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 أ. د عاصم عبود زباركلمة 
بدء العام  و  القسم استحداثلمناسبة  المحترم اإلنجلیزیة وآدابھائیس القسم اللغة ر

 2022.2023سي الجدید اردال
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 لجامعة المحترم یة المستقبل االسید عمید كل
 محترمون االساتیذ ال العمید و  یدان معاوناالس

   :الطلبة  ئي أعزا
الكبیر الذي یتمیز في    العلمياھال وسھال بكم في رحاب كلیة المستقبل الجامعة الصرح  

المیادین   مختلف  في  والمعرفیة  العلمیة  حافات    ةقریب   ت اصبح اذ  انجازاتھ  بجھود    العلوممن 
میدانیة  مومتمیزة   الكلیة  تابعة  عمید  السید  مجدي من  شاكر  حسن  الدكتور  واالساتیذ    األستاذ 

 .كفاء في اقسام الكلیةاأل
المختلفة   العلوم  في  المستقبل  قادة  الجدد  طلبتنا  بقدوم  جمیعا  نحتفي  اذ  سعید  لیوم  انھ 

والعرفان   الجزیل  بالشكر  الكلیة  عمادة  الى  استحداث  لونتوجھ  في  الحثیث  اللغة  م  قسسعیھا 
التي تؤھل جیل  المھمة  ر ھذا القسم من االقسام العلمیة الحیة المھنیة  اذ یعتب   زیة وآدابھااإلنجلی

 في سوق العمل:   الذي یتمیز بدوره الریادي وآدابھااإلنجلیزیة  جدید في اختصاص اللغة 
  ةمعاالة  ح مصلخیر المجتمع وال  ھنرجو من هللا العلي القدیر ان یسدد خطى الجمیع لما فی 

   .األعزاء لطلبتنا  والموفقیة 
 

یعتبر قسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا من االقسام المستحدثة في كلیة المستقبل الجامعة للعام          
 . 2020-2021الدراسي 

 علــىاالطــالع  مــن طالــبلامكــن  یٌ   اذیوفر ھذا الدلیل معلومات عامة عن الیة عمل القسم           
مــن  مواكبة الدراسة فــي ھــذا القســم امكانیةالقسم لیتنسى لھ معرفة  عنودة الموج  المعلوماتاھم  

الجامعــة ة فــي كلیــة المســتقبل  ث دح جلیزیة وآدابھا مــن األقســام المســت ویعتبر قسم اللغة اإلن   ,عدمھ
.2021-2020للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 مقدمة
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 التأسیس و األستحداث :  .1
قبل الجامعة بموجب األمر الوزاري ذي  ة المستفي كلی وآدابھا  اإلنجلیزیة أسس و أستحدث قسم اللغة 

اللغة     8/12/2020في    8179  /  ق/1ھـ  العدد ت   أستحداث قسم  الموافقة على  یتضمن    اإلنجلیزیة الذي 

بابل  وآدابھا   محافظة  في  الجامعة  المستقبل  كلیة  في  العلمیة  األقسام  األساسیة    ستیفائھالأحد  المتطلبات 

 سام العلمیة .  اث األقن أستحد المنصوص علیھا في قانو 

 . رؤیة القسم األستراتیجیة :   2
اإلنجلیزي    واألدب  اإلنجلیزیة  اللغة  في  والبحثي  المعرفي  التمكین  في  األكادیمي  التمیز  تحقیق 

 والترجمة على الُصعد المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. 

 رسالة القسم: . 3
یمتلكون   أكفاء  طلبة  ألعداد  المعرفیة  السعي  االمھارات  والبحثیة  اللغة  العلمیة  في  لضروریة 

في   للمنافسة  مؤھلین  لیكونوا  وعلمیَا  عملیّا  وتحفیزھم  الطلبة  وتزوید   ، اإلنجلیزي  واألدب  اإلنجلیزیة 

 .سوق العمل والتعمق بالبحث العلمي وخدمة المجتمع 

 أھداف القسم : . 4
  
 . والتواصلیةتطویر مھارات الطلبة اللغویة  -أ

 . العالم المتحدث باللغة االنجلیزیة دراك التام لثقافات تشجیع الطلبة على اال -ب 

 . تطویر مھارات التفكیر الناقد واالبداعي لدى الطلبة وتنمیة قدراتھم البحثیة في مجال التخصص   -ت 

إعداد كوادر متمیزة في اللغة االنجلیزیة ، قادرة على المساھمة في خدمة المجتمع المحلي واإلقلیمي   -ث 

 . من جھة أخرى حضارات العالم االخرمن جھة والتواصل مع  
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A brief overview of the Department of English Language and Literature/ 
Al.Mustaqbal University College. 
1. The Department Creation: 

The Department of English Language and literature in Al-Mustaqbal 
University College has been founded and created according to the Ministerial 
Order, No. H1 / Q / 8179 on 12/8/2020, which includes approval for the creation 
of the English Language Department, one of the scientific departments in the Al-
Mustaqbal University College in Babel Governorate, which meets the basic 
requirements. Stipulated in the law creating scientific departments. 

2.  The Department Strategic Vision: 
The  Department aspires to achieve academic excellence in strengthening 

the cognitive and research abilities in English Language and its literature. In 
addition, translation is another area that shall be taken into consideration and 
enable students to acquire its skills, which can be utilized for communication and 
interaction with other cultures. 

3. The Department Mission: 
The Department aims to prepare well-qualified students who shall have 

the required skills of the English Language, in addition to the cognitive and 
analytic capabilities with which they could explore the world of research in the 
fields of English Language and its Literature. Scientifically and practically, the 
Department Mission mainly focuses on motivating the students to be qualified as 
competitors in the job market, on scientific research area and for serving the 
community.   

4. The Department Objectives: 
The Department Objectives can be summarized as follows : 

1. Developing students' linguistic and communicative skills . 
2. Encouraging students to understand the English Language Culture . 
3. Developing the Critical Thinking of students and enhancing their research 

abilities . 
4. Preparing a cadre highly qualified in English Language who could 

contribute in serving local and regional communities, in addition to 
interacting and communicating with other cultures of English-speaking 
nations.  
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 مجلس القسم:  .1
 لیزیة من السادة: م اللغة اإلنج یتألف مجلس قس

 الصفة في المجلس المنصب االسم الثالثي   ت
 رئیسا  رئیس القسم   أ.د. عاصم عبود زبار  .1
 عضوا مقرر القسم فم.م. علي عبد الكریم مخی  .2
 عضوا تدریسي  أ.م. مسلم محمد لھمود   .3
 عضوا تدریسي  حسن عماد كاظم م.م.    .4
 عضوا تدریسي  م.م. مصطفى فاضل عبید  .5

 

 المخطط التنظیمي للقسم: .2

الھیكل   لقسم    اإلداري یتكون  وآدابھا  والتنظیمي  االنكلیزیة  القسم  اللغة  رئیس  السید  من 

التدریسي والكادر  القسم  مقرر  الرئیس    .  واالداریین  والسید  یمثل  القسم  رئیس  السید  أن  حیث 

لكلیة والذي یمثل أعلى  األعلى للقسم والذي تسند الیھ صالحیات معینة یخولھا بھ السید عمید ا

 في الكلیة.   أداریھسلطة 

القسم أو قد یحتاج   السید رئیس  بھا  یتمتع  التي  القرارات عادة حسب الصالحیات  تؤخذ 

إلى مصادقة مجلس القسم العلمي أو قد یحتاج الى رفعة والتداول مع السید عمید الكلیة للتشاور  

لكتابة إلى وزارة التعلیم العالي والبحث  والبت في الموضوع وھناك بعض األمور تحتاج الى ا

  للبت فیھا ألنھا تقع خارج صالحیات السید عمید الكلیة. العلمي 

 2023-2022اللجان المشكلة في قسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا للعام الدراسي 
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 أ.د. عاصم عبود زبار
 مد روضان سلمانحأ.م.د. ا

 أ.م. مسلم محمد لھمود
 م.د. رفل حسون عبید
 م.م. احمد جلیل كاظم 
 م.م. حسن عماد كاظم

 م.م. علي عبد الكریم مخیف
 ي حسینایالف علم.م. 

 المھدي كاظمم.م. وسام عبد 
 م.م. مصطفى فاضل عبید

 م.م. ایناس حیدر كاظم
 م.م. ظفر باسم علي

 م.م. جعفر عیسى عبد العباس
 م.م. غیث صالح مھدي

 جعفر حسن جاسم عباسم.م. 
 م.م. افراح سامي حمزة

 قاسم خلیف كاظمم.م. 
 محمد سالم عبد االمیرم.م. 
 ر عوادحامد خلف مطم.م. 

 حامد علي صالحم.م. دعاء 
 م.م. دعاء عبدالھادي
 م.م. علي عبدالحمزة

 

 / رئیسا جعفر حسن جاسمم.م. 
 / عضوا دعاء حامد عليم.م. 

 علي احمد شنون / جودة الموقع
 

 أ.د. عاصم عبود زبار
 م.م. وسام عبدالمھدي كاظم

 حسن عماد كاظمم.م. 
 جعفر حسن جاسمم.م. 

 باسم.م. جعفر عیسى عبد الع
 م.م. علي عبد الكریم مخیف 

 م.م. مصطفى فاضل عبید
 

 غیث صالح مھديم.م. 
 محمد سالم عبداالمیرم.م. 

 

 م.م. مصطفى فاضل عبید
 قاسم خلیف كاظمم.م. 

 عبد الرحمن ریاض عبد الحمزة
 

 عقیل مسلم محمدم.م. 
 نور ثامرم.م. 
 حنین محمدم.م. 

 رمانيالبیا.د. حیدر 
 م.م. ایالف محمد

 

 المخطط التنظیمي لقسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا

 رئیس القسم

 لقسممقرر ا

المحاضرون  اللجان
 الخارجیون

الھیأة 
 التدریسیة

 العلمیةاللجنة 

لجنة الدفوعات 
 والھویات

اللجنة 
 االمتحانیة

 لجنة الجودة

 أ.د. صالح مھدي عداي
 أ.م.د. احمد روضان سلمان

 أ.م. مسلم محمد لھمود
 

لجنة البحوث 
 والدراسات
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 : أعضاء ھیأة التدریس .3

   االسم الثالثي ت
 عاصم عبود زبار  د.أ.  .1
 أ.م.د. احمد روضان سلمان  .2
 مسلم محمد لھمود م. أ.  .3
 سون عبید م.د. رفل ح   .4
 احمد جلیل كاظم  م.م.   .5
 كاظم  عمادحسن م.م.    .6
 مخیفعلي عبد الكریم م.م.   .7
 افراح سامي حمزةم.م.   .8
 كاظم   وسام عبد المھديم.م.    .9

 م.م. مصطفى فاضل عبید  .10
 م.م. ایناس حیدر كاظم   .11
 م.م. ظفر باسم علي   .12
 م.م. جعفر عیسى عبد العباس   .13
 م.م. غیث صالح مھدي   .14
 سن جاسم عباس ر ح جعف م.م.    .15
 ایالف علي حسین م.م.   .16
 قاسم خلیف كاظم م.م.   .17
 محمد سالم عبد االمیرم.م.    .18
 حامد خلف مطر عوادم.م.    .19
 م.م. دعاء حامد علي صالح  .20
 م.م. دعاء عبد الھادي   .21
 م.م. علي عبد الحمزة عبد الزھرة  .22

 
   واإلداري:المالك الفني  .4

 الثالثي  االسم ت 
 زةعبد الحم عبد الرحمن ریاض .1
 سعید  مصطفى مسلم 2
 احمد شنون محمود علي  3
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 : النظام الدراسي ومدة الدراسة ولغة الدراسة .3
ال الدراسيیعتمد  قسم    السنوي  نظام  وآدابھافي  اإلنجلیزیة  سنوات   اللغة  أربعة  الدراسة  مدة  وتكون 

 د تدرس باللغة العربیة. وتدرس المواد األساسیة باللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة اما بقیة الموا

 مفردات المناھج الدراسیة واعتمادیتھا:  . 4

المادة اسم  عدد وحداتھا االسبوعیة   

ـى
ولــ

األ
لة 

رح
ــــ

مــ
 ال

 االدب 3
 القراءة االستیعابیة  3
 النحو 3
 التلفظ 3
 الكتابة 2
 مھارات التواصل  2
 اللغة الثانیة 2
 اللغة العربیة  2
 الحاسوب 2
 االنسان الدیمقراطیة وحقوق  2

  اسم المادة  عدد وحداتھا االسبوعیة 
 16شعر القرن الـ 2

نیة 
لثا

ة ا
حل

ـر
ــــ

لمـ
ا

 
 النحو التركیبي  3
 نشأة الروایة 2
 النظام الصوتي  3
 المسرحیة  2
 االنشاء واالستیعاب 2
 مھارات التواصل  2
 اللغة الثانیة 2
 اللغة العربیة  2
 باسو الح  2

  



7 
 WI —522.D19.4.1.01.01       قسم اللغة �جنلزيیة وآٓداهبا  

المادة اسم  وحداتھا االسبوعیة عدد   

لثة
لثا

ة ا
حل

ـر
ــــ

لمـ
 ا

 الصرف  3
 علم اللغة  2
 الترجمة  2
 الشعر 3
 المسرحیة  3
 الروایة 3
 المقالة  2
 اللغة الثانیة 2

  اسم المادة  عدد وحداتھا االسبوعیة 
 النقد االدبي  3

عة
راب

 ال
حلة

ـر
ــــ

لمـ
ا

 

 المسرحیة  3
 ایةرو ال 3
 الترجمة  2
 الشعر 3
 علم اللغة  2
 النحو التحویلي  3
 اللغة الثانیة 2
 مشروع البحث  2
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 اللجان العملیة:   .1

 االسم الثالثي  ت 
 أ.د. صالح مھدي عداي .1
  أ.م.د. احمد روضان سلمان .2
 م. مسلم محمد لھمود أ. .3

 
 العلمیة في القسم مھام اللجنة 

ترحات المقدمة من قبل اعضاء الھیئة التدریسیة في القسم بتعدیل المناھج  لطلبات و المقالنظر في ا -1
 و الحذف منھا و حسب النسبة المحددة بالتعلیمات و البت بھا. باإلضافة

عدد   -2 و  الدراسیة  المناھج  تنفیذ  متابعة  و  الدراسیة  المواضیع  مفردات  لمواضیع  أقرار  الوحدات 
 الدراسات األولیة.

 متابعة الحركة العلمیة في القسم و وضع الخطط لتطویرھا.  -3
 تسجیل و متابعة النشاط البحثي لكافة التدریسیین و المنتسبین في القسم.  -4
 التطویریة في القسم و الترشیح للدورات التطویریة خارج القسم لكافة منتسبین القسم.  الدورات فتح  -5
 التوصیات لعقدھا. ندوات و الحلقات الدراسیة و ورش و رفع النظر في عقد المؤتمرات العلمیة و ال -6
 مراجعة الكتب المنھجیة و تقدیم المقترحات لتحدیثھا. -7
 

 :  العلمیة  لشؤونا .2
 تنفیذ قرارات مجلس الكلیة بشأن القسم.   و تحقیق أعلى األھداف والسیاسات في الجامعة. 1
 ابعة تنفیذھا. اإلشراف على إعداد الخطة االستراتیجیة للقسم ومت  .2
 اإلشراف على إدارة الشؤون التعلیمیة والبحثیة واإلداریة والمالیة والثقافیة.  .3
 اإلشراف على تطویر القسم إداریاً وأكادیمیاً وبحثیاً.  .4
 الطالب وإجراء االمتحانات للمقررات النظریة والعملیة. مراقبة حضور  .5
 لكلیة وخارجھا.تنسیق وتطویر العالقات بین األقسام داخل ا .6
 اإلشراف على توفیر كافة المتطلبات التعلیمیة والبحثیة واإلداریة والمالیة.  .7
 اإلشراف على رفع الجودة وتطویر مخرجاتھا  .8
 القسم. وفق التعلیمات الصادرة من عمادة الكلیة. تنفیذ ومتابعة قرارات مجلس  .9

 ن العلمي واألكادیمي وعرضھا على مجلس الكلیة. إجراء مراجعة وتقییم دوریة لتطویر مناھج القسمی  .10
 اإلشراف على سیر أسالیب التدریس والتدریس وأداء أعضاء ھیئة التدریس واجباتھم.  .11
 السنویة والسنویة عن األنشطة العلمیة.إعداد التقاریر العلمیة ربع  .12
 عرض األبحاث على اللجان العلمیة ألغراض الترقیة والترویج.   .13
اإلداریة وت   .14 األوامر  وإصدار  القسم  منسوبي  على  اإلشراف  وتوزیع  التدریب  مواقع  على  الطالب  زیع 

 الالزمة.
 فة. اإلشراف على الشؤون العلمیة للطالب لمراحل الدراسة المختل .15
 اقتراح الخبراء للنظر في الترقیات العلمیة لتدریس القسم.  .16

 

 مھام القسم العلمي وصالحیاتھ
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 : الشؤون االداریة .3

شراف على تنظیم شؤونھ والدعوة لحضور جلساتھ وتنفیذ قراراتھ وارسال الوا رئاسة مجلس القسم   -أ

 . امانة مجلس الكلیةمحاضر جلساتھ الى 

 تحقیق االھداف والسیاسات العلیا في الجامعة.  -ب 

 ما یتعلق بالقسم.  تنفیذ قرارات مجلس الكلیة في -ت 

 تراتیجیة للقسم ومتابعة تنفیذھا. االشراف على اعداد الخطة االس -ث 

 ف على ادارة شؤون القسم التعلیمة والبحثیة واالداریة والثقافیة.  راشاال -ج

 وبحثیا.   وأكادیمیااالشراف على تطویر القسم اداریا  -ح

   .تنسیق وتطویر عالقات القسم داخل الجامعة وخارجھا -خ

 االشراف على تطویر كل متطلبات القسم التعلیمیة والبحثیة واالداریة.  -د 

 وتطویر مخرجاتھا.  جودةاالشراف على رفع مستوى ال -ذ 

 تنفیذ ومتابعة قرارات مجلس القسم.  -ر

 ممارسة الصالحیات المخولة من عمید الكلیة. -ز

  والتعلیمات   باألنظمةعمید الكلیة في حالة اخالل عضو ھیأة التدریس ومن في درجتھ  السید  اشعار   -س

  . إداریةو ة واجباتھ المطلوبة فضال عن ارتكابھ ایة مخالفات علمیة ا والتقصیر في تأدی
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 :  ومدة ولغة الدراسة في القسم لیة قبول الطلبةآ .1
  الحاصل  المعــدل  درجة  بموجب   فیھ  القبـــــول  شروط  فراتو  على  أساسا  الطالب   قبــــول  یعتمـــد 

قبول  اذ ,  فیھا    القبول  مستلزمات   وإكمالھ  للكلیة  مراجعتھ   وأسبقیة  اعلیـــــھ ال  یتم  في  في    قسمالطالب 

والمالدراستین   بفروعھاالصباحیة  اإلعدادیة  الدراسة  خریجي  من  والتطبیقیة    سائیة  واالحیائیة  العلمیة 

 االدنى  الحد ویكون    )لیزیةجاالن  اللغةتخصص  (  المعلمین  اعداد   معاھد   خریجي  طلبة  قبولوكذلك    ,واألدبیة

 . )50% ( القبول لمعدل

   :المالیة االجور الدراسیة والمساعدات  .2
في  مدةتكون   اللغة    سنوات   أربعالقسم    الدراسة  ھي  الدراسة  ولغة  والفرنسیة دراسیة    اإلنجلیزیة 

 .للسنة الدراسیة الواحدة ملیون وستمائة ألف دینار )1.600.000( فھي األجور الدراسیةاما  ,والعربیة

األجور دفع  وبھدف تحفیز الطلبة على التفوق في الدراسة یتم اعفاء الطالب األول على مرحلتھ من  

  لیھا.تتي سیة للسنة الالدرا
 : توصیف عمل الخریج  .3

 والثقافة .  یحظى بمقبولیة أكثر في العمل في مجال الترجمة بوزارة الخارجیة أو وزارة اإلعالم  .أ

الكلیات الساندة الى   التعلیم التربوي للغة اإلنجلیزیة باعتبار كلیة اآلداب منمدرس أو معلم في مجال   .ب 

 لتدریس. كلیة التربیة في مجال التعلیم وا

والمؤسسات  .ت  الشركات  في  الخاص  القطاع  في  العمل  في  أكثر  بمقبولیة  اإلعالمیة،   یحظى 

 والمستشفیات، وفي شركات السیاحة والطیران، والعالقات العامة . 

والمسلسالت،العمل   .ث  األفالم  ترجمة  وفي  والنقد،  األدبي  التألیف  مجال  في   والترجمة في  الفوریة 

 ات العلمیة.الندوات األدبیة، والمؤتمر

أخبار أو محرر أو   مقدم في البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة، وُمعدّ ومنسق برامج لغات أجنبیة، مراقب  .ج

 مراسل في محطات التلفزیون الفضائیة . 

 بولیة أكثر في العمل مع المنظمات المحلیة أو المنظمات العالمیة . یحظى بمق .ح

والمجالت، .خ الرسمیة  الصحف  في  وكاتب  ومحرر  مؤسسات   صحفي  من  المدني،   وغیرھا  المجتمع 

 .ومجاالت سوق العمل الواسعة المحلیة والدولیة

 : آلیة توزیع الطلبة على الصفوف .4
مجامیع    یتم على  الطلبة  االبجدي    بموجب توزیع  التباعد    لألسماءالتسلسل  بذلك  البدني  مراعین 

 االجتماعي حسب توصیات خلیة االزمة. و

 الطلبة. شؤون 2
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 : قییم لتوا  االمتحانات اجراء آلیة  .5
على    المحاضرات تكون   باالعتماد  المھمة   وحضوریة  google formsالكترونیة  األساسیة   للمواد 

ال الصحي  ظبسبب  حضوریاالقائم،  رف  النھائیة  االمتحانات  بالمحاضرات    واجراء  المشمولة  للمواد 

 الیومیة. واالختبارات الیومیة   والمشاركات وسیعتمد التقییم على الحضور    الحضوریة،
 داد الطلبة المقبولین في القسمعا  .6

 : 2021-2020العام الدراسي أ. 
قبول   ا  وطالبة  طالب   204تم  العدد   2021-2020  الدراسيلعام  خالل  ھذا  زیادة  الممكن  في    ومن 

 .لتوافر المالك التدریسي المتمیز والكافي لتغطیة محاضرات الطلبة في المواد المختلفة  السنوات القادمة

 : 2022-2021 العام الدراسيب. 
قبول   الدراسي    140تم  العام  وطالبة خالل  في    2021-2022طالب  العدد  ھذا  زیادة  الممكن  ومن 

 السنوات القادمة لتوافر المالك التدریسي المتمیز والكافي لتغطیة محاضرات الطلبة في المواد المختلفة .

 : 2023-2022العام الدراسي ج. 
قبول   العام    114تم  وطالبة خالل  في    2022-2023الدراسي  طالب  العدد  ھذا  زیادة  الممكن  ومن 

 السنوات القادمة لتوافر المالك التدریسي المتمیز والكافي لتغطیة محاضرات الطلبة في المواد المختلفة .
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 التحتیة البنى
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 األكادیمي ویھدف الى: ضمان الجودة واالعتماد 
  أھمیة والتأكید على بالجامعة العاملین وجمیع  لبةوالط  التدریس ةأھی أعضاء بین الجودة ثقافة نشر .أ

  الجودة ضمان بآلیات  المتعلقة المعلومات  وترسیخ  األكادیمي واالعتماد   ضمان الجودة نظام تطبیق
 االكادیمي.  واالعتماد 

 االكادیمي. واالعتماد  الجودة ضمان معاییر لتنفیذ  الدوریة والمتابعة  الرقابة برامج  وضع .ب 
 للجامعة  التحتیة البنىو الجامعي الطالب ( تشمل  والتي  التعلیمیة العملیة لمكونات  الجودة ضبط .ت 

 ). األكادیمیة البحوث و  التدریسیة الھیئة عضوو  المناھجو
 ضمان من المطلوبة المستویات  تحقق لم التي الجامعة لكلیات  والتوجیھ  والنصح المشورة تقدیم .ث 

 .  اعتمادھا المطلوب  الجوانب  في الجودة
 في واالعتماد  الجودة ضمان لقسم وتقدیمھا القسم نشاطات   عن الدوریة ةالمتابع تقاریر إعداد  .ج

 . الجامعة
تنفیذ أیة مھام أخرى یكلف بھا القسم    أعداد التقییم الذاتي السنوي وتنفیذ أیة مھام أخرى یكلف بھا القسم: .ح

ملیة التعلیمیة الكلیة بھدف تعزیز ضمان جودة العمن شعبة ضمان الجودة واالعتماد االكادیمي في عمادة 
 ت وخاصة ترسیخ التوجھات العلمیة والتربویة .في مختلف المجاال

 اسم عضو ارتباط الجودة واللقب العلمي مع ذكر الشھادة والتخصص: 
 .ماجستیر لغة انجلیزیة وعلم اللغة/  جعفر حسن جاسم عجام م.م.  -1
 / ماجستیر لغة انجلیزیة وعلم اللغة.  دعاء حامد علي صالحم.م.  -2
 شنون / بكالورویس تكنولوجیا المعلومات  احمد علي  -3
 : العلمي  القسم في الجودة لجنة  عمل  وصیفت

 إدارة  مسؤولیة  تتولىو  جدید   دراسي  عام  كل  ةبدای  العلمیة  األقسام  في  الجودة  لجان  تشكیل  یتم             

  الجودة   ضمان  شعبة  ومسؤولي  المحترم  العمید   السید   قبل  من  الیھا  الموكلة  المھام   وتنفیذ   الجودة  ضمان

 كافة  في  األداء  مستوى  وتطویر   األكادیمي  واالعتماد   التقویم  إجراءات   تنفیذ   بھدف  األكادیمي  واالعتماد 

 : باآلتي  اللجنة مھام وتتمثل الدراسي القسم في الجودة ثقافة ونشر الجوانب 

 .بھا المكلف المھام إلنجاز العلمي القسم رئیس السید  مع التنسیق -أ

  والموظفین   التدریسیة  ةأھی  بأعضاء  الخاصة  واإلداریة  العلمیة  باألنشطة  شخصي  ملف  فتح -ب 

 واالداریین. 

 . العلمي القسم سبينتلم التقویمیة الملفات  مليء في المساعدة -ت 

  وتحدیثھا  بھ المعمول والنظام الدراسیة المراحل وحسب  األكادیمي والوصف المناھج مفردات  توثیق -ث 

 . االلكتروني الموقع عبر  نشرھا ومتابعة جدید  دراسي عام كل

  قبل  من  تعد   استمارة  خالل  من  التدریسي  المالك   نصاب   وفق  الدراسیة  المناھج  انجاز  تنفیذ   متابعة -ج

 لھذا الغرض.  واالعتماد االكادیمي الجودة ضمانشعبة 

  الجودة   ضمان  وحدة  قبل  من  تعد   استمارة  وفق  جودتھا  تحقیق  بھدف  االمتحانات تأدیة    سیر  متابعة -ح

 . لھذا الغرض 

  ضمان   شعبة  من  صادرة  استمارة  وفق  العلمي  القسم  عن  التفصیلیة  واالحصائیات   البیانات   جمع -خ

 . األكادیمي واالعتماد  الجودة
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 . األكادیمي واالعتماد   الجودة ضمان تطبیق وقواعد  ألسالیب  االرشادیة االدلة نشر في المساعدة -د 

 . الجوانب  ختلفوبم العلمي  القسم نشاطات  كافة یتضمن  وسنوي فصلي تقریر اعداد  -ذ 

 . العلمي للقسم التخصصیة البرامجیة والسجالت  والوثائق األدلة وإنجاز تحدیث  -ر

 . )1(  رقم ستمارةا دراسي عام  كل نھایة العلمي االداء تقییم  استمارةانجاز  على العمل -ز

  واالعتماد   الجودة  ضمان  شعبة  قبل  من  القسم  في  الجودة  مسؤول  بھا  یكلف   أخرى  مھام  ةأیتنفیذ   -س

  .األكادیمي  واالعتماد  جودة ضمان دور لتعزیز دیمياألكا
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 : العالقات الخارجیة واالتفاقیات
البحثي  العال  ألھمیةنظرا   والتعاون  الخارجیة  االمور    والتوأمةقات  من  القسم   المھمةوغیرھا  فان 

یتلقاھا  یسعى   التي  والتوجیھات  التعلیمات  بموجب  التخصصیة  االعمال  وإنجاز  تحقیق  ادارالى  ة  وتحت 
تبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي والذي یصیب   والتعاون البحثي    سبلالجامعة في تطویر جمیع  

رفع التصنیف الدولي لجامعتنا  بشكل كبیر في    العالقات الخارجیةاألولى وتسھم  في مصلحة القسم بالدرجة  
الالى  نسعى    الذ  وتبادل  البحثیة  المجاالت  شتى  وفي  الجانب  ھذا  المشتركة  تطویر  والمؤتمرات  خبرات 

 . وغیرھا
 

 ة البحوث المنشور
 

 رابط البحث  نوع البحث  العنوان اسم الباحث  ت
 Investigating the Performance of ا.د. عاصم عبود زبار   1

Iraqi EFL Rsearchers in Writing 
Quantitative and Qualitative 

Researches 

 

http://www.jlls.org/index.ph سكوباس 
p/jlls/article/view/3474 

 

 Impact on the position of woman ا.م. مسلم محمد لھمود   2
and analytical study 

 

https://rigeo.org/view- سكوباس 
artical/ 

 

 
 فاضل  م.م.مصط�ف   3

 عب�د
 م.م. غیث صالح مھدي 

CRITICALSTYLISTIC ANALYSIS OF 
AMERICAN POLITCAL LANGUAGE 

 

http://bit.ly/PDFReader_alld عالمي
ocumentreader 

 
 م.م. ایناس حیدر كاظم   4

 م.م. علي عبد الكریم مخیف
A SOCIO-PRAGMATIC STUDY OF 
CYBER BULLYING IN OPRAH'S-

HARRY AND MEGHAN 2020 
INTERIEW'S COMMENTERS 

 

https://journals.mejsp.com/a عالمي
163752855r/posted_articles/

-Study-pragmatic-Socio-A-7
Bullying.pdf-Cyber-of 

 

 
 Adopting silent way in teaching م.م. ظفر باسم علي   5

English language in classroom for 
second intermediate students 

 

Reader_alldhttp://bit.ly/PDF عالمي
ocumentreader 

 

 
 CRITICAL STYLISTIC ANALYSIS OF م.م. غیث صالح مھدي   6

AMERICAN POLITICAL LANGUAGE 

 

https://www.scholarzest.com عالمي
/index. 

php/ejrds/article/view/1685 

 
 م.م. محمد سالم عبد االمیر  7

 م.م. غیث صالح مھدي 
THE EFFECT OF THE 

POSTCOLONIAL 
 ON PALESTINIAN LITERATURE 

 

https://scholarzest.com/inde عالمي
x.php/esj/article/view/1712/

144 

 
 Literature in English Studies: A غیث صالح مھدي  م.م.  8

Theory of 
 how Teachers and Students with 

the Subject 

https://scholarzest.com/inde عالمي
x.php 

/ejhea/article/view/1732/14
55 

http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/3474
http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/3474
https://rigeo.org/view-artical/
https://rigeo.org/view-artical/
http://bit.ly/PDFReader_alldocumentreader
http://bit.ly/PDFReader_alldocumentreader
https://journals.mejsp.com/ar/posted_articles/1637528557-A-Socio-pragmatic-Study-of-Cyber-Bullying.pdf
https://journals.mejsp.com/ar/posted_articles/1637528557-A-Socio-pragmatic-Study-of-Cyber-Bullying.pdf
https://journals.mejsp.com/ar/posted_articles/1637528557-A-Socio-pragmatic-Study-of-Cyber-Bullying.pdf
https://journals.mejsp.com/ar/posted_articles/1637528557-A-Socio-pragmatic-Study-of-Cyber-Bullying.pdf
http://bit.ly/PDFReader_alldocumentreader
http://bit.ly/PDFReader_alldocumentreader
https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1685
https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1685
https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1685
https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/1712/144
https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/1712/144
https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/1712/144
https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/1732/1455
https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/1732/1455
https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/1732/1455
https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/1732/1455
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 ENGLISH AS FOREGIN LANGUAGE م. غیث صالح مھدي م.  9

(EFL) POSTGRADUATE STUDENTS’ 
PERSPECTIVES TOWARDS 
TEACHERS’ FEEDBACK ON 

WRITING 

 

http://acikerisim.karabuk.ed عالمي
stream/hau.tr:8080/xmlui/bit

ndle/123456789/1291/10402
155.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 
 

 
 Derek Wolcatt s Pantomime as a م.م. غیث صالح مھدي   10

Postcolonial  Critique 

 

 https://www.ajhssr.com/w عالمي
content/uploads/2020/09-p 

/ZO2049345349.pdf 

 
 م.م. غیث صالح مھدي   11

 م.م. جعفر عیسى عبد العباس
Gender and Age Effects on 

Baghdad Lexcical Choices: A 
Cognitive Socio-liguistics Study 

 

https://reserchjet.academias عالمي
cience.org/index.php/rjai/arti

cle/view/379/349 
 

 
 A Pragma-contrastive Study of م.م. حسن عماد كاظم   12

Hyperbole in English and Arabic 
Sport Commentries 

 

https://doi.org/10.53796/hns يعالم
j319 

 

 
 THE SOCIOLNGUISTICS OF م.م. حسن عماد كاظم   13

HONORIFICS IN ENGLISH 
COURTROOM INTERACTION 

 

nshttps://doi.org/10.53796/h عالمي
j3245 

 

 
 ANOMALY IN LEWIS CARROLL م.م. حسن عماد كاظم   14

POEM JABBERWOCKY A 
SEMANTIC PERSPECTIVE 

 

https://doi.org/10.53796/hns عالمي
j3244 

 

 
 TURN-TAKING IN AUSTRALAN م.م. حسن عماد كاظم   15

PARLIAMENT:A PRAGMATIC 
PERSPECTIVE 

 

https://doi.org/10.53796/hns عالمي
j3110 

 

 
 The Abilty of Iraqi Learners of م.م. جعفر عیسى عبد العباس  16

Using English Prepositions 

 

https://geniusjournals.org/in عالمي
dex.php/ejhss/article/view/5

47 
 

 
 Investigating the Difficulties م.م. جعفر عیسى عبد العباس  17

Faced by Iraqi EFL University 
Students in Using Definite and 

Indefinite Articles in Generic and 
Specific References 

 

https://scholarzest.com/inde عالمي
x.php/ejrds/article/view/162

2 
 

 

http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1291/10402155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1291/10402155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1291/10402155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1291/10402155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acikerisim.karabuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1291/10402155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/09/ZO2049345349.pdf
https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/09/ZO2049345349.pdf
https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/09/ZO2049345349.pdf
https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/09/ZO2049345349.pdf
https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/09/ZO2049345349.pdf
https://reserchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/379/349
https://reserchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/379/349
https://reserchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/379/349
https://doi.org/10.53796/hnsj319
https://doi.org/10.53796/hnsj319
https://doi.org/10.53796/hnsj3245
https://doi.org/10.53796/hnsj3245
https://doi.org/10.53796/hnsj3244
https://doi.org/10.53796/hnsj3244
https://doi.org/10.53796/hnsj3110
https://doi.org/10.53796/hnsj3110
https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/547
https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/547
https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/547
https://scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1622
https://scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1622
https://scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1622
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  A Comparative Study of م.م دعاء حامد علي   18

Antonomasia in English and 
Arabic 

 

http://ajird.journalspark.org/in عالمي
dex.php/ajird/article/view/15/1

3 

 
 م.م. غیث صالح مھدي   19

 م.م. محمد سالم عبد االمیر
Micro-Strategies of post-method 
language teaching development 

for iraqi EFL context 

 

https://qabasjournals.com/ind يعالم
ex.php/ejlll/article/view/76 

 

 
 المستدامةانشطة التنمیة 

 
 الھدف عنوان النشاط  اسم التدریسي ت 
 A scientific Workshop Entitled Distinguishing Between أ.د. عاصم عبود زبار  1

Sounds in the English Language 
 التعلیم الجید

 working together to combat violence and persecution أ.م.  مسلم محمد لھمود  2
of women 

المساواة بین  
 الجنسین

  م.م. احمد جلیل كاظم  3
The risks of using drugs in society 

 

  الصحة الجیدة
 والرفاة 

 Encourage the students to develop reading and writing م. حسن عماد كاظم م. 4
skills and stimulate their interest in education and 

attending schools. 

 التعلیم الجید

 Encouraging students to learn English by using new م.م. وسام عبد المھدي كاظم  5
methods and techniques 

 التعلیم الجید

في الطبقات   صوص المسرحیة القضاء على الجوع  من خالل كتابة الن  م.م. مسار عباس جاسم  6
 المتعففة

القضاء التام  
 الجوع على 

 التعلیم الجید English language skills م.م. ایناس حیدر كاظم  7

 التعلیم الجید Using modern methods to learn English م.م. جعفر عیسى عبد العباس 8

 التعلیم الجید Equity Education م.م. غیث صالح مھدي  9

المساواة بین   Gender Inclusion and Equity inside Classrooms م.م.جعفر حسن جاسم  10
 الجنسین

 What is a mammogram machine for a simple x-ray of م.م.حامد خلف مطر  11
the breast 

الصحة الجیدة  
 والرفاة 

المیاة النظیفة   preserving the shores of rivers and lakes م.م.محمد سالم عبداالمیر 12
والنظافة  
 الصحیة 

 The importance of digital media in the development of م.م.مصطفى فاضل عبید 13
societies. 

الصحة الجیدة  
 والرفاة 

 The importance of education and how to exploit the م.م. علي عبد الكریم مخیف 14
scientific specialization to achieve a comfortable life. 

 التعلیم الجید

 preserve gardens and parks م.م. قاسم خلیف كاظم  15
 

المیاة النظیفة  
 والحیاة الصحیة 

 Online-learning and education between need and م.م.ظفر باسم علي  17
effectiveness 

 التعلیم الجید

الصحة الجیدة   Save the Earth م.م. دعاء حامد علي صالح  18
 والرفاة 

http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/15/13
http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/15/13
http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/15/13
https://qabasjournals.com/index.php/ejlll/article/view/76
https://qabasjournals.com/index.php/ejlll/article/view/76
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ریاض   ناإلداري عبد الرحم 19
 Small project management ةعبد الحمز

 

العمل االئق  
 ونمو االقتصاد 

المبرمج علي احمد شنون  20
 محمود 

Develop computer science software to develop 
students' capabilities in using computers and 

technology 

 التعلیم الجید
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 : لیة التواصل مع القسم آ
آدابھا فضال عن  واللغة اإلنجلیزیة  لقسم    یمياالكاد البرنامج  تفاصیل    بأھمالى التعریف  القسم  یھدف  

تھ  احتواء التي  والتفاصیل  المعلومات  على جمیع  الفائدة  الطلبة،  مالدلیل  فیھ  الطالب  یجد  ان   المرجوة   نامل 
یتم التواصل بین الطلبة والتدریسین عن طریق االیمیل الجامعي الخاص بكلیة المستقبل . ووالمعلومات الكافیة

 : مبین في األدنى ماحسب الجامعة و

 الجامعي  االیمیل  اسم التدریسي  ت
 Asim.Aboud@uomus.edu.iq م عبود زبار اصأ.د. ع  .1
 ahmedrawdhan68@gmail.com أ.م.د. احمد روضان سلمان   .2
 muslim.mohammad@uomus.edu.iq أ.م.  مسلم محمد لھمود   .3
 rafal.hassoon@uomus.edu.iq م.د. رفل حسون عبید   .4
 ahmedjalil@uomus.edu.iq م.م. احمد جلیل كاظم   .5
 abdulkreem@uomus.edu.iqali. م.م. علي عبد الكریم مخیف   .6
 hasan.imad@uomus.edu.iq م.م. حسن عماد كاظم   .7
 wisam.abdulmahdi@uomus.edu.iq  م.م. وسام عبد المھدي كاظم   .8
 masar.abbas@uomus.edu.Iq م.م. مسار عباس جاسم    .9

 inas.haider@uomus.edu.iq م.م. ایناس حیدر كاظم   .10
 uomus.edu.iqbdulabbass.ajaafar@ م.م. جعفر عیسى عبد العباس  .11
 ghaith.saleh@uomus.edu.iq م.م. غیث صالح مھدي   .12
 jaafar.ejam@uomus.edu.iq جعفر حسن جاسم م.م.  .13
 Hamid.khalaf@uomus.edu.iq حامد خلف مطر م.م.  .14
 ulammer@uomus.edu.iq-mohammed.salim.abd محمد سالم عبداالمیر م.م.  .15
 stapha.fadhil@uomus.edu.iqmu مصطفى فاضل عبید م.م.  .16
 elaf.ali@uomus.edu.iq ایالف علي حسین م.م.  .17
 qasim.khlaif@uomus.edu.iq  قاسم خلیف كاظم م.م.  .18
 dhafar.basim@uomus.edu.iq م.م.ظفر باسم علي   .19
 duaa.hamid@uomus.edu.iq م.م. دعاء حامد علي صالح   .20
 u.iqAli.abdulhamzah@uomus.ed م.م. علي عبد الحمزة عبد الزھرة  .21
 afrah.sami@uomus.edu.iq م.م. افراح سامي حمزة   .22
 hadee@uomus.edu.iq-doaaa.al الھادي محمد م.م. دعاء عبد   .23
 abdulrahman.riyadh@uomus.edu.iq مبرمج /ةریاض عبد الحمز نعبد الرحم  .24
 Mustafa.muslim@uomus.edu.iq ارياد/مصطفى مسلم سعید مجدي  .25
 Ali.ahmed@uomus.edu.iq علي احمد شنون محمود/مبرمج   .26
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mailto:muslim.mohammad@uomus.edu.iq
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