
 

 -خرجيو ادلراسة الاولية والعليا :   -اواًل: 

 150  :    ادلراسات الصباحية    -أ عدد الطلبة املتوقع خترهجم   -1

 100  : ادلراسات املسائية     -ب  

 (      10        عدد الرسائل العلمية املسجةل ) -2

 ( ماجس تي    20        عدد املتوقع قبوهلم يف ادلراسات العليا  ) -3

 ( دكتوراه        3       )                                             

   -:   2020-2019للعام ادلرايس  البحوث العلمية اخملطط اجنازها      -اثنياً :   

 عنوان البحث  املرتبة العلمية   امس التدريس  ت 

م.د. سامر طالب داود سلامن  أ.  -1

 اجلامس 

 The Virtual in film Adaptations of-1 مساعد اس تاذ 

Shakespeare . 

2-Game of Possibilities : A Possible –Worlds 

Analysis of Games of Thrones .  

 اكامل مرشوع دراسة سعيد .  اس تاذ  الراشد   محمد   شهاب امحد انرص  . ا.د  -2

 . New Trends in Modern Poetry اس تاذ  العليبيج   صال   ا. رضا ذنون عل  -3

أ.د. رمضان هملهل سدخان حسن   -4

 املنصوري 

 . The role of  TGG in translation اس تاذ  

ا. د محمد امحد عبد الس تار محيدي   -5

 السامر  

 Phonological Constraints binding Twin-Words اس تاذ  

in Iraqi Arabic .  

م.د نزار عبد احلافظ عبيد جوهر  أ.  -6

 ادليري 

 War Metaphors in Talking about diseases :A-1 اس تاذ مساعد 

Conceptual Study. 

.RoomFoculization in Emma Donghue's -2 

. Beloveds 'Characterization in Toni Morisson-3 

 . Single-Word Usage : Cognitive Development- اس تاذ مساعد  م.د عل قامس عل جودة احللفي أ.  -7

-The Lexicon in Language Acquisition .           

 –Speech and Brain Mechanisms.            

ال  حامد مردان رشوان رشي  أ.م.د.  -8

 وحيد 

 النسوية يف الشعر العرايق احلديث . -1 اس تاذ مساعد 

 املالمح الاسلوبية يف شعر حسني مردان. -2

 تشظي الصورة يف شعر حسني مردان .  -3

 



  الوهابم.د عبد الكرمي طالب عبد   -9

 عبد القادر احلديث 

  .Aspects of Stress in Arabic-1 مدرس 

2-Stress in Arabic and its Acoustic 

Characteristics.  

3-The Phonetics and Phonology of English 

Loanwords in Arabic.  

 Reasearch as a Method of Inquiry-1 مدرس  بار املالك ن م.د. محمد قامس زبون ك  -10

:Remodeling Research Practices at the 

University of Basra.                             

2-Postcolonial English and Multiculturalism in 

Iraq's Bilingual Education System : A 

Qualitative-based Research of Iraqi Teacher's 

Identity and Professionalism at the University 

Level .  

    

3-The Impact of Using Technology on 

Language Education : A Qualitative –Based 

Research Utilizing the Iraqi Pedagogical 

Contexts  for the Development of Language 

Awareness and Cultural Understanding .  

 

4-Quantitative and/or Qualitative Research 

Methods ? A Critical Examination of the 

Postgraduates' Research Projects at the 

Departments of English –Basra University . 

 

 5-A Critical Examination of How Iraqi 

University Educators Perceive and Develop 

Their Professional Identities and the Resulting 

Impact on Their Students as Prospective 

Teachers .  

6-Teaching Research Methods in EFL 

Classrooms at the University of Basra : A 

Constructivist -based Inquiry  . 

7-Reflecting on the Teaching Practices at the 

Depts. of English – University of Basra : A 

Constructivist  Approach to Language Teaching 

Methodology.   



 Traditional and Metlinguistic Teacher's-1 مدرس  م.د. عل عبد امحليد فارس الاسدي   -11

Corrective Feedback to EFL Iraqi University 

level Students.  

 حبث مشرتك مع )م.م.حسني عبد الكرمي يعقوب ( 

2-Identity in the Discourse of Condoleezza Rice 

on Iraq after 2003 . 

 حبث مشرتك مع )م.م.حسني عبد الكرمي يعقوب ( 

3-Authority in the Discourse of Theresa May . 

 حبث مشرتك مع )م.م.حسني عبد الكرمي يعقوب (  

4-Intonational Pattern of refusal in the 

Discourse of Theresa May on the brexit .    

م.د. جنوى سامل يوسف سامل   -12

 اخلادلي 

 Evidence for the cycles approach in remediating مدرس 

the phonological processes of children with 

Down Syndrome .                                         

 Investigating the Motivational Similarities-1 مدرس   احللفي   م. هبيجه جامس محمد جامس  -13

and Differences in English and Arabic 

Figurative Expressions of Time.  

2-Frequency and Complexity Analysis of 

Lexical Bundles in Academic Writing . 

3-Structural Patterns of Subjectivity in EFL 

Narratives.  

 

م. وفاء حقطان محيد يوسف العبد   14

 الواحد  

 CDA of the textbooks Reading Materials of the مدرس 

Iraqi Preparatory  Schools.  

 Investigating Some discourse markers in some مدرس مساعد  سعد مفرج   م.م. عادل محيد رحي  -15

Iraqi English textbooks .                                

 . On Metadiscourse مدرس مساعد  م.م. عالء عاشور خلف احلسني  -16

 Plate Illustration and the development of the-1 مدرس مساعد  الكنعان م.م. غالب جنم عبيد كعيد   -17

novel . 

2-Film noir and the Gothic literature . 

3-The Alteration of sympathy in prequel sequel 

novels .  

 Principles and Religion in "Man for all مدرس مساعد  م.م أثي جبار حمسن صال البوسويل  -18

Seasons"   

م.م. نور محمد نور ادلين عرس   -19

 ماجدي 

 Cognitive Deixis in D.H. Lawrence's Order of مدرس مساعد 

Chrysanthemums . 



م.م. حسني عبد الكرمي يعقوب   -20

 مبارك املبارك  

 Traditional  and Metalinguistic Teacher's-1 مدرس مساعد 

Corrective Feedback to EFL Iraqi University 

level Students.                                  

 حبث مشرتك مع )م.د.عل  عبد امحليد فارس ( 

2-Idetify in the Discourse of Condoleezza Rice 

on Iraq after 2003 . 

 مع )م.د.عل  عبد امحليد فارس ( حبث مشرتك 

3-Authority in the Discourse of Theresa May . 

 حبث مشرتك مع )م.د.عل  عبد امحليد فارس (   

4-The Role of Grammaticalization of Language 

in Establishing power in the Discourse of 

Trump and Rouhani.    

 Rhythm of life in the meeting of Langston مدرس مساعد  م.م. شوكت امحد عزيز انرص احلسن  -21

Hughes .  

م.م. امحد مانع حوشان فيصل   -22

 احلرب 

 . The Cognitive Turn in Stylistics مدرس مساعد 

 Clause Structure in Standard Arabic :A Study مدرس مساعد  م.م. عل محمد حسني محود الوائل   -23

in Cognitive Grammar .  

 ".Mental Space Theory in Arabic Riddles"- مدرس مساعد  م.م.كوثر عبد العباس انيه جدوع   -24

-"The Use of Guessing in Understanding 

Literary Texts ." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   -اثلثاً : *  

ومبا ينسجم    التدريس يني وللك مرحةل   أعداد الهيئة التدريس ية حسب    ألعضاء الساعات اجملدوةل  

   طلبة لدلراسة الاولية والعليا واعداد ال 

   -:   األولية ادلراسات   -أ 

 الوحدات عدد   املرحةل  املادة   اللقب العلمي  الامس الاكمل  ت 

م.د. سامر طالب داود سلامن  أ.  -1

 اجلامس 

 3 الرابعة املرسحية  اس تاذ مساعد 

 3 الرابعة النقد الادب اس تاذ  الراشد   محمد   شهاب امحد انرص  . ا.د  -2
 3 الرابعة الشعر اس تاذ  العليبيج   صال   ا. رضا ذنون عل  -3
أ.د. رمضان هملهل سدخان حسن   -4

 املنصوري 

 3 الرابعة الرتمجة اس تاذ  

ا. د محمد امحد عبد الس تار محيدي   -5

 السامر  

 3 الثالثة النحو اس تاذ  

م.د نزار عبد احلافظ عبيد جوهر  أ.  -6

 ادليري 

 3 الثالثة  الرتمجة اس تاذ مساعد 

 3 الثالثة عل اللغة اس تاذ مساعد  م.د عل قامس عل جودة احللفي أ.  -7
ال  حامد مردان رشوان رشي  أ.م.د.  -8

 وحيد 

 2+2 الاوىل+الثانية اللغة العربية اس تاذ مساعد 

م.د عبد الكرمي طالب عبد   -9

 عبد القادر احلديث   الوهاب

 3 الثانية الصوت مدرس 

 3 الثالثة البحث مدرس  بار املالك ن م.د. محمد قامس زبون ك  -10
م.د. عل عبد امحليد فارس   -11

 الاسدي  

 3 الاوىل القراءة مدرس 

م.د. جنوى سامل يوسف سامل   -12

 اخلادلي 

 3 الاوىل الصوت مدرس 

 2 الاوىل  همارات التواصل  مدرس   احللفي   م. هبيجه جامس محمد جامس  -13
م. وفاء حقطان محيد يوسف العبد   -14

 الواحد  

 2 الثانية  همارات التواصل مدرس 

 2 الثانية الشعر مدرس مساعد  سعد مفرج   م.م. عادل محيد رحي  -15
 3 الثالثة  مقاةل  مدرس مساعد  عالء عاشور خلف احلسني  م.م.   -16
 3+3 الثالثة+الرابعة املرسحية+الرواية مدرس مساعد  ان ع الكنغالب جنم عبيد كعيد  م.م.   -17
 3+2 الثانية+الثالثة  القراءة+الشعر مدرس مساعد م.م أثي جبار حمسن صال   -18



 البوسويل 
م.م. نور محمد نور ادلين عرس   -19

 ماجدي 

+  الثانيةةةةةةةةةة +الرواية  الرواية مدرس مساعد 

 الثالثة 

2 

م.م. حسني عبد الكرمي يعقوب   -20

 مبارك املبارك  

 3+2 الثانية+الرابعة كتابة+اللغة مدرس مساعد 

م.م. شوكت امحد عزيز انرص   -21

 احلسن 

الاوىل  ادب+مرسحية مدرس مساعد 

 +الثانية 

3+2 

م.م. امحد مانع حوشان فيصل   -22

 احلرب 

 3 الاوىل  النحو مدرس مساعد 

 3 الاوىل همارات التواصل  مدرس مساعد  م.م. عل محمد حسني محود الوائل   -23
 3 الثانية  النحو مدرس مساعد  م.م.كوثر عبد العباس انيه جدوع   -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -ادلراسات العليا :   –ب  

   -املاجس تي ) الفصل الاول ( : —1

 املاجس تي  

 عدد الوحدات   املقرر  امس التدريس 

 1 بحث وحاسوب ال  ا. رضا ذنون عل 

 3 عل اللغة التطبيقي   أ.د. رمضان هملهل سدخان 

 2 الصوت والنظام الصوت  أ. د. محمد امحد عبد الس تار 

 2 عل اللغة النظري  أ.م.د.نزار عبد احلافظ عبيد 

 2   قضااي يف اللسانيات املعارصة   م.د.محمد قامس زبون  

 2 عل اللغة التقابل   م.د. عل قامس عل أ. 

 

 

 

   -ادلكتوراه ) الفصل الاول ( : -2

 ادلكتوراه  

 عدد الوحدات  املقرر  امس التدريس 

 2 اجتاهات حديثة يف حتليل اخلطاب اخلطاب  أ.د.جميد محيد جامس 

 2 التطورات يف تدريس اللغة الانلكزيية  ا.د.رمضان هملهل سدخان 

 2 دراسات يف النظام الصوت   أ. د. محمد امحد عبد الس تار 

 2 مدارس اللغة   عل قامس عل أ.م.د.  

 2 فلسفة اللغة  أ.م.د.نزار عبد احلافظ عبيد 

 

 

 

 

 

 



 

 احللقات النقاش ية    -رابعاً : *  

   -:   يف قسمنا اكالت    اخملطط لها   النقاشة   ات احللق *  

 عنوان احللقة النقاشة   امس التدريس  املرتبة العلمية  ت 

م.د. سامر طالب داود سلامن  أ.  اس تاذ مساعد  -1

 اجلامس 

The Art of Questions : Questions and ILOS . 

The Tending of Literature.  
 قراءة يف " خمرب الس ياب " و"سفاح" جارلس توملنسن   الراشد   محمد   شهاب امحد انرص  . ا.د  اس تاذ  -2
   The Digitalization of Literature العليبيج   صال   ا. رضا ذنون عل  اس تاذ  -3
أ.د. رمضان هملهل سدخان حسن   اس تاذ   -4

 املنصوري 

Signature and personality : a psycho-

sociolinguistics analysis.  
ا. د محمد امحد عبد الس تار محيدي   اس تاذ   -5

 السامر  

Assessing English as an International Language . 

The Use of Digital Media in Teaching English as 

an International Language.   
م.د نزار عبد احلافظ عبيد جوهر  أ.  اس تاذ مساعد  -6

 ادليري 

Culpeper's Model of Studying Characterization.  

 .Beyond Baby Talk-  م.د عل قامس عل جودة احللفي أ.  اس تاذ مساعد  -7

-Studies in the Way of Words .  

-Logic and Conversation .  
ال  حامد مردان رشوان رشي  أ.م.د.  اس تاذ مساعد  -8

 وحيد 

 حتوالت اخلطاب النقدي احلديث .  

  م.د عبد الكرمي طالب عبد الوهاب مدرس  -9

 عبد القادر احلديث 

1-Current Trends in Phonology 

2-Computational Linguistics, an overview.  

 Revisting teaching methods :The Worst and-1 بار املالك ن م.د. محمد قامس زبون ك  مدرس  -10

the best practices . 

2-Digital teaching in the 21th century .  

3-Mobile pedagogy for language education . 

4-How to use podcasts to enhance listening 

skills.  
 Legitimization in the Discourse of Obama and م.د. عل عبد امحليد فارس الاسدي   مدرس  -11

Trump.  
 The phonological development of children with م.د. جنوى سامل يوسف سامل اخلادلي  مدرس  -12

Down Syndrome. 
 Investigating the Motivational Similarities and احللفي   م. هبيجه جامس محمد جامس  مدرس   -13

Differences in English and Arabic Figurative 



Expressions of Time .  

 
م. وفاء حقطان محيد يوسف العبد   مدرس  -14

 الواحد  

CDA of the textbooks Reading Materials of the 

Iraqi Preparatory  Schools. 
مدرس   -15

 مساعد 

 Iraqi documents from Arabic to English سعد مفرج   م.م. عادل محيد رحي 

Problematic Areas in Translating  some formal.  
مدرس   -16

 مساعد 

 Metadiscourse in Writing instruction ( My عالء عاشور خلف احلسني م.م.  

dissertation) . 
مدرس   -17

 مساعد 

  Fruit Theory ان  ععبيد الكنغالب جنم م.م.  

مدرس   -18

 مساعد 

  . Thomas More in Modern Drama م.م أثي جبار حمسن صال البوسويل 

مدرس   -19

 مساعد 

   .  Cognitive Stylistics م.م. نور محمد نور ادلين عرس ماجدي 

مدرس   -20

 مساعد 

م.م. حسني عبد الكرمي يعقوب مبارك  

 املبارك  

 Traditional and Metlinguistic Teacher's 

Corrective Feedback to EFL Iraqi University level 

Students.                                  
مدرس   -21

 مساعد 

  . Introduction to Novel م.م. شوكت امحد عزيز انرص احلسن 

مدرس   -22

 مساعد 

  .Code –switching in ELT م.م. امحد مانع حوشان فيصل احلرب 

مدرس   -23

 مساعد 

 Clause Structure in Standard Arabic :A Study in م.م. عل محمد حسني محود الوائل  

Cognitive Grammar . 
مدرس   -24

 مساعد 

 The Role of  Neuro-Linguistic Programming in م.م.كوثر عبد العباس انيه جدوع  

ELT.   

 

 -* خامساً : 

   -مناقشة الرسائل العلمية وحبوث الطلبة :  *  

 (        10    )     الرسائل العلمية املتوقع مناقش هتا   -1

 لدلراس تني الصباحية واملسائية    (      250        )       (    األولية حبوث الطلبة )  عدد    -2

 -سادساً : *  

   -الندوات واملؤمترات العلمية اخملطط لها :   *  

 (     5     )      األول الفصل    -1

 (    5     )    الفصل الثان    -2

 

 



 

 -سابعاً : *   

   -دورات التعلي املس متر اخملطط لها :   * 

المكبيوتر            دورات  وخاصة  املس متر  التعلي  دورات  يف  القسم  وموظفي  تدريس  اشرتاك 

يف   دورات  وكذكل  املس متر    اإلدارة والانرتنيت  التعلي  يف  احلديثة  التكنولوجيا  انهيك  ,  واس تخدام 

للرتقي   عن  التقدمي  التدريس يني  بعض  لنية  وذكل  الرتبية  لكية  يف  املقامة  العلمية  الرتقيات    ات دورات 

 كوهنم مضت علهيم املدة احملددة قانواًن .  العلمية  

 -* املناجه ادلراس ية :   -اثمناً : *   

   2020-2019املناجه العلمية املقررة للعام ادلرايس  

 -: / الفصل الاول    املرحةل الاوىل 

 الوحدات  املهنج املساعد  املهنج ادلرايس  املادة  املرحةل 

مدخل اىل   األوىل 

 الشعر الانلكزيي 

Types of Literature   3 

 Rapid Review of 1النحو التقليدي األوىل 

English Grammar 

 3 

التلفظ للمس توى   األوىل 

 الاول  

Better English 

Pronunciation  

 3 

 , Espanol en directo اللغة الفرنس ية   األوىل 

A1 

 2 

 Cour de Langue et اللغة العربية   األوىل 

de civilization 

Francoise. 

 1 

 1   احلاس بة  األوىل 

 1   قوق اإلنسان ح األوىل 

همارات التواصل   الاوىل  

 املس توى الاول  

Person to Person 

1Communicative 

Speaking and 

Listening Skills  

 1 

 

 



 

 -املرحةل الاوىل / الفصل الثان  : 

 الوحدات  املهنج املساعد  املهنج ادلرايس  املادة  املرحةل 

مدخل اىل النرث   األوىل 

 واملرسحية 

Types of 

Literature  

 3 

 Rapid Review of 2النحو التقليدي األوىل 

English 

Grammar 

 3 

التلفظ للمس توى   األوىل 

 الثان  

Better English 

Pronunciation  

 3 

 Select Reading القراءة  األوىل 

Pre-intermediate  

 3 

 Writing in الكتابة  األوىل 

Paragraph  

 3 

 Cour de Langue اللغة الفرنس ية   األوىل 

et de civilization 

Francoise 

+Espanol en 

directo A1  

 2 

 1   2اللغة العربية   األوىل 

 1   ادلميقراطية   األوىل 

 1   1احلاس بة   األوىل 

همارات التواصل   الاوىل  

   الثان  املس توى  

Person to Person 

1Communicative 

Speaking and 

Listening Skills  

 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

   -املرحةل الثانية : 

 -الفصل الاول : 

 الوحدات عدد   امس املادة  املرحةل  

 3 النحو  الثانية  

 2 الكتابة  الثانية  

 2 القراءة  الثانية  

 2 الشعر  الثانية  

 2 الرواية  الثانية  

 2 املرسحية  الثانية  

 3 الصوت  الثانية  

 2 احملادثة  الثانية  

 2 الللغة الفرنس ية  الثانية  

 20 اجملموع 

 

 

 -الفصل الثان : 

 الوحدات  امس املادة  املرحةل  

 3 النحو  الثانية  

 2 الكتابة  الثانية  

 2 القراءة  الثانية  

 2 الشعر  الثانية  

 2 الرواية  الثانية  

 2 املرسحية  الثانية  

 3 الصوت  الثانية  

 2 احملادثة   الثانية  

 2 اللغة العربية   الثانية  

 20 اجملموع 

 

 

 



 

 

   -املرحةل الثالثة : 

 الوحدات  املهنج املساعد  املهنج ادلرايس  املادة  املرحةل 

 Introductory النحو  الثالثة 

English 

Grammar 

 6 

 The study of عل اللغة   الثالثة 

Language 

 6 

 An الرتمجة  الثالثة 

Introduction to 

Translation 

 4 

 Text to be الشعر  الثالثة 

chosen by the 

instructor 

 6 

 English Drama  6 املرسحية  الثالثة  

 Text to be الرواية  الثالثة 

chosen by the 

instructor 

 6 

اللغة األجنبية   الثالثة 

 الثانية 

Break through 

French Book 2 

 4 

 ,L.G.Alexander كتابة املقاةل  الثالثة 

Essay and 

Letter Writing  

 4 

 Research Writing  4 طرق البحث  الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   -املرحةل الرابعة : 

 الوحدات  املهنج املساعد  املهنج ادلرايس  املادة  املرحةل 

 The study of عل اللغة  الرابعة 

Language 

 6 

 An Introductory النحو التحويل  الرابعة 

Transformational 

Grammar 

 6 

 Translation and الرتمجة  الرابعة 

Translating- 

Theory and 

practice 
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 -اتسعاً : *  

 (      5     )   -الزائرون :   األساتذة   

   -عارشاً : *  

 -برجمة الامتحاانت : *  

امتحان واحد مركزي يف هناية لك فصل درايس وبصورة موحدة للك الشعب يف املرحةل      -1

 وحسب التقومي اجلامعي . 

 ملادة مرشوع البحث لطلبة املرحةل الرابعة .   مشلكة   جلان من قبل  امتحان    -2

 .   الامتحان الهنائ   -3

 يف القسم .   اللجنة الامتحانية   بإرشاف   الامتحاانت   أنواع تمت لك    -4

   -حادي عرش : *  

   -املامرسات امليدانية :     -أ 

                   قسم اللغة الانلكزيية ومكتبة لكية الرتبية  –لكية الرتبية  اىل    زايرة   ( 3)            السفرات العلمية    -1

 واملكتبة العلمية اضافة اىل املكتبة املركزية . 

 (         )             زايرة ملواقع الانرتنيت -2

 (       2   )        معارض الكتب زايرة  -3

 بوسرتات ورقية يف اروقة القسم .  -4

 نشاطات خمتلفة للطلبة ب :  

 -تشمل عىل : 

 للمرسحيات اليت يدرسها الطلبة يف مراحلهم اخملتلفة  متثيل عروض مرسحية    -أ 

 فرقة المتثيل التابعة للقسم. 

 .   وذرجن "   مثاًل رواية " مرتفعات الانلكزيية اليت يدرسها الطلبة    الرواايت عن    أفالم عرض   -ب 

 ابللغة الانلكزيية .   صامت عرض    -ج 

 



 

 عروض مرسحية منفردة للطلبة .   -4

 مسابقة شعرية ابللغة الانلكزيية .   -ه 

 .   الهجاء  مسابقة    -و 

 .   جمةل الطلبة    -ز 

 اللغوية .   األلعاب مسابقة    -ي 

 -تشكيل جملس القسم :   -اثن عرش : *  

 -اسامؤمه ومراتهبم العلمية يف ادانه : يتكون جملس القسم العلمي من اذلوات املدرجة  

 املنصب  املرتبة العلمية  الامس  ت 

 رئيس القسم  اس تاذ مساعد  أ.م.د.سامر طالب داود  -1

  محمد   شهاب امحد انرص  . ا.د  -2

 الراشد 

 تدريس   اس تاذ 

 تدريس  اس تاذ  العليبيج   صال   ا. رضا ذنون عل  -3

أ.د. رمضان هملهل سدخان   -4

 حسن املنصوري 

 تدريس  اس تاذ 

ا. د محمد امحد عبد الس تار   -5

 محيدي السامر  

 تدريس  اس تاذ 

م.د نزار عبد احلافظ عبيد  أ.  -6

 جوهر ادليري 

 تدريس  اس تاذ مساعد 

م.د عل قامس عل جودة  أ.  -7

 احللفي 

 تدريس  اس تاذ مساعد 

م.د عبد الكرمي طالب عبد   -8

 عبد القادر احلديث   الوهاب

 تدريس  مدرس 

بار  ن م.د. محمد قامس زبون ك  -9

 املالك 

 تدريس  مدرس 

م.د. عل عبد امحليد فارس   -10

 الاسدي  

 تدريس  مدرس 

م.د. جنوى سامل يوسف سامل   -11

 اخلادلي 

 تدريس  مدرس 

 مقرر القسم   مساعد مدرس   م.م. عادل محيد رحي  -12

 تدريس  مدرس مساعد   م.م. امحد مانع حوشان   -13

 

 



 

 

   -اثلث عرش : *  

   -جملس القسم :   اجامتعات *  

وكذكل اجامتع اللجنة    صباحاً . (   11)  الساعة    األربعاء يوم    أس بوعي اجامتع  يعقد جملس القسم    -

 العلمية الساعة العارشة صباحاً .  

 اجامتعات طارئة عند احلاجة    -

 

   -رابع عرش : *  

 -: * تشكيل اللجان  

 -اللجنة العلمية :   -1

 رئيسا               أ.م.د. سامر طالب داود               -1

 عضوا            أ.د.شهاب امحد انرص                 -2

 عضوا              أ.رضا ذنون عل                      -3

 عضوا           أ.د.رمضان هملهل سدخان                -4

 عضوا          أ.د.محمد امحد عبد الس تار               -5

 عضوا          أ.م.د. نزار عبد احلافظ عبيد            -6

 عضوا           أ.م.د.عل قامس عل                     -7

 م.د. عل عبد امحليد فارس                    عضوا -8

 م.د.محمد قامس زبون                           عضوا  -9

 

 

 

 

 



 

 

 -اللجنة الامتحانية :   -2

 رئيسا       أ.م.د.سامر طالب داود                    -1

 عضوا         م.د.عبد الكرمي طالب عبد الوهاب       -2

 عضوا       م.د.محمد قامس زبون                         -3

 عضوا         م.د.جنوى سامل يوسف                    -4

 م.م. عادل محيد رحي                         عضوا  -5

 م.م.عالء عاشور خلف                        عضوا -6

 عضوا       م.م. حسني عبد الكرمي يعقوب            -7

 عضوا       م.م. كوثر عبد العباس انيه                 -8

 

   -جلنة ادلراسات العليا :   -3

 أ.م.د. سامر طالب داود                     رئيسا    -1

 أ.د.شهاب امحد انرص                         عضوا -2

 أ.رضا ذنون عل                               عضوا  -3

 أ.د.رمضان هملهل سدخان                    عضوا    -4

 أ.د.محمد امحد عبد الس تار                     عضوا -5

 أ.م.د. نزار عبد احلافظ عبيد                  عضوا -6

 أ.م.د.عل قامس عل                           عضوا  -7

 

 

 اللجنة الامتحانية لدلراسات العليا -4

 رئيسا       أ.م.د. سامر طالب داود                     -1

 أ.د.محمد امحد عبد الس تار                      عضوا  -2

 م.د.عل عبد امحليد فارس                     عضوا -3

 

 



 

 

 جلنة القبول    -5

 أ.م.د. نزار عبد احلافظ عبيد                 رئيسا -1

 عضوا                            م.م.اثي جبار حمسن -2

 م.م.امحد مانع حوشان                        عضوا -3

 

 -جلنة املناجه :   -6

 أ.م.د.سامر طالب داود                     رئيسا -1

 نزار عبد احلافظ عبيد                عضوا   . أ.م.د -2

 م.د. عبد الكرمي طالب عبد الوهاب        عضوا -3

 م.د. محمد قامس زبون                        عضوا -4

 م.م. نور محمد نور ادلين                      عضوا  -5

 

 -جلنة اإلرشاف الرتبوي :   -7

 رئيسا           م.د. عبد الكرمي طالب عبد الوهاب  -1

 عضوا  م.د. جنوى سامل  يوسف -2

 عضوا                              م.هبيجه جامس محمد -3

 عضوا                            غالب جنم عبيد م.م.  -4

 عضوا                        م.م.نور محمد نور ادلين  -5

 عضوا                           م.م. عل محمد حسني -6

 عضوا                    م.م. كوثر عبد العباس انيه -7

 



 

 

 الاجامتعية : اللجنة    -8

 رئيسا          م.د. عبد الكرمي طالب عبد الوهاب  -1

 عضوا                           م.م. عادل محيد رحي -2

 عضوا   م.وفاء حقطان محيد  -3

 

 جلنة اجلرد -9

 رئيسا                        أ.م.د.سامر طالب داود  -1

 عضوا                 م.م. عادل محيد رحي  -2

 عضوا                   م.م. شوكت امحد عزيز       -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -خامس عرش : *  

 * مالك القسم  

   -التدريس يني :   -1

ادلرجة   األسامء  ت 

 العلمية 

 املالحظات  الاختصاص ادلقيق  الاختصاص العام 

أ.م.د. سامر طالب داود     -1
 سلامن اجلامس 

اس تاذ  

 مساعد 

عرص    شكس بي و ادب  ادب انلكزيي 

 الهنضة 

 رئيس القسم 

محمد    ا.د شهاب امحد انرص  -2

 الراشد 

  نقد ونظرية أدب حديث  أدب انلكزيي  أس تاذ 

صال    ا. رضا ذنون عل  -3

 العليبيج 

  الشعر احلديث  ادب انلكزيي  أس تاذ  

أ. د. رمضان هملهل   -4

 سدخان حسن املنصوري 

  ترمجة برصية  دراسات الرتمجة  اس تاذ  

  محمد امحد عبد الس تار ا. د   -5

 محيدي السامر  

  عل الصوت  عل اللغة العام  أس تاذ  

م.د نزار عبد احلافظ  أ.  -6

 جوهر ادليري   عبيد 

اس تاذ  

 مساعد 

  األسلوب الرسدي  الانلكزيية وآداهبا 

جودة    م.د عل قامس عل أ.  -7

 احللفي 

اس تاذ  

 مساعد 

  عل اللغة التطبيقي  عل اللغة 

  م. د حامد مردان رشوان أ.  -8

 رشي السامر  

اس تاذ  

 مساعد 

  األدب احلديث  اللغة العربية 

م.د عبد الكرمي طالب   -9

عبد القادر    عبد الوهاب 

 احلديث 

 عل اللغة العام  مدرس 

 

 

  عل الصوت اللغوي 

بار  كن م.د. محمد قامس زبون   -10

 املالك 
فلسفة التعلي الناقد يف   التعلي فلسفة   مدرس 

 مناجه وطرائق التدريس  

 

  . عل عبد امحليد فارس د م.  -11
 احملمد الاسدي 

  حتليل اخلطاب النقدي   عل اللغة التطبيقي   مدرس  

  جنوى سامل يوسف د. م.  -12

 سامل اخلادلي 

  الطب   اللغة عل   العام عل اللغة   مدرس  



صال    م. هبيجة جامس محمد  -13

 احللفي 

  عل اللغة التطبيقي  اللغة الانلكزيية   مدرس 

يوسف  م. وفاء حقطان محيد   -14

   العبد الواحد 
  عل املعان التداولية    عل اللغة  مدرس 

سعد  م.م. عادل محيد رحي   -15

 مفرج 
مدرس  

 مساعد 

 مقرر القسم  حتليل اخلطاب الادب  لغة انلكزيية 

  م.م عالء عاشور خلف  -16
 احلسني حسني  

مدرس  

 مساعد 

 تدريس مفردات اللغة  عل اللغة التطبيقي 

الانلكزيية يف مادة  

 الاستيعاب  

 

كعيد  م.م. غالب جنم عبيد   -17

 ان عالكن
مدرس  

 مساعد 

  نقد ادب  ادب انلكزيي  

عبد  م.م رايض راكد مديد   -18

 هللا الرشيف 
مدرس  

 مساعد 

مصاحبة   ادب انلكزيي  ادب انلكزيي  

 زوجية  

صال    م.م أثي جبار حمسن  -19

 البوسويل  

مدرس  

 مساعد 

  أدب انلكزيي  أدب انلكزيي 

م.م. نور محمد نور ادلين عرس   -20

 ماجدي 
مدرس  

 مساعد 

  اسلويبات ادبية   عل اللغة التطبيقي 

م.م. حسني عبد الكرمي   -21

 يعقوب مبارك املبارك  
مدرس  

 مساعد 

  التداولية  عل اللغة التطبيقي 

م.م. شوكت امحد عزيز انرص   -22

 احلسن 
مدرس  

 مساعد 

  الرواية  الادب الانلكزيي 

م.م. امحد مانع حوشان فيصل   -23

 احلرب 
مدرس  

 مساعد 

  عل اللغة التطبيقي  اللغة الانلكزيية  

م.م. عل محمد حسني محود   -24

 الوائل  
مدرس  

 مساعد 

  النحو الادراك  عل اللغة التطبيقي 

م.م. كوثر عبد العباس انيه   -25

 جدوع  

مدرس  

 مساعد 

  تدريس اللغة الانلكزيية   عل اللغة التطبيقي 

 

 

 

 

 



 

   -املوظفني :   -2

العنوان   الشهادة  األسامء  ت 

 الوظيفي 

 املالحظات  العمل اليت يقوم به 

  ابمسة حمسن جوعان  -1

 رفيش الهبادل 

باكلوريوس اداب  

 جغرافيه    / 

م. رئيس  

 احباث 

  وارد ( ال الربيد )   -سكراترية  

 ارشفة الكتب الواردة 

  –)الصباحية( شؤون الطلبة  

   غياابت الطلبة –  طباعة 

 

لوسني رسكيس   -2

  خرسوف ماراكر 

 ماراكراين 

باكلوريوس آداب  

 انلكزيي / 

رئيس  

 مالحظني 

الربيد    –طباعة    –سكراترية  

)الصادر ( ارشفة الكتب  

  –دراسات عليا  -الصادرة  

شؤون    –تبليغات  

غياابت الطلبة    -التدريس يني 

   حفظ الربيد   –شؤون طلبة / 

 

اسامه ماجد ول   -3

 محمد  

باكلوريوس اداب  

 ترمجة  

رئيس  

 مالحظني  

شؤون الطلبة     –سكراترية  

 املسائية ( ) 

 اتييدات واجازات الطلبة  

غياابت    –اجملانية / املكتبة  

 الطباعة    –الطلبة  

 

 

 -سادس عرش : *  

 -حتليل اخلطة ونسب التنفيذ للعام املنرصم :   -1

 %(   90نس بة الاجناز ) 

   -املعوقات اليت حالت دون تنفيذ اخلطة :   -2

قةل التسهيالت وخباصة القاعات ادلراس ية واملكتبات واخملتربات وعدم المتكن من القيام ببعض    -

عىل  واتثيه  الوضع العام أحياان    املعوقات املتسببة عن النشاطات األاكدميية والالصفية بسبب بعض  

اليت حالت دون تنفيذ بعض    ة العطل يف الس نة ادلراس ية اضافة اىل كرث   ت سي ادلوام والتدريس يا 

 . الفصلية  الامور انهيك عن ضيق الوقت بسبب الامتحاانت  



متابعة تنفيذ واتمني الاحتياجات ) بعضها ليست علمية ابلرضورة ( الناجتة عن الس نوات السابقة    -

 . الوضع العام وكرثة العطل    بسبب 

 عيق ادلوام لفرتة ليس ابلقصية . لفيضان اثناء الامطار مما قد ي ل البناية وتعرضها    عدم اهلية -

 .    للطلبة التوصية يف اكامل بناية اللكية لتوفي حاهل افضل  -

 والارتقاء ابلعملية الرتبوية . رفع املس توى العلمي للطلبة التوصية بتوفي البىن التحتية اليت من شاهنا  -

 -: املقرتحات والبدائل    -3

وحتديد ماكن ملكتبة  وخمترب اللغة  اإلرساع بإكامل النواقص وخاصة العلمية مهنا مثال خمترب الصوت    -

, علام ان القاعات  وتزويد القسم ابلقاعات ادلراس ية بسبب الاعداد املزتايدة للطلبة يف القسم  القسم  

 . املتنامية  ادلراس ية غي اكفية وال تتالمئ واعداد الطلبة  

 زايدة التشجيع واحلوافز املادية والاعتبارية للتدريس يني والطلبة .   -

الكبية اليت    التوصية ابعامتد معايي اجلودة يف اعداد الشعب ادلراس ية للمراحل اكفة بسبب الاعداد -

 تؤثر سلبا عىل مس توايت الطلبة ومشاراكهتم اليومية .  

 

 

 -سابع عرش : *  

 عدد الهدااي واجلوائز املمنوحة للتدريس يني .  

 اجلهة املاحنة  نوع التكرمي  الامس الاكمل  ت 

1-  /  /  / 

2-    

    


