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    وتوصيف اخلرجينييف قسم التاريخ الشهادات املمنوحة  /م

  : االتيةمينح قسم التاريخ الشهادات العلمية املعرتف بها 
  : سالبكالوريو :أوال 

المؤسسات التعلیمیة بكافة في عون بكافة حقوقهم وامتیازاتهم في العمل تان خریجي قسم التاریخ یتم         
 وتقدیم ، وراحتهاإلنسانجدارة في عملهم في المدارس التعلیمیة التي تصب في خدمة ا بالفعل اثبتو و،فروعها

 دأبما بهدف تطویر  ، مشاریع منجزة على ارض الواقعإلىالدراسات المتعلقة حول اختصاصهم لتحویلها 
   .. من تطویر لهذا البلد العریقأساتذتهمعلیه 

  : التاريخ باالتيقسم يوصف خريج 
 والذي ، وحصل على شهادة البكالوریوس، في قسم التاریخاألكادیمیة دراسته أنهى الخریج الذي هو         
 بالتخصصات المختلفة بنجاح ة من ممارسة المهن ذات العالقنهمكت من المعلومات أرضیة دراستهذ اكتسب من

 ، هذا الجانبفيالتي تؤهله للعمل  هذه المعلومات من ان یشغل احد الوظائف او المراكز بحیث تمكنه ،تام
ل منه ركیزة یستند  التربیة وغیرها التي تجعوأسس اإلنسانكحقوق  األخرىوكذلك دراسة المواد اإلنسانیة 

 فأن خریج قسم التاریخ یجب ان یتمتع بالمعروفة ،المفهوم الوصفي وعلى هذا األساس او  ..علیها المجتمع
  : االتیة

 بالتطبیق األساسیةالمعلومات هذه على ربط   والقدرة، واسعة في المجاالت التعلیمیةامتالك معلومات         
من البحث التي تمكنه  المتاحة واألجهزة الوسائل باستخداموامتالكه المهارة فیما یتعلق  ،في المجاالت المختلفة

ذ وتطویر الخدمات  والتي یعمل من خاللها على المساهمة في تنفی،ضمن التخصصات التاریخیة المختلفة
   ..جتمعالضروریة للم

  : اخلرجيني بني التأهيل والتوظيف
 تعنى بالتواصل مع طلبة قسم التاریخ في ،  األكفاءمن األساتذةلجنة مصغره في القسم شكلت          

ة من البرامج وورش  وتأهیلهم من خالل جمل، وخریجیهااإلنسانیةجامعة البصرة في كلیة التربیة للعلوم 
 الخاص والعام وتسویقهم ین بمد جسور التعامل بین الطالب وسوق العمل المتمثل بالقطاعى كما تعن،العمل
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 لمواكبة ، في بناء مجتمع متقدم ترتكز علیه جمیع مؤسسات الدولةاألمر الذي من شأنه ان یسهم ،ألیه
وف توظف مستقبال لخدمة بلدنا  ألجل تطویر قابلیاتهم التي س،التطورات العلمیة وتحدیث المعلومات للطلبة

  . .العزیز
  : برنامج العمل

  .تعریف الخریجین بلجنة متابعة الخریجین .١
 . قاعدة بیانات للخریجینإعداد .٢
 التابعة االجتماعيقع التواصل امو عن طریق ، بأنشطة القسم والجامعةعالمهمٕوا مع الخریجین التواصل .٣

 .للقسم
 .دورات تدریبیة للخریجینقامة إتوفیر برامج التعلیم المستمر عن طریق  .٤
 . حفل سنوي للخریجینإقامة .٥

 الخریجین والحرص على مشاركتهم ٕواعالم ،الرحالت والندوات وغیرها :  مثلاالجتماعیة األنشطةتفعیل  .٦
  . حتى یكون هناك ارتباط وتواصل مستمر بین الخریج والقسم،في هذه األنشطة

  :األنشطة االتية  تفعيل دور املستفيد النهائي من اخلرجيني واحلرص على مشاركتهم يف
 .تدریب الطلبة في أماكن العمل قبل التخرج .١
 .األنشطة الطالبیة .٢
 .توفیر فرص عمل لخریجي القسم .٣
 .المساهمة في الحفل السنوي للخریجین .٤
 . الطالب والخریجین لسوق العملإعدادبرنامج  .٥
 للوقوف على مدى رضا المؤسسات عن ،المؤسسات في خریجي القسم الستطالع رأي ت استبیاناإعداد .٦

 . خریج القسم في ضوء هذه االستبیاناتداءأ والعمل على تطویر ،مستوى خریجي القسم

 وعمل تحلیل لهذه االستبیانات للتعرف على مدى رضا لجنة القسم،استبیانات حول أنشطة  إعداد .٧
 في اللجنة أداء والعمل على تطویر ،ت العمل المختلفة عن هذه األنشطةواستفادة الخریجین ومؤسسا
 .ضوء تحلیل هذه االستبیانات

   ..بعة تنفیذهم لألعمال الموكلة لهم وتوجیههم ومتابلجنة القسم، على العاملین شرافاإل .٨

  :  القسمنشاطات جلنة
  .بعض المدارس في مركز المحافظة ونواحیهازیارة  .١

 . لطلبة القسمتطبیق بعض بحوث التخرجاالستفادة من ظة للتباحث حول مجلس المحافزیارة  .٢



 ٣

  .دعم الحكومة المحلیة في البصرة من اجل توفیر فرص عمل للطلبة الخریجین .٣

  .الحرص على مد ید العون للطلبة الخریجین في أماكن عملهم لالستفادة من خبرات أساتذتهم  .٤

  .فظة البصرةلبعض المواقع االثاریة في محازیارة علمیة  .٥

  : املاجستري والدكتوراه :ثانيا 
 التدریس في بإمكانیات ، قسم التاریخالدكتوراه المتخرج منوماجستیر یتمتع الحاصل على شهادة ال         

 االنخراط في فضال عن إمكانیة ، والمعاهد العراقیة المختلفةواإلعدادیةالمدارس المتوسطة والجامعات العراقیة 
 . .الوظیفي ضمن الشركات والمنشات العراقیة المتعددةساحات العمل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  


