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 نبذة تبريخيت عن القسم: أوال.
من أوؿ وأعرؽ األقساـ في كلية التربية، بل في العراؽ بأسره، فقد تأسس  يعد قسم اللغة االنجليزية

 حيث كانت الكلية آنذاؾ تسمى دار المعلمين العالية. ومنذ نشأتو، دأب، من القرف الماضي  في العشرينيات
حيث تخرج فيو   المؤسسات التعليمية والتربوية في البلد بأفضل الكفاءات على رفد   -وما يزاؿ -القسم 

مدرسي اللغة االنجليزية الذين أثبتوا،  عن فضال والترجمة والعلـو التطبيقية واألدب كوكبة رائعة من أعالـ الفكر
 لى المستويين الثانويع تعليم اللغة االنجليزية لغة أجنبية مجاؿ ولعقود طويلة، كفاءة عالية ومهنية متفوقة في

  .واالبتدائي
على الدراستين الصباحية والمسائية،  موزعينوطالبة  طالبا 1751يحتضن القسم حاليا ما يزيد على 

في المراحل الدراسية األربعة،ويمنح شهادة البكالوريوس في اللغة االنجليزية وفقا لنظاـ السنوات الدراسية 
المحلية، وبإشراؼ  بة في المرحلة الرابعة بالتطبيق العملي في المدارسالكورسات( ويقـو الطل-الفصوؿ )وليس

جوانب القوة والضعف في أدائهم وتقويم  نخبة من المختصين الذين يتابعونهم بزيارات ميدانية للوقوؼ على
دب الماجستير في مجالي اللغة االنجليزية واأل -الدراسات العليا  األخيرة. كما يحتضن أيضا عددا من طلبة

 طلبة في كل منهما. غير أف نظاـ الدراسات العليا الذي يتبعو القسم 8إلى  األحيافبعض  اإلنجليزي يصل في
الكورسات( في السنة  (في الدراسات العليا يختلف عنو في الدراسة األولية، حيث يعتمد نظاـ الفصوؿ الدراسية

الرسالة وال يعد متخرجا إال بعد اجتيازه، وبتقدير جيد،  لكتابة التحضيرية، بينما يتفرغ الطالب في السنة الثانية
 اللجنة العلمية في القسم الختبار الطالب والتأكد من اىليتو للولوج لميداف البحث تشكلها مناقشة علنية

  .والتدريس الجامعي
 حملة التدريسيين، من حملة الدكتوراه، وبعض أما بخصوص الهيئة التدريسية، فيضم القسم نخبة من

جامعات أوربية، وأمريكية،  منعراقية، بينما تخرج البعض  جامعات من الذين تخرج معظمهم الماجستير
  .وىندية

   
 ثبنيبً: أهذاف القسم:

استنبطت األىداؼ التربوية العامة من االستراتيجية التربوية المتبعة في البلد، وتستأنس بالسياسة العامة التي 
ات المجتمعية وتلبيتها بما يستجيب لمسيرة التطور التقني والعلمي وبما يتواكب يسير عليها، مع مراعاة الحاج
 مع متطلبات الحياة العصرية. 

ليزية للسنوات الخمس القادمة بنقاط جفضال عن ذلك، يمكن إيجاز األىداؼ المرحلية لقسم اللغة االن         
 تتضمن، ولكن ال تقتصر على، ما يلي: 

تدريس اللغة االنجليزية لغة أجنبية في البلد، وال سيما للتعليم الثانوي الذي تخريج طلبة مؤىلين ل (1
 يشتمل على المتوسطات واالعداديات. 

في بناء مجتمع مدني متحضر قادر على التواصل  –من خالؿ اعداد المدرس الناجح  –المساىمة  (2
الؿ التمكن من ىذه مع المحيط العربي والدولي من حيث التعاطي بمعطيات العلم الحديث من خ

 اللغة العالمية
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النهوض بالواقع العلمي والمهني لتدريسيي القسم من خالؿ التشجيع على المشاركة بدورات التطوير  (3
 وورش العمل والمؤتمرات واإليفادات والتفرغ الدراسي، في داخل العراؽ وخارجو على حد سواء. 

ة االنجليزية في البلداف الناطقة باللغة محاولة الحصوؿ على فرص لتوأمة القسم مع أقساـ اللغ (4
 سعيا لرفع المستوى العلمي للطلبة والتدريسيين.  –كبريطانيا والواليات األمريكية   –االنجليزية 

 مراجعة وتطوير المناىج الدراسية في ضوء المناىج المعتمدة دوليا (5
  .لغة االنجليزيةالسعي للحصوؿ على االعتمادية )أو شهادة االعتماد( الدولية ألقساـ ال (6

  
 روؤسبء القسم منذ تأسيس القسم : -ثبلثب 

 اللقب العلمي أسم التدريسي ت
 تولي رئاسة القسم للمدة التخصص

 الى من الدقيق العاـ
   لغة لغة استاذ مساعد د.موسى السوداني 1
   لغة لغة استاذ مساعد د.لطيف حسن علي 2
 1999 1991 أدب بأد استاذ مساعد د.عزيز حمزة ماجاف 3
 1999 1999 لغة لغة استاذ مساعد د.ابتساـ جاسم 4
   لغة لغة استاذ مساعد د.عدناف الجبوري 5
   لغة لغة استاذ مساعد د.عمراف موسى ماىود 6

7 
د.شيماء عبد الباقي 

 مدرس البكري
طرائق 
 تدريس

طرائق 
 2113 2111 تدريس

 2117 2113 مسرحية ادب مدرس د.معن ذياب الطائي 8

د.عبد الستار عواد  9
 ابراىيم

 2117 2117 شعر ادب استاذ

د.عبد الكريم فاضل  11
 جميل

 2119 2117 لغة لغة استاذ مساعد

 2111 2119 لغة لغة استاذ مساعد د.عمراف موسى ماىود 11
 2111 2111 نحو لغة استاذ مساعد د.عباس لطفي حسين 12
 2112 2111 ادب ادب مدرس عيداف كاملد. ىيثم   13
 2114 2112 ادب ادب  استاذ مساعد د. سعد نجم عبد  14
 إلى اآلف 2114 لغة لغة مدرس د. بشرى نعة راشد 15
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 اللجنت العلميت في القسم : .رابعب

 

 اللقب العلمي الشهادة األسم الثالثي ت
الدولة  التخصص

 الدقيق العاـ المانحة
 الهند لغة  انكليزي درس م دكتوراه  د.بشرى نعمو راشد 1
 العراؽ ادب انكليزي استاذ  دكتوراه  د.صباح عطااهلل ضيائي  2
 الهند لغة انكليزي استاذ مساعد دكتوراه  د.عبدالكريم فاضل جميل  3
 العراؽ ادب انكليزي استاذ مساعد دكتوراه  د. سعد نجم عبد 4
 ماليزيا ادب يانكليز  استاذ مساعد دكتوراه  د. ازىار نوري فجر  5
 الهند لغة انكليزي مدرس  دكتوراه  د. مناؿ جاسم محمد  6
 العراؽ طرائق انكليزي مدرس  دكتوراه  د. ضياء مزىر خريبط 7

 
 

 . المنبهج الذراسيت للذراسبث االوليت:خبمسب
 الصف األوؿ 

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 ليالك عملي نظري األسبوعية
 3 5 1 2 (1النحو األنكليزي ) 1
 3 5 1 2 علم الصوت 2
 2 3 1 1 اإلنشاء 3
 2 3 1 1 االستيعاب 4
 2 2 2  المحادثة 5
 3 5 1 2 المدخل إلى األدب االنكليزي 6
 2 4 - 2 اللغة العربية 7
 2 4 2 1 حاسبات 8
 2 4 - 2 علم النفس التربوي 9

 2 2 - 2 حقوؽ اإلنساف 11
 2 4 - 2 س التربيةأس 11

 25 41   المجموع الكلي



 5  دليل قسم اللغة االنكليزية 
 

 
 

 الصف الثاني 

عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية أسم المادة ت
 الكلي عملي نظري األسبوعية

 3 5 1 2 (2االنكليزي ) النحو 1
 3 5 1 2 الصوت 2
 2 3 1 1 االنشاء  3
 2 3 1 1 االستيعاب 4
 2 4 - 2 قصة قصيرة 5
 3 5 1 2 المسرحية 6
 2 4   طرؽ البحث 7
 2 4 - 2 الشعر 8
 2 4 - 2 علم النفس النمو 9

 2 4 - 2 تعليم اداري 11
 3 4 2 1 حاسبات 11

 26 45   المجموع الكلي
 

 الصف الثالث 

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 الكلي عملي نظري األسبوعية
 3 5 1 2 (3) النحو 1
 2 2 2 - دثةالمحا 2
 3 5 1 2 (1) اللغة 3
 2 3 1 1 كتابة المقالة 4
 3 5 1 2 (1) رواية 5
 2 4 1 2 (2) المسرحية 6
 2 4 2 1 مناىج 7
 2 4 - 2 (2)الشعر 8
 2 4 - 2 أرشاد 9

 21 36   المجموع الكلي
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 الصف الرابع 

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 الكلي عملي نظري األسبوعية
 3 5 - 3 (4)النحو 1
 3 4 - 2 (2)اللغة 2
 2 5 - 3 (2)رواية 3
 2 4 - 3 (3)المسرحية 4
 2 4 - 2 االختبارات 5
 2 4 - 2 ترجمو 6
 2 4 - 2 (3)شعر 7
 2 2 - 2 بحث التخرج 8
 2 4 - 2 قياس وتقويم 9

 2 4 2 1 تربية عملية 11
 22 41   المجموع الكلي

 
 

 . المنبهج الذراسيت للذراسبث العليب بسبدس
 

 لغة الماجستير                    تخصص :
 الفصل الدراسي األوؿ

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 الكلي عملي نظري األسبوعية
  3   علم اللغة العاـ 1
  3   الصوتيات 2
  3   الصرؼ والنحو 3
  2   طرائق البحث 4
  2   طرائق التدريس 5

  13   المجموع الكلي
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 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 الكلي عملي نظري األسبوعية
  2   النحو المعاصر 1
  3   اللغة التطبيقي 2
  2   تحليل الخطاب 3
  3   علم اللغة النفسي واالجتماعي 4
  3   انيعلم المع 5

  13   المجموع الكلي
 

 ادب الماجستير                    تخصص :
 الفصل الدراسي األوؿ

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 الكلي عملي نظري األسبوعية
  3   المسرحية االليزابيثية 1
  3   شعر رومانسي 2
  2   نشوء الرواية 3
  2   سطىادب القروف الو  4
  2   طرائق البحث 5

  12   المجموع الكلي
 

 الفصل الدراسي الثاني

 أسم المادة ت
عدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية

 الكلي عملي نظري األسبوعية
  3   المسرحية الحديثة 1
  3   الشعر الحديث 2
  3   الرواية الحديثة 3
  3   مسرحية العودة 4
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  )عبور( 2   سطرائق التدري 5
  12   المجموع الكلي

 أعضبء الهيئت التذريسيت في القسم  -سببعب 
 مرتبة بحسب األلقاب العلمية وبحسب الحروؼ األبجدية

 اللقب العلمي الشهادة األسم الثالثي ت
الدولة  التخصص

 المانحة
الجامعة 
 الدقيق العاـ المانحة

 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب استاذ دكتوراه صباح عطا اهلل ضيائي  -0
 جامعة بغداد العراؽ لغة تطبيقي لغة استاذ مساعد دكتوراه عبد الكريم فاضل جميل  -6
 جامعة بغداد العراؽ شعر حديث ادب استاذ مساعد دكتوراه دسعد نجم عب  -3
 جامعة بغداد العراؽ شعر ادب استاذ مساعد دكتوراه ازىار نوري فجر  -4
 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب استاذ مساعد ماجستير امل ناصر فراؾ  -5
 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب استاذ مساعد ماجستير مي محمد باقر  -6
 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب مدرس ماجستير كماؿ الماس ولي  -7
 جامعة بغداد العراؽ صوت لغة مدرس ماجستير ايماف جبر جناـ  -8
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة مدرس ماجستير بيداء عباس غبن  -9

 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب مدرس ماجستير قاسم فليح  -01
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة مدرس ماجستير منى ابراىيم احمد  -00
 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب مدرس ماجستير اسيل قيس  -06
 دجامعة بغدا العراؽ لغة لغة مدرس دكتوراه بشرى نعمة راشد  -03
 جامعة بغداد العراؽ شعر ادب مدرس دكتوراه مثنى محمد سلطاف  -04
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة مدرس دكتوراه مناؿ جاسم محمد  -05
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة استاذ مساعد ماجستير نادية خيري  -06
 جامعة بغداد العراؽ مسرحية ادب مدرس مساعد ماجستير انعاـ ىاشم ىادي  -07
 جامعة بغداد العراؽ رواية ادب مدرس دكتوراه عامر رسوؿ  -08
 جامعة بغداد العراؽ تدريس طرائق تدريس طرائق مدرس دكتوراه ضياء مزىر خريبط  -09
 جامعة بغداد العراؽ لغة لغة مدرس ماجستير ماجد رسم يونس  -61
 جامعة بغداد العراؽ مسرح ادب مدرس ماجستير اسماء مكـر سعيد  -60
 جامعة بغداد العراؽ طرائق تدريس طرائق تدريس مدرس دكتوراه ايالؼ رياض خليل  -66
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة مدرس  ماجستير وفاء خلف موسى  -63
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة مدرس  ماجستير ىدى حطاب عبد علي  -64
 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة  مدرس مساعد ماجستير اماني مهدي  -65
 جامعة بغداد العراؽ رواية ادب مدرس مساعد ماجستير زينب عبدالكريم مسير  -66
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 اللقب العلمي الشهادة األسم الثالثي ت
الدولة  التخصص

 المانحة
الجامعة 
 الدقيق العاـ المانحة

 جامعة بغداد العراؽ نحو لغة  مدرس مساعد ماجستير محمود عطية   -67
 

السيزة الذاتيت والعلميت مختصزة لبعض األسبتذة الزواد في  .ثبمنب

 القسم 
 د.خليل حماش -1

قسم اللغة  . ساىم في تطوير الدراسة في1998سور في اختصاص اللغة، توفي في عاـ يبروف 
ليزية وذلك برفد القسم بمؤلفاتو في الكتب المنهجية سواء الخاصة بالمواضيع اللغوية باالضافة الى علم جاالن

 الصوتيات. درس في معهد تطوير اللغة الكائن في االعظمية ليزيد مسيرتو العلمية والتدريسية اثراءا.
 أ. فراس عواد -2

ادة الماجستير. درس في المملكة البريطانية ليعود الى بروفيسور في علم اللغة وحاصل على شه 
ليزية. درس في المعهد البريطاني لعدة جقسم اللغة االن وأساتذةالعراؽ ويكوف مصدرا ثريا بالمعلومات لطلبة 

منو طلبة الدراسات العليا وذلك من المحاظرات القيمة التي كاف يقدمها لهم. احيل على التقاعد  فادأسنوات. 
 . 2117/2118سنة 

 
 أبزس النشبطبث العلميت للقسم  .تبسعبً 

لم يخل القسم من نشاطات علمية وثقافيػة متعػددة عبػرت عػن شػعور ادارتػو وىيأتػو التدريسػية بضػرورة  
التواصل والتجدد على الصعيد العلمي والثقافي في ضوء اىمية االسػتمرار بالتقػدـ العلمػي. ويمكػن االشػارة الػى 

 ت على النحو االتي: عدد من تلك النشاطا
 اقامة الندوات ومباريات البحوث وحفالت التخرج. -1
ليزيػة والتعػرؼ علػى جاالشتراؾ بدورة تطوير المنػاىج واسػتخداـ الطػرؽ الحديثػة فػي تػدريس اللغػة االن -2

TESOL  وحصػػل المشػػاركوف علػػى شػػهادات كفػػاءة فػػي ىػػذه  شػػباط 31-1فػػي بغػػداد للفتػػرة مػػن
 سيين التالية اسماؤىم:الدورة التدري نتضمتالدورة. 

 د.عباس لطفي/رئيس القسم .1
 د.صباح عطا اهلل .2
 د.رحاب سعيد .3
 د.كاظم جواد .4
 ـ.امل ناصر .5
 ـ.نادية خيري  .6
 ـ.كماؿ الماس  .7
 ـ.ـ.ماجد رسم .8
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 ـ.اسماء مكـر .9
 .د. عبد الكريم فاضل11

ق وطرائتدريس الالذي يعزز التطورات الحاصلة في بلداف العالم في مجاؿ  TESOL. حضور مؤتمر 3
الؿ تزويد األعضاء والمشتركين بمصادر رصينة تعزز خليزية لغير الناطقين بها من جتدريس اللغة االن

في   New Orleansىذا المؤتمر في والية لويزيانا/  أقيموتدعم تطور ثقافة التدريسيين.
 حضر المؤتمر كل من د.عباس لطفي رئيس القسم .2111آذار  19-16اليات المتحدة من الو 

، أسماءـ.ـ. و  ناصر، أملأ.ـ.و عمراف موسى، و د. ،ؾآنذا  ـ.ـ. إيالؼ رياض .و مكـر
ليزية في مقاطعة اريزونا في ج. حضور الدورة التدريبية التطويرية المتقدمة في طرائق تدريس اللغة االن4

ارؾ األساتذة التالية أسمائهم د. صباح عطا وش 4/2111/ 23-1الواليات المتحدة للفترة من 
 ، د.عبد الكريم فاضل،د.رحاب سعيد،ـ.ـ ماجد رسم، ـ.نادية خيري.اهلل

التدريسي ـ. كماؿ الماس ولي مؤتمر  ت رئيسة القسم الحالية د. بشرى نعمة راشد مع. حضر 5
ITEFL في المملكة المتحدة في واليةBrighton  2111نيساف  19-15للفترة. 

،  Georgia stateلجامعة  Onlineالنترنت . االشتراؾ بدورة تطوير اللغة االنكليزية على ا6
أسابيع، تلقى مدة الدورة خمسة أساتذة القسم من طلبة الدراسات العليا واألولية وكانت  بها اشترؾ

 المشاركوف فيها شهادات اشتراؾ.
 في  TESOLر ػػػػػػػػػػػػػػة تجربة حضور مؤتمػػػػػػػػػػ. حضور ندوة كلية التربية للبنات/ الجادرية لمناقش7

New Orleans  ، نواة  بتأسيسالقياـ  إلىوىدفت الندوةTESOL عراقي ، حضر الندوة 
 :كل من

 .( د. عباس لطفي حسين1)
 .( د.عمراف موسى ماىود2)
 .فراؾ ناصر أمل( أ.ـ.3)
 .رياض خليل إيالؼ. د( ـ.4)
 . أسماء مكـر سعيد.( ـ5)

 
بمختلف  ، بالقياـالعسكريو ضد تنظيم داعش االرىابي ومنذ بدء العمليات االنجليزية اللغةقسم شرع     8.

تنظيم الزيارات من خالؿ  . وكاف ذلكوالحشد الشعبي البواسل ةقواتنا المسلح ألبناءاالنشطو لتقديم الدعم 
ونرفق لكم كتيب يحتوي على زخم االنتصارات. إلدامةلجهات القتاؿ وحمالت التبرع بالدـ والماؿ الميدانيو 

 لمشاركات.صور من ىذه ا
 

الطالعهم على الطرؽ الحديثو بالتدريس عالوه على فتح  االنجليزية ةبفتح دورات لمدرسي اللغ.قاـ القسم 9
 في مجاؿ عملهم.  ةليزيجاالن ةاللغ أجادة إلىبحاجو ىم ممن  أوالمدراء  ةوخاص ةبعض الدورات لموظفي الدول
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 ةليزيجاالن ةللغبتقييم وتطوير المناىج  ةالخاص ةاللجاف الوزاريفي القسم  ةأساتذبعض  يترأس .11
داخل القسم  أو ةفي مقر الوزار  ةفي العراؽ وذلك بعقد اجتماعات دوري ةلجميع كليات التربي

 . ةمن الكليات المعني ةاألساتذ باستضافة
 

 ةكفاءتهم في اللغ  لزيادةوذلك  األخرى األقساـ ةأساتذتدريس  بمهمةيضطلع القسم حاليا  .11
 . ةالعالمي المجالتبحوثهم لكي يتم نشرىا في  ةترجمكذلك و  ةليزيجاالن
 

يهتم القسم والعماده بتسليط الضوء على المشاكل الطالبيو وطرحها في االعالـ كمشاركة  .12
والذي يعرض على قناه العراقيو او مشاركو بعض  الحـر الجامعي مثل القسم في برامج اعالميو 

 ج تعميم والذي يعرض على قناة الجامعية. التدريسين في برامج اعالميو مثل برنام
 

 المشكالت  -عاشرا:
 واألكثر اإلنسانيةابن رشد للعلـو  ةفي كليو تربي األقساـ أىم من ىو ةليزيجاالن ةقسم اللغ أفعلى الرغم من 

  وأىمهامشكالت  ةانو يعاني من جمل أال األصعدةواستقطابا على جميع  ةحيوي
الدراسات العليا  ةحيث يضطر طلب،العليا   الدراسات ةلمناقشاقشات من ةقاع إلىاف القسم يفتقر  .1

 .االخرى  األقساـمن باقي  ةطلب قاع إلى ةفي كل مناقش وأساتذتهم
 دراسية مقارنة باألعداد الكبيرة للطلبةاليعاني القسم من نقص حاد في القاعات  .2
 األقساـفي  األساتذةارنة بعدد ومق األدبمادة  أساتذةاللغة مقارنة مع  أساتذةنقص حاد في عدد  .3

بالقسم نتيجة لعدد الطلبة الكبير فيو مما جعل كل  األساتذة أداء. وىذا النقص اثر سلبا على  األخرى
 ومهاـ لجاف اضافية تضاؼ الى اعبائو. مواد إضافية تزود عن نصابويتحمل  أستاذ

 موف يستخد أنهمحيث العلمية ،الئقة بتدريسي القسم وألقابهم  نللتدريسييغرؼ موجهو  عدـ وجود .4
والى ابسط  ةالخصوصي إلىتم تقطيعها على شكل البارتشن والتي تفتقر  ةسابق ةدراسي ةقاع

  .والخدمات ةمستلزمات الراح
 111في الوقت الذي يطلب فيو القسم ، فللقسم ةاالستيعابي الطاقة يفوؽ ةالقبوؿ السنوي للطلب .5

 أفحيث العلمي  ةذه االعداد تؤثر سلبا على مستوى الطلب. اف مثل ى طالبا 251طالب يتم قبوؿ 
وذي  (بمساعدة السيد عميد الكلية المحتـر )مستعاراف من مركز التوفل القسم لديو مختبرين صوت

 ىذه من االستفادة ةطلبمن ال ةالهائل لإلعدادسيتسنى  فكيف،طالب  31-21 استيعابية طاقو 
 .مختبرات ال
 

 مقترحات الحلوؿ وال -احد عشر :
 
 في الطابق الثاني من احد قاعات مركز التوفل .تخصيص قاعو مناقشو للقسم  .1
 الذي يؤثر سلبا على الطاقو االستيعابيو للقسم.  . الحد من قبوؿ االعداد الهائلو للطلبو2



 12  دليل قسم اللغة االنكليزية 
 

فتح باب التعينات للتخصصات اللغويو في القسم من حملو شهاده الدكتوراه لتغطيو النقص . 3
 في القسم . الحاصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


