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 إعداد
 اللغة العربيةرئاسة قسم 
 م2020-2021

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

 بمن يحتاج من التدريسيين. أن يستعين
  2018أن يراعى في إعداد الخطة انسججججج ام ا مع أودات واسجججججترا ي يات ةطة ال امعة-

2022 . 

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

  وقيتات م مة:
  شجججججرين  30-15 عد الخطة في بداية كل عام دراسجججججي و سجججججلم إلى ال امعة ة   المدة 

 األو .
  حزيران 30يعد التقويم الن ائي للمتحقق من الخطة ن اية كل عام دراسججججججججججي و سججججججججججلم في 

 .معزز بالوثائق والصور الدالة على  حقق االن از
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 احملتويات

  الموضوع
  المقدمة(: 1)
  قسم النبذة عن (: 2)
  رؤية القسم ورسالته وأودافه(: 3)
  رؤية القسم (: 3-1)
  رسالة القسم (:3-2)
  أودات القسم(: 3-3)
  الموارد البشرية في القسم :(4)
  أسا ذة القسم(: 4-1)
  القسم (: موظفو4-1)
  (: االمكانات المادية5)
  المناوج الدراسية حديث (: 6)
  والكتب المؤلفة والمترجمة البحوث والدراسات(: 7)
  العليااألولية و الدراسات (: ةطط القبو  8)
  وورش العمل الحلقات النقاشية(: 9)
  (: المؤ مرات والندوات العلمية10)
  االستحداثات(: 11)
  ( الترقيات العلمية )ال ديدة أو المستمرة(12)
  (: اال فاقيات والتعاون الدولي13)
  ( براءات االةتراع )إن وجدت(14)
  ( اإلرشاد التربوي واألنشطة ال صفية15)
  اإلستشارات والدورات التدريبية( 16)
  وإجراءات المواج ة ( المشك ت والتحديات التي  واجه القسم17)
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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 

وسائل الخطاب بين مكوناته ، وتوظيف أسلوب الحوار الحضاري المتصل بتراثنا 

 العربي اإلسالمي وصوال إلى مستقبل أفضل .

 رسالة القسم (:3-2)
سم الالعن منإن  سالة ق سة لر صر الرئي العمل  ،كلية اآلدابفي  لغة العربيةا

تأهيل الطالب تأهيالً  حد األهداف التي قامت عليها الكلية, والمتمثل فيأعلى تلبية 
 .تطلبات سوق العملمع مبما ينسجم علمياً 

 -على ثالثة مرتكزات هي: لغة العربيةاألساسية لقسم ال المهاموتقوم 
ليحهم بالعلم وتس        للطلبةالعملية التعليمية: توفير بيئة تعليمية ممتازة  .1

 لتطوير مستواهم الفكري وقدراتهم وجعلهم مسؤولين في المجتمع.

 الهيأةالبحث العلمي: تنش  يط البحث العلمي من لالل مش  اركة أع   ا   .2

ونش       ر المعرف  ة  تطبيقي  ةال في أجرا  البحوث والطلب  ةالت  دريس       ي  ة 

 للمساهمة في تطوير المجتمع المحلي.

المس       تفي  دة من  دوائر ال  دول  ةل  دم  ة المجتمع: توطي  د العالق  ات مع  .3

من لالل تقديم األبحاث األساسية والتطبيقية وكذلك عقد  التصاصاتهم

 دالل ولارج القسم. العلمية محا راتالندوات وال

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

المصيرية  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   -ب

 فكار بدقة . لغتها لغة علمية واضحة وجميلة تعبر عن األ
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تخريج باحثين لهم القدرة على نفع المجتمع بالبحوث والدراسات من أجل رفد  -ت

 العلم والثقافة .

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

 الوسيلة المثلى لمعرفة كنوز  التراث والحفاظ عليه .

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

 مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت . 

 
 املوارد البشرية يف القسم :(4)
 أساتذة القسم(: 4-1)

 م2021-2020(: م ك القسم بحسب المر بة العلمية 1) جدو 
 اللقب الش ادة الرباعي واللقب االسم ت
 أستاذ دكتوراه  علي كاطع خلف. د   .1
 أستاذ دكتوراه  عقيل عبد الزهرة مبدر.د   .2

 أستاذ دكتوراه  حميديحسن عبد عودة  . د  .3

 أستاذ دكتوراه  حيدر جبار عيدان. د   .4

 أستاذ دكتوراه  حسين عبد حسين حمزة. د   .5

 أستاذ دكتوراه  رياض كريم عبد هللا. د   .6

 أستاذ دكتوراه  عباسحسن عبد المجيد  .د  .7

 أستاذ دكتوراه  علي حسن ناعورعبد . د   .8

 أستاذ دكتوراه  تحسين فاضل عباس. د   .9

 أستاذ  دكتوراه  وجدان صالح عباس. د  .10

 أستاذ  دكتوراه  عدنان كاظم مهدي جاسم. د   .11

 أستاذ مساعد دكتوراه  عادل عبد الجبار زاير. د   .12
 أستاذ مساعد دكتوراه  د. احمد عويز حسين  .13

 أستاذ مساعد دكتوراه  د. عالء عبد األمير شهيد  .14

 أستاذ مساعد دكتوراه  هناء عباس عليوي . د  .15
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 أستاذ مساعد دكتوراه  خالد توفيق مزعلد .   .16

 أستاذ مساعد دكتوراه  ستار عبد هللا جاسم د.   .17

 أستاذ مساعد دكتوراه  مديحة خضير كاظم. د    .18

 أستاذ مساعد دكتوراه  سلمان صبار باني . د  .19

 أستاذ مساعد دكتوراه  وئام كاظم جواد سميسم د .   .20
 أستاذ مساعد دكتوراه  ظاهر محسن جاسم د .  .21
 أستاذ مساعد دكتوراه  ميرحيدر عبد الحسين  د  .22

 أستاذ مساعد دكتوراه  مصعب مكي عبدد.  .23

 مدرس دكتوراه  احمد كاظم جواد . د  .24
 مدرس دكتوراه  د . أحمد كريم علوان  .25

 

 2021بحسب المر بة العلمية (: م ك القسم 2) جدو 
 عدد األسا ذة 

 11 أستاذ
 12 أستاذ مساعد

 2 مدرس
 اليوجد مدرس مساعد

 25 الم موع
 25 دكتوراه 

 اليوجد ماجستير
 25 الم موع
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 القسم موظفو(: 4-1
  من الموظفين اإلداريين و/أو الفنيين(: م ك القسم 3) جدو 

 الوظيفيالعنوان  الش ادة االسم ت
 معاون رئيس مترجمين لغة انكليزية بكالوريوس طه عبد السادةيسرى  1
 
 (: اإلمكانات املادية5)
 

 2021-2020 القاعات الدراسية في القسم(: 4) جدو 
 االشغا  الحالي القدرة االستيعابية المساحة القاعة

 60 45  (1قاعـــــة رقم )
 50 45  (2قاعـــــة رقم )

 40 45  (3رقم )قاعـــــة 
 40 40  (4قاعـــــة رقم )
  30  (5قاعججججججججججججججججججججججججة رقم )

 
 2021- 2020 المختبرات في القسم(: 5) جدو 

 اإلشغا  الحالي القدرة االستيعابية المساحة المختبر
    ال وجد
    ال وجد
    ال وجد

 او م عب  ذكر ب داو  اضافيةم حظة: بالنسبة للكليات التي في ا ورش أو حقو  
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 املناهج الدراسية حتديث(:6)

 :اآل ية تضمن عملية  حديث المناوج المحاور 
 م استحداث نظام المقررات وسيطبق في وذا العام على المرحلة األولى  -1

 فقط.
وسجججججيطبق ل ذا العام في العام الماضجججججي  م اسجججججتحداث نظام الكورسجججججات  -2

 .فقط للمرحلة الثانيةالدراسي 

-2016المقرة من الوزارة للعام الدراسججججججججججججججي   م  طبيق  حديث المناوج -3
، وسججوت يعود النظام السججنوي بعده  على المرحلة الثالثةوطبق  .2017

 .ان شاء هللا بعد  خرج المرحلة الرابعة ل ذا العام
 
 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)

 
  البحوث والدراسات العربيةاللغة ةطة قسم (: 6)جدو  

 مكان النشر المتوقع التدريسي  عنوان البحث ت
نظريجججججججة األلعجججججججاب  

فججججججججي الججججججججفججججججججنججججججججون 
 واآلداب

 داةل العراق أ.د حسن عبد عودة الخاقاني
 

اوجججداءات المؤلفين  
 والمؤلفات

 داةل العراق أ.د حسن عبد عودة الخاقاني

جرح ال نوب بين  
الخيبات والحروب 
وقف مع شججججججججججججججعر 

 باسم فرات

 داةل العراق أ.د حسن عبد عودة الخاقاني

 )م حظة:  تضمن بحوث األسا ذة والبحوث المستلة من الرسائل واالطاريح(
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 للكتب المؤلفة اللغة العربيةةطة قسم (: 7)جدو  

 التدريسي  عنوان الكتاب ت
 علم الداللة  المصجججججججججججطلح بين العرب المحدثين د.عاد  عبد ال بار زيارة 1

 والغربيين
أ.د حسجججججججججججججججججن عججججبجججججججد عججججودة  2

 الخاقاني
العنف والعنف الثقجججافي في ةطجججاب ةصججججججججججججججوم 

 الحداثة
3   
 
 

 للكتب المترجمة اللغة العربيةةطة قسم (: 8)جدو  
 التدريسي  عنوان الكتاب ت
  ال يوجد 1
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 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)
 

 
 م2021-2020العليا في للسنة الدراسية و  األولية ةطة القبو  في الدراسات(: 9)جدو  
 عدد الطلبة الدراسة
 50 األولية
 14 العليا

 / الدبلوم العالي 
 7 الماجستير
 7 الدكتوراه 
 64 الم موع

 
 م2021-2020في للسنة الدراسية  (: الرسائل واالطاريح المن زة10)جدو  

 عدد الطلبة الدراسة
  الدبلوم العالي 

 8 الماجستير
 6 الدكتوراه 
 14 الم موع
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 وورش العمل احللقات النقاشية(: 9)
 

 2021-2020للعام الدراسي  الحلقات النقاشية لألساتذة

 
 شاطات قسم اللغة العربيةن

 م2021-2020الحلقات النقاشية ) السمنرات ( التي أقيمت   

 ) التدريسيون (

 
 التاريخ     المدير            المحاضر      عنوان الحلقة     ت  

االعتماد على األصل المجرد  1

 في دفع التعقيد الصرفي

أ.د. حسن عبدالمجيد 

 الشاعر

أ.د. حيدر جبار 

 عيدان

 م9/2/2021

ما أفرزه الفكر النحوي من  2

 أنحاء

أ.م.د.مديحة خضير  آ.د. حيدر جبار عيدان

 كاظم

23/2/2021 

مثبطات الباحث والبحث  3

 العلمي

أ.د.حسن عبد عودة 

 الخاقاني 

أ.م.د.حيدر 

 عبدالحسن مير

25/2/2021 

الضرورة الشعرية بين  4

الحقيقة واالفتعال ، الفرزدق 

 أنموذجا

أ.د. حسن عبد  أ.د. حسين عبد حسين

 عودة الخاقاني

 م2/3/2021

أصداء كربالء لدى أهل  5

 األندلس

أ.م.د.حيدر 

 عبدالحسين مير

أ.م.د.مصعب مكي 

 عبد

 م9/3/2021

آية القوامة بين اللغة  6

 والمجتمع

أ.د.عبدعلي حسن 

 ناعور

أ.د.حيدر جبار 

 عيدان

16/3/2021 

الشاعر الدكتور صالح  7

الظالمي ، مسيرة عطاء 

 وأصالة

أ.م.د. مصعب مكي 

 عبد

أ.م.د. حيدر 

 عبدالحسين مير

30/3/2021 

التماسك النصي في قصيدة  8

العشاء األخيرللشاعر أحمد 

 مطر

أ.د. تحسين فاضل 

 عباس

أ.م.د. ستار عبدهللا 

 جاسم

 م21ح5/4/20

شخصية الباحث ومواطن  9

 بروزها

أ.م.د. ستار عبدهللا 

 جاسم

أ.م.د.ظاهر محسن 

 جاسم

 م6/4/2021
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 شاطات قسم اللغة العربيةن

 م2021-2020الحلقات النقاشية ) السمنرات ( التي أقيمت   

 ) طلبة الدراسات العليا (

          المحاضر       عنوان الحلقة         ت

 المدير

 التاريخ    

شخصية األم في الرواية  1

 العربية

ابتهال كاظم 

  دكتوراه/أحمد

أ.د. وجدان 

صالح 

 عباس

 م9/2/2021

البحث النحوي عند الشيخ  2

الطوسي في كتابه العدة 

 في أصول الفقه

إبراهيم محمد 

 كاظم/دكتوراه

أ.م.د. عالء 

 عبداألمير

 م23/2/2021

ديوان )خذيني كما شئِت(  3

للشاعر محمد حسين 

 غيبي / دراسة أسلوبية

أديان نجم 

عبدهللا / 

 ماجستير

أ.د. 

عبدعلي 

حسن 

 ناعور

 م2/3/2021

وصف المؤمنين في  4

 الخطاب القرآني

حسين عيد 

 حسين/ماجستير

أ.د.حيدر 

جبار 

 عيدان

 م9/3/2021

الوصف المكاني في  5

تحفة القادم البن كتاب 

 األبار

حيدر فيصل 

سلمان 

 ماجستير/

أ.م.د. 

مصعب 

 مكي عبد

16/3/2021 

البحث النحوي عند  6

 الدكتور صالح الظالمي

رسل سعد 

صالح/ 

 ماجستير

أ.م.د.حيدر 

عبدالحسين 

 مير

 م30/3/2021

االقتصاد في اللغة العربية  7

دراسة في المورفيم  –

 الصفري

زياد يوسف 

 عبدالسادة

أ.م.د.ستار 

عبدهللا 

 جاسم

 م5/4/2021

النحو القرآني عند  8

السيوطي في كتابه 

 االتقان في علوم القرآن

سارة تركي 

عبدالزهرة 

 ماجستير/

أ.د. وجدان 

صالح 

 عباس

 م6/4/2021
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 الورش(: 11جدو  )
   اريخ عقد الحلقة النقاشية 

  المناوجورشة  طوير  ورش العمل
   الملتقيات

 
 العلمية املؤمترات والندوات(: 10)

 الندوات والمؤ مرات العلمية المخططة(: 12جدو  )
  اريخ انعقادوا )ه( المتوقع عنوان الندوة/ المؤ مر

  
  

 
 االستحداثات(: 11)

 )مثل استحداث فرع/ دراسة عليا( االستحداثات المخططة(: 13جدو  )
  اريخ االن از المتوقع االستحداث
 دكتوراه أدباستحداث 

 استحداث دكتوراه/لغة
20192019 

اعيججد ارسججججججججججججججججا  االسججججججججججججججتحججداث 
 م16/6/2021

  
 
 ( الرتقيات العلمية )اجلديدة أو املستمرة(12)

 المخططة الترقيات العلمية(: 14جدو  )
  اريخ التقديم على الترقية اللقب ال ديد اللقب الحالي التدريسي ت
  استاذ أستاذ مساعد د حيدر عبد الحسين مير 
  استاذ استاذ مساعد د. أحمد عويز 
  استاذ استاذ مساعد د, ةالد  وفيق 
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  استاذ أستاذ مساعد د مصعب مكي عبد 
  أستاذ مساعد مدرس د أحمد كاظم جواد 

 
 (: االتفاقيات والتعاون الدويل13)

 األنشطة الخارجية(: 15جدو  )
 ال  ة الموقعة مع ا اس ام القسم في اال فاقية ومذكرات التفاوم

  زيارة األسا ذة األجانب
  االيفادات العلمية

  المشاركة في المؤ مرات الدولية
 
 ( براءات االخرتاع )إن وجدت(14)

 براءات االةتراع(: 16جدو  )
 العنوان التدريسي

  
  
  

 
 ( اإلرشاد الرتبوي واألنشطة الالصفية15)

 أنشطة اإلرشاد التربوي (: 17جدو  )
 نوع اإلرشاد الشعبة التدريسي ت

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

حسن عبد عودة  . د  .3

 حميدي
 ارشاد  ربوي  الرابع

 ارشاد  ربوي  الرابع حيدر جبار عيدان. د   .4
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حسين عبد حسين . د   .5

 حمزة
 ارشاد  ربوي  الثاني

 ارشاد  ربوي  الرابع كريم عبد هللارياض . د   .6

 ارشاد  ربوي  الثاني د سهام كاظم جابر النجم  .7

 ارشاد  ربوي  االو  عباسحسن عبد المجيد  .د  .8

عبد علي حسن . د   .9

 ناعور
 ارشاد  ربوي  الرابع

 ارشاد  ربوي  االو  تحسين فاضل عباس. د   .10

 ارشاد  ربوي  االو  عادل عبد الجبار زاير. د   .11

 ارشاد  ربوي  الثاني وجدان صالح عباس . د  .12

عدنان كاظم مهدي . د   .13

 جاسم
 ارشاد  ربوي  االو 

 ارشاد  ربوي  الرابع د.  حسن ناظم عبد  .14

 ارشاد  ربوي  الثاني د. احمد عويز حسين  .15

 ارشاد  ربوي  االو  د. عالء عبد األمير شهيد  .16

 ارشاد  ربوي  الرابع هناء عباس عليوي . د  .17

 ارشاد  ربوي  الثاني توفيق مزعلخالد د .   .18

 ارشاد  ربوي  الثالث ستار عبد هللا جاسم د.   .19

 ارشاد  ربوي  الثالث مديحة خضير كاظم. د    .20

 ارشاد  ربوي  االو  سلمان صبار باني . د  .21

وئام كاظم جواد  د .   .22

 سميسم
 ارشاد  ربوي  االو 

 ارشاد  ربوي  الرابع ظاهر محسن جاسم د .  .23

 ارشاد  ربوي  الثالث احمد كاظم جواد . د  .24

 ارشاد  ربوي  الثالث مير حيدر عبد الحسين  د  .25

 ارشاد  ربوي  الثالث مصعب مكي عبدد.  .26

 
 األنشطة ال صفية(: 18جدو  )

نوع العمل  ت
 التطوعي

 الزمان المكان 
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األسبوع الثالث من  حديقة الكلية زراعة االش ار 1
 ش ر  شرين الثاني

الكراسي  صليح  2
 و نظيف القاعات

األسبوع الثاني من  قسم اللغة العربية
 ش ر كانون األو 

صبغ ال دران  3
 والقاعات

األسبوع الثاني من  قسم اللغة العربية
 ش ر آذار

األسبوع الثاني من  قسم اللغة العربية  زيين ال دران 4
 ش ر نيسان

 النشاط اريخ  المرحلة/ الشعبة/ الم موعة نوع النشاط تذ
    
    

 مثل إقامة معرض، حم ت  نظيف، أعما  كشفية، أعما   طوعية،  برع بالدم ....الخ.
 

 ستشارات والدورات التدريبية( اإل16)
 اإلستشارات والدورات التدريبية(: 19جدو  )

عنوان الدورة  ت
 التدريبية

العدد المتوقع  المحاضر )ون( الفئة المست دفة
 للمشاركين

     
     
 

 ( املشكالت والتحديات التي تواجه القسم 17)
 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د. حسن عبدالمجيد عباس الشاعر                                                 

 رئيس قسم اللغة العربية                                                                   
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