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 ثانية المرحلة ال

 المرحلة الثالثة  

 

 ( (النظام الفصلي

 

/ الفصل الدراسي االول ة الرابعةالدراسي السنة  

/ الفصل الدراسي الثاني  ة الرابعةالدراسي السنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السنة الدراسية االولى : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية الثانية /: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت المادة  السنة الدراسية  الفصل عدد الساعات  

3النحو  الثانية  االول  3   1 

 2 البالغة) علم البيان( الثانية  االول  3 

 3 االدب الجاهلي الثانية  االول  3 

3الصرف  الثانية  االول  2   4 

 5 العروض الثانية  االول  2 

 6 الكتاب القديم الثانية  االول  2 

 7 الحاسوب الثانية  االول  2 

 8 اللغة االنكليزية   الثانية  االول  2 

السنة  الفصل عدد الساعات

 الدراسية 

 ت المادة  

4النحو  الثانية  الثاني 3  1 

البالغة  )  الثانية  الثاني 3

 علم البيان( 

2 

 3 االدب االموي  الثانية  الثاني 3

4الصرف  الثانية  الثاني 2  4 

القافية وشعر   الثانية  الثاني 2

 التفعيلة

5 

الفلسفة  الثانية  الثاني 2

 والمنطق 

6 

المعجم  الثانية  الثاني 2

 العربي 

7 

مناهج   الثانية  الثاني 2

 المفسرين  

8 



 السنة الدراسية الثالثة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الدراسية الرابعة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات  السنة الدراسية  المادة

 3 الثالثة نحو  

 2 الثالثة علم اللغة 

 2 الثالثة تحليل نص  

 2 الثالثة اندلسي  

 2 الثالثة كتاب قديم  

 2 الثالثة شعر عباسي  

 2 الثالثة نثر عباسي  

 2 الثالثة متاخرة  عصور  

 2 الثالثة نقد قديم 

السنة   عدد الساعات 
 الدراسية 

 ت المادة 

3النحو  الرابعة   3  1 

 2 نقد ادبي   الرابعة 3

 3 مذاهب ادبية   الرابعة   2

 4 فقه لغة   الرابعة 2

 5 مقارن   الرابعة 2

 6 مدارس  الرابعة 2

 7 نثر حديث   الرابعة 2

 8 شعر حديث   الرابعة   2

 9 منهج بحث  الرابعة   2



 الساعات المجدولة

 االسم ت

 

مجموع   المرحلة  المادة   النصاب   المرتبة العلمية 

 الساعات 

 12 الرابعة االدب المقارن 6 استاذ  د. ماجد عبد الحميد عبد محمد  1

 10 الرابعة المذاهب االدبية   6 استاذ د. لؤي حمزة عباس 2

 12 الرابعة النقد االدبي الحديث 6 استاذ د. ضياء راضي محمد  3

 10 الثانية  االدب االسالمي   6 استاذ د. احمد حياوي مهجر   4

 10 الثالثة النقد االدبي القديم  6 استاذ د.عقيل عبدالحسين خلف 5

 12 الثانية  عروض   6 استاذ د. جابر خضير جبر  6

 10 الثالثة النحو 6 استاذ د. أحمد رسن صحن 7

 12 الرابعة النحو  6 استاذ  د.  محمد عبد كاظم  8

 10 الرابعة المذاهب االدبية   6 استاذ د. ناجح سالم موسى  9

 10 االولى االدب الجاهلي   6 استاذ عبد الجليل  د. جنان محمد 10

 10 الثالثة فقه اللغة  6 استاذ د. خالد نعيم شناوة  11

 12 االولى مكتبة   6 استاذ  د. قاسم خلف مشاري  12

 10 الرابعة مدارس نحوية   6 استاذ د.عبد الجبار عبد االمير هاني  13

 10 الرابعة فقه لغة   6 استاذ د.  أزهار علي ياسين 14

 10 الثانية  صرف   6 استاذ د. ليث داود سلمان  15

 11 الرابعة ادب مقارن  6 استاذ  داودد. علي مجيد  16

 12 األولى نحو  6 استاذ  د. خليل خلف بشير   17

 10 الرابعة منهج بحث  8 استاذ مساعد   د. مقداد محمود عباس   18

 10 الرابعة الشعر الحديث   8 استاذ مساعد د. رائد فؤاد طالب 19

 10 الثالثة  تحليل نص قراني  8 استاذ مساعد د. ضمير لفتة حسين  20

 11 الثانية  نحو  8 استاذ مساعد د. حسين علي حسين    21

 14 الثالثة ادب عصور متاخرة  8 استاذ مساعد د. سالم حديد رسن 22

 12 الثالثة نحو  8 استاذ مساعد د. عرفات فيصل عبد الوهاب 23

 12 الثانية  نحو  8 استاذ مساعد د. عباس عبد الحسين غياض  24

 10 الرابعة نحو  8 استاذ مساعد د. جاسم صادق غالب 25

 10 الثالثة نقد قديم  8 استاذ مساعد د. ثائر عبد الزهرة الزم  26

 10 الرابعة الشعر الحديث 8 استاذ مساعد د. مشتاق فالح عبيد  27

 10 االولى ادب جاهلي  8 استاذ مساعد د. نجاح مهدي علوان  28

 12 الثالثة علم اللغة  8 أستاذ مساعد د. علي عبد الرسول رحيم  29

د. عادل عبد الجبار عبد   30

 الوهاب

 12 الرابعة نثر حديث  10 مدرس 

 12 الرابعة مدارس نحوية  10 مدرس  د. فراس حسن علي 31

 12 الثانية  حاسبة 10 مدرس  د. مشتاق سالم عبد الرزاق 32

 12 االولى صرف  10 مدرس  ابراهيم محمدد. عبد الحسين  33

د. مصعب عبد اللطيف عبد  34

 القادر

 14 الثالثة نثر عباسي  10 مدرس 

 12 الثانية  نحو  10 مدرس   د. عبد المطلب جبار امين 35

 12 الثانية  ادب اسالمي  10 مدرس  د. كفاية عبد الحميد 36

 12 الثالثة ادب متاخرة   10 مدرس  د. عادل علي عبود 37



 

 12 االولى علوم الحديث 10 مدرس   د. ايمان غازي احمد 38

 12 الثالثة علم اللغة  10 مدرس  د. انفال ناصر طالب  39

 12 الثانية  شعر عباسي  10 مدرس  د. ياسين عذاب ناصر 40

 11 الثالثة تحليل نص قراني  10 مدرس  د. جهان عبد الواحد شغاتي 41

 12 الثالثة ادب اندلسي 10 مدرس  د. وليد مزهر انتيش  42

 12 الثالثة ادب اندلسي 10 مدرس   د. ايمان ناصر حسن  43

 6 االولى بالغة  10 مدرس   م. شهيد راضي حسين   44

  الثالثة كتاب قديم   10 مدرس  م. ضياء علي عبد الرضا  45

  الثانية  كتاب قديم   10 مدرس  وديان عيسى حسن  دم. 46

47       

48       

49       

50       

51       

ل اقامتها في قسم   2021/2022اللغة العربية للعام الدراسي جدول خطة الندوات والمؤتمرات المؤمَّ

 تاريخ االنعقاد  نبذة موجزة  العنوان المقترح 

تقدم هذه الندوة تحليال ألهم االليات الفنية التي يوظفها مبدع النص  حول ) االدب النسوي(

 في خطابه سواء أكان شعرا ام نثرا

 النتاج النسوي لمختلف العصور االدبية اذ تقتصر هذه الندوة على 

الفصل 

 الدراسي االول 

التأويل في اللسانيات 

 التداولية

نظرية االستلزام   -1تركز على النظريات اللسانية التداولية 

  -3نظرية الحجاج اللغوي -3نظرية افعال الكالم .  – 2الحواري 

 نظرية االشاريات التداولية 

الفصل 

 الدراسي االول 

تلقي النص القرآني  في  

 ضوء اللسانيات الحديثة

 

ر مناهج تهتم الندوة بدراسة التلقي الراقي للقران الكريم عب

اللسانيات اللغوية الحديثة والتي تتسم بزاوية نظر لغوية  تقوم على  

شيء من االسس الفلسفية والمعرفية وهي ال تبعد كثيرا عن  

معطيات الدرس اللغوي وابجدياته فضال عن المستويات البحثية  

 المطورة فيه سواء عند القدامى ام عند المحدثين .

الليات فهم النص القرآني وتلقيه   فهذه الندوة تشكل قراءة جديدة

 وصوال إلى دقيق معانيه 

 

الفصل 

 الدراسي االول 

 

 

 

 

التخييل في الدراسات 

 النقدية والسردية الحديثة 

 

.  التخييل مصطلح عرفه النقد العربي القديم عند حازم القرطاجني

واصبح اليوم حاضرا في الدراسات النقدية المعاصرة تحديدا في  

حقل السرد ، اذ يلحقه النقاد بأنواع سردية مثل السيرة الذاتية 

 والرواية التاريخية فيقولون : التخييل الذاتي والتخييل التاريخي. 

ويشير المصطلح عند عدد من النقاد إلى الكتابة التي تجمع بين  

 ل لغايات فنية ونقدية وثقافية.المرجعي والمتخي

وألهمية المصطلح وحضوره في النقد الحديث، صار من المهم 

االهتمام بهذا المصطلح ومتابعة حضوره في الدراسات النقدية  

والسردية عبر تخصيص ندوة علمية لمناقشته في حقوله المتعددة 

الفصل 

 الدراسي الثاني



 

اع اإلصطالحية والنقدية النظرية والنقدية التطبيقية متمثلة باألنو

 السردية الجديدة.

 

 سرد السجون

تتناول رواية السجن بوصفها نوعا. وكذلك السيرالذاتية للسجناء 

 والمذكرات وغيرها .

 

الفصل 

 الدراسي الثاني

 2020/  2019الحلقات النقاشية للعام الدراسي 
  الحلقة النقاشية  اسم التدريسي  ت 

  دراسة في الخطاب الروائي العربي  -رواية المهمشين  - د.ناجح سالم موسى  1

2    

   د.لؤي حمزة عباس  3

   د.ضياء راضي الثامري  4

   د.احمد حياوي مهجر  5

  محكى التخييل السير   - د.عقيل عبدالحسين خلف  6

7    

  . حقيقةالفعلفياللغةالعربية  - د.أحمد رسن صحن  8

   د.جابر خضير جبر  9

  السلطة في شعر عنترة  - د.جنان محمد عبدالجليل 10

   نعيم شناوة  د.خالد 11

  كتاب )ذاكرة البالغة(  - د.صالح حسن حاوي  12

 د.ليث داود سلمان  13
ادلة في كتاب التصريف دقائق التصريف مشترك مع   -

 الدكتور هادي خلف.  
 

  العالمة اللغوية بين التأويل واالجتهاد  - د.ازهار علي ياسين  14

 د.عبدالجبار عبداالمير هاني  15
االستئناف في سورة يوسف فقرة المراودة انموذجا  -

 مقارنة نصية. 
 

  اللهجات العراقية -االلفاظ الفارسية- د.نوري حساني علوان  16

  رويات الشيوخ/ دراسة في المرجعيات القافية  - د. ماجد عبدالحميد الكعبي  17

   د. مقداد محمود عباس  18

  اللغة والمكان  - الخفاجي  د.محمد عبد كاظم 19

 د.خليل خلف بشير  20
الجهود اللغوية للشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي   -

 دراسة تحليلية 
 

   د.علي مجيد داود  21

 د. قاسم خلف مشاري  22
نظرات نقدية في مالم ينشر من شعر الشاب الشريف   -
 هـ( 661-688)

 

 د.ثائر عبدالزهرة  23
في الدرس النقدي العربي دراسة وصفية   كليلة ودمنة -

 تحليلية 
 

 د.انجيرس طعمة يوسف  24
سلطة العقل وأثرها في تأويل النص القرأني )ايات   -

 التوحيد مثاال ( 
 

  المفارقة الشعرية في ديوان محمد الفيتوري  - رائد فؤاد طالبد. 25

  المجد في الشعر الجاهلي  مفهوم  - د.نجاح مهدي علوان  26

 د.عرفات فيصل عبدالوهاب  27
االنتصار لسيبويه من النحويين حتى نهاية القرن الرابع   -

 الهجري دراسة حجاجية. 
 



 

 

 

 

 

 

   د.جاسم صادق غالب 28

  قراءة نقدية في ابتدائيات المتنبي.  - د.سالم حديد رسن  29

 مشتاق فالح عبيد د. 30
البناء الشعري في رواية بيروت مدينة العالم  لربيع   -

 جابر 
 

   د.حسين علي حسين  31

 د.ضمير لفتة حسين  32
خطاب االعتدال في قصة النبي موسى /دراسة في   -

 تحليل النص  
 

 

   د.عباس عبدالحسين غياض 33

   د.عادل علي عبود  34

   عادل عبدالجبار عبدالوهابد. 35

 أيمان غازي أحمد د. 36
الفاظ القربى في القران الكريم الفرق بين المصيبة   -

 والبالء 
 

  المقارنات الجمالي في شعر ابي تمام  - د.ياسين عذاب ناصر  37

  جوانب اسلوبية في الخطاب القراني  - د.جهان عبدالواحد شغاتي  38

  العربي قراءة في معجم العين الداللة الثقافية في المعجم  - د.أنفال ناصر طالب  39

  الهوية في شعر ابي نؤاس  - د.كفاية عبد الحميد ناصر  40

 د.علي عبدالرسول رحيم  41
اثر السياق في كشف وتصحيح التصحيف والتحريف   -

 عند القدماء   
 

   د.مشتاق سالم عبدالرزاق  42

   د.عبدالمطلب جبار أمان  43

   م.شهيد راضي حسين 44

   د.مصعبعبداللطبف عبدالقادر  45

 د. سعد عبدالحسين ابراهيم  46
المبتدأ في الكتابة اللسانية العربية  دراسة نقدية في   -

 المفهوم والتركيب والوظيفة. 
 

  قراءة في المية ابي طالب )ع( وشروحها.  - د.عبدالحسين ابراهيم محمد  47

  المعجم العربي لغة الجسد في  - د.والء محمود شاكر  48

   د. فراس حسن علي  49

  الصراط بين المفهوم والمصداق - ضياء عبدالرضا علي  50

  اليات التمرد والرفض في شعر السجون االندلسي - ايمان ناصر حسن  51

 وليد مزهر انتيش  52
حجة القدوة واثرها في تشكيل الخطاب رسالة االمام   -

 علي الى ابن حنيف انموذجا 
 

   وديان عيسى حسن  53



 2022/ 2021الخطة العلمية للعام الدراسي بحوث 

 عنوان البحث  اسم التدريسي ت 

 د.ناجح سالم موسى  1
 سرد السجون  -

 م.2003في الرواية العراقية الساخرة بعد   ـ قراءة

2   

 محكي التخييل السير غيري.  - د.عقيل عبدالحسين خلف  6

7   

 د.أحمد رسن صحن  8

 حقيقة الفعل في اللغة العربية.  -

نقد   -االستدالل عند سعيد الغانمي في كتابة ينابيع اللغة األولى  -

 البناء المنطقي. 

 السلطة في شعر عنترة - محمد عبدالجليل   د.جنان 10

 د.خالد نعيم شناوة  11

  –استراتيجيات الخطاب في مناظرات صاعد بن الحسن الربعي  -

 مقارنة تداولية 

 ويه انموذجاذاتية في الخطاب الصرفي )كتاب سيبال -

 د.صالح حسن حاوي  12

 كتاب )ذاكرة البالغة(.  -

 "الحقيقية معيار التفاوض".الفهم الفلسفي للبالغة  -

 نحو وظائف جديدة للبالغة.  –الخطاب والمجتمع  -

 د.ليث داود سلمان 13
أدلة التصريف في كتاب دقائق التصريف , مشترك مع الدكتور   -

 هادي خلف

 العالمة اللغوية بين التأويل واالجتهاد  - د.ازهار علي ياسين  14

 االستئناف في سورة يوسف فقرة المراودة انموذجا مقاربةنصية    - عبداالميرهاني د.عبدالجبار  15

16   

 روايات الشيوخ/ دراسة في المرجعيات الثقافية. - د. ماجد عبدالحميد الكعبي 17



  د. مقداد محمود عباس  18

 اللغة والمكان.  - الخفاجي  د.محمد عبد كاظم 19

 د.خليل خلف بشير  20

التكرار والجناس والطباق والمقابلة في ادعية السيدة الزهراء   -

- -.ح عطية كيوف ( عليها السالم )بحث مشترك مع الباحث فال

 راء المفسرين غدير في القران الكريم قراءة في آال

ثار الفكرية لإلمامين العسكريين دراسة تحليلية داللية في  اآل -

 ادعيتهما المباركة  

 . للشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي دراسة تحليليةالجهود اللغوية  -

سورة الواقعة   –الصيغة الصرفية وأثرها في بناء النص القرآني  -

 انموذجا 

 د. قاسم خلف مشاري 22
-661نظرات نقدية في مالم ينشر من شعر الشاب الشريف )  -

 هـ( 688

 د.ثائر عبدالزهرة 23

دراسة نقدية في   –من شعر ابي تمام في موازنته    موقف االمدي -

 ضوء نقد النقد 

 كليلة ودمنة في الدرس النقدي العربي دراسة وصفية تحليلية  -

 د.انجيرس طعمة يوسف  24

 يات التوحيد مثاال ( العقل وأثرها في تأويل النص القرآني )آسلطة  -

 ني  لقرآيت عليه السالم في فهم النص اهل الب المنهج البياني أل -

للحن الصوتي واثره في علوم اللغة العربية االخرى )كتاب لحن   -

  ( العامة للكسائي مثاالً 

 د.ناظم علي عبادي 25

صيغ المبالغة القياسية في القرآن.دراسة بين القواعد الصرفية  -

 وداللة التغيير. 

 العدول الجنسي في القرآن الكريم.  -

والمعتل الثالثي / دراسة في البناء االصول اللغوية بين المضعف   -

 الصرفي للفعل الثالثي في العربية. 

 د.نجاح مهدي علوان 26
 .مفهوم المجد في الشعر الجاهلي -

 القوة ومظاهرها في الشعر الجاهلي. -

 د.عرفات فيصل عبدالوهاب 27

االنتصار لسيبويه من النحويين حتى نهاية القرن الرابع الهجري   -

 دراسة حجاجية. 

 دوائر المعنى عند النحويين دراسة في ضوء نظرية السياق.  -

 المفارقة الشعرية في ديوان محمد الفيتوري.  - د.رائد فؤاد طالب 28



 الخطاب المقدماتي عند عزالدين اسماعيل.  -

مقارنة سيسيو   –ر النسوي المعاصر االنثوية في الشعالمركزية  -

 ثقافية.

 د.جاسم صادق غالب 29

ـ القضايا التحليلية والتركيبية في اللغة الدينية ـ دراسة مقارنة في  1

 الفكرين العربي والغربي.

 ـ االتجاه الوظيفي في اللغة الدينية ـ نقد وتوجيه ـ 2

 د.سالم حديد رسن  

 قراءة في قصص محمد سعدون السباهي)ضباب كأنه الشمس(  -

 قراءة نقدية في ابتدائيات المتنبي.  -

 الجريري  وآراؤه البالغية.  -

 كتب تاريخ النقد االدبي عند العرب دراسة منهجية.  -

 البناء الشعري في رواية بيروت مدينة العالم  لربيع جابر  - مشتاق فالح عبيد د. 30

 القراءة الحداثية للنص القرآني وأثرها في المعنى  د.حسين علي حسين  31

32 

 د.ضمير لفتة حسين 

 خطاب االعتدال في قصة النبي موسى / دراسة في تحليل النص   -

 مشاهد الخوف في قصص النبي موسى.  -

ابليس لرب العامين/دراسة في تحليل  مراحل تصعيد خطاب  -

 الخطاب

 

35 
عادل عبدالجبار  د.

 عبدالوهاب

حد ينام في  قراءة في رواية ال أ –المجال والبعد المستتر   -

 االسكندرية للروائي ابراهيم عبد المجيد  

مرتجاة واحالم مؤجلة قراءة في رواية صندوق اسود اخر    حدوس-

 للروائي اسماعيل فهد اسماعيل 

 يمان غازي أحمد إ د. 36
 الفاظ القربى في القرآن الكريم.  -

 الفرق بين المصيبة والبالء )دراسة اسلوبية(  -

 المقارنات الجمالي في شعر ابي تمام  - د.ياسين عذاب ناصر  37

 عبدالواحد شغاتي د.جهان 38
 

 نيآجوانب اسلوبية في الخطاب القر -

39 
المرأة في المعجم بين التهميش واالقصاء قراءة لسانية ثقافية في معجم   - د.أنفال ناصر طالب

 العين  



 

 

مالمح المنحى التكاملي في الدرس اللغوي الحديث مقارنة وتطبيق   -

 جملة المفعول به في الكتاب انموذجا

 النشأة )كتاب (   –)علم اللغة الحديث( المصطلحات  التأسيسية  -

-  ً  جملة المفعول به في الكتاب انموذجا

 الهوية في شعر ابي نؤاس - د.كفاية عبد الحميد ناصر 40

 د.علي عبدالرسول رحيم  41

 اثر السياق في كشف وتصحيح التصحيف والتحريف عند القدماء   -

اثر السياق في تفسير الوحدات المعجمية عند القدماء تفسير غريب   -

 القرآن لمحمد بن ابي بكر الرازي أنموذجاً. 

  د.مشتاق سالم عبدالرزاق  42

 د.عبدالمطلب جبار أمان  43

 االشارات اللغوية في احاديث المعصومين عليهم السالم  -

النحوي )شرح الرضي على الكافية  اثر االحالة في تماسك النص -

 نموذجا ( أ

 د. سعد عبدالحسين ابراهيم  46
المبتدأ في الكتابة اللسانية العربية  دراسة نقدية في المفهوم   -

 والتركيب والوظيفة. 

 قراءة في المية ابي طالب )ع( وشروحها. - د.عبدالحسين ابراهيم محمد  47

 الجسد في المعجم العربي لغة  - د.والء محمود شاكر  48

  د. فراس حسن علي  49

 ضياء عبدالرضا علي 50
 الصراط بين المفهوم والمصداق -

 ـ التشخيص في الصور البالغية للفتنة في نهج البالغة

 اليات التمرد والرفض في شعر السجون االندلسي- ايمان ناصر حسن  51

 وليد مزهر انتيش  52

حجة القدوة واثرها في تشكيل الخطاب رسالة االمام علي الى ابن   -

 حنيف انموذجا 

فاعلية الخطابات في قتل اصحابها مع عناية بكتاب روضة  -

 التعريف بالحب الشريف للسان الدين ابن الخطيب

  وديان عيسى حسن 53



 2020/ 2019  للعام الدراسي تشكيل لجان القسم 

 اللجنة العلمية أوالً: 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية 
 المنصب  ختصاص الدقيق اال المرتبة لعلمية  االسم ت 

 رئيسا   / رئيس القسم اللغة والنحو  أستاذ د. ازهار علي ياسين  1
 عضوا   أدب حديث  أستاذ د. لؤي حمزة عباس  2
 عضوا   حديث نقد  استاذ د. ضياء راضي محمد 3
 عضوا   أدب حديث  استاذ عقيل عبدالحسين خلف د. 4
 عضوا االدب االسالمي  أستاذ د. أحمد حياوي   5
منهج البحث   أستاذ د. قاسم خلف مشاري  6

 وتحقيق النصوص 
 عضوا  

 عضوا   أدب جاهلي  استاذ عبد الجليل د. جنان محمد 7
 عضوا   اللغة والنحو  استاذ د. أحمد رسن صحن 8
 عضوا   اللغة فقه  استاذ   د. خالد نعيم شناوه  9

 عضوا   والنحو  اللغة استاذ   د. خليل خلف بشير   10
 عضوا   اللغة والنحو  استاذ    11
 عضوا   االدب  استاذ د. جابر  خضير جبر   12
 عضوا   علم اللغة     استاذ مساعد د. انجيرس طعمة يوسف  13



 م مجلس القس تشكيل  ثالثا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكيل مجلس القسم 
 المنصب  المرتبة لعلمية  االسم ت 
 رئيسا   / رئيس القسم ستاذا د.  ازهار علي ياسين  1
 عضوا   استاذ د. لؤي حمزة عباس  2
 عضوا   استاذ د. ضياء راضي محمد 3
 عضوا   استاذ عقيل عبدالحسين خلف د. 4
 عضوا   استاذ جابر خضير جبر د. 5
  استاذ د. أحمد رسن صحن 6
 عضوا   استاذ د. ناجح سالم موسى  7
 عضوا   استاذ قاسم خلف مشاري د.  8
 عضوا   استاذ الجليل عبد د. جنان محمد 9

 عضوا   استاذ د. خالد نعيم شناوة  10
 عضوا   استاذ د. ليث داود سلمان  11
 عضوا   استاذ خليل خلف بشير د.  12
 عضوا   مساعد  استاذ طعمة يوسف د. انجيرس 13
 عضوا   مساعد  استاذ د. ضمير لفتة حسين  14
 عضوا   استاذ مساعد  د. حسين علي حسين  15
 عضوا   مساعد  استاذ د. د. مقداد 16
 عضوا   استاذ مساعد  د. مشتاق فالح عبيد  17
 عضوا   استاذ مساعد  رائد فؤاد طالب  د. 18
 عضوا   مساعد  استاذ د. جاسم صادق غالب  19
 عضوا   مدرس د. عادل عبد الجبار عبد االمير 20



 اللجنة االمتحانيةرابعاً: 

 

 اللجنة الثقافية  خامساً:

 

 اللجنة االمتحانية 
 المنصب  لجنة المرحلة  المرتبة لعلمية  االسم ت 

 رئـيسا  رئيس القسم/  الرابعة  استاذ أزهار علي ياسين  د.  1
 عضوا   الرابعة  استاذ مساعد    حامد مردان د.  2
 عضوا     لثة الثا استاذ مساعد  د. عبد الحسين ابراهيم محمد 3
 عضوا   لثة الثا مدرس مساعد ضفاف ناظم   4
 عضوا   الثانية  استاذ مساعد  د. وليد مزهر انتيش  5
 عضوا   الثانية  مساعد مدرس زهراء كاظم محمد  6
 عضوا   االولى مدرس عادل علي عبود  7
 عضوا   االولى   مساعدمدرس  وليد مزهر 8

 اللجنة الثقافية 
 المنصب  المرتبة العلمية  االسم ت 
 رئيسا   استاذ د. عقيل عبد الحسين خلف 1
 عضوا مدرس د. عادل علي عبود  2
 عضوا مدرس د. وديان عيسى  3
 عضوا مدرس د. جهان عبد الواحد شغاتي 4
 عضوا   مدرس د. عادل عبد الجبار عبد الوهاب  5
 عضوا   مدرس د. علي عبد الرسول رحيم 6
 عضوا   مدرس د. فراس حسن علي 7
 عضوا مدرس د. وليد مزهر انتيش  8
 عضوا مدرس د. مشتاق سالم عبد الرزاق  9

 عضوا   مدرس  م. ضياء علي عبد الرضا 10



 لجنة المناهجسادساً : 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المناهج 

 المرتبة لعلمية  االسم ت 
ختصاص  اال

 الدقيق
 المنصب 

 رئيسا   اللغة  استاذ أحمد رسن صحند.  1

 عضوا   اللغة  استاذ د. لؤي حمزة عباس  2

 عضوا   نقد حديث  استاذ د. ضياء راضي محمد 3

 عضوا   اللغة  مساعد  استاذ حسين علي حسين د.  4

 عضوا   أدب مقارن  مساعد  استاذ د. علي مجيد داود 5

 عضوا   اللغة  استاذ مساعد  د. جاسم صادق غالب  6

 عضوا   االدب الجاهلي  استاذ مساعد  د. نجاح مهدي علوان  7

 عضوا   اللغة  استاذ مساعد  د. ضمير لفتة حسين  8

 عضوا   اللغة علم  مدرس د. انفال ناصر طالب  9

 عضوا   ادب عباسي  مدرس د. ياسين عذاب ناصر 10



 لجنة مقابلة الطلبة الجدد سابعاً : 

 

 

 

 

 اللجنة االجتماعية ثامناً:

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة مقابلة الطلبة الجدد 
 المنصب المرتبة العلمية االسم ت
 رئيسا استاذ د. خالد نعيم شناوة  1
 عضوا   مساعد  استاذ انجيرس طعمة يوسفد.  2
 عضوا   استاذ مساعد  قاسم خلف مشاري د.  3
 عضوا   استاذ مساعد  د. سالم حديد رسن 4
 عضوا   استاذ مساعد  د. ثائر عبد الزهرة الزم 5
 عضوا   مدرس  د. مصعب عبد اللطيف عبد القادر  6
 عضوا   مدرس  د. عبد المطلب جبار امين 7
 عضوا   مدرس  د. كفاية عبد الحميد 8
 عضوا   مدرس  د. عادل علي عبود 9

 عضوا   مدرس  م. ضياء علي عبد الرضا 10

 اللجنة االجتماعية 
 المنصب المرتبة العلمية االسم ت
 رئيسا استاذ مساعد  د. نجاح مهدي علوان 1
 عضوا   مدرس  د. ياسين عذاب ناصر 2
 عضوا   مدرس  د. جهان عبد الواحد شغاتي 3
 عضوا   مدرس  عبد االميرد. عادل عبد الجبار   4



 لجنة متابعة المواقع االلكترونية  تاسعًا :

 
 
 

 

 

 

 

  لجنة البحث الخاص عاشراً:

 

 

 

 لجنة متابعة المواقع االلكترونية 
 المنصب  المرتبة لعلمية  االسم ت 
 رئيسا  استاذ مساعد  د. ضمير لفتة حسين  1

 عضوا استاذ مساعد  جاسم صادق غالب  .د 2

 عضوا   مدرس د. وليد مزهر انتيش  3

 لجنة البحث الخاص

 المنصب  المرتبة العلمية  االسم ت 

 رئيس القسم / رئيسا   استاذ أزهار علي ياسين د.  1

 عضوا   استاذ د. قاسم خلف السكيني  2

 عضوا / مقرر القسم  عضوا حامد مردان د. 3



 لجنة الجودة وتقييم االداء  عشر: حادية

 

 االمتحانية للدراسات العليالجنة  ال  ثاني عشر:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجودة وتقييم االداء

 المنصب                      المرتبة العلمية  االسم ت 

 رئيسا  رئيس القسم/  استاذ أزهار علي ياسين د.  1
 عضوا   استاذ   د 2
 عضوا   استاذ مساعد  د  3
  مدرس   د.   4

 االمتحانية للدراسات العليالجنة  ال
 المنصب المرتبة العلمية االسم ت
 رئيس القسم/ رئيسا استاذ أزهار علي ياسين د.  1
 عضوا   مساعد استاذ  ضمير لفتة حسين د.  2
 عضوا   استاذ مساعد  د. علي عبد الرسول جعاز 3



 لجنة االشراف التربوي  ثالث عشر :

 

 : لجنة متابعة الزي الموحدـ رابع عشر 

 
 

 المنصب  المرحلة  اللقب العلمي  االسم ت 

 رئيًسا األولى  أستاذ  قاسم خلف مشاري  1

 عضوا   الثانية  مدرس جيهان عبد الواحد شغاتي 3

 عضوا   الثالثة  مدرس أنفال ناصر طالب  4

 عضوا   الرابعة مدرس إيمان ناصر حسن  5

 
 

 

 

 

  لجنة االشراف التربوي 
 المنصب المرحلة  المرتبة العلمية  االسم ت 
 رئيسا   االولى   استاذ د. جنان محمد عبد الجليل   1
 عضوا   الثانية  استاذ مساعد د. انجيرس طعمة يوسف   2
 عضوا   الثالثة استاذ مساعد علي عبد الرسول د.   3

 عضوا   االولى  استاذ مساعد  د. نجاح مهدي علوان   4

 عضوا   الثانية  مدرس  د. ايمان غازي احمد   5

 عضوا   الثالثة مدرس  د. جهان عبد الواحد شغاتي 6

 عضوا   الرابعة مدرس   د. فراس حسن علي  7

 عضوا   الرابعة مدرس  د. ايمان ناصر حسن  8



 :  خامس عشر 

 الترقيات العلمية ـ لجنة ـ 
 

 

 

 الغيابات متابعة : لجنة  سادس عشر

 المنصب  المرحلة  اللقب العلمي  االسم ت 

 رئيًسا األولى  أستاذ مساعد  جاسم صادق غالب  1

 عضوا   الثانية  مدرس فراس حسن علي 3

 عضوا   الثالثة  مدرس علي عبد الرسول رحيم  4

 عضوا   الرابعة أستاذ مساعد  حسين علي حسين  5

 

 

 

 

 

 لجنة الترقيات العلمية
 المنصب المرتبة العلمية االسم ت
 رئيس القسم/ رئيسا استاذ  د. أزهار علي ياسين  1
 عضوا   استاذ  الثامري ضياء راضي  د.  2
 عضوا   استاذ  السعدأحمد حياوي  د.   3
 عضوا   استاذ د. جابر خضير جبر  4
 عضوا   استاذ د.ليث داود سلمان   5
 عضوا   استاذ د. خالد نعيم شناوة  6
 عضوا   أستاذ د. أحمد رسن صحن   7



 . وناقشت :2021/ 10/ 27اجتمعت اللجنة العلمية في يوم األربعاء الموافق  

الموضوع  1 اللجنة  اقترحت  وقد  االنسانية(  )العلوم  حول  المقترح  العلمي  اآلداب  كلية  مؤتمر  ـ 

 )النص والتواصل دراسة في آليات االنتاج والتلقي(. 

 

اللجنة  2 اقترحت  وقد   ، العلمية  األقسام  في  الطلبة   قبول  اللغة  ـ  قسم  في  المفاضلة  درجة  رفع 

. إلى )  ( ؛ ألنها أقل درجات المفاضل في األقسام العلمية  ( درجة وما فوقها55)   ب العربية المحددة  

 كما مثبت في مجلس الكلية  

 

ـ طلب الدكتور)عرفات فيصل عبد الوهاب( حول تدريسه مادة النحو؛ ألن اختصاصه النحو. وقد 3

 المرحلة الثالثة شعبة )ب( .  حّددت له مادة النحو في 

 

 . تهة العمادة ؛ للموافقة على إقامـ إقامة ملتقى حول المصطلح في القسم، وسيتم مفاتح 4

 

 
 

 مع التقدير 
 
 

 المرفقات       
 قائمة بالحاضرين  
 
 
 
 
 

 األستاذ الدكتور 
 هار علي ياسين  زأ

 رئيس قسم اللغة العربية 
 م 2021/ 10/ 27

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة حضور أعضاء اللجنة العلمية االجتماع في قسم اللغة العربية
 2019/2020للعام الدراسي 

 13/11/2019التاريخ : 

 

 

 المنصب  االختصاص الدقيق  المرتبة لعلمية  االسم ت 
 رئيس القسم/ رئيسا   اللغة  استاذ د. ازهار علي ياسين  1
 عضوا   أدب حديث  استاذ د. لؤي حمزة عباس  2
 عضوا   نقد حديث  استاذ د. ضياء راضي محمد 3
 عضوا   أدب حديث  استاذ د. عقيل عبدالحسين خلف 4
 عضوا   أدب جاهلي  استاذ د. جنان محمد عبد الجليل 5
 عضوا   اللغة والنحو  استاذ   د. أحمد رسن صحن 6
 عضوا   الصرف  استاذ د. ليث داود سلمان  7
 عضوا   اللغة فقه  استاذ د. خالد نعيم شناوه    8
 عضوا   الحديث  االدب استاذ جابر خضير جبر د. 9

 عضوا   اللغة والنحو  استاذ خليل خلف بشير   د. 10
منهج البحث   استاذ قاسم خلف مشاري د.  11

 وتحقيق النصوص 
 عضوا  

 عضوا  مقرر العليا /   علم اللغة  مساعد   استاذ د. ضمير لفتة حسين   12
 عضوا   علم اللغة  مساعد  استاذ طعمة يوسف د. انجيرس 13


