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 عة البصرةـــجام

 دابة اآلـــيــكل

 قسم الفلسفة

 

 الخطة العلمية 

 2019/2020للعام الدراسي 
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 46 عدد الطلبة المتوقع تخرجهم: ــ 1     

 ــ عدد الرسائل العلمية المسجلة: ال يوجد  2     

 عدد المتوقع قبولهم في الدراسات العليا: ال يوجد -3     

 

 

    

 ت 
المرتبة  
العل
 مية 

 عنوان البحث  اسم التدريسي

 سجاد صالح شنيار  أ.م.  1

... من نظرية   التحول االبستمولوجي عند غولدمان -1
 العلية الى نزعة الوثاقة مقاربة تحليلية 

ابستمولوجيا الفضائل الفكرية .. محاولة في القيمة   -2
 ز بسكي المعرفية عند ليندا زاك

 عبد األمير هاشم عالوي  أ.د 2

بداللة بعض   التنبؤ بتحمل االداء المهاري -1
الدوران وعضلة القلب  المؤشرات الوظيفية لجهاز  
 لالعبي كرة القدم الشباب  

تمرينات المنافسة وتأثيراتها على مكونات المحيط   -2
وتحمل وسرعة  الداخلي وتطوير القوة الخاصة  

 االداء بكرة القدم
الجهد البدني بدرجات حرارة مختلفة وتأثيره على   -3

وعالقته بدقة التهديف بكرة  بعض مؤشرات التعب  
 القدم 

 العالم بين افالطون وافلوطين دراسة مقارنة  مها عيسى فتاح  أ. 3

 سنا صباح علي  أ.م.د  4
 بودريار والبعد المرئي والالمرئي في العمارة  -1 1
 في اعادة انتاج الواقع االعالم ودوره  -2 2

 خريجو الدراسة األولية والعليا أوال:  

 2020/ 2019البحوث العلمية المخطط إنجازها للعام الدراسي  ثانيا:
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 الفلسفة النسوية اشكالية اللغة والهوية في  نوال طه ياسين  أ.م.د  5

 فكرة العودة للذات بين محمد اقبال وعلي شريعتي  عقيل صادق زعالن أ.م.د  6

 خليل عبد المعطي  أ.م.د  7
 التغريب في القرآن الكريم سورة البقرة انموذجا  -1

 االبدال والعالقة االتساقية -2

 من الموت . دراسة فلسفية  ءموقف اخوان الصفا علي هادي طاهر  .د أ,م 8

 فكرة الخير والشر لدى متكلمي و فالسفة الشيعة   طه محمد جواد  م. د  9

 الفن والتكنولوجيا  رسال حسين عبد اللطيف  . م 10

 جليل  نبراس زكي م.  11
 البراغماتية الجديدة عند ريتشارد رورتي  -1
 براغماتية ديوي واثرها على الرواد الجدد  -2
 التفكيك عند جاك دريدا  -3

 م.  12

 حيدر عبد الحسين قصير 

 

 

 

 الصفات االلهية من وجهة نظر الكندي-1

 عند موسى ابن ميمون  حدوث العالممسألة -2

 موسى ابن ميمون   منظورواجب الوجود من   -3

 الثواب والعقاب في رأي موسى ابن ميمون -4

 موقف موسى ابن ميمون من التشبيه والتجسيم -5

 احمد حيدر مهدي  م.  13

الميكافيلية والشخصية التسلطية لدى مدراء   -1
في  واعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الثانوية 

 البصرة
 سلوك المخاطرة وعالقته باساليب المعاملة الوالدية  -2

 علي عباس دهر  م.م 14
 اخالق المهنة  -1
 فلسفة العقل ) بحث في الماهية والموضوعات (  -2

 المنطق التحويلي عند علي حرب  الستار جابر نبأ عبد  م.م 15
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المجدولة          الساعات  مجموع  والرابعة   للمرحلتين يبلغ  الثالثة  )  الدراسيتين  الفلسفة  قسم  ساعة  22في   )

( ساعة للمرحلة االولى ) نظام المقررات(  40( ساعة للمرحلة الثانية ) نظام الكورسات ( و )  49و )  أسبوعيا  

والبالغ  والثاني  األول  الدراسي  الفصل  في  مرحلة  لكل  المجدولة  الدراسية  الساعات  عدد  يبين  ادناه  والجدول 

 ساعة وكما يلي:  (   2505   مجموعهما الكلي )

 المجموع الكلي  الفصل الثاني  الفصل االول  المرحلة 

 600 300 300 ( مقررات)  األولى

 585 300 285 ( فصلي )الثانية

 660 330 330 )سنوي( الثالثة

 660 330 330 )سنوي( الرابعة

 2505 1260 1218 المجموع الكلي 

      

هو النظام   فيه   كان النظام المطبق   إذ  ؛ ختلف عن األعوام السابقةانظمة الدراسة في قسمنا لهذا العام تعلما ان       

بدأ  سي  المقررات لنظام  حث العلمي القاضي بضرورة التحول  ايعاز وزارة التعليم العالي والب وبعد  والفصلي  السنوي  

 .في هذا العام  لمرحلة األولىفي النظام اهذا القسم بالعمل على 

      تي:  واما بالنسبة للساعات مجدولة على أساس التدريسيين وموادهم التدريسية فهي كما مبينه بالجدول اآل     

اللقب   االسم الكامل  ت
 العلمي

 المرحلة حالة المنهج المادة 
 
 

 أ.م سجاد صالح شنيار  1

)اجباري   أسس الفلسفة 
 قسم(       

 )مقررات()الفصل األول(
 المستوى األول

 

 ( سنوي)               المعرفة نظرية
 الثالثة 
 

 الرابعة ( سنوي) الميتافيزيقا 
 

 فلسفة الدين 
 ( سنوي)

 الثالثة 
 

 ا.  مها عيسى العبد للا  2

المدارس الفلسفية قبل  
 سقراط  )اجباري قسم (          

 )مقررات()الفصل األول(
 المستوى االول

 

سقراط وافالطون  
 )اجباري قسم(          

 )مقررات()الفصل الثاني( 
 المستوى االول

 

  الفلسفة اليونانية
 )ارسطو (       

 )فصلي()الفصل األول(
 الثانية 
 

الفلسفة  
)المدارس  اليونانية

 )فصلي()الفصل الثاني( 
 

 الثانية 
 

 ثالثا: الساعات الدراسية المجدولة
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  المتأخرة(            

 .دأ.م نوال طه ياسين 3

 )سنوي(  فلسفة اللغة                  
 رابعةال

 

 )سنوي(  فلسفة األخالق              
 الثالثة 
 

 أ.م.د سنا صباح علي  4

المدارس الفلسفية قبل  
 سقراط  )اجباري قسم (          

 )مقررات()الفصل األول(
 المستوى االول

 

سقراط وافالطون  
 )اجباري قسم(          

 )مقررات()الفصل الثاني( 
 المستوى االول

 

  الفلسفة الحديثة 
 )المذهب التجريبي( 

 )فصلي()الفصل األول(
 الثانية 
 

  الحديثة الفلسفة 
 )المذهب العقلي( 

 )فصلي()الفصل الثاني( 
 الثانية 
 

  المنطق الرياضي
)نظرية القضايا  

 وحساب  االحتماالت( 

 )فصلي()الفصل األول(
 الثانية 
 

  المنطق الرياضي
 )نظرية القضايا 

 

 الثانية  )فصلي()الفصل الثاني( 

 ا.م.د عقيل صادق زعالن  5

منطق التصورات   
 )اجباري قسم (     

 )مقررات()الفصل األول(
 المستوى االول

 

االستداللي   المنطق 
 )اجباري قسم (        

 )مقررات()الفصل الثاني( 
 المستوى االول

 

 )سنوي(             فكر عربي معاصر
 الرابعة
 

 .دأ.م خليل عبد المعطي عثمان  6

)اجباري اللغة العربية 
 الجامعة(               

 )مقررات()الفصل األول(
 المستوى االول

 

 )مقررات()الفصل األول( فن الكتابة الخالقة  
 المستوى االول

 

قواعد الكتابة  
 العربية)اجباري الكلية ( 

 )مقررات()الفصل الثاني( 
 المستوى االول

 

 .دأ.م علي هادي طاهر  7

 )سنوي(             فلسفة التاريخ 
 الثالثة 
 

 )سنوي(  فالسفة المغرب           
 الرابعة
 

 م.د طه محمد جواد  8

مدارس كالمية )اجباري 
 قسم( 

 المستوى االول )مقررات()الفصل األول(
 

مشكالت كالمية)اجباري 
 قسم( 

 )مقررات()الفصل الثاني( 
 المستوى االول

 

االسالمية  الفلسفة 
)المشرق() اجباري  

 قسم( 
 )مقررات()الفصل الثاني( 

 المستوى االول
 

علم الكالم )النشأة 
 والمعتزلة( 

 )فصلي( )الفصل االول( 
 الثانية 
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علم الكالم )االشاعرة  
 ، االمامية( 

 )فصلي( )الفصل الثاني( 
 

 الثانية 
 

 )سنوي(  فالسفة المشرق 

 
 الثالثة 
 

 التصوف 
 الرابعة )سنوي( 

 

 .م رسال حسين عبد اللطيف  9

 )سنوي(               فلسفة الجمال
 الثالثة 
 

            األدب الفلسفي 

 )سنوي( 
 
 
 
 

 الرابعة
 
 
 

 مبادئ التفكير الناقد 
 المستوى االول )مقررات()الفصل األول(

 

 .م نبراس زكي جليل  10

 )سنوي(  مشكالت فلسفية          
 الثالثة 
 

    الفلسفة المعاصرة 
 
      

 )سنوي( 
 الرابعة
 

 م حيدر عبد الحسين قصير  11

مدخل الى الفلسفة 
 االسالمية 

 )فصلي( )الفصل االول( 
 الثانية 
 

الفلسفة االسالمية )  
 الى ابن سينا ( 

 )فصلي( )الفصل الثاني( 
 الثانية 
 

 )مقررات()الفصل األول( اخالقيات المهنة م. أحمد حيدر مهدي  12
 المستوى االول

 

 )سنوي(       الفلسفة الحديثة م.م غيداء حبيب علي  14
 الثالثة 
 

 
15 

 م.م عقيل جبار جاسم 

تاريخ الخالفة  

اختياري ) الراشدة

 (الكلية

 )مقررات()الفصل الثاني( 
 المستوى االول

 

 )مقررات()الفصل األول( اخالقيات المهنة
 المستوى االول

 

 م.م نبأ عبد الستار جابر  16

 )فصلي( )الفصل االول(  الفلسفة السياسية 
 الثانية 
 

 )فصلي( )الفصل الثاني(  الفلسفة السياسية 
 الثانية 
 

 رياضة  ا.د عبد االمير هاشم عالوي 17
)مقررات()الفصل الثاني(  

 )اجباري جامعة
 المستوى االول
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  ــ الدراسات العليا : ــ ال يوجدب 

 

 

 

 
 

 اسم الحلقة النقاشية  اسم التدريسي المرتبة العلمية  ت 

منعرج غيتر االبستمولوجي واثره في   سجاد صالح شنيار  أ.م  1
 تحديد مسار المعرفة...مقاربة مفهومية 

 دراسة في االشكاليات  ميتافيزيقا افلوطين مها عيسى فتاح  أ. 2

 الفريدة والمبانيبودريار  سنا صباح علي  .دأ.م 3

عند تشارلز   –تشكل الهوية االخالقية لغويا   نوال طه ياسين  .دأ.م 4
 تايلور 

 محمد اقبالفكرة العودة للذات عند  عقيل صادق زعالن .دأ.م 5

 بين االصالة والتراث   المعجم العربي خليل عبد المعطي عثمان  .دأ.م 6

صموئيل هنتنغتون وكتاب ) من نحن (   علي هادي طاهر  .دأ.م 7
 عرض وتحليل 

 فكرة الخير والشر لدى متكلمي وفالسفة الشيعة  طه محمد جواد  م .د 8

 النسوية بين المفهوم والممارسة  رسال حسين عبد اللطيف  م 9

 )قراءة في مشروعه الفلسفي (  اكسل هونيث  نبراس زكي جليل  م 10

 مسألة قدم العالم وحدوثه عند موسى بن ميمون  حيدر عبد الحسين قصير  م 11

 نظرية المجال عند كبرت ليفين حيدر مهدي احمد  م 12

االثر السياسي على الحياة الدينية في بالد الشام   عقيل جبار جاسم  .مم 13
 ) عصر الحروب الصليبية ( 

 فلسفة العقل ) بحث في الماهية والموضوعات (  عباس دهر علي  م.م 14

 تحديد معنى العلم عند ارسطو طاليس نبأ عبد الستار جابر  م.م   15

 

 الحلقات النقاشية 
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 حاليا    : ال يوجد في القسم دراسات علياــ الرسائل العلمية المتوقع مناقشتها  1

 45ــ عدد بحوث الطلبة األولية:  2

 

 

 

 

 المالحظات التاريخ     الندوة ت

1 
الدرس الفلسفي بين الواقع االكاديمي والطموح  

 ...محاولة لتعميق الوعي 
 الفصل االول  10/12/2019

2 
الحدود ...محاولة  التفكير الناقد التباس المفهوم وانفتاح 

 في االساليب واالتجاهات 
3/3/2020 

 الثاني الفصل 

3 
الفلسفة النسوية... االشكالية والرؤيا والخطاب...مقاربة  

 تحليلية 
7/4/2020 

 الثاني الفصل 

 

 

 

 

 

    

 

 وريوس في الفلسفة بكال ونمجمع باب الزبير ممن يحمل دورة تطويرية لموظفي-1

 

 

 

 

 

 خامسا: مناقشة الرسائل العلمية وبحوث الطلبة

 سادسا: الندوات والمؤتمرات العلمية المخطط لها 

 سابعا : دورات التعليم المستمر المخطط لها
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 2020/ 2019المناهج العلمية المقررة للعام الدراسي 

 الفصل االول :المستوى االول

 الوحدات المنهج المساعد المنهج الدراسي  المادة  المرحلة

 االولى
 منطق التصورات

 المدخل الى علم المنطق  -1
 دروس في علم المنطق  -2

 3 

 3  تاريخ الفلسفة اليونانية    المدارس الفلسفية قبل سقراط االولى

 3  أسس الفلسفة للفلسفة  اسس االولى

 3   اللغة العربية االولى

 2   اللغة االنكليزية االولى

 2   اخالقيات المهنة االولى

 1   مبادئ التفكير الناقد  االولى

 1   فن الكتابة الخالقة االولى

 1   مدارس كالمية  االولى

    ما قبل الفلسفة عند اليونان  االولى

 17 المجموع

   

 : الفصل الثاني  المستوى االول

 الوحدات المنهج المساعد المنهج الدراسي  المادة  المرحلة

 المدخل الى علم المنطق  -1 المنطق االستداللي االولى

 دروس في علم المنطق  -2
 3 

 3  تاريخ الفلسفة اليونانية    وافالطونسقراط  االولى

 3   قديم  فكر شرقي االولى

 3   قواعد الكتابة العربية  االولى

 2   حاسبات  االولى

 2   رياضية  االولى

 االولى
 مشكالت كالمية 

  1 

 االولى
 الفلسفة االسالمية ) المشرق(

  1 

 المناهج الدراسيةثامنا: 

 



 
 

10 
 

 17 المجموع

 

 الكورس االول :المرحلة الثانية

 الوحدات المنهج المساعد المنهج الدراسي  المادة  المرحلة

 6   علم كالم  الثانية 

)المذهب   الفلسفة الحديثة  الثانية 
 التجريبي( 

 6  تاريخ الفلسفة الحديثة 

)نظرية    المنطق الرياضي الثانية 
القضايا وحساب   

 االحتماالت( 

 4  محاضرات في المنطق الرياضي 

 4  تاريخ الفلسفة اليونانية  )ارسطو( يونانية   الثانية 

الفلسفة الوسيطة ) يهودية   الثانية 
 ومسيحية( 

 فلسفة العصور الوسطى  -1
  –تاريخ الفلسفة االوربية  -2

 العصور الوسطى 

 4 

 4   فلسفة السياسة الثانية 

 4    الثانية 

 4   مدخل الى الفلسفة االسالمية  الثانية 

 4   اللغة االنكليزية الثانية 

 40 المجموع

 الكورس الثاني :المرحلة الثانية

 الوحدات المنهج المساعد المنهج الدراسي  المادة  المرحلة

علم الكالم )االشاعرة ،   الثانية 
 االمامية( 

  6 

)المذهب   الفلسفة الحديثة  الثانية 
  العقلي(

 6  تاريخ الفلسفة الحديثة 

)نظرية    المنطق الرياضي الثانية 
القضايا وحساب   

 االحتماالت( 

 4  محاضرات في المنطق الرياضي 

يونانية  )المدارس   الثانية 
 المتأخرة( 

 4  تاريخ الفلسفة اليونانية 

 الثانية 
 فلسفة وسيطة

 فلسفة العصور الوسطى  -1
  –تاريخ الفلسفة االوربية  -2

 العصور الوسطى 

 4 

 4   فلسفة السياسة الثانية 

 4  مبادئ علم االجتماع الحديث  الثانية 

الى   )الفلسفة االسالمية   الثانية 
 ( ابن سينا  

  4 

 4    الثانية 

 40 المجموع
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 : المرحلة الثالثة

 الوحدات المنهج المساعد المنهج الدراسي  المادة  المرحلة

 6   فالسفة المشرق العربي الثالثة 

- 18فلسفة حديثة في القرنين  الثالثة 

19 

 6  تاريخ الفلسفة الحديثة 

 4   مشكالت فلسفية الثالثة 

 4   نظرية معرفة الثالثة 

 4   فلسفة االخالق الثالثة 

 4   فلسفة التاريخ الثالثة 

 4   اللغة االنكليزية الثالثة 

 4   فلسفة الجمال  الثالثة 

 4   فلسفة الدين  الثالثة 

 40 المجموع

 : المرحلة الرابعة

 الوحدات المنهج المساعد المنهج الدراسي  المادة  المرحلة

 6  دراسات في الفلسفة المعاصرة  الفلسفة المعاصرة  الرابعة

 4   تصوف الرابعة

 4   فالسفة المغرب العربي الرابعة

 4   ميتافيزيقا  الرابعة

 4   فلسفة علم  الرابعة

 4   الفكر العربي المعاصر  الرابعة

 4   فلسفي ادب  الرابعة

 4   اللغة االنكليزية الرابعة

 4   فلسفة اللغة  الرابعة

 4   مشروع بحث التخرج الرابعة

 42 المجموع

 

 

 

 

 

 

   

 

 تاسعا: األساتذة الزائرون
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 1:     األساتذة الزائرونـــ 

 

 

 

 

 1/2019/ 20متحانات الفصل الدراسي األول : بدء ا 

 15/5/2019بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني:  

 2019/ 6/ 1   متحانات النهائية للدور األول:بدء اال 

 9/2019/ 1  لدور الثاني: النهائية لمتحانات البدء ا 

                        

 

 

 

 ت 

 

 سماال

 

 المرتبة العلمية 

 

 المنصب 

            رئيس القسم م  أ. سجاد صالح شنيار  ـ1

 مقرر القسم  .مم عقيل جبار جاسم  ـ 2

 عضوا   ا.م.د  عقيل صادق زعالن ـ3

 عضوا .د أ.م نوال طه ياسين  ـ4

 عضوا   أ.م.د  علي هادي طاهر  5

 عضوا م.  نبراس زكي جليل  6

 عاشرا: برمجة االمتحانات

 حادي عشر : تشكيل مجلس القسم 



 
 

13 
 

     

 

 

 

             

 

 

 :  المسائل اآلتية  هاتعرض فيو  ،يوم الثالثاء من كل إسبوعتقام  

 وكل ما يتعلق بمسائل الكلية.  ،توجيهات رئيس الجامعة وعميد الكلية  -1

ومشاكل    -2 الموحد  والزي  الدوام  من  بالطلبة  تتعلق  التي  مالمسائل  وكل  يتعلق    االطلبة 

 . همبالجوانب العلمية والتربوية ل

والعلمية  -3 اإلدارية  ما  ،الجوانب  باأل  وتشمل  بالتدريسيين  يتعلق  الخاصة  اإلدارية  مور 

و لألساتذة  العلمية  والبحوث  الدراسية  بالمناهج  الخاصة  العلمية  الجانب  إوالجوانب  ثراء 
 . ذة بالمؤتمرات والندوات العلميةشاركة األساتوالتربوي لألساتذة. كذلك االهتمام بم العلمي 

   تدريسيين.لل (راتاالسمن)تابعة الحلقات النقاشية االهتمام بم -4

 متابعة كل المسائل العلمية واإلدارية التي تستجد خالل العام الدراسي. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضوا   . م رسال حسين عبد اللطيف  7

 ثاني عشر: إجتماعات مجلس القسم 
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 المالحظات  العضوية  االعضاء  اللجنة  ت 

 اللجنة العلمية  1

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 ة تدريسي عضوا ا. مها عيسى العبد للا 

 تدريسي  عضوا .م.د عقيل صادق زعالن أ

 ة تدريسي عضوا ا.م.د سنا صباح علي 

 ة تدريسي عضوا أ.م.د نوال طه ياسين 

 تدريسي  عضوا علي هادي طاهر  دأ.م.

2 
 االمتحانية اللجنة 

 

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 تدريسية  عضوا صباح علي  سناأ.م.د 

 تدريسي  عضوا أ.م.د خليل عبد المعطي عثمان

 ة تدريسي عضوا رسال حسين عبد اللطيف م.  

 تدريسي  عضوا م. حيدر مهدي احمد 

 مقرر القسم  عضوا م.م عقيل جبار جاسم 

 الدراسات العليالجنة  3

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 ة تدريسي عضوا مها عيسى العبد للا  أ.

 ة تدريسي عضوا أ.م.د نوال طه ياسين 

 تدريسي  عضوا علي هادي طاهر  دأ.م.

 تدريسي  عضوا م.د طه محمد جواد  

 لجنة المناهج الدراسية  4

 القسمرئيس  رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 تدريسية  عضوا مها عيسى العبد للا أ.

 تدريسية  عضوا أ.م.د نوال طه ياسين 

 تدريسي  عضوا د. طه محمد جواد م. 

 تدريسي  عضوا م. نبراس زكي جليل 

 لجنة النشاطات الالصفية  5

 تدريسي  رئيسا  عبد المعطي عثمان خليل د. أ.م 

 عضوا أ.د. عبد االمير هاشم عالوي
مسؤول وحدة  

النشاطات الالصفية  
 في الكلبة 

 ة تدريسي عضوا صباح علي  سناا.م.د 

 ة تدريسي عضوا م. رسال حسين عبد اللطيف 

 تدريسي  عضوا م. نبراس زكي جليل 

 ثالث عشر: تشكيل اللجان
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 مقرر القسم  عضوا م.م عقيل جبار جاسم 

6 
لجنة فحص اعتماد  
 المجالت العلمية 

 القسمرئيس  رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 تدريسية  عضوا .م.د عقيل صادق زعالن أ

 ة تدريسي عضوا ا.م.د سنا صباح علي 

 ة تدريسي عضوا أ.م.د نوال طه ياسين 

7 
لجنة احتساب درجات  
 الترقيات العلمية 

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 ة تدريسي عضوا أ.م.د نوال طه ياسين 

 تدريسي  عضوا .م.د عقيل صادق زعالن أ

 تدريسي  عضوا علي هادي طاهر  دأ.م.

 لجنة االرشاد التربوي  8

 المرحلة الرابعة  زكي جليل  نبراس م. 

 المرحلة الرابعة  عقيل جبار جاسم م.م 

 المرحلة الثالثة  حسين عبد اللطيف رسال .  م

 المرحلة الثالثة  علي م.م غيداء حبيب 

 المرحلة الثانية  عيسى العبد للا  مهاأ.

 المرحلة الثانية  قصير  حيدر عبد الحسين.م

 المرحلة االولى  أ.م.د خليل عبد المعطي عثمان

 المرحلة االولى  أ.م سجاد صالح شنيار 

 اللجنة االجتماعية  9

 رئيسا  أ.د. عبد االمير هاشم عالوي

مسؤول وحدة  
  النشاطات الالصفية

ومنسب    ةيفي الكل
 على قسم الفلسفة 

 تدريسي  عضوا أ.م.د خليل عبد المعطي عثمان

 تدريسي  عضوا علي هادي طاهر  دأ.م.

 تدريسي  عضوا م.د طه محمد جواد  

 تدريسي  عضوا م. نبراس زكي جليل 

 تدريسي  عضوا م. حيدر مهدي احمد 

 لجنة الزي الموحد  10

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 تدريسي  عضوا م.م عقيل جبار جاسم 

 تدريسي  عضوا ا.م.د خليل عبد المعطي عثمان

 تدريسي  عضوا م. حيدر عبد الحسين قصير 

 ة تدريسي عضوا م.م غيداء حبيب علي 

 ة تدريسي عضوا م.م نبأ عبد الستار جابر 

 موظفة  عضوا باحث اقدم . رجاء محمد مراد

 لجنة استقبال الطلبة  11

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار 

 تدريسي  عضوا .م.د عقيل صادق زعالن أ

 تدريسي  عضوا طه محمد جواد  م.د
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 ة تدريسي عضوا م. رسال حسين عبد اللطيف 

 عضوا باحث اقدم . رجاء محمد مراد
 
 

 

 موظفة 
 

 لجنة متابعة الغيابات  12

 ياسين أ.م.د نوال طه 
 المرحلة الثالثة 

 م. حيدر عبد الحسين قصير 

 . رسال حسين عبد اللطيف م
 المرحلة الثانية 

 م.م غيداء حبيب علي 

 أ.م.د خليل عبد المعطي عثمان
 المرحلة االولى 

 

 حيدر مهدي احمد  م
 المرحلة الرابعة 

 باحث اقدم . رجاء محمد مراد

 لجنة الجودة  13

 رئيس القسم سجاد صالح شنيار أ.م 

 ة تدريسي حبيب علي  غيداء م.م 

 موظفة  حسن علي  مالكباحث.  
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 رئيسا  عضوا محمد جواد ه م .د ط

 تدريسي  عضوا م. حيدر عبد الحسين قصير 

 تدريسي  عضوا م. حيدر مهدي احمد 

 مقرر القسم  عضوا م.م عقيل جبار جاسم 
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16 
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 تدريسي  رئيسا  أ.م.د خليل عبد المعطي عثمان

 ة تدريسي عضوا م. رسال حسين عبد اللطيف 

 ة تدريسي عضوا عبد الستار جابر  نبأم.م 

 مقرر القسم  عضوا م.م عقيل جبار جاسم 

17 
لجنة متابعة ابحاث  

 الطلبة

 رئيس القسم رئيسا  صباح علي  سناا.م.د 

 ة تدريسي عضوا أ.م.د نوال طه ياسين 

 تدريسي  عضوا احمد  حيدر مهدي م. 

 موظفة  عضوا باحث. مالك حسن علي 

 رئيس القسم رئيسا  أ.م سجاد صالح شنيار  لجنة ترشيد الكهرباء  18
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 :  التدريسيون

 االسماء  ت 
الدرجة 

 العلمية 
 المالحظات  االختصاص الدقيق  االختصاص العام 

 رئيس القسم ة نظرية المعرف  فلسفة  مأ. سجاد صالح شنيار  1

 مقرر القسم  تاريخ اسالمي  تاريخ  م.م عقيل جبار جاسم  2

3 
عبد األمير هاشم  

 عالوي
 أ.د

فسلجة تدريب  

 رياضي 

فسلجة تدريب كرة  

 القدم 

منسب على قسم  

 الفلسفة  

  معاصر عربي  فكر  فلسفة  د .مأ. عقيل صادق زعالن 4

  الفلسفة اإلسالمية   فلسفة  .د مأ. علي هادي طاهر  5

  الفلسفة اليونانية  فلسفة  أ. مها عيسى العبد للا  6

  فلسفة اللغة واالخالق  فلسفة  .د مأ. نوال طه ياسين  7

    الفلسفة الحديثة  فلسفة  م.د أ. سنا صباح علي  8

9 
خليل عبد المعطي  

 عثمان
  اللغة والنحو فلسفة  م.د أ.

  الفلسفة االسالمية  فلسفة  م.د   طه محمد جواد  10

  الفلسفة المعاصرة  فلسفة  م.  نبراس زكي جليل  11

 مقرر القسم  عضوا م.م عقيل جبار جاسم 

 موظفة  عضوا باحث. مالك حسن علي 

 لجنة التعليم االلكتروني  19
 ة تدريسي رئيسا  ا. مها عيسى العبد للا  

 ة تدريسي عضوا نبأ عبد الستار جابر  م.م

 رابع عشر: مالك القسم
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12 
رسال حسين عبد  

 اللطيف
 الفلسفة المعاصرة  فلسفة  م. 

 

 

 

13 
  حيدر عبد الحسين

 قصير 
 تفرغ جزئي  الفلسفة اإلسالمية  فلسفة  م. 

 علم النفس م حيدر مهدي احمد  14
علم النفس  

 االجتماعي 
 

 إجازة دراسية  علم الكالم  فلسفة  م.م علي عباس دهر  15

 تفرغ جزئي  المنطق  فلسفة  م.م نبا عبد الستار جابر  16

 تفرغ جزئي  فلسفة حديثة  فلسفة  م.م حبيب علي غيداء  17

 إجازة دراسية  فلسفة سياسية  فلسفة  م.م حسن محمد جاسم  18

 

 :الموظفون

 

 
 ت

 
 االسماء 

 
 الشهادة 

 
 العنوان الوظيفي 

 
العمل الذي  

 يقوم به 

 
 المالحظات

 اقدم  احثب بكالوريوس  رجاء محمد مراد 1
شؤون الطلبة  
 والتدريسيين

 
 
 

 اقدم  باحث بكالوريوس  جاسم محمد هبة  2
الصادر 
 والوارد

 إجازة امومة 
 
 

 باحث بكالوريوس  مالك حسن علي  3
الحاسبة 
 والطباعة
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فقرات الخطة العلمية  معظمقد تم انجاز  : ــ  تحليل الخطة ونسب التنفيذ في العام المنصرمــ  1  

العلمية اما الجوانب اإلدارية فبقيت مسائل لم تكتمل وذلك لعدة  بالجوانب  وخصوصا ما يتعلق 

 .2نتطرق لها من خالل فقرة رقمسمعوقات 

 : ــ المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطةــ  2  

المفترض من العمادة   ما يتعلق بالجوانب اإلدارية والخدمات التي كان منهو  هم المعوقات  أأ/  

 متابعتها. 

فر بصورة اب/ ضعف توفر األجواء البحثية والدراسية وذلك لضعف الخدمات التي يجب ان تتو

ذ هناك تلكؤ في الخدمات من قبل المسؤولين على توفير كل إ  ؛في القسم العلمي  وتامة  صحيحة

  مستلزمات إنجاح العمل العلمي واإلداري.

 والمناسبات مما يقلل من فرص واوقات العمل اإلداري والفعاليات العلمية. ج/ كثرة العطل 

عداد الطلبة المقبولين أد/ عدم توفر القاعات الدراسية الكافية وضيق مساحة البناية بالمقارنة ب

 للعام المنصرف.

 هـ/ قلة عدد التدريسيين من ذوي االختصاص في قسمنا وتفرغ عدد منهم للدراسات العليا. 

 تأخر انجاز كثير من متطلبات القسم العلمي من قبل العمادة.و/ 

 : ــ  المقترحات والبدائل ــ  3

 .تعلق بالخدمات والمسائل اإلداريةمتابعة كل التفاصيل التي تأ/ 

 ب/ بناء قاعات او كرافانات. 

 .  واحتياجاته ج/ التسريع بإنجاز متطلبات القسم

 

 خامس عشر: دراسة خطة العام المنصرم 
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القسم على الدرع التميز وشهادات تقديرية من عمادة كلية االداب ومن رئاسة  حصول  -1

 جامعة البصرة . 

 . ( ندوات علمية 5)   إقامة  - 1

 حلقة نقاشية ) سمنار(.  (16) إقامة  -2

 وموضوعات أخرى.  ،تنظيم استمارات وبرامج خاصة بالطلبة واألساتذة والغيابات -3

 . كتب شكر متعددةأساتذة وموظفين( على حصول القسم ) -4

   .ين من تدريسيي القسميتدريسمن قبل   كتب 3  تأليف ونشر-5

زيارة الكنيسة   و زيارة دار االيتام في البصرةو  زيارة مستشفى الطفل إقامة أنشطة الصفية ك -6
   .عمل واقامة ورشتين  في القسم علميوإقامة معرض    زيارة مندي الصابئة المندائيينو   الكاثوليكية

 لقبين علميين. على  وحصولهما ترقية لتدريسيين  -7
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 رئيس القسم                                                                                

 أ.م. سجاد صالح شنيار                                                                              

 

 السيرة الذاتية والدراسية لرئيس القسم


