
 

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج االكاديمي

 قسم اللغة العربية / كلية اآلداب / جامعة الكوفة

 م0202-0291العام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رؤية القسم وأهدافه

 

/ تنمية القدرات الفكرية واللغوية التي تمكن أفراد مجتمعنا من  رسالة القسم أو رؤيته -1

التواصل باستعمال وسائل الخطاب بين مكوناته ، وتوظيف أسلوب الحوار الحضاري 

 المتصل بتراثنا العربي اإلسالمي وصوال إلى مستقبل أفضل .

 /  أهداف القسم -2

الكريم ، وتأكيد العالقة المصيرية   المحافظة على سالمة اللغة العربية بوصفها لغة القرآن -أ

بينهما ، ألن القرآن الكريم هو الذي حفظ العربية من الضياع ، واللغة العربية تمكننا من 

 الوقوف على أسرار التعبير القرآني .  

اإلسهام في ترصين الدراسات والبحوث في مختلف المجاالت بالسعي الن تكون لغتها لغة   -ب

 بر عن األفكار بدقة . علمية واضحة وجميلة تع

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

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

 المثلى لمعرفة كنوز  التراث والحفاظ عليه .

المعرفي بين الجامعات في داخل العراق وخارجه من أجل مواكبة التطور التواصل الثقافي و -ج

 الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 المواد التي يدرسها األساتذة في قسم اللغة العربية والمراحل والوحدات

 الوحدات المرحلة المادة التي يدرسها اللقب العلمي االسم ت

 3 المرحلة الثالثة الكتاب القديم أستاذ الزهرة مبدرعقيل عبد .د   .1

 0 المرحلة األولى األدب الجاهلي أستاذ حسين عبد حسين حمزة. د   .2

 الصرف أستاذ مساعد د. عالء عبد األمير شهيد  .3

تاريخ اللغات 

 السامية

 األولىالمرحلة 

 المرحلة االولى

0 

0 

 النحو أستاذ مساعد مديحة خضير كاظم. د    .4

 اللغة العربية

 لمرحلة األولى ا

 الثانيةالمرحلة 

 

0 

3 

0 

 علوم الحديث أستاذ مساعد وئام كاظم جواد سميسم د .   .5

 اللغة العربية

 المرحلة األولى

 قسم التاريخ والجغرافية

0 

0 

 قواعد الكتابة مدرس احمد كاظم جواد . د  .6

 اللغة العربية

 العروض والقافية

 المرحلة األولى  

 المجتمع المدنيقسم 

 المرحلة الثانية

0 

0 

 0 المرحلة الثانية الكتاب القديم أستاذ حيدر جبار عيدان. د   .7

 0 المرحلة الثالثة النحو أستاذ  عبد علي حسن ناعور. د   .8

 0 المرحلة الثالثة  لغةعلم ال أستاذ مساعد عادل عبد الجبار زاير. د   .9

 3 المرحلة الثالثة األدب العباسي أستاذ مساعد عدنان كاظم مهدي جاسم. د   .11

 تحليل نص قراني أستاذ مساعد خالد توفيق مزعلد .   .11

 اللغة االنكليزية

 المرحلة الثالثة

 المرحلة الثانية

0 

0 

 0 المرحلة الثالثة         النقد القديم أستاذ مساعد ستار عبد هللا جاسم د.   .12

 االندلسياألدب  أستاذ مساعد ميرحيدر عبد الحسين  د  .13

 اللغة العربية

 المرحلة الثالثة

 قسم اللغة االنكليزية

0 

0 

أدب العصور  مدرس مصعب مكي عبدد.  .14

 المتأخرة

 اللغة العربية

 المرحلة الثالثة

      

 قسم اللغة االنكليزية

0 

 

0 

 0 المرحلة الثانية الصرف أستاذ  عباسحسن عبد المجيد  .د  .15

 0 المرحلة الثانية بالغة أستاذ مساعد وجدان صالح عباس. د  .16

 المكتبة أستاذ مساعد ظاهر محسن جاسم د .  .17

 اللغة االنكليزية

 المرحلة الثانية

 المرحلة األولى

0 

0 

 0 المرحلة الرابعة األدب المقارن أستاذ علي كاطع خلف. د   .18

 0 المرحلة الرابعة الشعر الحديث أستاذ حميديحسن عبد عودة  . د  .19



 

 واختصاصاتهمفي قسم اللغة العربية أعضاء الهيأة التدريسية 

 3 المرحلة الرابعة النحو أستاذ هللا رياض كريم عبد. د   .21

 0 المرحلة الرابعة فقه اللغة أستاذ  تحسين فاضل عباس. د   .21

 0 المرحلة الرابعة النثر الحديث أستاذ مساعد د.  حسن ناظم عبد  .22

 النقد الحديث أستاذ مساعد د. احمد عويز حسين  .23

 اللغة االنكليزية

 المرحلة الرابعة

 المرحلة االولى

3 

0 

االدب االسالمي  أستاذ مساعد هناء عباس عليوي . د  .24

 واالموي

 0 المرحلة الثانية

 0 المرحلة الرابعة المدارس النحوية أستاذ مساعد سلمان صبار باني . د  .25

 0 المرحلة االولى  البالغة مدرس احمد كريم علوان. د  .26

الدرجة  االسم ت

 العلمية
مالحظات رئيس  االختصاص الدقيق االختصاص العام

 القسم

 رئيس القسم األدب الحديث لغة عربية / أدب أستاذ  علي كاطع خلف. د   .1

  والنقد البالغة لغة عربية / أدب أستاذ  عقيل عبد الزهرة مبدر .د   .2

  الحديث ونقده األدب لغة عربية / أدب أستاذ  حميديحسن عبد عودة  . د  .3

  نحواللغة وال لغة عربية / لغة أستاذ  حيدر جبار عيدان. د   .4

  األدب القديم ونقده لغة عربية / أدب أستاذ حسين عبد حسين حمزة. د   .5

  اللغة والنحو لغة عربية / لغة أستاذ  رياض كريم عبد هللا. د   .6

  والصرف اللغة لغة عربية / لغة أستاذ  عباسحسن عبد المجيد  .د  .7

عبد علي حسن . د   .8

 ناعور
  لغة لغة عربية / لغة أستاذ 

  لغة لغة عربية / لغة أستاذ مساعد عادل عبد الجبار زاير. د   .9

  اللغة لغة عربية / لغة أستاذ  تحسين فاضل عباس. د   .11

  بالغة لغة عربية / أدب أستاذ مساعد وجدان صالح عباس . د  .11

 مقرر القسم ونقده األدب العباسي لغة عربية / أدب أستاذ مساعد عدنان كاظم مهدي جاسم. د   .12

  األدب الحديث لغة عربية / أدب أستاذ مساعد د.  حسن ناظم عبد  .13

  النقد الحديث لغة عربية / أدب أستاذ مساعد د. احمد عويز حسين  .14



 

 رئيس القسم   مقرر القسم                                                                     

 . علي كاطع خلفد                                                                        أحمد كاظم جواد. د 

 

 

 

 

 

 

   اللغة لغة عربية / لغة أستاذ مساعد د. عالء عبد األمير شهيد  .15

  األدب القديم ونقده لغة عربية / أدب أستاذ مساعد هناء عباس عليوي . د  .16

  اللغة لغة عربية / لغة أستاذ مساعد خالد توفيق مزعلد .   .17

  األدب العباسي ونقده لغة عربية / أدب أستاذ مساعد ستار عبد هللا جاسم د.   .18

  النحو لغة عربية / لغة أستاذ مساعد سلمان صبار باني . د  .19

  العباسياألدب  لغة عربية / أدب أستاذ مساعد ظاهر محسن جاسم . د  .21

  اللغة )داللة( لغة عربية / لغة أستاذ مساعد مديحة خضير كاظم. د    .21

  البالغة لغة عربية / أدب أستاذ مساعد وئام كاظم جواد سميسم د .   .22

  البالغة لغة عربية / أدب مدرس احمد كاظم جواد . د  .23

  االندلسياألدب  لغة عربية / أدب أستاذ مساعد مير حيدر عبد الحسين  د  .24

  األدب الحديث لغة عربية / أدب مدرس  احمد كريم علوان. د  .25

  لبالغةا لغة عربية / أدب مدرس  مصعب مكي عبدد.  .26



المرحلة التي يدرس  االختصاص الدقيق الدرجة العلمية االسم ت

 فيها

 القسممالحظات رئيس  المادة التي يدرسها 

  الكتاب القديم  اللغة العربية -الثانية والنقد البالغة أستاذ  عقيل عبد الزهرة مبدر .د   .1

اللغة  -الرابعة األدب الحديث أستاذ  علي كاطع خلف. د   .2

 العربية 
 رئيس القسم االدب المقارن

اللغة  -الرابعة األدب الحديث ونقده أستاذ  حميديحسن عبد عودة  . د  .3

 العربية 
  الشعر الحديث 

اللغة  -الثالثة نحواللغة وال أستاذ  عيدانحيدر جبار . د   .4

 العربية 
  الكتاب القديم 

اللغة  -األولى األدب القديم ونقده أستاذ حسين عبد حسين حمزة. د   .5

 العربية 
  االدب الجاهلي

اللغة  -الرابعة اللغة والنحو أستاذ  رياض كريم عبد هللا. د   .6

 العربية 
  النحو و التطبيق 

اللغة  -الثانية اللغة والصرف أستاذ مساعد عباسحسن عبد المجيد  .د  .7

 العربية 
  الصرف 

اللغة  -الثالثة لغة أستاذ مساعد عادل عبد الجبار زاير. د   .8

 العربية 
  علم اللغة 

عبد علي حسن . د   .9

 ناعور
اللغة  -الثالثة لغة أستاذ 

 العربية 
   النحو

اللغة  –الرابعة  اللغة أستاذ  تحسين فاضل عباس. د   .11

 العربية 
  فقه اللغة 

اللغة  -الثانية بالغة أستاذ مساعد وجدان صالح عباس . د  .11

 العربية 
  البالغة 

اللغة  -الثالثة ونقده األدب العباسي أستاذ مساعد عدنان كاظم مهدي جاسم. د   .12

 العربية 
  االدب العباسي 

اللغة  -الرابعة الحديثاألدب  أستاذ مساعد د.  حسن ناظم عبد  .13

 العربية 

  النثر الحديث

اللغة  -الرابعة النقد الحديث أستاذ مساعد د. احمد عويز حسين  .14

 العربية
  النقد االدبي الحديث

اللغة  -األولى  اللغة أستاذ مساعد د. عالء عبد األمير شهيد  .15

 العربية 
  الصرف 

اللغة  -الرابعة ونقده األدب القديم أستاذ مساعد هناء عباس عليوي . د  .16

 العربية 
  االدب االسالمي

اللغة  -الثالثة اللغة أستاذ مساعد خالد توفيق مزعلد .   .17

 العربية 
   تحليل نص قراني

اللغة  -الثالثة األدب العباسي ونقده مدرس ستار عبد هللا جاسم د.   .18

 العربية 
  النقد القديم

 -والثانية  األولى )داللة( اللغة أستاذ مساعد مديحة خضير كاظم. د    .19

 اللغة العربية 
   النحو

اللغة  -الرابعة النحو  أستاذ مساعد سلمان صبار باني . د  .21

 العربية 
  المدارس النحوية 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 السيد العميدمصادقة                                                     رئيس القسم        

 أ. د عالء الرهيمي                                                  أ.د علي كاطع خلف   

 
 ه 

  مناهج المفسرين  اللغة العربية -الثانية البالغة أستاذ مساعد وئام كاظم جواد سميسم د .   .21

اللغة  -األولى البالغة مدرس احمد كاظم جواد . د  .22

 العربية 

اللغة  -الثانية

 العربية 

 النحو والتطبيق 

 العروض

 مقرر القسم

اللغة  -األولى العباسياألدب  أستاذ مساعد ظاهر محسن جاسم د .  .23

 العربية 
  البحث والمكتبة 

اللغة  -الثالثة االندلسياألدب  أستاذ مساعد مير حيدر عبد الحسين  د  .24

 العربية 
  االدب االندلسي 

اللغة  -األولى األدب الحديث مدرس  احمد كريم علوان. د  .25

 العربية
 البالغة

 

 

اللغة  -الثالثة لبالغةا مدرس  مصعب مكي عبدد.  .26

 العربية 
  ادب العصور المتأخرة 


