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 إعداد
 اللغة العربيةرئاسة قسم 
1029-1010 

 المسؤوليات:
  إن إعداد الخطة العلمية يقع ضمن مسؤوليات السادة رؤساء األقسام والفروع العلمية وله

 بمن يحتاج من التدريسيين.أن يستعين 
  1022أن يراعى في إعداد الخطة انسجامها مع أهددا  واسدتراتيجيات خطدة الجامعدة-

1011 . 

 .تسلم بنسختين ورقية والكترونية موقعة من السيد رئيس القسم العلمي ومقرره 
 

 توقيتات مهمة:
  تشددرين  00-21تعدد الخطدة فدي بدايدة كد  عدام دراسدي وتسدلم إلدى الجامعدة خد   المددة

 األو .
  حزيددران 00يعددد التقددويم النهددائي للمتحقددط مددن الخطددة نهايددة كدد  عددام دراسددي وتسددلم فددي 

 .معزز بالوثائط والصور الدالة على تحقط االنجاز
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(9) 

 
 احملتويات

  الموضوع
  المقدمة(: 2)
  قسم النبذة عن (: 1)
  رؤية القسم ورسالته وأهدافه(: 0)
  رؤية القسم (: 0-2)
  رسالة القسم (:0-1)
  أهدا  القسم(: 0-0)
  الموارد البشرية في القسم :(4)
  أساتذة القسم(: 4-2)
  القسم (: موظفو4-2)
  (: االمكانات المادية1)
  المناهج الدراسيةتحديث (: 6)
  والكتب المؤلفة والمترجمة البحوث والدراسات(: 7)
  العليااألولية و الدراسات (: خطط القبو  2)
  المؤتمرات والندوات العلمية(: 9)
  االستحداثات(: 20)
  الترقيات العلمية )الجديدة أو المستمرة( (:22)
  االتفاقيات والتعاون الدولي( 21)
  اإلرشاد التربوي واألنشطة ال صفية (:20)
 وورش العمل احللقات النقاشية (24)

 

جراءات المواجهة المشك ت والتحديات التي تواجه القسم( 21)   وا 
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 املقدمة(: 1)
 قسم النبذة عن (: 2)
 رؤية القسم ورسالته وأهدافه(: 3)
 رؤية القسم (: 3-1)

تنمية القدرات الفكرية واللغوية التي تمكن أفراد مجتمعنا من التواصل باستعمال 

وتوظيف أسلوب الحوار الحضاري المتصل بتراثنا  وسائل الخطاب بين مكوناته ،

 العربي اإلسالمي وصوال إلى مستقبل أفضل .

 رسالة القسم (:3-2)
العمة   ،كليةة اداا في  لغة العربيةاصر الرئيسة لرسالة قسم الالعن منإن 
تأهي  الطالة  تةأهي    حا األهااف التي قامت عليها الكلية, والمتمث  فيأعلى تلبية 

 .تطلبات سوق العم مع مبما ينسجم علميا  
 -على ث ثة مرتكزات هي: لغة العربيةاألساسية لقسم ال المهاموتقوم 

وتسةليحهم بةةالعلم  للطلبةةالعمليةة التعليميةة: تةةوفير بيئةة تعليميةة ممتةةاز   .1

 لتطوير مستواهم الفكري وقاراتهم وجعلهم مسؤولين في المجتمع.

 الهيةأ البحث العلمي: تنشيط البحث العلمي من خ   مشاركة أعضةا   .2

ونشةةةر المعرفةةةة  تطبيقيةةةةال فةةةي أجةةةرا  البحةةةوث والطلبةةةةالتاريسةةةية 

 للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.

المسةةةتفيا  مةةةن  خامةةةة المجتمةةةع: توطيةةةا الع قةةةات مةةةع اوائةةةر الاولةةةة .3

من خ   تقايم األبحاث األساسية والتطبيقية وكذلك عقا  اختصاصاتهم

 ااخ  وخارج القسم. العلمية محاضراتالناوات وال

 
 أهداف القسم(: 3-3)
المحافظة على سالمة اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ، وتأكيد العالقة -أ

لضياع ، واللغة المصيرية  بينهما ، ألن القرآن الكريم هو الذي حفظ العربية من ا

 العربية تمكننا من الوقوف على أسرار التعبير القرآني .  
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(4) 

اإلسهام في ترصين الدراسات والبحوث في مختلف المجاالت بالسعي الن   - ب

 تكون لغتها لغة علمية واضحة وجميلة تعبر عن األفكار بدقة . 

رفد  تخريج باحثين لهم القدرة على نفع المجتمع بالبحوث والدراسات من أجل - ت

 العلم والثقافة .

نشر ثقافة اللغة العربية بين أبناء المجتمع وتأكيد أهمية االعتناء بها ، ألنها تمثل  - ث

 الوسيلة المثلى لمعرفة كنوز  التراث والحفاظ عليه .

التواصل الثقافي والمعرفي بين الجامعات في داخل العراق وخارجه من أجل  - ج

 مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت . 

 
 املوارد البشرية يف القسم :(4)
 أساتذة القسم(: 4-0)

 9191-1029(: م ك القسم بحسب المرتبة العلمية 2) جدو 

 اللقب الشهادة الرباعي واللقب االسم ت
 أستاذ دكتوراه علي كاطع خلف. د   .2
 أستاذ دكتوراه عقيل عبد الزهرة مبدر.د   .1

 أستاذ دكتوراه حميديحسن عبد عودة  . د  .0

 أستاذ دكتوراه حيدر جبار عيدان. د   .4

 أستاذ دكتوراه حسين عبد حسين حمزة. د   .1

 أستاذ دكتوراه رياض كريم عبد هللا. د   .6

 أستاذ دكتوراه عباسحسن عبد المجيد  .د  .7

 أستاذ دكتوراه عبد علي حسن ناعور. د   .2

 أستاذ دكتوراه تحسين فاضل عباس. د   .9

 أستاذ  دكتوراه وجدان صالح عباس. د  .20

 أستاذ مساعد دكتوراه عادل عبد الجبار زاير. د   .22
 أستاذ مساعد دكتوراه عدنان كاظم مهدي جاسم. د   .21

 مساعدأستاذ  دكتوراه د.  حسن ناظم عبد  .20
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(5) 

 أستاذ مساعد دكتوراه د. احمد عويز حسين  .24

 أستاذ مساعد دكتوراه د. عالء عبد األمير شهيد  .21

 أستاذ مساعد دكتوراه هناء عباس عليوي . د  .26

 أستاذ مساعد دكتوراه خالد توفيق مزعلد .   .27

 أستاذ مساعد دكتوراه ستار عبد هللا جاسم د.   .22

 أستاذ مساعد دكتوراه مديحة خضير كاظم. د    .29

 أستاذ مساعد دكتوراه سلمان صبار باني . د  .10

 أستاذ مساعد دكتوراه وئام كاظم جواد سميسم د .   .12
 أستاذ مساعد دكتوراه ظاهر محسن جاسم د .  .11
 أستاذ مساعد دكتوراه ميرحيدر عبد الحسين  د  .10

 أستاذ مساعد دكتوراه مصعب مكي عبدد.  .14

 مدرس دكتوراه احمد كاظم جواد . د  .11
 مدرس دكتوراه احمد كريم علوان. د  .16

 

 1010(: م ك القسم بحسب المرتبة العلمية 1) جدو 
 عدد األساتذة 

 20 أستاذ
 24 أستاذ مساعد

 1 مدرس
 اليوجد مدرس مساعد

 16 المجموع
 16 دكتوراه

 اليوجد ماجستير
 16 المجموع
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 القسم موظفو(: 4-0

  الموظفين اإلداريين و/أو الفنيينمن (: م ك القسم 0) جدو 
 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت
 معاون رئيس مترجمين لغة انكليزية بكالوريوس طه عبد السادةيسرى  2
 
 (: اإلمكانات املادية5)
 

 1010 القاعات الدراسية في القسم(: 4) جدو 
 االشغا  الحالي القدرة االستيعابية المساحة القاعة

 60 41  (1رقم )قاعـــــة 
 10 41  (9قاعـــــة رقم )
 40 41  (3قاعـــــة رقم )
 40 40  (4قاعـــــة رقم )
  00  (1قاعددددددددددددددددددددددددة رقم )

 
  1010 المختبرات في القسم(: 1) جدو 

 اإلشغا  الحالي القدرة االستيعابية المساحة المختبر
    التوجد
    التوجد
    التوجد

 م حظة: بالنسبة للكليات التي فيها ورش أو حقو  او م عب تذكر بجداو  اضافية
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(7) 

 
 
 
 املناهج الدراسية حتديث(:6)

 :اآلتيةتتضمن عملية تحديث المناهج المحاور 
تدددم اسدددتحداث نظدددام المقدددررات وسدددديطبط فدددي هدددذا العدددام علدددى المرحلددددة  -2

 األولى فقط.
وسدديطبط لهددذا العددام فددي العددام الماضددي تددم اسددتحداث نظددام الكورسددات  -1

 .فقط للمرحلة الثانيةالدراسي 

-1026المقرة من قب  الوزارة للعام الدراسي  تم تطبيط تحديث المناهج -0
 على المرحلة الثالثة.وسيطبط  .1027

 
 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)

 
  البحوث والدراسات اللغة العربيةخطة قسم (: 6)جدو  

 مكان النشر المتوقع التدريسي  عنوان البحث ت
نظرية األلعاب في  

 الفنون واآلداب
 داخ  العراط أ.د حسن عبد عودة الخاقاني

 
اهدددداءات المدددؤلفين  

 والمؤلفات
 داخ  العراط أ.د حسن عبد عودة الخاقاني

جددرا الجنددوب بددين  
الخيبددات والحددروب 
وقددددددد  مدددددددع شدددددددعر 

 باسم فرات

 داخ  العراط أ.د حسن عبد عودة الخاقاني

 )م حظة: تتضمن بحوث األساتذة والبحوث المستلة من الرسائ  واالطاريح(
 



 9191-9102العربية  ةاللغالخطة العلمية لقسم 

 

(8) 

 
 
 
 

 للكتب المؤلفة اللغة العربيةخطة قسم (: 7)جدو  
 التدريسي  عنوان الكتاب ت
 شعرية العابث د. حسن ناظم عبد 2
المصدددطلح بدددين العدددرب المحددددثين علدددم الداللدددة   د.عاد  عبد الجبار زيارة 1

 والغربيين
العنددددد  والعنددددد  الثقدددددافي فدددددي خطددددداب خصدددددوم  أ.د حسن عبد عودة الخاقاني 0

 الحداثة
 
 

 للكتب المترجمة اللغة العربيةخطة قسم (: 2)جدو  
 التدريسي  عنوان الكتاب ت
 هانز جورج غادامير من أنا ومن أنت  د. حسن ناظم عبد 2
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 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)
 

 
 1010-1029العليا في للسنة الدراسية و  األولية خطة القبو  في الدراسات(: 9)جدو  

 عدد الطلبة الدراسة
 10 األولية
 21 العليا

 / الدبلوم العالي 
 2 الماجستير
 4 الدكتوراه
 74 المجموع

 
 1010-1029في للسنة الدراسية  (: الرسائ  واالطاريح المنجزة20)جدو  

 عدد الطلبة الدراسة
  الدبلوم العالي 

 4 الماجستير
 4 الدكتوراه
 2 المجموع

 
  

 الورش(: 22جدو  )
  تاريخ عقد الحلقة النقاشية 

  المناهجورشة تطوير  ورش العم 
   الملتقيات

 
 العلمية املؤمترات والندوات(: 11)

 والمؤتمرات العلمية المخططةالندوات (: 21جدو  )
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 تاريخ انعقادها )ه( المتوقع عنوان الندوة/ المؤتمر
  
  

 
 االستحداثات(: 11)

 )مث  استحداث فرع/ دراسة عليا( االستحداثات المخططة(: 20جدو  )
 تاريخ االنجاز المتوقع االستحداث

 استحداث دكتوراه أدب
 استحداث دكتوراه/لغة

1029 

 1029 
 
 الرتقيات العلمية )اجلديدة أو املستمرة(( 12)

 المخططة الترقيات العلمية(: 24جدو  )
 تاريخ التقديم على الترقية اللقب الجديد اللقب الحالي التدريسي ت
  استاذ أستاذ مساعد د وجدان صالح عباس 
  أستاذ مساعد مدرس د حيدر عبد الحسين مير 
  أستاذ مساعد مدرس د مصعب مكي عبد 
  أستاذ مساعد مدرس د أحمد كاظم جواد 

 
 ( اإلرشاد الرتبوي واألنشطة الالصفية13)

 أنشطة اإلرشاد التربوي(: 27جدو  )
 نوع اإلرشاد الشعبة التدريسي ت

 ارشاد تربوي الرابع علي كاطع خلف. د   .2
 ارشاد تربوي الثاني عقيل عبد الزهرة مبدر.د   .1

 ارشاد تربوي الرابع حميديحسن عبد عودة  . د  .0

 ارشاد تربوي الرابع حيدر جبار عيدان. د   .4

 ارشاد تربوي الثاني حسين عبد حسين حمزة. د   .1
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(00) 

 ارشاد تربوي الرابع رياض كريم عبد هللا. د   .6

 ارشاد تربوي الثاني د سهام كاظم جابر النجم  .7

 ارشاد تربوي االو  عباسحسن عبد المجيد  .د  .2

عبد علي حسن . د   .9

 ناعور
 ارشاد تربوي الرابع

 ارشاد تربوي االو  تحسين فاضل عباس. د   .20

 ارشاد تربوي االو  عادل عبد الجبار زاير. د   .22

 ارشاد تربوي الثاني وجدان صالح عباس . د  .21

عدنان كاظم مهدي . د   .20

 جاسم
 ارشاد تربوي االو 

 ارشاد تربوي الرابع د.  حسن ناظم عبد  .24

 ارشاد تربوي الثاني د. احمد عويز حسين  .21

 ارشاد تربوي االو  د. عالء عبد األمير شهيد  .26

 ارشاد تربوي الرابع هناء عباس عليوي . د  .27

 ارشاد تربوي الثاني خالد توفيق مزعلد .   .22

 ارشاد تربوي الثالث ستار عبد هللا جاسم د.   .29

 ارشاد تربوي الثالث مديحة خضير كاظم. د    .10

 ارشاد تربوي االو  سلمان صبار باني . د  .12

 ارشاد تربوي االو  وئام كاظم جواد سميسم د .   .11

 ارشاد تربوي الرابع ظاهر محسن جاسم د .  .10

 ارشاد تربوي الثالث احمد كاظم جواد . د  .14

 ارشاد تربوي الثالث مير حيدر عبد الحسين  د  .11

 ارشاد تربوي الرابع احمد كريم علوان. د  .16

 تربويارشاد  الثالث مصعب مكي عبدد.  .17

 ارشاد تربوي الثالث د. شفق يوسف جدوع  .12

 
 األنشطة ال صفية(: 22جدو  )

نوع العم   ت
 التطوعي

 الزمان المكان 
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األسبوع الثالث من  حديقة الكلية زراعة االشجار 2
 شهر تشرين الثاني

تصليح الكراسي  1
 وتنظي  القاعات

األسبوع الثاني من  قسم اللغة العربية
 األو شهر كانون 

صبغ الجدران  0
 والقاعات

األسبوع الثاني من  قسم اللغة العربية
 شهر آذار

األسبوع الثاني من  قسم اللغة العربية تزيين الجدران 4
 شهر نيسان

 تاريخ النشاط المرحلة/ الشعبة/ المجموعة نوع النشاط تذ
    
    

 مث  إقامة معرض، حم ت تنظي ، أعما  كشفية، أعما  تطوعية، تبرع بالدم ....الخ.
 
 

 وورش العمل احللقات النقاشية(: 14)
 

 9191-9102للعام الدراسي  الحلقات النقاشية لألساتذة

 ت اسم االستاذ اسم الحلقة
  .0 أ.د.حسن عبد عودة الخاقاني تحوالت المراة في الشعر الحديث

النحوية بين الواقع القاعدة 

 والطموح

  .9 أ.د.حيدر جبار عيدان

مواقف الفالسفة المسلمين  من 

 الشعر، )شراح ارسطو انموذجا(

  .3 د عقيل عبد الزهرة مبدر  

االستشهاد بكالم االمام الحسن )ع( 

 في كتب المعجمات.

  .4 أ.د.عبد علي حسن ناعور

مسوغات الهجر والهدوء في شعر 

العذريين العباس بن األخنف )ت 

 هـ( انموذجا023

  .5 أ.د.حسين عبد حسين الوطيفي

  .6 أ.د.حسن عبد المجيد الشاعر .الشعر في نهج البالغة
اسماء اإلشارة وأسماء الوصل    .7 ا.د.رياض كريم عبد هللا البديري
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 )قراءة لغوية(

  .8 حسن ناظم عبد أ.م.د التأويل واألدب
وظيفة الباحث التدريسي في كلية 

 اآلداب

  .2 أ.م.د عادل عبد الجبار

داللة تتابع الصفات اإللهية في 

 القران الكريم

  .01 أ.م.د.عالء عبد االمير شهيد

الللسانيات العصبية مفاهيمها 

 وتطبيقاتها

  .00 أ.م.د خالد توفيق مزعل

  .09 ستار عبد هللا جاسم أ.م.د السلم في أدب االمام الحسين
صورة القلب البالغية في القرآن 

 الكريم

  .03 أ.م.د.وجدان صالح عباس

الظاهرة اللغوية بين الوصف 

 والتفسير

  .04 م.د.شفق يوسف جدوع

 –خطبة الجهاد لألمام علي )ع( 

 دراسة في ضوء شعرية االنزياح

  .05 أ.م.د.ظاهر محسن جاسم

  .06 عبد عودة أ.د.حسن من مشكالت الدراسات العليا
تعدد أصوات السرد وأثره في 

 تشكيل الصورة الشعرية

  .07 م.د أحمد كريم علوان

انماط التعليل في التعبير 

 القرآني)قراءة في سورة الحجرات(

  .08 .د مديحة خضير كاظمأ.م

أثر المقطع الصوتي والتنغيم في 

 انتاج المعنى

  .02 أ.د تحسين فاضل عباس

الى النحو القرآني من نظام العقل 

 نظام الخطاب

  .91 م.د.احمد كاظم جواد

المرايا في ثقافة المرأة العراقية 

 دراسة في سيكولوجية الذات

  .90 أ.م.د هناء عباس

األمر وانماطهُ الفنية في عهد االمام 

 علي )ع( الى مالك االشتر النخعي

  .99 م.د.حيدر عبد الحسين مير زوين

المجاورة في الكناية سورة 

 األعراف انموذجا

  .93 م.د.مصعب مكي عبد زبيبة

حركات االعراب واالبواب 

 النحوية

  .94 ا.د.رياض كريم عبد هللا البديري

موقف الخليل من الكلمات ذات 

 الحروف المتشابهة

  .95 أ.م.د.عالء عبد االمير شهيد

الفصحى الثالثة "بين الفصيحة    .96 م.د.شفق يوسف جدوع
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 والعامية"

نظرية العدالة اإللهية في القران 

 دراسة تحليلية –الكريم 

 

  .97 أ.م.د.وئام كاظم سميسم

  .98 أ.د.سهام كاظم النجم البكاء في شعر الخنساء
المسائل الصوتية والصرفية في 

كتاب االنصاف في مسائل الخالف 

-بين النحويين البصريين والكوفيين

 عرض ودراسة

  .92 أ.د.حسن عبد المجيد الشاعر

أثر النقد االمريكي في النقد 

االدبي في العراق )فاضل ثامر 

 انموذجا(

  .31 أ.د علي كاطع خلف

  .30 أ.م.د عدنان كاظم مهدي شعر الفقر في العصر العباسي

 

 
  

 الورش(: 22جدو  )
  تاريخ عقد الحلقة النقاشية 

  ورشة تطوير المناهج ورش العم 
   الملتقيات
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