
 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة

  اللغة االنكليزيةقسم 

 

 

 

 



نبذة عن قسم اللغة االنكليزية في كلية شط العرب 

 الجامعة 
 

وللدراسة  4991 -4991تأسسس قسم اللغة االنكليزية في كلية شط العرب الجامعة في السنة الدراسية 

واستمر القسم بقبول الطلبة  4999-4991ام الدراسي الصباحية فقط وكانت الدفعة االولى للخريجين في الع

وكانت الدفعة  6002-6002في الدراسة الصباحية حتى افتتاح الدراسة المسائية في القسم في العام الدراسي 

وهو ثالث اقدم قسم الداب اللغة  .6044-6040االولى من الخريجين للدراسة المسائية في العام الدراسي 

  معات االهلية العراقية.االنكليزية في الجا
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المقبولين 259 305 235 0 160 56 118 135 179 151 101

الخريجين  76 91 95 82 160 182 85 127 79 104 126
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ة اعداد الطلبة المقبولين والمتخرجين في القسم للدراسة الصباحية والمسائي

المقبولين الخريجين 



 0200-0202للعام الدراسي  اللغة االنكليزيةأعداد طلبة قسم 
 

 المرحلة الثانية المرحلة األولى الدراسة

  
الطلبة 

 النظاميين
 قوائم تحويل مرقن

الطلبة 

 النظاميين
 قوائم تحويل مرقن

     الصباحية
12   12 

 11    11     المسائية

 91         المجموع

 

 

 الكلي المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة الدراسة

  
الطلبة 

 النظاميين
 قوائم تحويل مرقن

الطلبة 

 النظاميين
 قوائم تحويل مرقن

الطلبة 

 النظاميين
 قوائم تحويل مرقن

 192   192 131    131 111    111 الصباحية

 18   18 12     12 12     12 المسائية

 380   380 210    210 231    231 المجموع

 

 

 

 



 اللغة االنكليزيةقسم  ارؤي
 

بناء كوادر وطنية من الشباب قادرين على مواكبة التطور الحاصل في العالم من خالل اطالعهم 

باللغة اإلنكليزية وهي اللغة األولى في العالم وتعرفهم على ثقافات اللغات األجنبية وخاصة 

 اإلنكليزية والفرنسية.

 

 اللغة االنكليزيةالة قسم رس
 

اعداد خرجين كفؤين في تدريس اللغة اإلنكليزية للمدارس المتوسطة والثانوية ومترجمين من 

اللغة العربية لإلنكليزية وبالعكس ورفد السوق المحلي وعلى مستوى البالد وبالكوادر القادرة 

 ال أخرى ذات صلة.على القيام بواجبات خريجي اقسام اللغات المذكورة أعاله واي اعم

 

 

 اللغة االنكليزيةقسم  أهــــــداف

 

 تحقيق تفوق الطلبة في مجال اختصاصهم في اللغة اإلنكليزية وآدابها -

 دعم سوق العمل بالكفاءات الالزمة في االعمال ذات الصلة باللغة اإلنكليزية  -

 مواكبة التطور في علم اللغة وخاصة في اللغة اإلنكليزية وآدابها  -

 االهتمام بالبنية التحتية للقسم ليستطيع تحقيق أهدافه  -

 االهتمام بالبيئة الصحية والعلمية والنفسية في القسم  -

 تطوير مهارات وكفاءات التدريسيين والموظفين في القسم -

 

 اللغة االنكليزية :التعليمية لقسم  الحصيلة
 

سنوات يمنح شهادة بكلوريوس  1البالغة عند اتمام الطالب متطلبات التخرج خالل فترة الدراسة 

في تخصص اداب اللغة االنكليزية ويكون متمكن من االحاطة بمهارات اللغة االنكليزية االربعة 

) االستماع والتكلم والقراءة والكتابة( وذلك من خالل تزويده بالمهارات االساسية للتواصل 

قراءة النصوص والكتابة االدبية بطريقة باللغة االنكليزية واستخدام قواعدها وتوظيف مهارات 

ابداعية وتنمية مقدرة الطلبة على استخدام االسس الصحيحة للترجمة وفق اسس علمية 

وقانونية وكذلك تنمية قدراتهم على استخدام النظريات اللغوية لتحليل النصوص وتطبيق اسس 



ة االنكليزي ) شعرو رواي الصوتيات خالل لفظ الكلمات وتذوق اللنصوص االدبية بأجناس االدب

ومسرحية ... الخ ( كما ويمكن للطالب توظيف المهارات الدراسية االساسية والمتقدمة في 

استخدام القواميس والتطبيقات االلكترونية اللغوية الحديثة وتدوين المالحظات والتلخيص 

دية صصية والنقواعادة الصياغة في الترجمة التحريرية والترجمة الفورية وفي الكتابة التخ

والتحليل الداللي. فضال عن ان المتخرج من قسم اللغة االنكليزية قد درس لغة اجنبية ثانية ) 

   سنوات كاملة وبجميع مهاراتها وبالطرق التدريسية الحديثة. 1اللغة الفرنسية ( ولمدة 

 

 التزام القسم بسياسة الجودة واالعتماد االكاديمي:
 

ايير الخاصة بسياسة الجودة في كلية شط العرب الجامعة بكل ما يتعلق يلتزم القسم بتطبيق المع

بجودة التعليم والتدريب للطلبة واالداء االمثل واالستجابة السريعة والمتواصلة لمتطلبات 

التحسين المستمر. ويتابع بشكل مستمر تطبيق رؤية ورسالة واهداف الكلية لتحقيق الجودة 

تزم بادامة تدعيم عملية التواصل مع كافة منتسبيه من جهة ومع الشاملة في التعليم، كما ويل

عمادة الكلية واقسامها العلمية وشعبها ووحداتها االدارية، ويتبع القسم اجرءات توثيق كافة 

 انشطته وفعالياته لضمان جودة التعليم وفق البرنامج االكاديمي المعتمد من قبل القسم.

 

 :والخدمية هيكلية القسم العلمية واالدارية
 

 مجلس القسم. .4

 الكادر التدريسي. .6

 .االداريالكادر  .3

 الكادر الخدمي. .1

 

 

 

 

 

 

 

 



 . مجلس القسم:4
 

 

 
 اللغة االنكليزية مجلس قسم 

 المنصب الوضيفة االسم ت

 رئيس قسم تدريسي أ.م.د عادل مالك خنفر 1

 مقرر القسم تدريسي أ.م احمد حسن خماط 2

  تدريسي أ.د جاسم محمد حسن 3

  تدريسي أ . م نغم جعفر حسن 4

  تدريسي أ.م اياد عبد الرزاق 5

  تدريسي م.د عدنان عبد الدايم عبد الواحد 6

  تدريسي م.د حيدر عدنان مطشر 7

  تدريسي م.د علي محمد حسن 8

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللغة االنكليزية الكادر التدريسي لقسـم . 6

 
 ت

االسم واللقب 

 الرباعي
 الجنس

اعلى 

 ةشهاد

اللقب  

 العلمي

الدولة 

 المانحة

الجامعة 

 المانحة

االختصاص 

 العام

االختصاص 

 الدقيق

العنوان 

 الوضيفي

1.  

أ.م.د عادل مالك 

 خنفر

أستاذ  دكتوراه ذكر

 مساعد

جامعة  العراق

 البصرة

علم اللغة 

 العام

علم اللغة 

 االنثروبولوجي

رئيس 

 القسم

1.  

أ.م. احمد حسن 

 خماط

ماجستير  ذكر

لغة 

 ةإنكليزي

أستاذ 

 مساعد

جامعة  العراق

 البصرة

علم األساليب  علم اللغة

 اللغوية

مقرر 

 القسم

3.  

أ.د جاسم محمد 

 حسن

جامعة  رومانيا استاذ دكتوراه ذكر

 كرايوفا

اللغة 

 االنكليزية

علم األساليب 

 اللغوية

 تدريسي

4.  
أ.م.د عقيل محمد 

 جاسم

أستاذ  دكتوراه ذكر

 مساعد

جامعة  العراق

 البصرة

ة علم اللغ

 العام

 تدريسي علم اللغة

8.  

ماجستير  ذكر أ.م هاشم كاطع الزم

لغة 

 إنكليزية

جامعة  العراق مدرس

 البصرة

علم اللغة 

 التطبيقي

طرق تدريس 

اللغة 

 االنكليزية

 تدريسي

6.  

م . نغم جعفر 

 حسين

ماجستير  انثى

لغة 

 انكليزية

أستاذ 

 مساعد

جامعة  العراق

 البصرة

علم األساليب  علم اللغة

 ةاللغوي

 تدريسي

2.  

أ.م اياد عبد الرزاق 

 عبود

ماجستير  ذكر

لغة 

 انكليزية

أستاذ 

 مساعد

جامعة  العراق

 البصرة

اللغة 

 االنكليزية

علم األساليب 

 اللغوية

 تدريسي

1.  
م.د عدنان عبد 

 الدايم عبد الواحد

جامعة  العراق مدرس دكتوراه ذكر

 البصرة

اللغة 

 االنكليزية

 تدريسي علم اللغة

9.  
نان م.د حيدر عد

 مطشر

جامعة  رومانيا مدرس دكتوراه ذكر

 كرايوفا

االدب 

 االنكليزي

 تدريسي ادب االطفال

12.  
م.د علي محمد 

 حسن

جامعة  رومانيا مدرس دكتوراه ذكر

 كرايوفا

اللغة 

 االنكليزية

االدب 

 االنكليزي

 تدريسي

11.  

م.م زينب يعقوب 

 يوسف

ماجستير  انثى

لغة 

 انكليزية

مدرس 

 مساعد

جامعة  العراق

 صرةالب

علم اللغة 

 العام

 تدريسي علم الصوت

11.  

م.م منى عبد 

 العباس عبد الحسن

ماجستير  انثى

لغة 

 انكليزية

مدرس 

 مساعد

جامعة  العراق

 بغداد

النحو  علم اللغة

 اإلنكليزي

 تدريسي

 

 

 

 



  حسب الوصف الوظيفي الكادر األداري. 3 
العنوان  الشهادة الجنس االسم الثالثي 

 الوظيفي

 اداري بكلوريوس ذكر جودةحسن عادل   .1

 اداري بكلوريوس انثى نور يعقوب يوسف  .1

 ويقوم اداريو القسم باالعمال التالية:

 

 قوائم القسم 

 متابعة األوامر األدارية الخاصة بالطلبة وتحديثها على القوائم 

 الخطة العلمية 

  جدول المحاضرات 

 تعهدات الطلبة 

 لجنة انضباط الطلبة 

 طلبة العمل الخاص بهويات ال 

 سحب الغيابات واعالنها 

 تهيأة اسماء الطلبة لقوائم القاعات األمتحانية 

 تهيأة قاعدة بيانات اللجنة األمتحانية وفورمة األسئلة 

  تسليم قوائم السعيات واستالمها من التدريسيين وطباعتها واعالنها للطلبة وتزويد

 نسخ للجنه االمتحانية

 متابعة حضور التدريسيين 

 ئق والتأييداتتدقيق الوثا 

 متابعة األقساط الدراسية للطلبة 

 متابعة المراجعين لرئاسة القسم 

 أدارة السكرتارية بصوره عامة 

 متابعة األرشاد التربوي 

 .متابعة بريد القسم وتوزيعه 



  

  للقسم التوظيف ةخط
شرية المادية والبتماشياُ مع التوسعة التي يشهدها القسم في اعداد الطلبة المقبولين وتوفير المستلزمات 

  لتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية.

 لتعيين الدرجات الوظيفية وكما مبين في ادناه: القسم  يخطط

وحجز مقاعد دراسية لبعض التدريسين لدراسة .. في اختصاصات اللغة واالدب والترجمة  ونالتدريسي .4

 .الدكتوراه والماجستير لرفد القسم بالكفاءات في المستقبل

 وفير كادر خدمي ليتالئم مع اعدد الطلبة والكادر التدريسي.ت .6

 :المناهج الدراسية حسب المراحل

 المرحلة االولى
 

 الثانية المرحلة

المادة 

 الدراسية

 الوحدات عدد الساعات نوع الماده
 

المادة 

 الدراسية

 الوحدات عدد الساعات نوع الماده

  ع ن 
  ع ن  

 2 نظري النحو
 

 3  3 رينظ النحو  3

القراءة 

 واالصغاء

 1 نظري
 

النظام   3

 الصوتي

 3  3 نظري

اللغة 

 العربية

 1 نظري
 

الكتابة   6

 والقراءه

 3  1 نظري

 3 نظري الحاسوب
 

مهارات   6

 التواصل

 6  6 نظري

اللغة 

 الفرنسية

 1 نظري

 
مسرحية   6

عهد 

 النهضه

 3  3 نظري

مقدمة في 

 االدب

 1 نظري

 

رواية   3

القرن 

امن الث

 عشر

 3  3 نظري

مهارات 

 التواصل

 1 نظري
 

شعر عهد   6

 النهضة

 3  3 نظري

 1 نظري التلفظ
 

اللغة   3

 العربية

 6  6 نظري

 1 نظري الكتابة
 

اللغة   6

 الفرنسية

 6  6 نظري

حقوق 

 االنسان

 1 نظري
 

6  



 الثالثةالمرحلة 

 المادة الدراسية

 الوحدات عدد الساعات نوع الماده

  ع ن 

 3 نظري النحو االنكليزي
 

3 

 6 نظري علم اللغة
 

6 

مسرحية القرن 

 التاسع عشر

 3 نظري
 

3 

رواية القرن التاسع 

 عشر

 3 نظري
 

3 

 3 نظري الشعر الرومانسي
 

3 

 3 نظري المقالة
 

3 

 6 نظري الترجمة االعالمية
 

6 

 6 نظري اللغة الفرنسية
 

6 

 6 نظري منهج البحث
 

6 

 

 

 عة )الفصل االول(الراب المرحلة

 المادة الدراسية

 الوحدات عدد الساعات نوع الماده

  ه ن 

الشعر اإلنكليزي في 

 العصر الفكتوري

 3  3 نظري

الرواية البريطانية 

 الحديثة

 3  3 نظري

المسرح اإلنكليزي 

 الحديث

 3  3 نظري

 6  6 نظري النحو التحويلي



مقدمة في تاريخ النقد 

 االدبي

 3  3 نظري

 6  6 نظري 4الترجمة 

 3  3 نظري 4علم اللغة 

 6  6 نظري اللغة الفرنسية

 4  4 نظري بحث التخرج

 

 الرابعة )الفصل الثاني( المرحلة

 المادة الدراسية

 الوحدات عدد الساعات نوع الماده

  ع ن 

الشعر اإلنكليزي في 

 القرن العشرين

 3  3 نظري

الرواية االمريكية 

 الحديثة

 3  3 نظري

المسرح األمريكي 

 الحديث

 3  3 نظري

 6  6 نظري 6النحو التحويلي 

المدارس النقدية 

 وتطبيقها

 3  3 نظري

 6  6 نظري 6الترجمة 

 3  3 نظري 6علم اللغة 

 6  6 نظري 6اللغة الفرنسية 

 4  4 نظري بحث التخرج

 

 

 

 

 

 



 :يندراستتوزيع المواد الدراسـية على التدريسيين والمحاضرين لل

 
 

 -المرحلة األولــى )صباحــي+ مســائي(:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ـي+ مســائي( :)صباحـ المرحلة الثانيـة
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة التدريسـي المالحظــات

 مــــــالك

 

 

  النحو 

  القراءة واالصغاء

  اللغة العربية

 الحاسوب

  اللغة الفرنسية

 مقدمة في االدب

 مهارات التواصل

 التلفظ

 الكتابة

 نســـــاناإلحقـوق 

 المادة التدريسـي المالحظــات

 

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 عقد

 عقد 

 

 

 ا.م احمد حسن خماط

 م.م زينب يعقوب يوسف 

 ا.م نغم جعفر حسن

 م.م منى عبد العباس رسول

 ا.م.د عقيل جاسم محمد 

 م.د حيدر عدنان مطشر

 ا.م اياد عبد الرزاق عبود  

 ا.د جاسم محمد حسن 

 د. عبد الحسين برغش

 م.م نورة دندون

 

 النحو

 النظام الصوتي

 الكتابة

 والقراءه 

 مهارات التواصل

 مسرحية عهد النهضة

 رواية القرن الثامن عشر

 شعر عهد النهضة

 اللغة العربية

 اللغة الفرنسية

 



 -مســائي(:)صباحــي+  المرحلة الثالثة

 -حلة الرابعــــة )صباحــي+ مســائي(:المر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المــــادة التدريســـــي المالحظــــات

 

 مــــــالك

 مـــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 مــــــالك

 مـــــــالك

 مــــــالك

 

 يرم.م.عبد الحسـين لطيف خض     

 د.علــي كاظم مـــطرم.

 د. عــدي جاسم محمدم.

 دعليعب علي عبد الرزاق .مم.

 عبدهللا م.م. عمار عبد الهادي

 مازن عبد االله علوان ا.م.د 

 نافع علي مجيد . م.م

 

 

 مترجمـــــــــــــــــــات

 تصميم خوارزميات وتقنيات البرمجة

 معماريـة الحاســـــبة

 ذكـــــاء اصطناعــــي

 هندســــة برامجيات

 نظريـــــة معلومـــات

 رســم بالحاســــــــوب

 المادة التدريسـي المالحظــات

 مــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 مـــــــالك

 

 باسم سهر ياسيند. ا.م 

 حيدر ناصر خريبطد. م.

 م.د. أياد محمد جبار

 د. مازن عبد االله علوانأ.م.

 د. عدي جاسم محمدم.

 احمــد نجــم نمـر دأ.م. 

أمنيـــة 

 الحواســــــــــــيب

 تطبيقـــــات ذكيـــــــــــة

 مواقع الكترونيةبرمجـة 

 نظـــــــــم تشـــــــــــــغيل

 شبكات الحاســـــــــوب

 المحــــــاكاة بالحاســوب

 مشروع تخرج      



 اللجان الدائمية والموقتة في القسم:
 

   -األمتحـانيـــــة للدراستين الصباحية والمسـائيـة: اللجنــة  

 المالحظات المنصب االسم ت

 رئيسا رئيس القسم أ.م.د. عادل مالك خنفر 1

 عضوا مقرر القسم م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسي أ.م.د عقيل محمد جاسم 4

 عضوا تدريسي زينب يعقوب يوسف.م. م 5

م.م منى عبد العباس عبد  6

 الرسول 

 عضوا  تدريسي 

 

   -اللجنــة العلميـــــة:   
 

 المالحظات المنصب االسم ت

 رئيسا رئيس القسم أ.م.د. عادل مالك خنفر 1

 عضوا مقرر القسم م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسي جاسم محمد حسند . أ 3

 عضوا تدريسي عقيل محمد جاسم دم.أ. 4

 عضوا يتدريس م. نغم جعفر حسينأ. 5

 عضوا تدريسي أ.م. هاشم كاطع الزم 6

 م. أياد عبد الرزاق عبودأ. 7
 عضوا تدريسي

 عضوا تدريسي مطشرعدنان حيدر  م.د 8



    -التربوي:  األرشادلجنــــة 
 

 : أدناهفي  أسمائهمالتربوي في قسم اللغة االنكليزية من السادة المدرجة  اإلرشادتتألف لجنة 

 

 تالمالحظا االسم ت

 الرابعةمشرف المرحلة  م. أياد عبد الرزاق عبود 1

 الثالثةمشرفة المرحلة  أ.م.د عقيل محمد جاسم 2

 المرحلة الثانيةمشرف  م. احمد حسن خماطأ. 3

 المرحلة االولى مشرف أ.م. هاشم كاطع الزم 4

  

 

     

  -لجنــة انضباط الطلبة للدراســـتين:  
 

 :أدناهفي  أسمائهمي قسم اللغة االنكليزية من السادة المدرجة ف اللجنة االنضباطيةتتألف 

 المالحظات المنصب االسم ت

 عضوا تدريسي م. احمد حسن خماطأ. 1

 عضوا مقرر القسم أياد عبد الرزاق عبود أ.م. 2

م.م منى عبد العباس عبد  3

 الحسن

 عضوا تدريسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ـة:لجنــة مشـاريع طلبـة المرحلة الرابع

 المالحظات المنصب االسم ت

 رئيسا رئيس القسم أ.م.د. عادل مالك خنفر 1

 عضوا مقرر القسم م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسي جاسم محمد حسند . أ 3

 عضوا تدريسي ا.م.د. عقيل محمد جاسم 4

 عضوا تدريسي أ.م هاشم كاطع الزم 5

 عضوا تدريسي م.د علي محمد حسن 6

 

 شاط االجتماعي لجنة الن

 المالحظات المنصب االسم ت

 رئيسا   تدريسي أ.م. هاشم كاطع الزم 1

 عضوا تدريسي م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسية م.م. زينب يعقوب يوسف 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6064-6060انجازات القسم وفق الخطة العلمية للعام الدراسي 

 

 ٠٢٠٢-٠٢٠٢البحوث المخططة للعام الدراســي 

 
 ت اسم الباحث عنوان البحث

The linguistic Scene in The City of Basra after 2003 4 ا.م.د عادل مالك خنفر 
A critical Discourse Analysis of Alice Walker’s "everyday 

Use" 
 6 ا.م احمد حسن خماط

A Critical Discourse Analysis Of Ideology in Sinan 

Antoon’s "The Baghdad Eucharist" 
 3 جاسم محمد حسند . أ

Deixis in Edgar Allen Poe’s"The Tell  Tale Heart" 1 ا.م.د عقيل محمد جاسم 
The Translation of English Poetry into Arabic: Translation 

or Transcription 
 1 ا.م هاشم كاطع الزم

The Trauma of Terrorism: An Investigation of Thought 

Presentation in Jonathan Safran Fore’s " Extremely 

Loud,Incredibly Close " 

 2 م.اياد عبد الرزاق عبود

Hyponymy Relation and Lexical Selection: A Case Study 

of Arabic into English Translation 
يم عبد م.د عدنان عبد الدا

 الواحد

2 

1 Reflections of Capitalism And Socialism in Lois Lowry's  “THE 

GIVER” 

2 – Individual And Cultural Identity in African-American 

 1 حيدر عدنان مطشر دم.

Power,identity and media in "The Hate U give P .9 علي محمد حسن دم 
Stylistics of Parentheticals: The Example of Henry James ’

"The Middle Years" 
م.م منى عبد العباس عبد 

 الحسن

40 

 

 

 

 



 ٠٢٠٢-٠٢٠٢الكتب المخططة للعام الدراســي 
 

 

 

 

 

 2021-6020الدراسي  للعاماشية الحلقات النق
  

 

  الحلقات النقاشية ) السمينار (

 ت اسم الباحث التاريخ عنوان الحلقة

A Discourse study of the media during 

the pandemic 
6064/40/60 

 االربعاء

 4 ا.م.د عادل مالك خنفر

Language and Violence 

 
6064/41/3 

 االربعاء

 6 ا.م احمد حسن خماط

Identity Crisis in Diasporic Literature 6064/41/42 

 االربعاء
 جاسم محمد حسند . أ

3 

The Internationalization of Higher 

education 
6064/46/1 

 االربعاء

 1 ا.م.د عقيل محمد جاسم

Critical Thinking in the EFL College 

Level Classroom 
6064/46/66 

 االربعاء

 1 الزم ا.م هاشم كاطع

Teaching Essay writing 6062/4/20 

 االربعاء

 2 أ.م نغم جعفر حسين

Trauma in Fiction 6062/1/26 

 االربعاء

 2 م.اياد عبد الرزاق عبودأ.

Explicitness  in English and Arabic 

Discourse 
6062/4/1 

 االربعاء

م.د عدنان عبد الدايم عبد 

 الواحد

1 

Reflection of Capitalism and Louis 

Lowey's " The Giver " 
6066/1/18 

 االربعاء

 9 م.د حيدر عدنان مطشر

 ت التدريسـي عنوان الكتاب 

 علم تحديد النسل )ترجمة ( -النشوء البشري في المستقبل :

 

 

  .4 ا.م.د عادل مالك خنفر



Examining cultural hegemony in 

African-American Literature 
6062/3/9 

 االربعاء

 10 علي محمد حسن .دم

Language Therapy 6066/1/4 

 االربعاء

 11 م.م زينب يعقوب يوسف

Feminism in Literature 6062/4/6 

 االربعاء

م.م منى عبد العباس عبد 

 الحسن

12 

 

 

 

 

 

 

الدورات التدريسية التي يقيمها القسـم لخدمة 

 المجتمع

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 
 

 

 المحاضرون  الجهة المستفيدة الفترة عنوان الدورة ت
     

     

     

     

 

 املؤمترات والنشاطات
ن مع قسم اللغة اإلنكليزية في كلية اآلداب جامعة مؤتمر علمي باللغة اإلنكليزية بالتعاو-4

 البصرة .

نشاط لطلبة القسم بأجراء مسابقات متنوعة مثالً فعالية االلقاء باللغة اإلنكليزية والتهجئة -6

 وقراءة الشعر

 استضافات لشخصيات علمية وادبية في المحافظة -3

 المية مراسالت للتوءمة والتعاون العلمي مع بعض الجامعات الع-1

 المشاركة في مؤتمر الكلية العام-1
 

 

 

 



 خطـة القسـم لتطوير المناهج الدراسية في القسـم

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 
 

 

 .تكليف لجنة مختصة في اللجنة العلمية ألنجاز هذه المقترحات من خالل الورش الفنية 

 ل في هائتكليف أساتذة المواد بدراسـة وإمكانية تطوير المواد الدراسيـة مواكبة للتطور ال

 ميادين الحياة وتقديم المقترحات لغرض تحديث المناهج. مختلف

  .االستمار بالتنسيق مع اقسام اللغة االنكليزية المناظرة والهيئة القطاعية للمناهج الدراسية 

  متابعة ومواكبة احدث التطورات في الجامعات العالمية من خالل االتصاالت والمراسالت

 المناظرين في الخارج. واالستشارات مع االساتذة

 

    

 

 الخطة التوسعية للقسم
 

يطمح القسم تنمية وبناء قدرات طالب قسم اللغة االنكليزية لغرض تأهيل كوادر وطاقات شبابية 

تسهم وتشارك في بناء المجتمع بعد تخرجهم من خالل صقل مقرداتهم التعليمية والتربوية. يتم 

 ذلك من خالل:

 يقوم بها الكادر التريسي في القسم في مجال اللغة الكتابة.الدورات المجانية التي  -1

تنمية القدرات البحثية لدى الطالب ويتم ذلك من خالل انجاز بحوث مصغرة يقوم بها الطالب  -2

 وبمساعدة اساتذة القسم قبل البدأ بكتابة مشاريع بحوث التخرج في المرحلة الرابعة. 

 نكليزية.تطوير فن التخاطب االلكتروني باللغة اال -3

 . CVعقد ورشة عمل للمرحلة الرابعة لتعريفهم بطريقة كتابة السير الذاتية  -4



إشراك الطلبة في األنشطة الال صفية   إلصدار مجلة أو جريدة باللغة االنكليزية وبإشراف  -5

 مباشر من قبل تدريسي القسم.

 م. تطوير الكادر التدريسي وزيادة عدد حاملي شهادة الدكتوراة في مالك القس -6

 التنسيق مع وحدة التعليم المستمر في الكلية القامة الدورات الخاصة بالتعليم االلكتروني. -7

 

 

 مساهمات القسم في المجتمع
أعطاء دورات تدريبية للمدرسين في المدارس اإلعدادية حول طرق التدريس الحديثة في مناهج -4

 اللغة االنكليزية الحديثة في العراق. 

اللغات الحية في جامعة البصرة للمساهمة في التدريس والنشاطات التي  التنسيق مع مركز -2

 يقيمها المركز.

 اقامة دورات لموظفي دوائر الدولة التابعة للوزارات االخرى في محافظة البصرة.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموارد المادية و التقنية للقسم:
 

 

 القاعات الدراسـيــة
 

 

 المراحل الدراسية الطاقة االستعيابية رقم القاعة

 جميع المراحل 54 16

 جميع المراحل 54 17

 جميع المراحل 54 18

 جميع المراحل 54 11

 جميع المراحل 63 22

 

 

 المختبرات
 

 المواد الدراسية عدد االجهزة رقم المختبر

   

   

 

 

 مكاتب االدارة وغرف التدريسسين

 
 المساحة نوع المكتب ت

 2m 5×4 غرفة رئيس القسم 1

 m 3×25 غرفة السكرتارية 2

 m 5×24 ( غرف4) غرف التدريسيين 3

 m 3.5×23 غرفة اللجنة االمتحانية 4

 

 

 



 الخدمات العامة
 

 العدد نوع الخدمة ت

 مشترك مع قسم اخر 1 حمامات التدريسيين 2

 للطالبات مشترك مع قسم اخر 2للطلبة و  2 حمامات الطلبة 3

 

 النشاطات الالصفيـة
 

 المراحل الدراسية النشاط ت

 جميع المراحل معرض رسومات الطلبة 1

 جميع المراحل مهرجان الشعر  2

 جميع المراحل فريق كرة القدم  3

 جميع المراحل سفرة ترفيهية 4

 جميع المراحل معرض الكتاب 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWOTتحليل 

 
 رؤية ورسالة واهداف القسم وخططه:اوال: 

 

 نقاط القوة:

ال تتعارض قوانين الكلية وتعليماتها مع التعليمات  .4

 الوزارية النافذة اعتمادا على مبدا الشفافية.

. مراجعة الرؤيا والرسالة واالهداف سنويا وفقا للساسة 6

 العامة للكلية واحتياجات سوق العمل.

. يقوم القسم بتحديث سنوي الحتياجه من االبنية والبنى 3

 .مع خطة القبول التحتية بما يتالئم 

اعطاء اولوية لبناء القدرات وتطوير المهارات لكافة . 1

 .منتسبي القسم

تنفيذ خططه  تمكنه منللقسم مالية  مخصصات وجود. 1

 وبرامجه.

 

 نقاط الضعف:

 

 لقسم.ارؤية ورسالة واهداف قلة انشطة الترويج ل. 4

على الرغم من وجود الخطة التطوير المستقبلية للقسم، . 6

 ان بعض من عناصر هذه الخطة لم يتم تنفيذها.  اال

عدم مراجعة وتحيث رسالة القسم واهدافه حسب . 3

 .المستجدات

. لم تتحقق خطة القبول المقرة من قبل الوزارة وحسب 1 

 الطاقة االستيعابية للقسم.

الخطة االستراتيجية والخطة المستقبلية  عدم تفعيل. 1

 .على الرغم من اقرارهاللقسم 

 

 التهديدات: الفرص:

ان استقالل الكلية االداري والمالي ووجود قوانين . 4

وانظمة وصالحيات يدعم السعي لتحقيق الرؤيا والرسالة 

 واالهداف للقسم.  

اقسام لدعم المؤسسة  والجهة . استعداد مجلس الكلية6

لتنفيذ خططها ومن ضمنها قسم اللغة االنكليزية الكلية 

حتياجات االساسية والموارد المالية المستقبلية وتوفر اال

 والبشرية لتحقيق ذلك.

 

. تاثير جائحة كرونا على تنفيذ برامج القسم وفق ما 4

 مخطط له.

تذبذب سياسات القبول في القسم يؤثر على االهداف . 6

 المرجوة. 

 

 

 
 حيث : منوالبحث العلمي : الكادر التدريسيثانيا
 ة.التخصصات العلمية الحديثة والدقيق -4

 حملة الشهادات. -6

 أعداد التدريسيين نسبة إلى أعداد الطلبة. –هيكلية القسم  -3

 خبرة الكوادر في مجال التدريس والبحث العلمي. -1

 أخالقيات الكوادر التدريسية. -1

 االلتزام كوادر التدريس بالساعات المكتبية في متابعة الطلبة والبحث العلمي. -2

 لغرض الترقيات العلمية فقط .تطور البحث العلمي وتأليف الكتب : وليس  -2

 التحليل الرباعي



 نقاط القوة نقاط الضعف

 الحاجة الى المزيد من المهارات االلكترونية -

 استقرار الدوام من حيث الحضوري وااللكتروني  معد-

 االفتقار الى دورات متخصصة في مجال طرق التدريس الحديثة.  -

ظرة في خارج البلد لتبادل اص المناقلة االختالط مع تدريسي االختص -

 الخبرات. 

 قلة البحوث المنشورة في المجالت العالمية  -

 

 جميع تدريسيي القسم من حملة الشهادات العليا.-

 جميع تدريسيي القسم ضمن تخصصاتهم في القسم.-

اختصاصات عدد كبير من أعضاء التدريس حديثة بالنسبة للغة -

 اإلنكليزية وآدابها وعلم اللغة.

 الى اعداد الطلبة.  %90د التدريسيين كافي بنسبة عد-

سنة تدريس  10نصف التدريسين لديهم خبرة أكثر من -

 سنة تدريس.  60والنصف الباقي اقلهم خبرته 

التدريسيون بدرجات علمية متقدمة ومستمرون في البحث -

 العلمي.

تنعكس تربويا في تعامل التدريسيين  ةالخبرة العلمية واألكاديمي-

 ورة عالية مع الطلبة. بص

التدريسيون ملتزمون جدا بالمواقيت الخاصة بالتدريس -

 والساعات المكتبية في القسم ومع الطلبة والبحث العلمي.

 للتدريسيين اسهامات كبيرة في مختلف النشاطات العلمية.-

 الفرص التهديدات

 كورونا  جائحة-

 احتمال اإلساءة من ذوي بعض الطلبة -

 داخل وخارج العراق اثناء العطلة  التدريبات-

 تسهيل المشاركات العلمية -

 االستعانة بقسم الحاسبات لزيادة التدريب االلكتروني للقسم  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحصول على شهادة االعتماد األكاديمي – ثالثا
 التحليل الرباعي

 نقاط القوة نقاط الضعف

الوزارة  وذلك لعدم اعتماد ال توجد هذه الشهادة للقسم

 لحد االن.  برنامج خاص القسام اللغة االنكليزية

وجود العديد من البرامج االعتماد االكاديمي والتي 

يمكن اعتمادها وذلك لتوفر اغلب محاورها لدى القسم 

ووجود خطة لالسراع بذلك وبالتعاون مع فريق الجودة 

  في الكلية.

 الفرص التهديدات

ان لم يتم الحصول على للقسم  يتأخر الوضع األكاديم

 الشهادة

بعد اقرار الوزارة إمكانية الحصول على الشهادة 

 لبرنامج االعتماد االلكتروني القسام اللغة االنكليزية. 

 
 الطلبة – رابعا

 من حيثالدراسة األولية:  -

 بالنسبة لخطة القبول –أعداد الطلبة المقبولين  -4

 معدالت القبول  -6

 نظام العبور -3

 الدور الثالث -1

 نظام المقررات -1

 

 التحليل الرباعي

 نقاط القوة نقاط الضعف

 الدور الثالث -

معدالت القبول الواطئة من ضمنها درجة اللغة -

 اإلنكليزية في امتحان البكالوريا 

تنفيذ القرارات الصادرة فيما يتعلق بالعبور والدور -

 الثالث ألنها من اختصاص مهمات عليا في الوزارة 

اد نظام المقررات )فصالن دراسيان( التدرج في اعتم-

مع المراحل بحيث ان الخريج يكون قد مر بنظام 

 دراسي واحد خالل سنوات دراسية في القسم 

 الفرص التهديدات

 الدور الرابع -

 درجات  40رفع درجة اإلضافة للقرار الى -

 إعادة النظر في شروط قبول الطلبة -

 
 
 
 
 



 حيثمن المناهج الدراسية :  –خامسا
 مدى نسبة التحديث بالمواد الدراسية بما يواكب التطور العلمي وسوق العمل . -1

 اعتماد مادة اللغة االنكليزية  في المناهج الدراسية ولكافة المراحل . -2

 االعتماد على مناهج دراسية ذات طبعة حديثة . -3

 ب.توفر أعداد كتب المواد الدراسية في )مجانية التعليم ( إلى نسبة أعداد الطال -4

العملي( من قبل كادر تدريسي متخصص ) علوم حاسبات( وباالعتماد على مناهج  –تدريس مادة الحاسوب )النظري  -5

 دراسية حديثة بما يواكب التطور العلمي.

 توفير مختبرات الحاسوب ذات سعة وتقنية حديثة وأعداد أجهزة حاسوب تناسب أعداد الطلبة . -6

 لعملي + النظري( بعض المواد الدراسية بما يفيد الطالب في سوق العمل بعد التخرج.التركيز باالعتماد على  التدريس) ا -7

 اعتماد المقررات الدراسية )الكورسات( بدل النظام السنوي. -8

 

 التحليل الرباعي

 نقاط القوة نقاط الضعف

 ليس هناك ما يكفي من مختبرات الصوت واللغة -

 ليم الطلبة يشترون الكتب وال توجد مجانية التع-

المناهج حديثة واختيارات التدريسيين في مادة االدب خاصة -

 مواكبة للتطورات 

 االعتماد على أحدث طبعات المقررات الدراسية-

يقوم بتدريس مادة الحاسوب متخصصون من قسم الحاسوب في -

 الكلية نظريا وعلميا )في مختبرات(

س أسابعض الدروس فيها جوانب علمية ويتم التدريس فيها على -

 عملي ونظري 

التنسيق والتعاون المستمر مع اقسام اللغة اإلنكليزية المناظرة في -

 كليات اآلداب الحكومية 

 الفرص التهديدات

التذبذب بين النظامين السنوي والفصلي وخاصة فيما -

 يتعلق باالمتحانات وفي منتصف السنه الدراسية 

ظرة في الداخل المزيد من االطالع على تجارب األقسام المنا-

 والخارج

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 من حيثالمستلزمات الخدمية : – سادسا
توفر المراوح الهوائية والمكيفات  –المقاعد الدراسية  –اإلضاءة  –القاعات الدراسية ومدى مالئمتها للتدريس )النظافة  -1

 ........الــــخ(. -ابواب القاعات الدراسية  –النوافذ والستائر  –الهوائية 

 وتوسيع القاعات وفق احدث المواصفات وتزويدها بكافة التقنيات الحديثة التي تخدم العملية التدريسية . تحديث -2

 أجهزة –حداثة األثاث  –المكيفات الهوائية  –اإلضاءة  –مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية من حيث توفر )النظافة  -3

 شبكة االنترنت(. -الكمبيوتر

 توفر المياه(  –النظافة  –ث )العدد دورات المياه )الحمامات( من حي -4

 توفر برادات المياه الصالحة للشرب . -5

 

 

 التحليل الرباعي

 

 نقاط القوة نقاط الضعف

يتناسب أحيانا مع الوضع ال زيادة اعداد الطلبة في القاعات بما  -

 . الصحي الحالي

 دورات المياه المشتركة مع االقسام االخرى  -

 بالتدريسيين  عدم وجود كافتريا خاصة  -

 الحاجة الى مكتبات متخصصة للقسم واالساتذة  -

 القاعات الدراسية مالئمة من جميع النواحي -

 توجد تقنيات حديثة في القاعات الدراسية -

 مكاتب التدريسيين مناسبة الى حد كبير -

 الفرص التهديدات

 زيادة عدد الطلبة على القدرة االستيعابية للقسم -

 الصرف الكمال وتحسين البنى التحتية  الترشيد في -

المنافسة بين الجامعات االهلية فيما يتعلق باالبنية والتصاميم  -

 والبنى التحتية. 

 زيادة مكاتب التدريسيين -

 زيادة القاعات الدراسية -

 زيادة مساحات القاعات الدراسية-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سابعا: خدمة المجتمع 
 

 

 نقاط القوة نقاط الضعف

 صات مالية كافية لتقديم الخدمة.عدم وجود مخص. 4 

 . صعوبة حصول الموافقات من بعض الجهات وخاصة الرسمية 6

 ية والدوليةالمحل . ضعف التشبيك مع منظمات المجتمع المدني3

 . عدم وجود خطة خدمة مجتمع على مستوى الكلية والقسم. 1

االستعداد النفسي والبدني للمساهمة في خدمة المجتمع . 4

 .من قبل الكادر والطلبة

 لمجلس القسم لتقديم خدمات للمجتمعمجلس الكلية  . دعم6

. اطالع التدريسسيين الكافي على نشاطات منظمات 3

 .مما يسهل التفاعل معها المجتمع

 الفرص التهديدات

 تأزم الوضع الصحي )الجائحة( في العراق والعالم. . 4 

 . تعارض االهداف مع الجهة المستهدفة بالخدمة. 6

 

 

 . حاجة المجتمع الى برامج تنفذ من قبل جهات اكاديمية 4

. حاجة المؤسسات القطاع الحكومي والخاص الى تعلم 6

 اللغة االنكليزية.

يادة اعداد الشركات االجنبية العاملة في العراق ز. 3

 وبمختلف القطاعات

 

 

 

 

 خطة التحسين
 
 


