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 قدمةامل(: 1)
 قسم النبذة عن (: 2)
 رؤية القسم ورسالته وأهدافه(: 3)
 رؤية القسم (:3-1)
 

هي  رسالته من رسالة اإلسالم، كما م(، ويستمد1991الفلسفة في عام ) م  قس أسس

في رسااالة يميااد ان ياااا السااماوية التااي لقاا م علاا  الحواا  العقلااي وال اا ار الفلساا

 والمجا لة بالتي هي أحسن، ولبا ل ال جج عل  أسس وأص ل محطقية؛ لكي ل قق

فاي  م اعتمادن حا علياه الساال أهدافها العلمية، فالق اا الك يم ي كي للحاس كافّة أاّ 

 ل  ))لا إقامة رسالته عل  م اولة إقحاع العق ل، مان  وا إلامام أو إكا اقا قاال لعاا

اْناتا ل ْكاِ ق  الح ااسا  يِن((، وقال ياَّ  أاهنه ))أافاه ت اإِْك اقا في الدِّ ا  ياك  ن ا ا  حا ْؤِمحِينا ((، م 

أايْ  تلااانِي را حاٍة ِماْن لا  بايِّ ت ْم إِْا ك حت  عا وقال لعال  حكاية عن ن ح ))قاالا يااقاْ ِم أارا بِّاي وا

أا  ك م  هاا وا لاْيك ْم أان ْلِمم  ياْت عا ةً ِمْن ِعْحِدِق فاع ّمِ ْحما ا كاارِ  ْنت مْ را (( الاها  ه  اا

 

حاء ومن هحا فها رؤية القسم لت د  في يعَّ الفلسفة عحص ا أساسي في ب    

ث روح ، وب اإلنساا والمجتمد من خالل أعا ة  العتبار إل  العقَّ الحقدي الفاعَّ

صَّ لقة والتسامح والتعايش والنفتاح عل  انفكار ال ضارية مد اآلخ  وبحاء ح

ة  قالنيوطحية لستمد أص لها الع مد اإلنسانية من خالل رسم ص رة واض ة له ية

 من عمق ال ضارة الع بية ا

 

الدراسات القسمعل  عالقه إعدا  مالكات وظيفية ولدريسية متخّصصة في  ويهخذ  

الثقافة الفلسفية في ال سط الثقافي  الفلسفية والفك ية واليتماعية، وإأاعةا 

اسية من خالل إعدا  الفك ية والسي تالمشكال واليتماعيا وي اول القسم معالجةا 

إيجا  ال ل ل المحاسبة لهاا ويسع  هذق المشكالت ول اول ل ليَّ  ،رسائَّ يامعية
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القسمـهيضاـ إل  استثمار المي اث الفلسفي والفك ي واليتماعي والديحي 

 وال ضاري في خدمة المجتمد، عل  وفق محهج علمي ا

 
 
 رسالة القسم (:3-2)
 

عي لإا يك ا للفك  الفلسفي  ور فاعَّ في رفد المجتمد بطاقات واعية      

فة مسؤوليالها في بحاء البلد عل  أسس حضارية ولجارب تفات الجهَّ والخ ا

 والفسا  في كَّ مفاصلها ولعيد للع اق  ورق ال ضاريا

ي رها فمن ربد ق ا،  و أكث ا  ت الدراسة العقلية في قسم الفلسفة، ط الا  ّ وأ

 لعقيدةقاء اال فاظ عل  ن،وأاعة ثقافة التسامح اإلسالمي مد أهَّ ان ياا انخ ىإ

اص  ولعميم أو ،فك  مح  ف ف وحمايتها من كَِّّ اإلسالمية من الغل  والتط ّ 

لمي ش السفي بلدنا العميم الع اق، ول سيخ قيم التعاي ولماسكها ال وح ال طحية

 ال عن، فضاايبا أ عيا ووطحيا وأخالقيبين أبحائه، ونبذ ثقافة الغل  والتط ف، و

 تدريسية لتدريس ما ة علم اليتماع والفلسفةاالإعدا  المالكات 

 

 
 :أهداف القسم(: 3-3)

  ي ةإعدا  أييال علمية قا رة عل  حَّ مشكالت المجتمد ومستلهمة للمحاهج الص

 في بحاء ال ياة ال ضارية من خالل:

 ال ضاري والنفتاح عل  اآلخ العقَّ الحقدي وال  ار اإأاعة  -1

في  امح من خالل است ضار القيم اإلنسانية واإلسالمية ول ظيفهابث روح التس -2

 ال ياة والعمَّا
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عل  المحجم الفلسفي وحضارات العالم واب ز المفك ين  خلق ييَّ مطلد-3

 والفالسفة الذين ساهم ا في لقدم البلداا واز هارهاا

ته ومحهجه في حَّ المشكالت في مجال ل ظيف  راسخلق ييَّ قا ر عل  -4

 لخصصه وفي مجتمعها

م صالت وانفتاح عل  التخصصات انخ ى ، ورفد مؤسسات أا يك ا للقس-5

 االدولة باحتيايالها من الك ا ر الثقافية التي لسهم في البحاء والتط ر
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 املوارد البشرية يف القسم :(4)
 :القسمأساتذة (: 4-1)

 2020(: مالك القسم بحسب المرتبة العلمية 1) جدول
 

أسماء الكادر التدريسي في القسم بحسب الشهادة واللقب العلمي 

 واالختصاص

 

 
 لختصاصا اللقب العلمي الشها ة السم ت

  كت راق عام  عبد زيد البد ي ي 1
 أستاذ

 فلسفة إسالمية

 فلسفة ي نانية  أستاذ  كت راق يميَّ حليَّ نعيمه 2

حممة ياب  سلطاا / رئيس  3

 قسم 

  كت راق
 أستاذ مساعد

 فلسفة إسالمية

  كت راق زيد عباس ك يم 4
 أستاذ 

 فلسفة حديثة

 فلسفة إسالمية أستاذ   كت راق محذر يل ب ي نس 5

 فلسفة معاص ة أستاذ مساعد  كت راق ي ا  كاظم سماري  6

 فلسفة إسالمية مساعد أستاذ  كت راق أحالم مجلي أ يَّ 7

حسين حممق أهيد / مق ر  8

 القسم 

  كت راق
 مساعد أستاذ

 فلسفة إسالمية

 محطق  مساعد  أستاذ  كت راق حيدر عبد المه ة رحيم  9

 فك  ع بي معاص  مساعد أستاذ  كت راق وسام فليح حسن 10

 نو ية المع فة  أستاذ مساعد  كت راق م مد حبيب سلماا 11

 علم الكالم  مدرس   كت راق م مد هاأميبار  12
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 فك  ع بي معاص  مساعد أستاذ  كت راق حسحين ياب  ال ل   13

 فلسفة معاص ة أستاذ مساعد  كت راق رائد عبيس مطلب  14

  كت راق  انتصار سلماا سعد 15
 مساعد أستاذ

 إسالميفك  

 معاص 

 فلسفة حديثة مدرس   كت راق أيام م مد ضايد 16

مدرس  مايستي  فارس نجم ح ام 17

 مساعد

 فلسفي أ ب

 

 
 2019(: مالك القسم بحسب المرتبة العلمية 2) جدول
 األساتذةعدد  

 4 أستاذ
 10 مساعد أستاذ
 2 مدرس

 1 مدرس مساعد
 17 المجموع

 
 مالك القسم حسب الشهادة

 16  دكتوراه 
 1 ماجستير
 17 المجموع
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 القسم موظفو(: 4-1

 2019 اإلداريين و/أو الفنيينمن الموظفين (: مالك القسم 3) جدول
 العنوان الوظيفي الشهادة االسم ت
  تجارة اعدادية  صباح هادي شاكر 1
    
 
 املادية اإلمكانات(: 5)
 

 2020 القاعات الدراسية في القسم(: 4) جدول
 الحالي اإلشغال القدرة االستيعابية المساحة القاعة

 المرحلة األولى 35  1
 المرحلة الثانية 35  2
 المرحلة الثالثة 35  3
 المرحلة الرابعة أ 35  4
 المرحلة الرابعة ب 35  5
 الدكتوراه  35  6
 
 

 2020 المختبرات في القسم(: 5) جدول
 اإلشغال الحالي القدرة االستيعابية المساحة المختبر

المرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةة االولةةةةةةةةةةةةةةةةةى  35  مختبر حاسبات
 والثانية
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 املناهج الدراسية حتديث(:6)

 :اآلتيةتتضمن عملية تحديث المناهج المحاور 
 لكل المفردات الدراسية %100تحديث المناهج نسبة  -

 
 

عد  المحاهج المست دثة للعام  الم حلة  القسم  الكلية 

  2020 - 2019الدراسي 

ثة للعام دحمعدد المناهج ال
 2020 - 2019الدراسي 

 9 2 الول  / ك رسات الفلسفة  ال اب

 18  18 الثانية / ك رسات  

 9 ل ي يد  الثالثة / سح ي  

 9 ل ي يد  ال ابعة / سح ي  
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 والكتب املؤلفة واملرتمجة البحوث والدراسات(: 7)
 

 البحوث والدراسات الفلسفةخطة قسم (: 6)جدول 
 

 النشر المتوقعمكان  التدريسي  عنوان البحث ت
)فلسفة اللغة عحد  1

لشارلس م ريس 

(ملخص لبين 

ال رقة ريا ة 

أارلس م ريس 

في الحو  ال  

اللغة ولهسيسه 

للسيمي طيقا 

اللغ ية بهبعا ها 

السحتاكسي 

ةوالسيمانطقية 

 والب ايماطيقية

 داخل العراق أاما ا ي ا  كاظم سماري 
 

)لط ر الب ث  2

المحطقي عحد 

السيد م مد باق  

الصدر (ملخص 

يتحاول الب ث 

المحطقية  اآلراء

عحد السيد م مد 

باق  الصدر 

وم حلة كتاب 

 انسس المحطقية 

 داخل العراق أاما ا حيدر عبد المه ة 
 

نقد الفك  الديحي  3

 عحد فؤا  زك يا

 داخل العراق أاما ا وسام حسن ل يج 
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)المضامين  4

الخالقية والقيمية 

في فلسفة الت بية 

(ملخص لعد 

المضامين 

الخالقية والقيمية 

في الفلسفة الت بية 

من اهم الم اضيد 

التي يجدر 

ولست ق الب ث 

 بها 

 داخل العراق ما ا انتصار سلماا سعد 
 

)نو ية المع فة  5

والبعد 

الونط ل يي 

(ملخص  راسة 

ميتافيميقا للمع فة 

ء رؤية في ض 

اونط ل يية 

لل ي   لعيد الحو  

 في ثحائية الذات 

 داخل العراق أاما ا محذريل ب
 

)مفه م  6

التاراخانية عحد 

كارل ب ب  ( 

ملخص ب ث 

يتاول هذا المفه م 

و للته السياسية 

واليتماعية عحد 

 كارل ب ب  

 داخل العراق ا ا رائد عبيس مطلب أام
 

نقد التفكي  اللي  7

 اليبتحمعحد 

 داخل العراق م مد ضايد أيامما ا 
 

رهانات  8

الديمق اطية في 

  فك  م مد م ف ظ

 داخل العراق ما ا حسحين ياب   ال ل  
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لجارب /1 9

حكماء الي ناا 

في إعدا  

 الشباب

العدل اساس  /2

بحاء الدولة 

المدنية عحد 

 السيد السيستاني

 داخل العراق أا ا يميَّ حليَّ نعيمة
 

يهدف الب ث ال   10

التع يف بالط يقة 

الص فية كمفه م 

ونو ية ولطبيق 

ثم بياا ابعا ها 

وط قها عحد ف قة 

البكتاأية مد بياا 

اص لها 

 ول  للهاا

 داخل العراق أا اعام  عبد زيد
 

المع فة  ال سية  11

 عحد العالمة ال لي

 داخل العراق أاما حسين حممق أهيد
 

الفك  الكالمي عحد  12

 اإلمام الكاظم

 ما ا يبار م مد هاش

 
 داخل العراق

 
مفه م ال ضارة  13

في فك  علي 

 أ يعتي

 داخل العراق أاما ا حممق ياب  سلطاا

المذهب الذري في  14

 الفلسفة ال ديثة

 داخل العراق  ا م مد الخطيب

15 
نقد االلحاد 

 الجديد

 داخل العراق عباس ك يم  ازيد

اث  فك ة ال قيقة  16

الحسبية في 

مفه مي الطيب 

والخبيث عحد 

 نيتشه

 داخل العراق ماما فارس ح ام

 داخل العراق عبيس مطلب  ارائد  17
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 للكتب المؤلفة الفلسفةخطة قسم (: 7)جدول 
 التدريسي  عنوان الكتاب ت
1 
 
 
 
 
 

حفريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي -1
 الهرمونطيقيا

الفكةةةةةةةةةةةةةةةةر السياسةةةةةةةةةةةةةةةةي -2
 األمريكي

الهويةةةةةةةةة فةةةةةةةةي فضةةةةةةةةاء -3
 مجتمعي 

البيئةةةةةةة بةةةةةةين تمةةةةةةثالت -4
 التراث والحداثة

الخطةةةةةاب األسةةةةةطوري -5
وتجلياته في تراث ما بين 

 النهرين
 االستشراق الجديد-6
الالهةةةةةةةةةةةةةوت الغربةةةةةةةةةةةةةي -7

 المعاصر  

 أ.د.عامر عبد زيد 
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أخالقنا اإلنسةانية بةين -1 2
غائيةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةعادة واآل  

 الواقع
الفكةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الفلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةفي -2

االغريقةةةةةةةي بةةةةةةةين واق يةةةةةةةة 
 أفالطون أرسطو وحدسية 

نظريةةةةةة الحركةةةةةة عنةةةةةد -3
فالسةةةةفة اليونةةةةةان أرسةةةةةطو 

 طاليس انموذجا
أسةةرار الوجةةود والخلةة  -4

 عند حكماء اإلغري 

 د. جميل حليل ن يمهأ.

 أ.د. منذر جلوب يونس الوجود والعد   3
)عةر   ةالفلسفة التحليلية 4

 ونقد( 
 أ. .د. حسين حمزة شهيد

 
 
 

 
 

 المترجمةللكتب الفلسفة خطة قسم (: 8)جدول 
 التدريسي  عنوان الكتاب ت
 ال يوجد ال يوجد 
   



 2021-2020الفلسفة الخطة العلمية لقسم 

 

(15) 

 العليااألولية والدراسات خطط القبول (: 8)
 

 
لسنة االعليا في و  األولية القبول في الدراساتخطة (: 9)جدول 

 2021-2020الدراسية 
 عدد الطلبة الدراسة
  األولية
 6 العليا

  الدبلوم العالي 
 3 الماجستير
 3 الدكتوراه
 6 المجموع

 
-2019لسنة الدراسية افي  (: الرسائل واالطاريح المنجزة10)جدول 

2020 
 عدد الطلبة الدراسة

  الدبلوم العالي 
 5 الماجستير
 5 الدكتوراه
 10 المجموع
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 وورش العمل لقات النقاشيةاحل(: 9)
  

 (: عدد الحلقات النقاشية11جدول )
 األستاذ المحاضر عنوانها تاريخ الورشة

شهر كانون الثاني 
/2021 
 

ايجابيات وسلبيات التعليم 
 االلكتروني

 

 

توظيف برامج التعليم  2021شهر آذار/ 
االلكتروني في عمل 

 اللجنة االمتحانية

  . . فارس نجم حرا 
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 2020/2021لتدريسي  لقسم الفلسفة   الحلقات النقاشية

 

 
 عح اا السمح  الثاني  انسالذةأسماء  ت
يهدف الب ث إل  التع يف  أا اعام  عبد زيد 1

بالط يقة الص فية كمفه م 

ونو ية ولطبيق ثم بياا 

أبعا ها وط قها عحد ف قة 

البكتاأية مد بياا أص لها 

 ول  للهاا
  أا ا يميَّ حليَّ نعيمة 2
ال ض ر النط ل يي  أاما ا محذر يل ب 3

 لل ي   
4 

 
 فيح م ل ييا الدين أا ا زيد عباس ك يم

5  

 أاما حممق ياب  سلطاا

 

 

الفلسفة والمجتمد  العالقة بين

عحد عالم اليتماع  وركهايم 

وبياا ابعا ها في نو يات 

  وركهايم الفلسفية
أاما ا ي ا  كاظم  6

 سماري

 

 

 أاما أحالم مجلي أ يَّ 7

 

 

 

 

 

) المرأة ودورها في البناء الفكري 
 واالجتماعي في اإلسال  (

لألستاذ المساعد الدكتورة أحال  
 مجلي الشبلي
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 أاما حسين حممق أهيد 8

 

 

نقد انسس المحطقية 

لالستق اء عحد السيد م مد 

 باق  الصدر
نقد الخطاب الديحي عحد نص   أاما ا وسام حسن ل يج  9

 (حامد اب  زيد
م قف ريال اإلسالم من  أاما م مد حبيب سلماا 10

الفلسفة في الق ا الهج ي 

 الثالث 
أاما ا حسحين ياب    11

 ال ل  

اإلعالم والفلسفة ق اءة في 

 ب اكسيس ال اقد
أاما ا رائد عبيس  12

 مطلب 

)مفه م التاراخانية عحد كارل 

ب ب  ( ملخص ب ث يتحاول 

هذا المفه م و للته السياسية 

  واليتماعية عحد كارل ب ب 
ما ا انتصار سلماا أا 13

 سعد 

المضامين انخالقية للحفس 

 اإلنسانية في الق اا الك يم

 
14  

 ما ا يبار م مد هاأم

 

ال لية التك يحية والتش يعية 

 نهَّ البيت عليهم السالم
انبعا  ال اقعية في فلسفة  ما ا أيام م مد ضايد 15

 هيجَّ
في أع  الفك  الفلسفي  ماما فارس نجم ح ام 16

 المهاوي
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 العلمية املؤمترات والندوات(: 10)
  

 العلمية المخططةوالمؤتمرات الندوات (: 12جدول )
 األستاذ المحاضر تاريخ انعقادها )ه( المتوقع عنوان الندوة/ المؤتمر
ندوة عن اليوم العالمي 

 للفلسفة
 مجموعة محاضرين نهاية شهر تشرين الثاني

دور الرسول األعظم ص في 
تأسيس الدولة المدنية 
باإلسالم )قراءة تحليله 

 فلسفية(

 
 2021شباط/  

 أ.د. جميل حليل نعمة

 (اإلصالح الديني )قراءة في
 التجربة المسيحية الغربية(

 أ.د. عامر عبد زيد  2021آذار/

 
 مؤتمر الكوفة الفلسفي الثاني

 
 2021نيسان/

 قسم الفلسفة 

 
 
 االستحداثات(: 11)

 )مثل استحداث فرع/ دراسة عليا( االستحداثات المخططة(: 13جدول )
 تاريخ االنجاز المتوقع االستحداث

شطططر الدراسططات العليططا  ربطططي 
 وإسالمي 

 أنجزت
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 املستمرة( أو)اجلديدة  ( الرتقيات العلمية12)
 المخططة الترقيات العلمية(: 14جدول )

 تاريخ التقديم على الترقية اللقب الجديد الحالياللقب  التدريسي ت
 26/10/2020 أستاذ أستاذ مساعد أ.م.د. حسين حمزه شهيد 

 
 والتعاون الدويل (: االتفاقيات13)

 األنشطة الخارجية(: 15جدول )
 الجهة الموقعة معها االتفاقية ومذكرات التفاهمالقسم في  إسهام

 ال يوجد زيارة األساتذة األجانب
 ال يوجد االيفادات العلمية

 ال يوجد المشاركة في المؤتمرات الدولية

 
 وجدت( إن( براءات االخرتاع )14)

 براءات االختراع(: 16جدول )
 العنوان التدريسي
 ال يوجد ال يوجد

  
  

 
 ( اإلرشاد الرتبوي واألنشطة الالصفية15)
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 التربوي  اإلرشادأنشطة (: 17جدول )

 
-2020ل زيد يدول اإلرأا  الت ب ي حسب الم احَّ للعام الدراسي 

2021 
 

 المرشد التربوي  المجموعة  المرحلة 

  

 أا ا أحالم مجلي أ يَّ المجم عة الول   الول  

 ما ا يبار م مد هاأم  المجم عة الثانية  الول  

 أا ا يميَّ حليَّ نعمه  المجم عة الثالثة  الول  

   

 طالبا  12مامافارس ح ام   المجم عة الول   الثانية 

 أاما ا حممق ياب  سلطاا  المجم عة الثانية  الثانية 

 أاما ا حسحين ياب  ال ل   المجم عة الثالثة  الثانية 

 أاما ا حسين حممق أهيد  المجم عة ال ابعة  الثانية 

   

 طالبا 23أاما ا حسين حممق أهيد  المجم عة الول   الثالثة 

 أاما ا حيدر عبد المه ة  المجم عة الثانية  الثالثة 

 ما ا ايام م مد ضايد المجم عة الثالثة  الثالثة 

 أاما ا رائد عبيس مطلب  المجم عة ال ابعة  الثالثة 

 أاما ا وسام حسن ل يج  المجم عة الخامسة  الثالثة 

   

 طالبا 33أاما ا محذر يل ب ي نس   المجم عة الول   ال ابعة 

 أا ا زيد عباس ك يم المجم عة الثانية  ال ابعة 

 
 

 األنشطة الالصفية(: 18جدول )
 

 تاريخ النشاط المرحلة/ الش بة/ المجموعة نوع النشاط ت
  المراحل األربعة معر  صور 1
  المراحل االربعة صيانة الكراسي 2
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 ستشارات والدورات التدريبية( اإل16)

 اإلستشارات والدورات التدريبية(: 19جدول )
 

عنوان الدورة  ت
 التدريبية

العدد المتوقع  المحاضر )ون( الفئة المستهدفة
 للمشاركين

    ال يوجد 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلطان د. حسني محزه شهيد                                         د.محزه جابر
 ميس القسمقرر القسم                                                         رئ


