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 أوال : ــ   •

 : ــ    خريجو الدراسة األولية والعليا •

 54عدد الطلبة المتوقع تخرجهم :ــ  1    

 ــ عدد الرسائل العلمية المسجلة : ال يوجد  2    

 عدد المتوقع قبولهم في الدراسات العليا : ال يوجد  -3     

 ثانيا : ــ   •

ــ 2017/ 2016للعام الدراسي البحوث العلمية المخطط إنجازها  •  : 

 
 المرتبة  

 العلمية
 اسم التدريسي 

 

 عنوان البحث 

 

 لنظرية الجزء الذي ال يتجزأ لدى المتكلميننقد ابن سينا  طه محمد جواد  م.د 

 خليل عبد المعطي   أ.م.د.  
 المصاحبة المعجمية في النص القرآني   -1

 نحو النص ) الحدود والمكونات (   -2

 الحب في الفكر االغريقي  مها عيسى فتاح     أ.م

 الرمز بين الفن و الحياة رسال حسين عبد اللطيف     .  م

 مشكلة الحرية عند جون ديوي م . نبراس زكي     م , 

 غيداء حبيب  م.م. 
 التفكيكية عند جاك ديردا  -1

 الموقف من نقد الوضعية المنطيقة للميتافيزيقا  -2

 نبأ عبد الستار جابر   م.م

 وجود هللا وصفاته عند الفارابي  -1

 التوفيق بين الدين والفلسفة عند الكندي وابن رشد  -2

 ابن طفيلالجانب اإللهي عند  -3

 العالم والعلية عند ابن سينا  -4

 

 



 : المجدولة  الدراسية الساعات

 الدراسات األولية : ــ   مجموع الساعات الدراسية /

اللقب   الكامل  االسم ت
 العلمي

عدد  المرحلة المادة 
 المحاضرات

 20 األولى فكر شرقي  م.د  طه محمد جواد  1

 الثانية  علم الكالم 

 الثالثة  المشرقفالسفة 

 الرابعة التصوف اإلسالمي 

 18 األولى المنطق الصوري  ا.م.د عقيل صادق زعالن  2

 الثالثة  مشكالت فلسفية

 الرابعة فكر عربي معاصر 

 4 األولى  اللغة العربية  أ.م   خليل عبد المعطي عثمان   3

 14 األولى  اليونانيةالفلسفة  ا.م مها عيسى العبد هللا  4

 الثانية  الفلسفة اليونانية 

 الرابعة  فلسفة العلم  

 8 الثانية  مدخل الى الفلسفة اإلسالمية   أ.م   نوال طه ياسين  5
 الثالثة   فلسفة األخالق 

 12 الثالثة   فلسفة التاريخ  أ.م   علي هادي طاهر   6

 الرابعة  فالسفة المغرب العربي 

 20 األولى  أسس الفلسفة  أ.م   سجاد صالح شنيار   7

 الثالثة   نظرية المعرفة 

 الثالثة   فلسفة الدين  

 الرابعة  الميتافيزيقا  

 14 الثالثة   فلسفة الجمال   م رسال حسين عبد اللطيف   8

 الرابعة  فلسفة اللغة 

 الرابعة  األدب الفلسفي 

 12 الثانية  الفلسفة الوسيطة  م نبراس زكي جليل   9

 الرابعة  الفلسفة المعاصرة  

 16 األولى  منهج بحث ومكتبة   م.م  نبأ عبد الستار جابر  10

 األولى  حقوق االنسان والديمقراطية 

 الثانية  الفلسفة السياسية 

 الثانية  منطق رمزي 
 

 14 الثالثة   الفلسفة الحديثة  م.م غيداء حبيب علي  11

 الثالثة   الفلسفة الحديثة 

 8 األولى  علم النفس   م.م  حيدر مهدي أحمد   12
 الثانية  علم االجتماع 

 

 

 

 



 ــ الدراسات العليا : ــ ال يوجدب 

 الحلقات النقاشية المخطط لها :  •

 

 خامسا : ــ   •

 * مناقشة الرسائل العلمية وبحوث الطلبة : ــ   •

 حاليا   : ال يوجد في القسم دراسات علياالرسائل العلمية المتوقع مناقشتها ــ  1

 عنوان السمنار  اسم التدريسي  المرتبة العلمية  ت

 دم. 1
نقد المحقق الطوسي لنظرية الفيض   طه محمد جواد 

 االلهي 

 أ.م.د 2
النزعة اإلنسانية في الفكر العربي   عقيل صادق االسدي

 المعاصر

 الواقع اللغوي بين نحو الجملة ونحو النص  خليل عبد المعطي عثمان  .د. مأ. 3

 أ.م 4
النقد في الفلسفة االغريقية في القرن الثالث ق   عيسى العبد هللا مها 

 . م

 اختالف وظيفة اللغة عند الفالسفة  نوال طه ياسين أ.م 5

 إشكاالت في نظرية المعرفة   علي هادي طاهر  أ.م 6

 مأ. 7
 سجاد صالح شنيار 

 المبنائية و دورها في التسويق المعرفي 

 م. 8
العالم بين االصالة والصورة عند   اللطيف رسال حسين عبد 

 بودريار 

 قياس الذكاء حيدر مهدي احمد  م.م 9

 الحرية في فلسفة جون ديوي  نبراس زكي م. 10

 جهود ياسين خليل في المنطق نبأ عبد الستار جابر  م.م 11

 أهمية ميتافيزيقا االخالق لدى كانط غيداء حبيب علي  م.م 12



 54ــ عدد بحوث الطلبة األولية :   2

 سادسا : ــ   •

 الندوات والمؤتمرات العلمية المخطط لها : ــ   •

 المالحظات التاريخ     الندوة ت

النظام الفلسفي واثره في النظام  1
 السياسي واالجتماعي 

 الفصل األول  29/12/2016

الفكر الفلسفي العراقي المعاصر   2
 وحضوره في الثقافة العربية 

 الفصل الثاني  23/3/2017

 

 سابعا : ــ   •

 * دورات التعليم المستمر المخطط لها : ــ  ال يوجد  •

•  

 ثامنا : ــ   •

 المناهج الدراسية : ــ   •

   2017/ 2016المناهج العلمية المقررة للعام الدراسي 

 المرحلة االولى 

 الوحدات المنهج المساعد  المنهج الدراسي المادة المرحلة 

 االولى

 منطق صوري 

المدخل الى علم   -1
 المنطق 

علم  دروس في  -2
 المنطق 

 6 

 6  تاريخ الفلسفة اليونانية  فلسفة يونانية قبل ارسطو  االولى
 6  أسس الفلسفة مقدمة للفلسفة  االولى
 4   فكر شرقي  االولى
 4  علم النفس العام  علم النفس  االولى
 4   اللغة العربية االولى
 4   اللغة االنكليزية االولى
 4   حقوق االنسان  االولى
 4   الحاسوب  االولى

 2   مكتبة ومنهج بحث  االولى

 



 المرحلة الثانية 

 الوحدات المنهج المساعد  المنهج الدراسي المادة المرحلة 

 4  تاريخ الفلسفة اليونانية  فلسفة يونانية بعد ارسطو الثانية 
 منطق رمزي  الثانية 

محاضرات في المنطق  
 الرياضي 

 4 

 4   الفلسفة االسالمية مدخل الى  الثانية 
 6   علم كالم  الثانية 
 الثانية 

 فلسفة وسيطة

فلسفة العصور   -1
 الوسطى

تاريخ الفلسفة   -2
العصور   –االوربية 

 الوسطى

 4 

 4   اللغة االنكليزية الثانية 
 علم اجتماع  الثانية 

مبادئ علم االجتماع   
 الحديث

 4 

 6  الحديثة تاريخ الفلسفة  الفلسفة الحديثة الثانية 
 4   فلسفة السياسة الثانية 

 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   معرفةنظرية  الثالثة 
 4   فلسفة االخالق الثالثة 
 4   فلسفة التاريخ الثالثة 
 4   اللغة االنكليزية الثالثة 
 4   فلسفة الجمال  الثالثة 
 4   فلسفة  الدين  الثالثة 

 

 المرحلة الرابعة 

 الوحدات المنهج المساعد  المنهج الدراسي المادة المرحلة 



 4   فالسفة المغرب العربي الرابعة
 4   تصوف الرابعة
 الفلسفة المعاصرة  الرابعة

دراسات في الفلسفة  
 المعاصرة

 6 

 4   ميتافيزيقا  الرابعة
 4   فلسفة علم  الرابعة
 6   المعاصر  الفكر العربي الرابعة
 4   ادب فلسفي  الرابعة
 4   اللغة االنكليزية الرابعة
 4   فلسفة اللغة  الرابعة

 4   التخرجمشروع بحث  الرابعة

 

 تاسعا : األساتذة الزائرون : ــ ال يوجد  •

 متحانات : ــ  عاشرا : ــ برمجة اال •

 2017نهاية شهر كانون الثاني  متحانات الفصل الدراسي األول : بدء ا

 2017/ 6/ 1متحانات النهائية للدور األول  : بدء اال

 9/2017/ 1 بدء امتحانات الدور الثاني : 

 عشر : ــ   حادي •

 تشكيل مجلس القسم : ــ 

 

 ت

 

 األسم 

 

 المرتبة العلمية 

 

 المنصب

 

 ـ1
 طه محمد جواد 

 م . د

 
 رئيس القسم 

 

 ـ  2

 

 حيدر عبد الحسين قصير 
 مقرر القسم  م

 عضوا   ا.م.د عقيل صادق زعالن  ـ3



 

 عضوا أ.م سجاد صالح شنيار  ـ4

 ـ5
 عضوا أ.م علي هادي طاهر 

 
 عضوا   م اللطيف رسال حسين عبد 

 عشر : ــ   ثاني •

, وتعرض في االجتماع  إجتماعات مجلس القسم : ــ يوم الثالثاء من كل إسبوع 

 المسائل اآلتية :  

 / توجيهات رئيس الجامعة وعميد الكلية , وكل ما يتعلق بمسائل الكلية .1

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

 يتعلق بالجوانب العلمية والتربوية للطلبة . 

اإلدارية الخاصة  الجوانب اإلدارية والعلمية ,وتشمل مايتعلق باالمور /3

بالتدريسيين والجوانب العلمية الخاصة بالمناهج الدراسية والبحوث العلمية  

والتربوي لألساتذة . كذلك االهتمام بمشاركة لألساتذة واثراء الجانب العلمي 

 األساتذة بالمؤتمرات و الندوات العلمية . 

 ذة ـ لألسات -رات تابعة الحلقات النقاشية ــ السمن/ االهتمام بم 4

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

 عشر : ــ تشكيل اللجان : ــ   ثالث •

 ــ اللجنة العلمية : ــ  1

 رئيس اللجنة     م . د . طه محمد جواد                      -1

 عضوا                      د عقيل صادق زعالنــ أ . م . 2

 عضوا      أ.م سجاد صالح شنيار                         -3   

 عضوا                                  ا.م علي هادي طاهر -  4



 

 متحانية : ــ  ـــ اللجنة اال2

 رئيسا         واد                     م. د طه محمد ج    ــ  1

 عقيل جبار جاسم                            عضوا   م.م -2

 عضوا      ا.م.د. عقيل صادق زعالن                      -3

 عضوا   جليل                          م . نبراس زكي ــ  4

 عضوا    م . م. غيداء حبيب                             ــ  5

 عضوا                        نبأ عبد الستار جابرم . م  6

 

 ة الدراسات العليا : ــ لجن -1

 

 طه محمد جواد دم . -1

 أ.م.د عقيل صادق زعالن  -2

 أ.م سجاد صالح شنيار  -3

 

 : ــ  الدراسية لجنة المناهج  -4 •

 

 طه محمد جواد دم . •

   . مها عيسى فتاح أ.م •

 أ.م سجاد صالح شنيار  •

 

 لجنة اإلشراف التربوي : ــ    -5 •

 ت
 

 اسم المشرف 
 المرحلة 

1 
 أ.م نوال طه ياسين

 
 الثالثة

2 
 

 م. رسال حسين عبد اللطيف 
 

 الرابعة

 االولى  



 م.م حيدر مهدي احمد 

 م .م نبأ عبد الستار جابر   5
 الثانية 
 

 

 اللجنة االجتماعية -6

 

 م.د طه محمد جواد -1

 م. نبراس زكي جليل -2

 نبأ عبد الستار جابر م.م -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مالك القسم 

 :   التدريسيون •

الدرجة   االسماء  ت

 العلمية

االختصاص 

 الدقيق 
 المالحظات االختصاص العام 

 طه محمد جواد  1
الفلسفة   م . د 

 اإلسالمية 
 رئيس القسم فلسفة 

 حيدر عبد الحسين  2

الفلسفة   م . م 

 اإلسالمية 

 

 فلسفة 

 

 عقيل صادق زعالن 3

فكر إسالمي   أ . م د 

 معاصر 

 

 فلسفة 

 

 علي هادي طاهر  4

الفلسفة   أ . م 

اإلسالمية /  

 نظرية المعرفة 

 فلسفة 

 

 مها عيسى العبد هللا   5
 الفلسفة اليونانية  أ . م 

 

 فلسفة 

 

 نوال طه ياسين   6

الفلسفة   أ . م 

اإلسالمية وعلم  

 الكالم 

 

 فلسفة 

 

  فلسفة الفلسفة الحديثة   أ . م.د    سنا صباح علي   7



 المعاصرة

 

8 
خليل عبد المعطي  

 عثمان

 اللغة والنحو أ . م 

 

 فلسفة 

 

 سجاد صالح شنيار   9
 نظرية المعرفة  أ . م 

 

 فلسفة 

 

  فلسفة   م .  نبراس زكي جليل   10

11 
رسال حسين عبد  

 اللطيف 

الفلسفة   م. 

 المعاصرة

 

 فلسفة 

 

 علي عباس دهر   12
 م . م 

 
  فلسفة 

 

13 
نبا عبد الستار       

 جابر

 م . م 
 المنطق 

 فلسفة 
 

  فلسفة  ميتافيزيقا م.م غيداء حبيب علي   14

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الموظفين :   •

 

 ت

 

 االسماء 

 

 الشهادة 
 العنوان الوظيفي 

 

العمل الذي يقوم  

 به 

 

 المالحظات

  مكتبة القسم  ر. مالحظين  بكالوريوس  زهراء عبد الباقي  1

 رجاء محمد مراد 2
 بكالوريوس 

  اقدم  احثب
تنسيب الى  

 جامعة بغداد

  سكرتارية القسم  اقدم  باحث بكالوريوس  هبة جاسم محمد    3

4 

 

 نقاء يحيى حميد  

 

 بكالوريوس 

  مكتبة القسم    امين مكتبة اقدم  

 حسن محمد جاسم   5
 بكالوريوس 

  م. باحث 
طالب دراسات /  

 ماجستير 

 مالك حسن علي  6
 

  سكرتارية القسم  باحث  

 

ــ  خامس •  عشر : 



قد تم انجاز اكثر فقرات ــ تحليل الخطة ونسب التنفيذ في العام المنصرم : ــ    1   

الخطة العلمية وخصوصا ما يتعلق بالجوانب العلمية اما الجوانب اإلدارية فبقيت مسائل  

 . 2لعدة معوقات سوف نتطرق لها من خالل فقرة رقم لم تكتمل وذلك 

 ــ المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة : ــ   2   

ما يتعلق بالجوانب اإلدارية والخدمات التي كان من المفترض من  هو  أ/ اهم المعوقات 

 العمادة متابعتها . 

ب ان تتوفر  ب/ ضعف توفر األجواء البحثية والدراسية وذلك لضعف الخدمات التي يج

بصورة صحيحة في القسم العلمي اذ هناك تلكؤ في الخدمات من قبل المسؤولين على  

 توفير كل مستلزمات إنجاح العمل العلمي واإلداري .

 ــ المقترحات والبدائل : ــ   3   

 متابعة كل التفاصيل التي تتعلق بالخدمات والمسائل اإلدارية .أ/ 

 

 2016/ 2015نشاطات القسم للعام الدراسي :  سادس عشر •

 / إقامة ندوتين علميتين . 1

 حلقة نقاشية ) سمنار( .    14/ إقامة 2 

 .   ( يدة ) مدرس  من أساتذة القسم على القاب علمية جد    1   حصول /3

 تنظيم استمارات وبرامج خاصة بالطلبة واألساتذة والغيابات , وموضوعات أخرى .  /5

بة واألساتذة , وذلك بمناسبة احتفاالت يوم الجامعة تخليدا لشهداء الجيش  / إقامة مسير للطل7

 العراقي والحشد الشعبي . 

 / إقامة محاضرة دينية تثقيفية للطالبات بمناسبة شهادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم .  8

 / حصول القسم ) أساتذة وموظفين ( على اكثر من كتاب شكر .  9

................ ................................................................................... 

 

 السيرة الذاتية و الدراسية لرئيس القسم :  



 طه محمد جواد حمود/ االسم : 1

 / الشهادة الحاصل عليها : الدكتوراه  2

 دكتور مدرس/ اللقب العلمي :  3

 1975/ التولد : 4

 فلسفة اسالمية / التخصص العام و الدقيق : فلسفة ــ 5

 


