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 الخطة العلمية

2222-1222للعام   
 

 



 

 كلية شط العرب الجامعة

 ةـة االنكليزيــسم اللغـــق

   2222-2221الخطة العلمية للعام 
  الهيئة التدريس ية 

وحسب  ن من حملة الشهادات العليامن التدريسيي ايضم قسم اللغة االنكليزية في كلية شط العرب الجامعة عدد

 : اآلتيةاالختصاصات 

 المالحظات الدقيق االختصاص الشهادة التدريسي ت

 رئيس القسم علم اللغة العام دكتوراه عادل مالك خنفرأ.م.د.  1

زيةماجستير لغة انكلي م. احمد حسن خماطأ. 2  مقرر القسم األسلوبيات 

 تدريسي األسلوبيات نكليزيةماجستير لغة ا جاسم محمد حسند . أ 3

 تدريسي علم اللغة دكتوراه ا.م.د. عقيل محمد جاسم 4

زيةماجستير لغة انكلي أ.م هاشم كاطع الزم 5  تدريسي علم اللغة التطبيقي 

زيةماجستير لغة انكلي أ. م أياد عبد الرزاق عبود 6  تدريسي األسلوبيات 

زيةة انكليماجستير لغ د.عدنان عبد الدايم عبد الواحد 7  تدريسي اللغويات 

حيدر عدنان مطشر دم. 8  تدريسي األدب ماجستير لغة انكليزية 

علي محمد حسن دم. 9  تدريسي االدب ماجستير لغة انكليزية 

زيةماجستير لغة انكلي م. نغم جعفر حسين 11  تدريسي األسلوبيات 

 تدريسي الصوت ماجستير لغة انكليزية م. م زينب يعقوب يوسف 11

نم.م منى عبد العباس عبد الحس 12  تدريسي الصوت ماجستير لغة انكليزية 

 محاضر الشعر دكتوراه أ.م.د عالء عبد الحسين هاشم 13

 محاضرة لغة فرنسية ماجستير م.م نورة دندون 14

 



 الوظيفيالكادر 
 الشهادة التدريسي ت

علوم حاسبات بكلوريوس حسن عادل جودة  1  

لغة انكليزية بكلوريوس نور يعقوب يوسف 2  

 المراحل الدراسية والمواد

 المرحلة االولى
 التدريسي عدد الساعات المادة الدراسية

 م.م منى عبد العباس عبد الحسن 3 النحو

 أ.م هاشم كاطع الزم 3 استيعاب

 . عبد الحسين برغشد 2 اللغة العربية

 عمار عبد الهادي م. 2 الحاسبات

 م نورة دندونم. 2 اللغة الفرنسية

 م.م حيدر عدنان مطشر 3 ادب 

 م. م زينب يعقوب يوسف 2 محادثة

 د. عدنان عبد الدايم عبد الواحد 3 تلفظ 

 م. نغم جعفر حسينأ. 3 انشاء

 د. ماجد سلمان 2 حقوق 

 

 



 ةالثاني المرحلة
 التدريسي عدد الساعات المادة الدراسية

 م. احمد حسن خماطأ. 3 النحو

 م.م. زينب يعقوب يوسف 3 الصوت

م. نغم جعفر حسينأ. 4 انشاء واستيعاب  

 أ.م.د. عقيل محمد جاسم 2 المحادثة

 حيدر عدنان مطشر دم. 2 المسرحية

 م. أياد عبد الرزاق عبودأ. 2 الرواية

 أ. د عالء عبد الحسين هاشم 2 الشعر

 د. عبد الحسين برغش 2 اللغة العربية

 رة دندونم.م نو 2 اللغة الفرنسية

 الثالثةالمرحلة 

 التدريسي عدد الساعات المادة الدراسية

 م. احمد حسن خماطأ. 3 النحو

 أ.م.د. عادل مالك خنفر 2 اللغة

 م.م حيدر عدنان مطشر 3 المسرحية

 م.م علي محمد حسن 3 الرواية

 أ. د عالء عبد الحسين هاشم 3 الشعر

 جاسم محمد حسند . أ 3 المقالة

 أ.م.د. عقيل محمد جاسم 2 الترجمة

 م.م نورة دندون 2 اللغة الفرنسية

 



 الكورس االول الرابعةالمرحلة 

عدد  المادة الدراسية

 الساعات

 التدريسي

 د. عدنان عبد الدايم عبد الواحد 3 1 النحو

 جاسم محمد حسند . أ 2 1 اللغة

 م. أياد عبد الرزاق عبود 3 1 المسرحية

 محمد حسنم.م علي  3 1 الرواية

 أ.م.د عالء عبد الحسين هاشم 3 1 الشعر

 م.م علي محمد حسن 3 1 النقد

 أ.م. هاشم كاطع الزم 2 1 الترجمة

 م.م نورة دندون 2 اللغة الفرنسية

 الرابعة الكورس الثانيالمرحلة 

عدد  المادة الدراسية

 الساعات

 التدريسي

 د. عدنان عبد الدايم عبد الواحد 3 2 النحو

 جاسم محمد حسند . أ 2 2 ةاللغ

 م. أياد عبد الرزاق عبودأ. 3 2 المسرحية

 علي محمد حسن دم. 3 2 الرواية

 أ.م.د عالء عبد الحسين هاشم 3 2 الشعر

 م.م علي محمد حسن 3 2 النقد

 أ.م. هاشم كاطع الزم 2 2 الترجمة

 م.م نورة دندون 2 اللغة الفرنسية



 قاعات  4لقسم اللغة االنكليزية  عدد القاعات الدراسية المخصصة

 .ومختبر لغة دراسية

 

  عدد الطالب

 المجموع مسائي صباحي المرحلة ت

 211 111 111 )المتوقع(االولى 1

 88 45 43 الثانية 2

 136 15 115 الثالثة 3

 149 18 131 الرابعة 4

 

 

 

 

 

 

 



 إنجازها خططالبحوث الم

 ت اسم الباحث عنوان البحث

The linguistic Scene in The City of Basra after 2003 1 ا.م.د عادل مالك خنفر 

A critical Discourse Analysis of Alice Walker’s "everyday 

Use" 

 2 ا.م احمد حسن خماط

A Critical Discourse Analysis Of Ideology in Sinan 

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

3 

Deixis in Edgar Allen Poe’s"The Tell  Tale Heart" 4 ا.م.د عقيل محمد جاسم 

The Translation of English Poetry into Arabic: Translation 

or Transcription 

 5 ا.م هاشم كاطع الزم

The Trauma of Terrorism: An Investigation of Thought 

Presentation in Jonathan Safran Fore’s " Extremely 

Loud,Incredibly Close " 

 6 م.اياد عبد الرزاق عبود

Hyponymy Relation and Lexical Selection: A Case Study 

of Arabic into English Translation 

م.د عدنان عبد الدايم عبد 

 الواحد

7 

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

GIVER” 

2 – Individual And Cultural Identity in African-American 

حيدر عدنان مطشر دم.  8 

Power,identity and media in "The Hate U give P .علي محمد حسن دم  9 

Stylistics of Parentheticals: The Example of Henry James ’

"The Middle Years" 

م.م منى عبد العباس عبد 

 الحسن

11 

  

 



 

  الحلقات النقاشية ) السمينار (

 ت اسم الباحث التاريخ عنوان الحلقة

A Discourse study of the media during 

the pandemic 
2121/11/21 

 االربعاء

 1 ا.م.د عادل مالك خنفر

Language and Violence 

 
2121/11/3 

 االربعاء

 2 ا.م احمد حسن خماط

Identity Crisis in Diasporic Literature 2121/11/17 

 االربعاء
 3 جاسم محمد حسند . أ

The Internationalization of Higher 

education 
2121/ 21 /8 

 االربعاء

 4 ا.م.د عقيل محمد جاسم

Critical Thinking in the EFL College 

Level Classroom 
2121/ 21 /22 

 االربعاء

 5 ا.م هاشم كاطع الزم

Teaching Essay writing 2122/4/20 

 االربعاء

 6 أ.م نغم جعفر حسين

Trauma in Fiction 2122/1/26 

 االربعاء

 7 م.اياد عبد الرزاق عبودأ.

Explicitness  in English and Arabic 

Discourse 
2122/1/5 

 االربعاء

م.د عدنان عبد الدايم عبد 

 الواحد

8 

Reflection of Capitalism and Louis 

Lowey's " The Giver " 
2212 /5/18 

 االربعاء

 9 م.د حيدر عدنان مطشر

Examining cultural hegemony in 

African-American Literature 
2122/3/9 

 االربعاء

علي محمد حسن .دم  10 

Language Therapy 2212 /5/4 

 االربعاء

 11 م.م زينب يعقوب يوسف

Feminism in Literature 2122/4/6 

اءاالربع  

م.م منى عبد العباس عبد 

 الحسن

12 

 



 

 والنشاطات المؤتمرات

 جامعة البصرة . اآلدابمؤتمر علمي باللغة اإلنكليزية بالتعاون مع قسم اللغة اإلنكليزية في كلية -1

لية االلقاء باللغة اإلنكليزية والتهجئة وقراءة امسابقات متنوعة مثالً فع بأجراءنشاط لطلبة القسم -2

 الشعر

 لشخصيات علمية وادبية في المحافظة  استضافات-3

 والتعاون العلمي مع بعض الجامعات العالمية  للتوءمة مراسالت-4

 في مؤتمر الكلية العام المشاركة-5

 

 تنمية القدرات

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

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

 :خالل

 .ل اللغة الكتابةالدورات المجانية التي يقوم بها الكادر التريسي في القسم في مجا -1

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

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

 تطوير فن التخاطب االلكتروني باللغة االنكليزية. -3

 . CVورشة عمل للمرحلة الرابعة لتعريفهم بطريقة كتابة السير الذاتية عقد  -4

بإشراف مباشر إلصدار مجلة أو جريدة باللغة االنكليزية و  إشراك الطلبة في األنشطة الال صفية  -5

 القسم.من قبل تدريسي 

 



 

 تدريب الكادر التدريسي والوظيفي خطة 

تدريب تدريسيي القسم على استخدام السبورة الذكية ووسائل التدريس الحديثة داخل  - 1

 .الكلية

 تدريب اثنين من مالك القسم حول طرق التدريس الحديثة وتطوير المناهج. - 2

استخدام الحاسوب لألرشفة وإعداد برامج الكترونية  تدريب موظفي القسم حولاستكمال  - 3

 تخص توثيق غيابات الطلبة وإدارة العمل. 

 .تدريب الكادر التدريسي حول التعامل مع النظام الجديد لتطبيق نظام المقررات  – 4

 تطوير القدرات االلكترونية بمختلف أنشطتها للتدريسيين والموظفين في القسم .  – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اللجنة العلمية
 : أدناهفي  أسمائهمتتألف اللجنة العلمية في قسم اللغة االنكليزية من السادة المدرجة 

 المالحظات المنصب االسم ت

 رئيسا رئيس القسم عادل مالك خنفرأ.م.د.  1

 عضوا مقرر القسم م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسي جاسم محمد حسند . أ 3

 عضوا تدريسي اسمعقيل محمد ج دم.أ. 4

م. نغم جعفر حسينأ. 5  عضوا تدريسي 

 عضوا تدريسي أ.م. هاشم كاطع الزم 6

 عضوا تدريسي م. أياد عبد الرزاق عبودأ. 7

 عضوا تدريسي عدنان عبد الدايم عبد الواحد م.د 8

 

 اللجنة االمتحانية

 :أدناهفي  أسمائهمجة تتألف اللجنة االمتحانية في قسم اللغة االنكليزية من السادة المدر

 المالحظات المنصب االسم ت

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

 عضوا مقرر القسم م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسي م.د عدنان عبد الدايم عبد الواحد 3

 عضوا تدريسي أ.م.د عقيل محمد جاسم 4



 عضوا تدريسي زينب يعقوب يوسف.م. م 5

  

 سممجلس الق
 : أدناهفي  أسمائهميتألف مجلس القسم في قسم اللغة االنكليزية من السادة المدرجة 

 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. أياد عبد الرزاق عبودأ. 6

م. نغم جعفر حسينأ. 7  عضوا تدريسي 

عدنان عبد الدايم عبد الواحد دم. 8  عضوا تدريسي 

 عضوا   تدريسي م.م علي محمد حسن 9

 عضوا   تدريسي م.م حيدر عدنان مطشر 11

 عضوا سيتدري م.م. زينب يعقوب يوسف 11

 عضوا تدريسي م.م منى عبد العباس عبد الحسن 12

 

  

 

 



 

 

 التربوي الإرشادلجنة 

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

 المالحظات االسم ت

 الرابعةمشرف المرحلة  م. أياد عبد الرزاق عبود 1

 الثالثةمشرفة المرحلة  اسمأ.م.د عقيل محمد ج 2

 المرحلة الثانيةمشرف  م. احمد حسن خماطأ. 3

 المرحلة االولى مشرف أ.م. هاشم كاطع الزم 4

 بحوث مشاريع التخرج للمرحلة الرابعة  تقييم لجنة

 المالحظات المنصب االسم ت

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

 عضوا قسممقرر ال 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

عدنان عبد الدايم عبد الواحد دم. 6  عضوا تدريسي 

 عضوا تدريسي علي محمد حسن م.د 7



 

 اللجنة الانضباطية 
 :أدناهفي  أسمائهمليزية من السادة المدرجة في قسم اللغة االنك اللجنة االنضباطيةتتألف 

 المالحظات المنصب االسم ت

 عضوا تدريسي م. احمد حسن خماطأ. 1

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

 عضوا تدريسية نغم جعفر حسين مأ. 3

 لجنة النشاط الاجتماعي 

 المالحظات المنصب االسم ت

 رئيسا   سيتدري أ.م. هاشم كاطع الزم 1

 عضوا تدريسي م. احمد حسن خماطأ. 2

 عضوا تدريسية م.م. زينب يعقوب يوسف 3

 

 
 



أسماء طلاب البحوث ومشرفيهم / المرحلة الرابعة / الدراسة 

 2221/2222الصباحية

 اسم الطالب اسم المشرف ت

1 

 

 

 خنفر أ.م.د عادل مالك

 

 

 احمد عبد األمير داود سالم
الله احمد عدنان علي عبد  

 احمد محسن جباره عوده
 احمد منصور هاشم كاظم
 احمد مهدي عباس علي

 اديان اكرم عبد الحسن خلف
 اساور محمود شاكر عبد الوهاب

 اسراء صالح عباس صالح
 االء غافل كبوس جعازي

 امنه عبد علي حسين علوان

2 

 

 

 أ.م احمد حسن خماط

 انوار ضياء عوده عبدالمحسن
 ايات احسان احمد محمود
 ايالف حازم جادر حمزة
 أنور إبراهيم منديل بنية

 آيات عبد الحر سالم عبد الله
 بتول صبري غيالن حسان  

 بثينه كاظم طعيمه لفته
 بنين مصطفى عدنان حمود
 بنين هيثم عبد االمير محمد
 تبارك مهدي عبد الهادي
 محمد قيس شهاب احمد

3 

 

 

 أ.د جاسم محمد حسن 

 

 

ةتقى عبد الجليل حسن جمع  
 جواد يوسف يعقوب يوسف

 حسن بدر ناصر بشير
 حسن جاسم مريود عنايه

 حسن زيدون عبد الرزاق عبود
 حسن عبد الرضا ليفان سلمان

 حسن عالوي خليف صكر
 حسن ماجد حميد عبد الصمد

 حسن هيثم ابراهيم غانم
 حسنين عبد الجليل حسن جمعة

 



4 

 

 

 

 أ.م.د عقيل جاسم محمد

 حسين جواد كاظم مهاوي
ين رحيم جبار سحيبحس  

 حسين مسلم غضبان داود
 حنين عبد الكريم عبد الرحمن محمد

 حنين علي حسين لفته
 حوراء احمد رشك عبد السيد

 حوراء ثائر شاكر مجيد
 حوراء عبداالمير مراد قاسم
 حوراء عزيز عبد علي عيسى

 حيدر محمد جاسم طعمة

5 

 

 

 أ.م هاشم كاطع الزم

 ختام محمد كوكن راشد
حمود عبد الله خضيرخضير م  

 دعاء رعد سعيد جاعد
 ديما عبدالكاظم حميد صالح

 رحمة رعد صبيح فهد
 رسل تحسين هبيل داود
 رقيه ضياء صبري محمد
 رمله سعود عجيب حمود

 ريمون ثامر جورج فتوحي
 زهراء احمد محمد بدير

6 

 

 

 أ.م اياد عبد الرزاق عبود

 

 

 زهراء جواد عبد الرضا غضيب
صدام زهراء حسن فالح  

 زهراء رحيم مظلوم محمد
 زهراء صادق محمد جعفر
 زهراء طالب محسن طعين
 زهراء عباس جاسم محمد

 زهراء عصام عبد الباقي علك
 زين العابدين توفيق اسوادي عبد

 زينب حسن اسماعيل محمد
 زينب حمزه عباس محمد

7 

 

 

 أ.م نغم جعفر حسين

 زينب عارف جاسم محمد
 سارة سمير حمزة عباس

غانم عبد الصاحب عبد الكريمسجى   
 سجى محمد عبد العالي عاتي

 سحر نعيم كاظم قاسم
 سهى عبد االمير خليفه جبر
 شاكر محمود محسن عذبي

 شفاء عبيد مطرود عبد الحسن
 شفق ذكاء عبد المجيد سالم
 شكران ساجد كاظم قاسم



8 

 

 

 م.د. عدنان عبد الدايم

 شمس كاظم محمد عوفي
 شهد علي عبد الله خليل

 عباس عبد االمير هاشم محمد
 عبد الحميد مجيد عبد الكريم لفتة

 عبد الله ابراهيم نزار ابراهيم
 عبد الله خليل ابراهيم عبد

 عبد الله عاطف عبد الله زين
 عبد الله عبد الودود علي عبد الودود

 عذراء إبراهيم كاظم
 عال خليل ابراهيم عبد الله

9 

 

 

 م.د حيدر عدنان مطشر

 

م محمد علي صالحعالء جاس  
 علي احمد عبد الحسن حاتم

 علي حسون نعمه فرج
 علي عباس حسين روضان
 علي عبد االمير علي حسين
 علياء حسين شياع محسن
 عمار سالم عداي منصور

 عمار عبد الخضر زغير كليبت
 فاطمه حطاب جاسم نكال

 فاطمه عبد االمير طالب كشيش

10 

 

 

 م.د علي محمد حسن

 

يز جابرفاطمه عقيل باه  
 فاطمه كريم جالي عزيز
 فاطمه ناظم كاظم عبدالله

 فضل عبد الحسين عبد العالي خضير
 كرار محمد كريم مطرود

 مجتبى رحيم عبد االمام عبود
 محمد ساطع اسماعيل ياسين

 محمد سالم هاشم نمش
 محمد عادل محمد حيدر
 محمد عامر جبار عيدان

11 

 

 

 م.م. زينب يعقوب

 

اسممحمد عباس سوادي ج  
 محمد ماجد جبار حسين   م.ع

 محمد مصطفى عبد الرؤوف محمد
 محمود عدنان شرشاب عبد الحليم

 مرتضى خالد محمد فالح
 مريم ابراهيم كاظم جاسم
 مريم سمير مهدي هاشم
 مريم عدنان حنون عبود
 مريم ماجد يوسف حسين
 مصطفى صالح دينار قاسم



12 

 

 

 م.م منى عبد العباس

 

 

مهنامصطفى عامر يوسف   
 مصطفى عباس عبد الحسن بدر

 منار مؤيد كريم مذخور
 منتظر حسن احمد جبر

 مهدي محسن حاجم راضي
 مهند احمد سامي جابر

 مهيمن عبد الباقي غانم اسماعيل
 ناجي سامي محمد خليل

 نادية مصطفى طه عبد العزيز
 نبأ عبد الحسن شهاب احمد

13 

 

 ا.د عالء عبد الحسين

 

عبيد نور الهدى كاظم رمضان  
 نور الهدى منذر جميل جياد
 نور بيان عبد الله عبد الكريم
 نور حمود منصور عبد اليمه

 نور زكي محمود جنزيل
 هاجر ماهر صادق عبد الرضا

14 

 

 م. حسين محمد

 هاشم عبد الرحيم قاسم جاسم
 هند عماد شعيا يونان

 وسام عبد الكريم قاسم حميد
 والء فالح جلوب فالح

 خضيرياسين كريم شداد 
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 اسم الطالب اسم المشرف ت

 اسماء عبدالباري محمد علي أ.م.د عادل مالك خنفر 1

 جعفر عبد الرحيم شهيب احمد أ.م. احمد حسن خماط 2
 جنان قيصر سعدون مبارك

ين جويد زعرورحيدر حس أ.د جاسم محمد حسن 3  
 حيدر زهير عبد الكريم خلف

 ساره حسن عبد الرضا عطيه أ.م.د عقيل جاسم محمد 4
 شيرين سمير عبد االمير علي

 شيرين مكي ابراهيم محمد أ.م. هاشم كاطع الزم 5
 عبد الله عبد الكريم فيصل عرزال

 عذراء جابر احمد ناصر م.د. عدنان عبد الدايم 6
 علي توفيق مشهد خريبط

 علي عبد الكاظم هادي عبل ا. م. اياد عبد الرزاق عبود 7
 محمد تقي امين سوادي شوكان

 محمد نجم عبد الزهره منسف م.د علي محمد حسن 8
 مريم احمد جاسم محمد

دمصطفى سعيد عبد العزيز عبد السي م.د حيدر عدنان مطشر 9  
 مصطفى علي مطر يوسف

 سر فنرنور سامي يا عفر حسينأ.م نغم ج 10

 والء حميد عطيه محسن م.م. زينب يعقوب 11

 االء محمد عطية اسماعيل م.م منى عبد العباس 12

 

 


