظل    والرطبةغرباً على طريق الرمادي   جليل. وكان 
و كانوا المؤدين    شعبية أُخرى هو مصدرالترفيه الوحيدة لنا في الطريق من بغداد خالل الصحراء الغربيه الي عمان وخالل األردن.

ر جاسم. قضينا اول ليله الطالب سعد زاي  ةاألساسيين لهذا الغناءهم  يوسف عمر قسم الجيولوجيا األستاذ جاسم علي الجاسم ومساعد
في دار اإلستضافة في مدينة الرطبة. الضفة الغربية لنهر األردن كانت أنذاك التزال تابعة لمملكة األردن. بعد قضاء ليلة او ليلتين 

يت لحم ومنطقة وجنين ونابلس و رام هللا ثم القدس و ب   الغربية مثل إربدفي عمان قمنا بزيارة جميع مدن األردن الشمالية و مدن الضفة  
بحيرة طبرية و نهر اليرموك المطله عليه هضبة الجوالن. الجزء الجيولوجي من السفرة ابتدأ شرقا ثم غرباً واتجه شماالً وفي األخير 

يفصل بين جزئين المدينة الشرقي وكان   الذيجنوباً. و في مدينة القدس زرنا مسجد القبة والمسجد األقصى وكنيسة القيامة والجدار  
ابع لألردن و الغربي التابع لليهود. وفي مدينة القدس الشرقية أقمنا في فندق على تل اسمه فندق البرج الفضي و يقع عند الجدار ت

الفاصل بين الجزئين للقدس. ثم اتجهنا جنوبا في الطريق الصحراوي و وصلنا مداخل المدينة األثرية البترا اللتي بناها النبطيين لهم 
امتار(   312كعاصمة في   المشي غرباً خالل وادي ضيق )عرضه عدة  هو  السيارات شرقاً  لها عند نهاية طريق  ق.م. والوصول 

- محفور في صخور رمليه عمرها كامبرو   الكيلومتر  ز ال تتجاومتر او أكثر( لمسافة    50لكن ربما علوه    رال أتذك)  جدرانوعالي ال
 .وردفشيان ومتدرجة األلوان من األحمر الى األصفرا

لمدينة ايالت عبر الحدود القريبة الملغمة حيث نزلنا هناك ضيوف في   م الى ميناء العقبة على ساحل خليج العقبة الشمالي مجاورث
صعدنا في برج الرقابة واستعملنا نظاراته القوية للتطلع على شوارع مدينة ايالت اإلسرائيلية المجاورة.    واتذكرنادي/منتجع عسكري  

يفصل سوريا عن األردن وقفنا في منطقة تتطلع شماال على هضبة الجوالن في سوريا, ولبنان   الذياليرموك    أما شماالً قرب نهر
 .للشمال الغربي, ثم أألراضي الفلسطينية المحتلة للغرب

هو جيولوجيا جنوب وجنوب غرب األردن قرب البتراء و وادي رم المتكون ما تبقى في ذاكرتي كمتخصص في الصخور الفتاتية  
من مساحات شاسعة مغطات بالصخور الرملية تابعة للباليوزويك أألسفل اللتي هي امتداد لنفس المقاطع في شمال غرب السعودية. 

و وادي رم بجباله العموديه و وديانه الشاهقة المكونة من ساندستون الباليوزويك األسفل لم تغادر   ءلذا زياراتنا لدراسة جيولوجيا البترا
  .لجيولوجية شمال األردن المتكونة من صخور ميسوزويك الكلسية ذاكرتي كما حصل
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 ( تقريبا 6 الى 4السفرات الفرديه )وأعني بالفردية هنا هو سفرات يتراوح المنضمين لها من 

 

في بداية السنة الثانية قررنا أنا واألخوة سعد زاير جاسم و منعم مفلح الراوي و تيمور  1962)-:(1963 في السنة الدراسية ألثانية
هذه المنطقة اصبحت بعد ان وصلنا السنة الرابعة   .لمنطقة انجانة في جبل حمرينكشافيه حقلية جيولوجية  ستسفرة الكاكا بأن نخطط  

الرابعة. في اليوم المحدد لسفرتنا التقينا نحن الثالثة قرب دار طلبة   كمعسكر للعمل الحقلي األسبوعي للمسح الجيولوجي لمعظم السنة
والركوب مجاناً مع مسافرين   ستيقاف سيارة( في باب المعظم وجربنا ا1962جامعة بغداد )اعتقد كان شهر تشرين األول من عام  

ارة أُخرى باإلتجاه الشمالي والشمال الغربي الى بإتجاه الشمال الشرقي الى المقدادية في لواء )محافظة( ديالى وبعدها غيرنا مع سي
المعسكر الحقلي المتكون انذاك من اثنين او ثالثة كرفانات في تالل جبل حمرين قرب قرية انجانة و نزلنا هناك. نحن بالطبع كان 

لنا. كنا قضينا هناك يومين وجعلنا م  عندنا خلفيات عن المنطقة من تعليمات بروفسور بولتن من السنة السابقة. ن الكرافانات مناماً 
" توافقعدم  سطح  إلكتشاف "  ومتحمسينندرس تكوينات البختياري أألعلى واألسفل و الفارس أألعلى. كذلك اتذكركنا جداً فرحين  

ثاني( فوجئنا  . أثناء وجودنا هناك )وأعتقد اثناء اليوم الاألفقية  الرباعيطبقات  والبختياري المائل الطبقات    ي)أنكونفورمتي( بين تكوين
اساتذة   قليل من  بغداد وعلى متنها عدد  لكلية علوم  الجيولوجيا  قسم  دكتور جيمس   ومعيديبوصول حافلة  فقط  أتذكر منهم  القسم. 

على فضولنا للتعلم في هذه   وأثنواجرأتنا   من. أتذكر تعجبهم  1965الى    1962اندروود الواصل هذه السنة ليبدأ اقامته في العراق من  
 .المبكرةالمرحلة 

 

 (: 1964-1965و 1964-1963في السنين الدراسية الثالثه والرابعة )

السفرات الفردية خالل هذه السنتين عدة سفرات )الأتذكر عددها بالضبط(. نظم هذه السفرات البروفسور بولتن لغرض ابحاثه   ضمنتت
في الصحراء الغربية والجزء الجنوبي من شمال العراق. فكانت اساساً تتألف هذه السفرات من بروفيسور بولتن, سعد زاير    الشخصيه

لكن جلبنا معانا بك آب   مدتهاجاسم, رياض عبدالرحيم الرحماني, منعم مفلح الراوي, بولص يوخنا نادر و طارق الشبل والأتذكر  
تل مرتفع واقعاً على ضفة   وهو جرن  مرقب لدراسةالتي اشتغلناها والتي بقت في ذاكرتي كانت    للتنقل وخيام للنوم. ومن المناطق 

كم شمال مدينة هيت. تجدون نبذة عن جيولوجيا مرقب جرن في كتاب "جيولوجيا العراق" من تأليف سعد   30اليسار من نهر الفرات  
 .في النسخة الرقميه 246ورقية و في صفحة في النسخة ال 180في صفحة  2006جاسم و جيريمي كوف لعام  زاير

 

 والنشاطات الغير أكاديمية الترفيهية الياتالفع

والمختبرات تراهم يلتقوا في المكان األكثر استعمال في بناية الكلية أال وهو نادي الكليه.    المحاضراتخارج أوقات    أغلبية طلبة العلوم
في هذا النادي يرتاح الطلبة والطالبات من عبأ محاضرات اليوم ويتسامروا وهم يحتسوا كوب شاي حليب ام شاي سادة أم البيبسي 

أهم قطعة أال وهي المسجل    توجدو ساندويجات وحلويات. في داخل النادي  أوالكوكا. النادي بداخله حانوت يقدم و جبات خفيفة ساخنة  
ط ألي مغني آخر  يالكيمياء( األخت إبتسام الخضيري. بالطبع التسمع هنا شر  وفرع الحيوان )أ  رعاية تلميذةللشرائط الغنائيه تحت  

ذكريات عن أغاني أم   1966-1961 خالل سنين  غير شرائط غناء سيدة الغناء أم كلثوم. ولطلبة العلوم عامةً والجيولوجيا خاصةً 
يكون ر سيفك تاسمع أُغنية "سيرة الحب" فبدون    اذكريات ستدور ببالي عندم  تسألني عن ايلو  وخالل تلك السنين.    رتظه  تبالكلثوم  

 ، في كلية العلومسنين مسيرتي  خالل  أغاني جديدة ألم كلثوم    رتظه(  األغنية  انطالقهو عام  )و  1965: سفرة األردن عام  الجواب
 .في الكلية والسفرات الجيولوجيه  التي قضيتها  الست  بالسنواتأغاني أم كلثوم  تذكرني  وللسنين الخمسة والخمسين الماضية في الغربة  

 
 الرياضية الياتالفع

جي كلية التربية الرياضية كان واجبهم العناية يخر ن  مأتصور  من شخصين    يدارالرياضية    الياتالفعقسم    آنذاككان في كلية العلوم  
المنافسات بين فرق كلية العلوم   كألعاباما منظمة    الياتالفعالتدريسي واإلداري للكلية. كانت    والكادرالرياضية للطلبة    بالمستلزمات

ظم. المشرفين اإلثنين كانوا دائماً الفردي الغير من   لالستعمالمفتوحة    والخدماتوالكليات األخرى بجامعة بغداد. كذلك هذه المرافق  
 .موجودين للمساعدة وإعطاء النصيحة

ونة من ساحة نظامية لكرة السلة وكرة الطائرة وساحات للتنس وطاوالت  ككانت هذه األجهزة والمرافق الرياضية خلف بناية الكلية م 
 .للكلية اعيماالجتناية قرب النادي بكرة المنضدة موزعه في ال

يقام سنوياً في شهر ابريل )نيسان( من كل سنة. خالله تدور منافسات   الذيالرياضية في الكلية كان "يوم الرياضة"    لياتاالفع  أبرزمن  
 .م المختلفةقسافي ذاكرتي هو سباق شد الحبل بين اساتذة اال بقي الذيو أبرزهمرياضية ودية بين األقسام ومن 
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 االجتماعيةالسفرات الترفيهية 

  وطالبات الهندية تجمع عدد كبير من طالب    وسدةقامت كلية العلوم بنشاطات ترفيهيه اجتماعية عديدة اتذكر منها سفرات للحضر  
 .غربمقرب ال العودةواألقسام. كانت هذه السفرات تستغرق يوماً واحداً من الصباح  ومعيدي الكلية من

 

 ( -1964جبل حمرين )تشريت الثاني -لرابع في معسكر انجانة تمثيلية تعبر عن الحياة الحقلية الجيولوجية للصف ا

  طالب   واشترك فيها أكثر  1964اقيمت هذه التمثيلية في مسرح نادي كلية العلوم في األعظمية في امسية من شهر تشرين الثاني عام    
لحياة الطالب الجيولوجي الحقلية في جبل   دراماتيكية،بصورة    تجسيم،. والهدف من هذه التمثيلية هو  آنذاكجيولوجي    ةالرابعالمرحلة  

ساخنة   طينية،حمرين في النهار اثناء العمل الحقلي المجهد وليالً يحاولون الحصول على قسط من الراحة والنوم في بيت يشبه خرابة  
على األرض مباشرة   لينامبطانية  في الليل الصحراوي القارص البرد. ترون غالبيتنا يحاول يلف نفسه بكم    وباردةاثناء النهار الحار  

يبدأ الهدوء بعد ان يكف   بارد،والبعض والدته عملت له كيس نوم. باإلضافة الى تعب اليوم ومحاولة تحضير العشاء والنوم في مكان  
رات غنائهم )كل واحد من عندنا كان يتصور نفسه يوسف عمر أو ناظم الغزالي(. بعد ان نخلد للنوم تظهر انواع الحش  عن افراد الصف  

عضالتها عبر ارضية الخرابة. وفي التمثيلية تلسع العقرب أحد   ض روتستعمن الصراصر العمالقة السوداء الى العقارب السوداء  
وفي أثناء العمل الحقلي في النهار نشاهد أيضاً التفاعل والخالفات   ضجة.نومه فيصحى من نومه العميق صارخاً ويثير    الطلبة أثناء

 .بين أعضاء )أفراد( الفريق الحقلي

 

 بقلم الفحم ظليلورشة تعلم الرسم والت

ذ كان في الكلية مرسم يديره الفنان الرسام التشكيلي العراقي حافظ الدروبي. لما كنت في السنة الرابعة نظم بروفسور بولتن مع األستا
بالقلم الفحمي األسود لطلبة السنة الرابعة للجيولوجي. الغرض من هذه الورشة هو تطوير   ظليلحافظ الدروبي ورشة تعليم الرسم والت

التي تعلمتها من   ظليلالرسم والت  وطرقبه من طلبة المرحلة الرابعة.    سال بأقابليتنا بالرسم الجيولوجي الحقلي الحر. اشترك عدد  
 .ت جداً ذات فائدة حقليةهذه الورشة كان

 
  1965-1966معيداً بالقسم

بعد خدمة سنتين    و  االحتياط،خدمة  ب  غير مشمولين  االثنينبعد التخرج رشحت كمعيد )مع جنان توما سلومي( في قسم الجيولوجيا. كنا  
اتضح لي بأنني أضيع وقتي لعدم استغالل   ستة اشهربعد خدمة    ، ولكندكتوراه بالغربالاستحق بعثة حكومية لدراسة  يفترض ان  

قابلياتي بصورة صحيحة بالقسم. لذلك بدأت أقدم على جامعات في الواليات المتحدة وكندا للدراسة مع العمل كمعيد في نفس الوقت 
. جائني عرض وبالمقابل لشغلي كمعيد الجامعة تدفع كل اجور دراستي وتدفع لي مرتب شهري يكفيني للمعيشة وأنا أتابع دراستي

. انهيت الماجستير  لدراسة الماجستيرمغري من جامعة برتش كولومبيا بمدينة فانكوفر على الساحل الغربي )المحيط الهادئ( لكندا  
الدكتوراه. للعلم كانت شهادات جامعة بغداد العلمية   لدراسةثم انتقلت الى جامعة البرتا في مدينة ادمنتون بالبرتا, كندا    1968عام  
 .في معظم جامعات الغرب بهايعترف ك آنذا

  ناهدة دكتورة  وبإشراف ال  يمياءمادة الجيوكفي  (.  1966-1965علوم جامعة بغداد لسنة دراسية واحدة فقط )العملت كمعيد في كلية  
من هذه التجربة كمعيد. كذلك عملت كمعيد في مادة الجيولوجيا الحقليه   القرغولي. وال أتذكر ماهو الذي علمته للطلبة و ماأستفاديت

وحسب ما أتذكر كانت تجربة مفيدة للطرفين المعيد والطلبة واإلحساس باإلنجاز الموجب.  في نهاية هذه السنة قررت االستقاله وعدم 
في جامعة برتش كولومبيا   للدراسة على الماجستير  غادرت العراق  1966االنتظار سنة ثانية.  وفي اليوم األخير من شهر آب لسنة  

وقد حصلت على    1973ثم انتقلت الى جامعة البرتا في كندا لدراسة الدكتوراه والتي انجزتها عام    1968والتي حصلت عليها عام  
الكندية لجيولوجيا   من الجمعية  1973و عام    1968نفط كندا لعام    اوجيولوجي   الرسوبياتاطروحتين في كندا بموضوع    أحسنجائزتي  

 .النفط
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 ر( الحاض -1973مسيرتي المهنية )
 

 :بعد التخرج عملت في الشركات والمؤسسات التالية .1

 1974-1973 . وزارة البيئة لحكومة البرتا. جيولوجي مياه جوفيه .2

 1976-1974 . شركة شيل الكندية لإلستكشافات النفطية.  جيولوجي استكشافات .3

 1977-1976 . مؤسسة المسح الجيولوجي الفدرالي الكندي. باحث جيولوجي للقطب الشمالي الكندي .4

 1978-1977. علم االرضمعهد الكويت لألبحاث العلمية. باحث جيولوجي في قسم البيئة و  .5

 1982-1978 . مؤسسة المسح الجيولوجي لمحافظة البرتا. مدير قسم الجيولوجيا الرسوبية .6

 1990-1982 . ندية لألستكشافات النفطية. مستشار لقسم اإلستكشافشركة هنتر الك .7

 1996-1990 . شركة سرت للنفط. ليبيا. جيولوجي استكشاف أول و خبير الصخور الرسوبية الفتاتية لغرب ليبيا .8

 .2004-1997 . شركة ارامكو السعودية. الظهران. مستشار جيولوجي أول .9

 .للحاضر -2004ولوجيا النفطية. كالكري, كندا. مدير شركة اإلستشارات والتدريب بالجي .10
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 االستاذ الدكتور الجيوفيزيائي حامد نصار السعدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التخصصية حيث مارست تخصصي    خارج العراق وعملت في المؤسسات العلمية الجيولوجيه  نابتداءا تخرجت ونلت شهاداتي العليا م
في جامعة بغداد مكانة خاصة لدي وكنت ارغب بالمساهمة   علم االرضالدقيق ولكن خالل جميع سنوات خدمتي في العراق كان لقسم  

 في نشاطاته وبالفعل تحققت امنيتي حيث ساهمت في الكثير من نشاطاته العلمية وباشكال متعددة وكنت اشعر فعال انني قريب من هذا
القسم  العمالق )القسم الذي يقع على عاتقة بناء الكوادر التي تهتم بالعمل ضمن حقول الثروات الطبيعة للعراق( وبشكل جميل وذلك  
المباشرة في  النفطي. والنسبة السهاماتي االساسية  النفطية التخصصية واهتمامي بفعآليات االستكشاف  بحكم عملي في المؤسسات 

م الجيولوجيا فقد كنت متواصال مع الزمالء االعزاء في قسم الجيولوجيا منذ ان كانت كلية العلوم عندما كانت في الفعآليات العلمية لقس
عاما واستمر تعاوني مع القسم بعد انتقاله الى الجادريه .تعددت وتنوعت   60ساحة عنتر في االعظمية في اوائل الستينات قبل حوالي  

هذه السنين العزيزه والجميله الطوال كانت المشاركه الفعالة والعلمية الرصينه في العديد من مساهماتي مع قسم الجيولوجيا خالل  
مشاركات وخاصة  العلميه  في    يالمجاالت  البحوث للاالعديدة  تقييم  وفي  والدكتوراه  الماجستير  طلبة  امتحانات  على  المشرفة  جان 

الق الى  اضافة  العلمية  والترقيات  النشر  الغراض  الكورسات الجيولوجية  وتدريس  للقسم  الثقافيه  البرامج  ضمن  المحاضرات  اء 
( واالشراف على طلبه مشاريع 2001-1974التخصصية لطلبة الدراسات العليا والتقرب من المشاريع البحثية للقسم وخالل الفترة )

 1999كتوراه )المرفق(. وفي العام  لجنة من لجان امتحانات طلبة الماجستير والد  25طلبه الدراسات العليا كما اشتركت في حوالي  
 الجيولوجيا ( لطلبة الماجستير في قسم  Seismic Stratigraphyحسب ما اتذكر( قدمت كورس الطباقية الزلزالية )  2001)او في  

في عام   المشرف على رسائل طلبة  اربعة طالب كما كنت  بغداد وكانوا  دكتوراه وطالب   2001جامعة  )طالبة ماجستير وطالب 
من المسيرة العلمية للقسم ... متمنيا للقسم كل النجاح والرفعة   ير ودكتوراه( وكانت جميع هذه النشاطات تشعرني باني جزءاً ماجست

 . بين اقسام الجيولوجيا في العراق والعالم
 

جستير والدكتوراة لنخبة ادتي الماه جان  التي ساهمت بها بكل ثقة واعتزاز هي مناقشة اطاريح  طلبة الدراسات العليا لنيل ش لادناه ال
الء واالخوة الجيولوجيين في القسم والذين افرح جدا بسماع اخبار نشاطاتهم العلمية في العراق وحول العالم واشعر معزيزه من الز

 .بالفخر باني كنت جزءا من مسيرتهم العلمية
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 مجال رسالة البحث الدرجة اسم طالب الماجستير  تاريخ  ت
 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( حافظ عباس علي غالب 23/2/1974 1

 تحليل سالسل زمنية  ماجستير )جامعة بغداد( فاطمة فيصل شخير 24/6/1982 2

 مغناطيسية  ماجستير )جامعة بغداد( احمد مسلم عطاهلل 27/4/1986 3

 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( نجم عبد الحسين نجم 15/11/1988 4

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( عماد عبد الرحمن الهيتي 26/8/1990 5

 رسوبية  دكتوراه )جامعة بغداد( بكر هاشم رسول 3/11/1994 6

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( مصطفى محمد انور  9/1/1994 7

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( ا نوال عبد الرض 7/7/1996 8

 جذبية دكتوراه )جامعة بغداد( احمد شهاب البناء  18/8/1996 9

 مكمنية  ماجستير )جامعة بغداد( بان صالح مصطفى 28/8/1996 10

 مغناطيسية  ماجستير )جامعة بغداد( ظافر عبد اللطيف الخطيب  9/10/1996 11

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( عيسى  عبد هللاعامر  31/10/1996 12

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( فالح حسن محسن  23/11/1996 13

 زلزالية هندسية  دكتوراه )جامعة بغداد( احمد سفيان محمد   26/6/1997 14

 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( حيدر البهادلي  20/7/1997 15

 جذبية ماجستير )جامعة بغداد( علي مكي حسين 18/11/1997 16

 تكتونية  ماجستير )جامعة بغداد( عبد الكاظم حيثوم مرزوك  10/12/1997 17

 جذبية ماجستير )جامعة بغداد( امين ابراهيم حسون 16/12/1997 18

 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( اياد فاضل عباس 26/5/1998 19

 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( ليث عبد الرحمن عبد الجليل  9/6/1998 20

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( سعد خليفة علي  17/2/1998 21

 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( عبود سليمان احمد 15/7/1998 22

 جذبية ماجستير )جامعة بغداد( سعد يوسف يونان 27/7/1999 23

 زلزالية  ماجستير )جامعة بغداد( سهيلة عباس حسن 7/1/2001 24

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( عزالدين نجم الدين محمد 1/3/2001 25

 زلزالية  دكتوراه )جامعة بغداد( ليث عبد الرحمن عبد الجليل  26/8/2000 26
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 قسم علم األرض 

 لوحة الختام

 
 العلميالدليل  األعزاء  يشرفنا ويسعدنا ان نعرض بين ايدي القراء    علم االرضقسمنا العزيز قسم    لتأسيسبمناسبة الذكرى السبعون  

ان هذا الجهد المتواضع والذي استغرق انجازه العديد من االشهر وبالتعاون والتنسيق التام   .200بصفحاته  علم االرضالشامل لقسم 
 هعلمن مره يج  أكثريدت صياغته وتدقيق محتوياته  والجهات ذات العالقة ضمن الكلية والذي قد اع  ومنتسبيهوالمباشر مع ادارة القسم  

العراق وذلك من خالل رفد المجتمع العلمي العراقي   التنمية فييعكس وبشكل حقيقي ودقيق عطاء هذه القسم العريق في دفع عجلة  
ف االختصاصات ومن بمختلومن خريجي الدراسات االولية والمئات من خريجي الدراسات العليا )الماجستير/الدكتوراه(     باآلالف

في العديد من    علم االرضمن اقسام    اسست العديدذكور واناث. ومن خالل خريجي هذه المؤسسة العلمية العريقة ... المؤسسة االم...  
ً الجامعات العراقية كما اعطت   محتويات هذا الدليل   دراسةجل ثمارها الى العشرات من كليات العلوم في الدول العربية. ان    ايضا

 بسيطةاقسام الكلية االخرى اي بكلمه    القسم بينعن موقع    واضحةر وبوضوح االتجاه التدريسي والبحثي للقسم كما يعطي صوره  يؤش
االتجاه الذي يسير القسم نحوه( لذا في   وما هوهو )  يوإستراتيجان هذا الكتاب سيؤشر ويجيب في نفس الوقت عن سؤال حساس  

تصورنا ان هذا الكتاب يجب ان نتعامل معه ليس ككتاب عادي بل مصدر اساسي للعمل الجامعي اليومي حيث يمكن الرجوع اليه في  
 حاالت كثيره وكما يلي:  

  

      مما يجعل منها  علم االرضقسم . ان صفحات هذا الدليل قد ضمت على كم هائل من االوليات والمعلومات الدقيقة لمسيرة 1
 العلمية االخرى في   لألقسامللعملية االدارية والعلمية  التطويريةمرجعا اساسيا لرئاسات االقسام والوحدات في رسم السياسات     
 الكلية     

 ويضعها بين ايدي صورة للواقع العلمي للقسم  أحدثسيرسم  ألنه. ضرورة التحديث السنوي للكتاب من قبل رئاسة القسم 2
 مستقبال.متخذي القرار ضمن ادارة الكلية والجامعة والوزارة عند طلب اي دعم     

 الى )البعثات / الزماالت / فرص التدريب( مقارنة مع الواقع العلمي للقسم   المستقبلية. ان الكتاب يساعد في رسم حاجة االقسام 3
  العلميةوالمطلوب توفرها لتطوير في بعض االتجاهات  متوفرةتصاصات الغير لسد النقص في بعض االخ الحاليةواحتياجاته    

 على معطيات الدليل. اً للقسم المعني اعتماد    

 . يساعد الكتاب في رسم سياسات عن امكانيات الفعلية استيعاب اعداد طلبه الدراسات االولية وبما يتناسب مع الواقع العلمي 4
 للقسم. التحتيةوالتقني والبنى    

 .  يساعد الكتاب في رسم سياسات عن امكانيات استيعاب اعداد طلبة الدراسات العليا واالختصاصات وكذلك في رسم تفاصيل 5
 حيث توفر ا يوالمشرفين وبما يتناسب مع واقع القسم العلمي الفعل البحثيةالكورسات وتوزيع الطلبة على المجاميع     
 لمختصين وتوفر المختبرات المطلوبة.     

 . يمكن اعتماد الكتاب كمرجع لكافة االقسام العلمية لكليات العلوم في الجامعات العراقية للتعرف على االسماء والتخصصات 6
 )   العلميةبهم في العديد من االمور  لالستعانةااللقاب العلمية للكوادر العلمية العاملة في مختلف القطاعات العلمية في الكلية    
 قوم علمي / لجان امتحانيه / استشارات علميه / غيرها(. تقييم بحوث / م    

 . توفير قواعد المعلومات العلمية عن القسم لتوسيع قاعدة التعاون البحثي والتدريسي بين التدريسين والباحثين في اقسام  7
   العراقيةاالخرى في كليات العلوم ضمن الجامعات  علم االرض   

 لية عمل وحده مراقبة كفاءة االداء العلمي للكليةآالمام وبشكل كبير . ان الكتاب سيطور ويدفع الى ا8
   لبعض الكتب اليومية التي ترد من الجامعة والوزارة والمباشرة السريعة اإلجابة. 9 

 . امكانية تحديث محتويات الدليل سنويا من قبل رئاسة القسم لتكون الكلية دوما على حافات التحديث لمفردات الكتاب. 10

      )احصائياتومحتويات الكتاب من خالل االجتهاد في تصميم عدة مفردات تضاف الى الكتاب  مفردات. امكانيه تطوير 11
      االجتماعية/ االنترنيت / الجوانب  )المكتبةمن  الطلبةمن قبل  العلمية/ تفاصيل استخدامات مرافق القسم  بأنواعهاااليفادات      



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 196- 

 

 قسم علم األرض 

      / تطوير وتحديث المختبرات /  المطلوبة األجهزة/  للكلية التحتية/ واقع البنى  الرياضية/ الجوانب  تدريسيةال والهيئات للطلبة     
 / غيرها( الن هذه المفردات ستلقي الضوء على جانب اخر ومهم من  العلمية/ عدد ودرجات الترقيات  المنشورة البحوثعدد      
 مسيره القسم      

 . ان صفحات هذا الكتاب قد حوت على كم جيد من االوليات والمعلومات الدقيقة لمسيرة الكلية ومكونات هيكليتها االدارية مما  12
 االدارية  العملية ايضا للمهتمين ايضا في رسم سياسات تطويريجعل منها مرجعا اساسيا للباحثين في تاريخ مسيره القسم و      
 والعلمية للقسم     

 االوليات والمعلومات الدقيقة لمسيرة القسم ومكونات هيكليتها االدارية مما ي  كم من. ان صفحات هذا الكتاب قد ضمت على 13
 االدارية والعلمية للقسم العملية لتطوير ليةالمستقبجعل منها مرجعا اساسيا للمهتمين ايضا في رسم السياسات       

  الجامعية القناة/   الجامعةاالم / مجلة  الجامعة جريدةعن هذا الكتاب ضمن جميع مصادر االعالم العلمي ) الكتابة. ضرورة 14
 (اوغيره الفضائية     

 الرعيل االول من التدريسين الذين حصرت اسماءهم في هذا الكتاب مع استمرار  بأسماء. التفكير وبعمق باالهتمام الخاص 15
 مستقبال  المسألةالتوثيق لهذه       

 القصوى من عطاءاتهم وخبراتهم خالل   االستفادة آلياتالمتمرسين المذكورين في الكتاب ورسم  األساتذة. االنتباه الى واقع 16
 مسيرتهم العلمية في القسم       

 والتي سترد ضمن الكتاب  الواردة )العلمي واالعالمي( اضافة الى حركة الترقيات العلمية  بأنواعه. ان مؤشر النشر العلمي 17
 للقسم وباي من االتجاهين.  المتقدمةالعلمية   الحركةعند تحديثه السنوي ستشير الى       

   كعناوين الموجودةالدراسات العليا  روحاتالعلمية للقسم من خالل المئات من اط للحركة. ان الكتاب سيوثق النشاط الهائل 18
 مخرجات هذه االطارح الى   إليصالليه آ على رفوف مكتبة الكلية والجامعة لذا سيؤشر الدليل عن ضرورة عن  والموجودة      
 لها  رال حصة وفي حال التعامل مع هذا المؤشر من الدليل بشكل ايجابي ستفتح ابواب جديده الجهة او الجهات المستفيد     
   لألقسامللكلية وكذلك  العلميةوفي هذا فوائد ايجابيه مباشرة للباحثين من الكوادر  العلمية الدولةللتعاون مع مؤسسات      
 للكلية وللمكتب االستشاري بشكل خاص.  العلمية     

 

هم في الكتاب ؤامونختتم كلمتنا هذه بتثمين عطاءات التدريسين والباحثين ضمن قسم علم االرض بكوادرها الحالية والذين ذكرت اس
 فلوالهم لما بلغ قسمنا هذا المستوى الرفيع 

 

المتواضع إال    نختتم هذاال يسعنا ونحن   السنوات راكمة على مر  خبره مت  إنهان أشير إلى إن الخبرة التي ميزت هذا القسم  أالجهد 
والتي مرت خاللها الكثير من األسماء العزيزة علينا جميعا وأود ان اعبر نيابة عن جميع الزمالء في القسم عن الكثير من    الماضية

والثناء   والشكر  لهم    والوفاء االعتزاز  من   كأشخاصمنا  المئات  على  واإلشراف  العلمي  والبحث  التدريس  في  ولجهودهم  وعلماء 
انه سميع الدعاء.... ورحم   وأكرمهمحفظهم هللا عز وجل اينما يكونون واعزهم    المتميز ...صرح هذا القسم    وإعالءائل الجامعية  الرس

 من غادرنا منهم  

 

 وهللا الموفق 
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 قسم علم األرض 

 

 

 
 
 

 

 

 السيرة الذاتية للمؤلفين
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 قسم علم األرض 

 الدكتور مقداد حسين على الجباري  االستاذ                                      

 

 

 

      

 

 

 التغيرات المناخيه   -البيئة    -المائية الموارد 

Marwan_aljabbari@yahoo.com 

 1972 / / كلية العلوم / جامعة بغداد  سالبكالوريوحاصل على شهادة 

 1978 المتحدة عامحاصل على شهادة الدكتوراة / المملكة 

حيث حصل على شهادة الدكتوراة من كلية العلوم /  1974بعث الى المملكة المتحدة )بريطانيا( إلكمال دراسته العليا في تشرين اول  
 1978 بتخصص الهيدرولوجيا في اب اأسكوتلندجامعة دندي / 

 1980 المتحدة عامالمملكة  نالدكتوراة محاصل على شهادة ما بعد 

 (2012 – 1980)بغداد عضو هيئة تدريسية / كلية العلوم / جامعة 

 ذات طابع علمي 2عدد  وموسوعاتكتب علمية في مجال علوم المياه  13مؤلف ل 

 األمريكية رجية  بحث علمي في المجالت العلمية التخصصية العراقية والعربية والعالمية اخرها ضمن مجله وزاره الخا  122ناشر ل  

 العراق وداخلخارج  العلميةمن المؤتمرات والندوات  200من  أكثرخالل خدمته الوظيفية شارك في 

 ه رسائل ماجستير ودكتورا من 24مشرف على 

 علمي ضمن الوزارات التخصصية في العراق ومشروع دراسة 84من  بأكثرالوظيفية شارك  خدمتهخالل 

 العلمية العراقية والعربية واالجنبية  من الجمعياتعضو في العديد 

 مؤسس للعديد من المنظمات الغير حكومية  (NGOs) العربيةالعاملة في مجاالت الموارد المائية في العراق والمنطقة 

 ( سنوات  أربعلمدة ) المائيةد الموارد المائية العراقية / وزارة الموار ةسكرتير مجل

 (2012 – 2010) رئيس هيئة تحرير المجلة العراقية للعلوم / كلية العلوم / جامعة بغداد
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 قسم علم األرض 

 2012 / 7/ 18 متقاعد في

المواضيع  العديد من  العليا وكذلك  والدراسات  االولية  الدراسات  لطلبة  )النظرية والعملية(  الدراسية  المواد  العديد من  بتدريس  قام 
 (2012 – 1980) من بغداد للفترة جامعة // كليه العلوم  علم االرضضمن قسم  الدقيقة التخصصية

المحاضرات التخصصية والمشاركة في اللجان االمتحانية لطلبة الدراسات العليا قام بتدريس عدة كورسات اضافة الى القاء العديد من  
 الجامعات ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية  اقسام وكلياتضمن العديد من 

زارة البيئة / وزارة )وزارة الموارد المائية / و  العراقيةخالل خدمته الوظيفية عمل كاستشاري ضمن العديد من الوزارات التخصصية  
 ( الزراعة / وزارة الدفاع / وزارة التخطيط / وزارة الصناعة / وزارة الداخلية

 ( سنوات أربعتسلم خالل فتره عملة الوظيفي منصب مدير العالقات الثقافية في جامعة بغداد ولفترتين )

 ( جامعة بغداد ولفترة واحدة )سنتينفي كلية العلوم في  علم االرضتسلم خالل فتره عملة الوظيفي منصب رئيس قسم 

 ( اختراع من وزارة الصناعة )ايجاد مواد بناء مناسبة لبناء وتطوير واقع تنميه السكنية في االهوار براءةحاصل على 

 ( سنوات أربعللعلوم والتكنولوجيا االماراتية في العراق ) العربية المؤسسةمدير 

 كتاب شكر وتقدير من مختلف الوزارات والمؤسسات العراقية 189من  أكثرحاصل على 

 مقوم علمي للمئات من البحوث والتقارير العلمية في العراق والعالم

 2001 لعامحاصل على جائزة الدولة للبيئة 

 2005 حاصل على جائزة االستاذ االول في كلية العلوم / جامعه بغداد

 2003 صة في المياه ضمن منظمات االمم المتحدة بعد عامعمل ضمن مشاريع القطاعات المتخص

 الوطني للمطابقة الجيولوجية مثل: البرنامجعضو في العديد من المنظمات الدولية 

 البرنامج الوطني العراقي الهيدرولوجي

 عضوية الجمعية األمريكية لجيولوجي النفط

 البريطانيةنقابة الجيولوجيين 

 ن والجمعية الجيولوجية العراقيةنقابة الجيولوجيين العراقيي

ETIC   ومقرة   الفرات ودجلةاسس مع مجموعة من الخبراء الدوليين البرنامج الوطني لالستخدام االمثل للموارد المائية في حوض
 في )جامعة انقرة( تركيا 

 2014 – 2013 عمل خبيرا ضمن منظمة اليونسكو / منظمة االمم المتحدة
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 قسم علم األرض 

 لكبيسيا يمنال شاكر عل ةاالستاذ الدكتور
 الشهادات العلمية  

 1985بكالوريوس علوم جيولوجي من جامعة بغداد عام  .1
 1993ماجستير جيومورفولوجي من جامعة بغداد عام  .2
 2000دكتوراه جيولوجيا تركيبية من جامعة بغداد عام  .3

 
 الوظيفة واللقب العلمي 

 1986عام جامعة بغداد  -رض ال افي قسم علم عاون جيولوجي م .1

 في جامعة بغداد 1993مدرس مساعد عام  .2

 في جامعة بغداد  2000مدرس عام  .3
 في جامعة بغداد   2005استاذ مساعد  .4
 في جامعة بغداد  2014استاذ  .5
 ولغاية اليوم  2018في جامعة بغداد منذ عام  األرضرئيس قسم علم  .6

 
 لنشاطات العلمية ا

 الجيولوجيين العراقيين  نقابةعضو  .1
  علم االرضل األوروبي االتحادعضو  .2
 عضو جمعية مهندسي النفط العالمية  .3
 عضو هيئة تحرير المجلة الجيولوجية العراقية  .4

 جامعة ذي قار -مجلة كلية العلوم  عضو هيئة تحرير .5
 شتراك بعدة مؤتمرات خارج العراقاالرئيس عدة مؤتمرات وندوات داخل العراق مع  .6
 دكتوراه   وأطروحةرسالة ماجستير  28شراف على أكثر من الا .7
 ت محلية وعالمية رصينةبحثاً في مجال  50نشر أكثر من  .8
 واطروحة دكتوراه داخل العراق وفي أوروبا. لجنة مناقشة رسائل ماجستير 60شتراك في حوالي الا .9

 
 المشاريع االستشارية 

 دراسة أجريت لصالح هيئة الكهرباء. (1993)سنة  استخدام مياه التبريد من محطة الشمال الحرارية في الري -1

واستقرار المنحدرات لمواقع تخزين المضخات المقترحة لمحطة توليد الكهرباء في راوة شمال   دراسة جيومورفولوجية -2
 . ( دراسة أجريت لصالح هيئة الكهرباء2000) كحول سنةسد صدام وم

( 2000)سنة  لمنطقة الواقعة بين الموصل والقيارة باستخدام الصور الجوية وصور األقمار الصناعيةادراسة هيكلية  -3
 يت لصالح هيئة الكهرباء. دراسة أجر

 .انيت شركة الب  لصالح( 2000)سنة  لنهر العظيم باستخدام بيانات األقمار الصناعية الرقمية مورفولوجيةدراسة هيدرولوجية و -4

في مشروع استكشاف وادي حوران في الصحراء الغربية بالتعاون مع كلية اآلداب / جامعة بغداد ومكتب اآلثار العام شاركت   -5
 (. 2000)سنة لعامة للمسح الجيولوجي والتعدين والشركة ا

 .نيات ( لصالح شركة الب 2002)  سنة  دراسة بيئية لحوض نهر دجلة بين الموصل ومنطقة الشرقاط -6

 مكتب االستشاري لجامعة بغداد.صالح ال( ل 2002)سنة سطح لمنطقة خزان اجبيل المقترحة الدراسة جيولوجية  -7

  مركز البحث والتطوير البترولي،صالح ( ل 2014) سنة  على مياه نهر دجلةوتأثيرها  الهيدروكربونات المحقونةدراسة مخلفات  -8
 وزارة النفط، العراق. 

 
 الكتب المؤلفة 

 ( 2021) المتغير كتاب وجه األرض ترجمة  -1

 ( 2021) مدخل في البنية األرضية )التكتونك( كتاب -2
 

 استاذة الجيولوجيا التركيبية والمورفوتكتونكس 



 

                                                            
 

 

============================================================ 

 

 

======================================================================

 اي بلد في العالم  في والتنمية القومية الثروةاساس  وه علم االرض

 - 201- 

 

 قسم علم األرض 

   قصيدة الختام
 

 
 

 ي شاعر القسم / الدكتور امين الياس
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 قسم علم األرض 

 نشيد جامعة بغداد 

 
 
 
 

 
 ِمدادُ النخيل 

ـَق من جوهــري وخطَّ العُلوَم على دفتري   عطاٌء تدفَـّ

عطـاردَ والمشتري فطافْت ببغدادَ شمُس العاُل أضـاءْت   

 بعلِمِك تُسمو جميُع الدُنا وشمٌس تجلَّى بها مجدُنَا
 بهمِس النخيِل غفا مهدُنَا
 فيا جامعاُت بها أكبري 

 بأقواِس مجدِك يشدو السحاْب وتحنو عليِك سطوُر الكتابْ 
 فجامعةَ الُحّبِ زهَو الشبابْ 

 تسميِت بغدادَ فاستبشري 
  هواِك شداهُ الحمامْ تغنَّاِك ِعشقًا رفيُف الغراْم هديلٌ 

 تعاليِت صرًحا بداِر السالمْ 
 بسفِر الحضاراِت إْن تسفري 

 بألِف الليالي غدْت شهرزاْد أرتْنَا صنيَع الرجاِل الِشدادْ 
 نشيُخ ونْفنَى يجفُّ الِمدادْ 
 وتبقيَن حسناَء لم تكبُري 

  

 الدكتور أحمد الفرطوسي  :كلمات
 الموسيقار إبراهيم السيد   :الحان
 الدكتور حكمت العبودي :إخراج
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 قسم علم األرض 

 محتويات ال سي دي المرفق بالكتاب
 

 )بشكلها النهائي( نسخة من الموسوعة الصادرة 

 شعارات جيولوجية 

 معلومات اساسية عن العراق 

 المكتبة الصورية الجيولوجية العراقية 

 مكتبة الخرائط الجيولوجية العراقية

 علم االرض صور التخرج الجامعية المركزية السنوية لطلبة قسم 

 مجاميع من صور العمل الحقلي للطلبة 

 لة التدريبية الجيولوجيةحمال

 نات طلبه الدراسات العلياصور امتحا

 2021و 2020والمركزية   العراقيةصور الرقمنة 

  العراقية الجوية/ شبكة االنواء  العراقيةالمحافظات  ضمن كافة الجويةء ااالنو

 / الهيئة الوطنية للسكان / وزارة التخطيط العراقيةمعلومات عن السكان ضمن المحافظات 

 التعاون معها والحصول على الدعم المالي للبرامج العلمية  آلياتمنظمات االمم المتحدة العاملة بالعراق و

 متابعه اعمال منظمات المجتمع المدني التخصصية   آلياتتشكيل و آليات

 كتابة السيرة الذاتية آليات

 ية للطلبةكتابة المشاريع العلم آليات

 )مستقبال(  العلمية االفتراضيةالمعاهد  تأسيس آليات

 )مستقبال(  الجامعية االفتراضيةمكتب الخدمات   تأسيس آليات

 ورشة عمل تخصصيه نموذجيه / مثال: )مشروع الشرطة البيئية(
 

 
 

 
 

 

 Department of Geology 

 علم االرض قسم 
Website:  https://sc.uobaghdad.edu.iq/?page_id=7168 

 Geoinfo@scbaghdad.com Email:   
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 قسم علم األرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




