
 

                 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

                                                                       العدد:                                                    جامعة ديالى                         

                                                 التاريخ :                                                             كلية التربية االساسية    

                                    )أن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم (قسم اللغة العربية               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الى / السيد معاون العميد للشؤون العلمية المحترم 

 (2017-2016 )الخطة العلمية لقسم اللغة العربية للعام الدراسيم/                        

 تحية طيبة ....

  2017-2016لعربية للعام الدراسي نود اعالم حضرتكم بمفردات الخطة العلمية لقسم اللغة ا 

 وكما مبين في ادناه :
 

 :  2016-2015لدراسي اوالً : البحوث المنجزة للعام ا

 نسبة االنجاز النشر تاريخ  العدد  مكان النشر  عنوان البحث اسم التدريسي ت

أ.م.د محمود عبد   .1

 الرزاق 

القيم التربوية المتضمنة في 

 خسف االرض بقارون

منجز غير 

 منشور 

 %100 ـــــــــ   ـــــــــــ

المقاصد القرآنية المستقاة من  أ.م.د عمر رحمن حميد   .2

تنوع القراءات القرآنية في 

كتب التفسير )روح المعاني 

 سبع الطوال انموذجا(

المؤتمر 

العلمي 

السادس 

لكلية التربية 

 االساسية

/جامعة 

 ديالى

 %100 2015 عدد خاص

 أ.م.د هيفاء حميد حسن   .3

نورس مالك م.م 

 سطوان 

أثر نموذج المنحني البنائي 

التعليمي في االداء التعبيري 

 وتنمية التفكير االبتكاري .

مجلة ديالى 

للعلوم 

االنسانية 

/جامعة 

 ديالى  

 %100 2014 67العدد 

مجلة كلية  االلم في شعر المتنبي  م.م وسام جعفر مهدي   .4

التربية 

 %100 2015 74العدد 



 االساسية 

أثر استراتيجية التخيل  م.م ايمن عبد العزيز   .5

التعليمي الموجه في االداء 

التعبيري لدى طالب الصف 

 الخامس العلمي 

مقبول 

للنشر / 

مجلة كلية 

التربية 

االساسية / 

 مستنصرية 

في  203

28/4/2015 

2015 100% 

أ.م.د مازن عبد   .6

 الرسول سلمان 

( في 589أوهام العبرتي )ت

 كتابه شرح اللمع في العربية 

مقبول 

للنشر في  

مجلة ديالى 

للعلوم 

االنسانية 

/جامعة 

 ديالى  

 %100 2015  70في العدد 

أ.م .د مازن عبد   .7

 الرسول سلمان 

 م.د قاسم محمد اسود 

 م.م.نبأ شاهر اسماعيل 

ليست خالفية مسائل نحوية 

 بين سيبويه واالخفش .

المؤتمر 

العلمي 

السادس 

لكلية التربية 

االساسية 

/جامعة 

 ديالى

 عدد خاص 

 

 

 

 ــــــــــــ

 

100% 

أثر حروف الجر في ظاهرة  م.د قاسم محمد اسود   .8

االضداد ودراسة في معجم 

 لسان العرب 

منجز غير 

 منشور 

 %100 ـــــــــــ ـــــــــ

قسمة مدحت  أ.م.د  .9

 حسين 

 م.م. نادية ستار أحمد 

المصطلحات الشائعة في 

مجال التربية والتعليم بين 

مدلولها اللغوي وانتقالها الى 

 االصطالح 

المؤتمر 

العلمي 

السادس 

لكلية التربية 

االساسية 

/جامعة 

 ديالى 

 %100 2015 عدد خاص 

أ.م.د قسمة مدحت   .01

 حسين 

االلفاظ والمصطلحات 

لاللعاب والحركات االساسية 

الرياضية في القرأن الكريم 

منجز غير 

 منشور 

 

 ــــــــــ

 

 ـــــــــــ

100% 

 



 دراسة داللية /مشترك 

ذوو االحتياجات الخاصة  م.م سعاد موسى يعقوب   .00

وحقهم في التعليم بالوسائل 

 .والطرائق التعليمية الحديثة 

يل ودالالته في اسم التفض

سور سبأ والصافات 

 .واالعلى 

المؤتمر 

العلمي 

السادس 

لكلية التربية 

االساسية 

/جامعة 

 ديالى 

منجز غير 

 منشور 

 عدد خاص

 

 ـــــــــــ

  

2016 

 

 

2016 

100% 

 

 

100% 

 

قد ضبظ البنية في المعجم ن أ.م.د علي خلف حسين   .01

دراسة معجمية  -الوسيط 

 تحليلية لبعض النماذج .

مجلة مجمع 

اللغة 

العربية على 

الشبكة 

 العالمية  

 %100 2016 العدد السابع 

ا.م.د قسمة مدحت   .01

 حسين 

رؤية معاصرة للطب البديل 

 قي ضوء الفوائد العالجية 

منجزغير 

 منشور  

 %100 ــــــــــــ ـــــــــــ

 أ.م.د عمر رحمن حميد   .01

أ.م.د محمود عبد 

 الرزاق جاسم 

التربوية في قول القيم  -

 السامري )المساس (

 

 %100 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ قبول نشر 

 أ.د قسمة مدحت حسين   .01

م.م.نادية عبد الستار 

 أحمد 

علوم العربية بين اللغة 

 وانتقالها الى االصطالح .

منجز غير 

 منشور 

 %100 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

 عمر رحمن حميد  أ.م.د  .06

أ.م.د محمود عبد 

 الرزاق جاسم

المنهج التفسيري لألستاذ  -

الدكتور فاضل السامرائي 

في كتابه معاني النحو بين 

 التقليد والتجديد .

منجز غير 

 منشور 

 %100 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أ.م.د رياض عدنان   .17

 محمد 

 

رآنية دور القصص الق

وأثرها في السلم االجتماعي          

 )قصة هود مع قومه أنموذجا

 %100 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ منشور  



النقد المعجمي وأثره في  م.د علي خلف حسين  .18

قيق كتاب العين المطبوع تح

معجمي نقد  االول ( )القسم 

 في تحقيق ضبط الفاظ العين 

 

 منشور  

مجلة اشكاالت 

في الجزائر العدد 

 السابع 

 

2016 

 

100% 

علل االختيار عند العكبري  أ.م.د عالء حسين علي   .19

في كتبه المعنية باالعراب 

 )مستوى التركيب مثاالً( .

منجز 

 منشور 

 

 

مؤتمر العلمي 

السادس كلية 

 التربية االساسية 

 %100 ـــــــــــــــــ

 

 

مظاهر فونولوجية في كتاب  أ.م.د عالء حسين علي  .20

العقد النضيد في شرح 

القصيد للسمين الحلبي )ت 

 هـ( .756

منجز 

 منشور 

 339قبول نشر 

في 

25/1/2015 

 

 ـــــــــ

 

 

100% 

 

 

أثر العناصر المنطقية في  - أ.م.د عالء حسين علي  .21

التشكيل الداللي للحد النحوي 

دراسة في كتاب الطراز 

االول البن معصوم المدني 

 هـ( .1120)ت 

منجز 

 منشور 

قبول نشر 

في  6319

26/4/2016 

 %100 ــــــــــ

أ.م.د مازن عبد   .22

 الرسول سلمان 

مسائل نحوية ليست خالفية 

 بين سيبويه واالخفش .

منشور 

مجلة ديالى 

للعلوم 

 االنسانية  

 %100 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أ.م.د محمد عبد الوهاب   .23

 عبد الجبار

 أ.م.د هيفاء حميد حسن 

أثر استراتيجيتي االثراء 

الوسيلي وتنشيط المعرفة 

السابقة في التحصيل وتنمية 

الدافع المعرفي في مادة 

قواعد اللغة العربية لدى 

طالب الصف الرابع العلمي 

. 

منشور في 

المؤتمر 

الدولي 

لجامعة 

 بغداد

 %100 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ



اللغة  تدريسيتقويم اداء   موسى يعقوبم.م سعاد   .24

كليات التربية لدى العربية 

ة في في الجامعات العراقي

ضوء معاييرمقترحة للجودة 

 الشاملة

في  64 ر قبول نش

20/2/2017 

 %100 ــــــــــــــــ

أ.م.د محمد عبد الوهاب   .25

 عبد الجبار

فاعلية انموذج اديال 

في تحصيل مادة  وزاهوريك

البالغة والتطبيق والتفكير 

االستداللي لدى طلبة كليات 

 التربية .

 

 قبول نشر  

  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

100% 

التناص  التراثي في رواية  م.د إنعام منذر وردي   .26

ريام وكفى للروائية هدية 

 حسين .

منجز 

 منشور  

 %100 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 م.د. قاسم محمد اسود   .27

 

 م.د محمد قاسم سعيد 

من مظاهر توظيف 

القراءات في المعاجم 

العربية أثر اختالف البنى 

 –في تعدد المعاني المعجمية 

 بحث في معجم لسان العرب 

منشور في 

مجلة 

 االستاذ 

 %100 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 
 
 

 حسين خلف علي د.م  .28

 م.د هناء كاظم حسين 

اتجاه التفصيح اللغوي في -

الدرس المعجمي العربي 

الحديث دراسة معجمية 

 تأثيلية تحليلية لبعض النماذج 

منجز غير 

 منشور  

 ـــــــــــــــ

 

 %100 ــــــــــــــــــ

نماذج من اساليب التربية  م.رائد حميد هادي  .29

 والتعليم في القرآن الكريم 

 %100 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ منشور  

30.  

 
 
 

م.م. سعاد موسى 

 يعقوب 

اثر استخدام االنترنت في 

تحصيل طلبة كلية القانون 

والعلوم السياسية /قسم العلوم 

السياسية في مادة اللغة 

 العربية  واستبقائه.

منجز 

منشور في 

 مجلة الفتح

 

 

 

 ــــــــــــ

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

 

 

 

100 

االخطاء االمالئية لدى طلبة م.م. سعاد موسى   .31

كلية القانون والعلوم 

     



السياسية / قسم القانون  يعقوب

 المرحلة الثانية انموذجا .

منجز 

 منشور  

 %100 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ

32.  

 
 

 م. سهام عبد غيدان

 

مدى اكتساب الطالبات 

تخدام النحوية باسالمفاهيم 

 اختبار معد باسلوب السمات

 قيد االنجاز 

 

 

 100 ــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 و (حقيقة التاء في )بنت   م.م عدنان احمد   .33

)  )اخت 

مجلة ديالى 

للعلوم 

 االنسانية  

/  9/ 18 78العدد 

2016 

100% 

رؤية النقد القديم في البنية  م.د ثاير فالح علي   .34

واثرها في الشعر  التركيبية

 والنثر .

 %100 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ قبول نشر 

اثر النقد المعجمي في تحقيق  م.د علي خلف حسين   .35

كتاب العين المطبوع نقد 

معجمي في تحقيق عبارة 

العين المطبوع دراسة 

معجمية تحليلية في بعض 

 االنموذجات 

منجز غير 

 منشور 

  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ

100% 

 

  

المحافظة على البيئة في  أم.د خولة حمد خلف  .36

 الشريعة والقواعد الفقهية 

منجز غير 

 منشور  

 %100 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الغاية بترتيب وتهذيب كتاب  أم.د خولة حمد خلف  .37

 الهداية الحج انموذجا 

مجلة العلوم  قبول نشر 

االنسانية الجامعة 

 العراقية 

 %100 ــــــــــــــــ

 أ.د ابراهيم طه حمود   .38

أ.م.د رياض عدنان 

 محمد 

أسباب تنامي ظاهرة الغلو 

 والتطرف وطرق عالجها .

مشاركة 

مؤتمر 

السابع كلية 

التربية 

االساسية / 

 ديالى

 %100 ــــــــــــ ــــــــــ

أ.م .مؤيد سعيد خلف   .39

  

اثر االستماع للبرامج االدبية 

والسياسية ومشاهدتها في 

االداء التعبيري لدى طالب 

نشر بمؤتمر 

السابع كلية 

التربية 

 %100 ــــــــــــــــ ــــــــــ



 االساسية الصف الثاني المتوسط .

اليات توظيف الصورة  م.م. خولة ابراهيم احمد   .40

الفوتغرافية في الشعر 

  العربي الحديث 

منشور  

المؤتمر 

السابع كلية 

التربية 

 االساسية

 ـــــــــ

 

 %100 ـــــــــــ

 

برامج الكاميرا الخفية من  أ.م.د خولة حمد خلف  .41

 وجهة نظر شرعية .

منشور  
المؤتمر 

السابع كلية 
التربية 
 االساسية

  ــــــــــ

 

100% 

 

 2016-2015للعام الدراسي ثانيا : االبحاث المستمرة ) قيد االنجاز( ألساتذة القسم  

 نسبة االنجاز  مكان النشر  عنوان البحث اسم التدريسي ت

أ.م.د رياض عدنان   .1

 محمد 

 %20 قيد االنجاز  دور االسرة في تنمية المجتمع 

أ.د عبد الحسن عبد   .2

 االمير أحمد 

 %15 قيد االنجاز  أختبار المقياس للذكاء اللغوي 

مازن عبد  أ.م.د  .3

 الرسول سلمان 

اوهام شراح كتاب )اللمع في العربية (فيما 

 عزوه الى سيبويه من مسائل نحوية .

اضطراب  –)مهما ( في الدرس النحوي 

 التأصيل والعزو.

 قيد االنجاز

 قيد االنجاز 

50% 

70% 

أ.م.د مازن عبد   .4

 الرسول سلمان 

 م.د. قاسم محمد اسود 

لباب تحفة المجد المسائل النحوية في كتاب ا

الصريح في شرح كتاب الفصيح اللبلي )ت 

 هـ(691

 %40 قيد االنجاز 

 حسن حميد هيفاء د.م.أ  .5

  

 محمود اميرة د.م.ا

 خضير

  

ثر االستراتيجيات الستة لتدريس النصوص  ا

 االدبية لدى طالبات المرحلة المتوسطة .

وسوم في تنمية تفكير  أثر استرتيجيتي النمذجة

ما وراء المعرفة لدى طالبات المرحلة االعدادية 

. 

 قيد االنجاز 

 

 قيد االنجاز 

50% 

 

85% 



 حسن حميد هيفاء أ.م.د  .6

  

 

الفهم القرائي وتنمية  استرتيجية النمذجة في أثر

التفكير االبداعي لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 في مادة المطالعة .

%  تم تعديل 90 قيد االنجاز 

الفريق البحثي 

والعنوان للبحث 

الثاني في تسلسل 

(5) 

محمد عطشان أ.م.د  .7

 عليوي 

للمؤلف شهاب الدين  –رسالة في شرح الوضوء 

 دراسة وتحقيق .–أحمد الّرملي 

 %75 قيد االنجاز 

مد عطشان محأ.م.د  .8

 عليوي

 د. علي جاسم 

 %60 االنجازقيد  رسالة في شرح الوضوء للرمثي دراسة وتحقيق 

أ.م.د  قسمة مدحت   .9

 حسين 

االلفاظ الدخيلة والتراكيب العامية في لهجة 

 مندلي

 %10 قيد االنجاز 

ت وانصاف ابن االنباري حقيقة رأي التثب أ.م.د عالء حسين علي   .10

عة ابن الكوفيين في التعجب من خالل سا

نون االخفاء في االنباري )مسألة التعجب( 

 العربية .

 قيد االنجاز 

 قيد االنجاز 

40% 

40% 

اثر استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل قواعد  أ.م. باسم علي مهدي   .11

 اللغة العربية عند طلبة الصف الرابع العلمي .

 %90 قيد االنجاز 

م.د زياد طارق لفته    .12

  

 الشعر في غزل ابن زيدون سيقى اثر مو

ندي   حياته وشعره –ابو البقاء الرُّ

 قيد االنجاز 

 قيد االنجاز 

75% 

70% 

 م.د انعام منذر وردي  .13

 م.د ثائر فالح علي  

 

 الخطاب الروائي في الرواية العربية 

 

 قيد االنجاز 

 

75% 

التصويب اللغوي عند القاضي عياض  م.د. محمد قاسم سعيد   .14

نبطة على هـ( في كتابه التنبهات المست544)ت

 كتب المدونة والمختلطة 

 %50 قيد االنجاز 

 م.م.وسام جعفر مهدي   .15

 

 الجناس عند ابن الفارض .

 من شعراء المعلقات زهير بن ابي سلمى .

 قيد االنجاز 

 قيد االنجاز 

90% 

50% 

م.م. نادية عبد الستار   .16

 احمد 

اثر النشاطات الصفية والالصفية لمادة العربية 

 العامة لطلبة كلية التربية االساسية .

 %15 قيد االنجاز 



م.م. نبراس جالل   .17

 عباس 

 %30 قيد االنجاز  صور المقابلة في سورة يوسف .

في العليا المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات  م. بتول فاضل جواد   .18

كتابة الرسائل واالطاريح الجامعية من وجهة 

 نظرهم.

 %100  قبول نشر

التعليمية بين المألوف والمستحدث  دورالوسيلة م. بتول فاضل جواد  .19

 من وجهة نظر مدراء المدارس والمعلمين

 %85  قيد االنجاز

 حسن حميد هيفاء أ.م.د   .20

  م.م سلوان خلف جاسم 

  

( في تنمية TRIZفاعلية التدريس بنظرية )

التفكير االبتكاري  لدى طالب الصف الرابع 

 االدبي في مادة االداء التعبيري . 

 %35 قيد االنجاز 

أثر السياق في بيان الرتبة /سورة البقرة  - م.د هناء كاظم حسين   .21

 أنموذجا .

 قيد االنجاز 

 

5% 

 أ.م.د هيفاء حميد حسن   .22

أ.م.د اميرة محمود 

 خضير 

أثر استراتيجية خرائط المفاهيم التكوينية 

والشارحة في تحصيل طالبات الصف الخامس 

 االدبي في مادة البالغة .

 %25  قيد االنجاز 

أثر السياق في بيان الرتبة /سورة البقرة  - م.د هناء كاظم حسين   .23

 أنموذجا .

 قيد االنجاز 

 

5% 

 م.د محمد قاسم سعيد   .24

 م. د احمد خليل حبيب 

التراث النحوي مصطلح المبني للمجهول بين 

 ودراسات المحدثين 

 منشور  منجز

 أ.د عبد الرسول سلمان   .25

 

بحث في االصول واالحكام  –استدراكات لغوية 

. 

 %50 قيد االنجاز

 م.د قاسم محمد أسود   .26

 ا.م.د محمد قاسم سعيد

التضمين في القرآن الكريم قراءة داللية لنماذج 

 من هذه الظاهرة .

 %40 قيد االنجاز

 م.د محمد قاسم سعيد   .27

 م. د احمد خليل حبيب 

الخصائص البن  المصطلح اللغوي في كتاب 

 هـ(.392طي )ت

 %5 قيد االنجاز 



 م.م بيداء حسن حسين   .28

 

أثر استرتيجية فرز المفاهيم في اكتساب المفاهيم 

كلية التربية  –البالغية لدى طلبة المرحلة الثانية 

 االساسية 

 قيد االنجاز 

 

 

5% 

 

أثر استراتيجية الدفاع عن وجهات النظر في  م.م بيداء حسن حسين  .29

 ي لدى طالبات المرحلة االعدادية االداء التعبير

 %90 قيد االنجاز 

 

م .30
  

   اساليب النداء في سورة ال عمران م نبراس جالل 

 م.م سعاد موسى يعقوب   .31

 م.م حسن فهد عواد 

أثر مدخل مستوى تجهيز ومعالجة المعلومات  

االعمق في تحصيل طلبة قسم اللغة العربية في 

كليات التربية االساسية في مادة البالغة 

 واالحتفاظ به.

 %25  قيد االنجاز

 عبد مازن د.م.أ  .32

 سلمان الرسول

م.د. محمد عبد الرسول 

 سلمان 

تفاصيل اخرى على طريق وحدة النظرية 

 العربية .النحوية 

 %80 قيد االنجاز 

أثر منهج القرائن في اكتساب المفاهيم الصرفية   سعاد موسى يعقوبم.م.  .33

 لطلبة كليات التربية االساسية. 

 %40 قيد االنجاز

 

 

 %5 قيد االنجاز  مساهمات الجواهري للحركة الوطنية  م.م وسام جعفر مهدي   .34

 أ.م.د خولة حمد خلف  .35

 

 رحمه هللا تعالىفتاوى ابن البزري 

 

 %40 قيد االنجاز

 

 

 

 

 



 ادناه : وكما مبين 2017-2016م الدراسي االبحاث المقترحة من قبل الهيئة التدريسية للعاثالثاً :

نسبة  تاريخ النشر  العدد مكان النشر  عنوان البحث  اسم التدريسي  ت

 االنجاز 

العقود باحة في كتاب الحظر واال      أ.م.د خولة حمد خلف  1

 الدرية

 %80 ــــــــــ ـــــــــ قيد االنجاز

 

 ا.د. اسماء كاظم فندي   2
 م.م. ابتسام جاسم حسن

القيم التربوية في كتب المطالعة 
 والنصوص المتوسطة 

 %40   قيد االنجاز 

الغاية في تهذيب الهداية /كتاب  أ.م.د خولة حمد خلف  3

 الحجج أنموذجاً .

 %100 ـــــــــ ــــــــــ منجز منشور

وسائل تقريب العلوم الشرعية  أ.م.د خولة حمد خلف  4

 مختصر القدوري أنموذجاً.

 %80 ــــــــــــــ  قيد االنجاز

 م.د علي خلف حسين   5

 م.م عدنان أحمد رشيد

شرح المادة المعجمية في معجمات 

االلفاظ العربية القديمة دراسة تحليلية 

 لبعض النماذج .

 قيد االنجاز 

 

 ــــــــــ

 

 

 ــــــــــــ

 

50% 

م.د بشرى عبد المهدي   6

 ابراهيم 

الجبال في القران الكريم ) دراسة 

  داللية(

 %100 ــــــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز 

 م.د. قاسم محمد اسود   7

 م.د محمد قاسم سعيد

قراءة علي بن الحسين )عليه السالم( 

 دراسة نحوية ولغوية .

 %90 ــــــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز 

 م.د ياسمين أحمد علي   8

 م.م خولة ابراهيم احمد 

ظاهرة تكرار العناويين في دواوين 

 غادة السمان .

 %60 ــــــــــــــــــــ ـــــــــ قيد االنجاز 

القيم االخالقية المتضمنة في كتاب   م.سهام عبد غيدان   9

 المطالعة للصف الرابع االبتدائي 

 %50 ــــــــــــــ ـــــــــ قيد االنجاز

أثر توظيف بعض استراتيجيات  أ.م.د هيفاء حميد حسن  10

عادات العقل في تنمية التفكير 

االبداعي لدى طالبات الصف الرابع 

 العلمي في مادة االدب والنصوص .

قيد االنجاز 

  

 %30 ــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  أ.م.د محمد قاسم سعيد  00

 حيدر ستار عبدهللا

تعدد أقوال ابن هشام االنصاري في 

 مسائل نحوية في كتبه 

 %80 ــــــــــــــــــ  ــــــــــ قيد االنجاز 



 أ.د اسماء كاظم فندي   01

 م.بتول فاضل جواد 

اثر استعمال نمطين من االسئلة 

ة والمعادة ( في حب) السا لصفيةا

تحصيل طلبة كلية التربية االساسية 

 في مادة العربية العامة 

 %80 ــــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز

منشور العدد  داللة المصطلح الواحد عند الفراء  م.د أحمد خليل حبيب   01

في  683

29/1/2017  

 %100 ـــــــــــــــ ــــــــــ

ظاهرة التطرف الديني واثرها في  رياض عدنان محمد  أ.م.د  01

 السلم االجتماعي 

 %90 ــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز 

العقود الحسان في منظومات فقه  أم.د خولة حمد خلف  15
 النعمان 

منجز غير 
 منشور

  100% 

المرأة وااللوهة المؤنثة في الرواية  م.م خولة ابراهيم أحمد  16

 النسوية

 %35 ـــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز 

الحاجات التعليمية لدى طلبة كليات  م. مريم خالد مهدي  17

التربية االساسية في مادة طرائق 

 التدريس العامة من وجهة نظرهم

قبول نشر 

في 14

8/1/2017 

 %100 ـــــــــــــــ ــــــــــ

مستوى استعمال عالمات الترقيم من  م. مريم خالد مهدي  18

قبل طلبة كلية التربية االساسية في 

 االقسام غير االختصاص 

قبول نشر 

في 16

5/3/2017 

 مجلة الفتح

 %100 ــــــــــــــــ ــــــــــ

المنظومة القيمية في الرسالة العلوية  م. مريم خالد مهدي  19

 الى مالك االشتر 

المؤتمر 

العلمي 

الوطني 

المشترك 

 2016االول 

 %100 ــــــــــــــــــ ــــــــــ

الضبط النفسي لالمام الحسين )ع(  م. مريم خالد مهدي  20

 في معركة الطف 

وقائع مؤتمر 

االصالح 

الحسيني 

  2016االول 

 %100 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

البعد الوجداني واثره في التعايش  م. مريم خالد مهدي  21

 لزيارة االربعينالسلمي 

 غير منجز

  منشور

 %100 ـــــــــــــــ ــــــــــ

 %20 ــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز ديوان عاشقة في محبرة لغادة  م.د ياسمين أحمد علي   22



 السمان دراسة سيميائية 

أ.م.د محمد عبدالوهاب   23

 عبدالجبار 

 مصدق خنجر

تنمية اثر انموذج التعلم التوليدي في 

مهارات االداء التعبيري والتفكير 

 االبداعي للمرحلة االعدادية

منجز 

 668منشور

في 

15/3/2017 

 مجلة نسق

 %100 ــــــــــــــــــ ــــــــــ

 خلف أ.م مؤيد سعيد  24

  م.م سعاد موسى يعقوب

تقويم أداء معلمي اللغة العربية في 

المرحلة االبتدائية في ضوء  معايير 

 . لجودة االداء التعليميمقترحة 

منجز قبول 

  نشر

 %100 ــــــــ ــــــــــ

ما ليس مخترعا من العلل في كتاب  م.م عدنان احمد رشيد   25

المخترع في اذاعة سرائر النحو 

 هـ( 476لالعلم الشنتمري  )

 %10 ـــــــــــــــــ ــــــــــ قيد االنجاز 

م.د وجدان برهان   26

 عبدالكريم

الظواهر االمالئية في الحديث 

 الشريف سنن ابي داود مثاال 

منجز غير 

  منشور

 %100 ــــــــــــــ ــــــــــ

ا.د. محمد عبد الوهاب   27
 عبد الجبار 

 م . زينب فالح مهدي

اثر انموذجي بارمان والندا في 
تحصيل مادة قواعد اللغة العربية 
 عند طلبة الصف الثاني المتوسط 

مجلة  منشورمنجز 
نسق 
العدد
في  14

2017 

  
 

100% 
 
 

د. وجدان برهان عبد   28
 الكريم 

 د حسام غضبان جاسم 

تناوب الصيغ الصرفية في االحاديث 
النبوية )كتاب االيمان في صحيح 

 مسلم مثاال ( 

 %80   قيد االنجاز

اضل السامرائي في جهود الدكتور ف ا.م.د. عمر رحمن حميد  29
والخاتمة  اثبات التناسب بين المفتح

سب في السورة من خالل كتابة التنا
م من يح والخواتتبين السورفي المفت

سورة الفاتحة الى سورة التوبة 
 "نقدية "دراسة تحليلية

 %100 مجلة اشنونا  منجز منشور

م 30
.
م
ر
ي
 م

 ا.د. حاتم جاسم 
 م. مريم خالد مهدي  

دور المؤسسات التربوية في الوقاية 
 من الفكر المتطرف 

غير منجز 
 منشور

  100% 

 ا.د. حاتم جاسم   31
 م. مريم خالد مهدي 

التعايش السلمي في حركة الرسول 
)ص( الرسالية والتوظيفية في تحقيق 

 السلم المجتمعي في العراق

مشاركة 
 مؤتمر

  100% 



ا 32
. 

 ا.د فرات جبار سعدهللا 
 ا.د قسمة مدحت حسين

االلفاظ والمصطلحات الرياضية في 
الشريفة دراسة االحاديث النبوية 

 صرفية

 %30   قيد االنجاز

 ا.د.حاتم جاسم عزيز  33
 م. مريم خالد مهدي

السلم االجتماعي في فكر اهل البيت 
)عليهم السالم (االمام الحسين )ع( 

 انموذجا

منجز غير 
 منشور

  100% 

رؤية النقد القديم في البنية التركيبية  م.د. ثائر فالح علي   34
 في الشعر والنثر 

 %25   االنجازقيد 

جهود الدكتور فاضل السامرائي في  ا.م.د. عمر رحمن حميد  35
اثبات التناسب بين المفتح والخاتمة 
في السورة من خالل كتابة التناسب 
بين السورفي المفتح والخواتم القسم 

 الثاني

 %20   قيد االنجاز

 م.د بشرى عبد المهدي  م 36
 م.م. باسمة خلف سعدون

 %100   منجز منشور التبادل الداللي في تاصيل المصطلح

تقويم اداء تدريسيي اللغة العربية   م.م. سعاد موسى يعقوب   37
لدى كليات التربية في لجامعات 

العراقية في ضوء معايير مقترحة 
 للجودة الشاملة

منجزغير 
 منشور

  100% 

 أ.م.د قاسم محمد اسود  38
 نضال محمود حسن 

هـ (في 776)ت  اوهام السرمري
 كتابه شرح اللؤلؤة في علم العربية( 

منجز غير 
 منشور

  100% 

ا 39
. 

 ا.د رياض حسين علي 
 يدعبد القادر عطا سع

اساليب الرسول محمد ) ص ( في 
 تقويم سلوك االفراد

قبول 
في  671نشر
10/4/2017 

  100% 

ا.د.عادل عبد الرحمن   40
 نصيف

 م.م.عمر هاشم بهلول

( في vالشكل ) فاعلية استراتيجية

تحصيل مادة النقد االدبي القديم لدى 
طلبة المرحل الثالثة في قسم اللغة 
 العربية /كليات التربية االساسية 

قبول نشر 
 في 671

 2 /5 /
مجلة 2017
 نسق 

  100% 

أ 41
.
د
 
ع
ا
د
ل
 
ع
 ب

أ.د عادل عبد الرحمن 
 نصيف

 
 م.م صهيب خليل 

اثر طريقة المناقشة الجماعية في 
التحصيل لدى طلبة المرحلة الثالثة 

 في مادة التقنيات التربوية . 

قبول 
  868نشر
 15/6في 
/2017 

 %100  منجز



 أ.د عبد الحسن عبد االمير   42
 م.م ابتسام جاسم حسين

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على 
وفق النظرية البنائية لتنمية مهارات 

لطلبة اقسام اللغة العربية التدريس 
 في كليات التربية .

قبول النشر 
في  865
15/6/2017 

  100% 

 ا.م.د انعام منذر  43
 ا.م. ثاير فالح

رؤية النقد في الوظيفية والتلقي 
 واختالفهما في الشعر والنثر

منجز منشور 
في  49العدد 
2017 

مجلة كلية  
العلوم 

 االسالمية 

100% 

م 44
.
 د

مستوى استعمال التعليم المتمايز من قبل  خالد مهدي م.د.مريم
اعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية 
/كلية التربية االساسية عند تدريس طلبتهم 

 فروع اللغة العربية

 %91   قيد االنجاز 

الجهود التفسيرية في كتاب التبيان في اعراب  أ.م.د.عمر رحمن حميد  45
 "دراسة تحليلية"هـ 606القرآن للعكبري ت

مجلة  منشور-منجز
نسق 
العدد
في871

09/6/
1107 

 011% 

 

 الكتب المؤلفة :: رابعا 

منهجي  عنوان الكتاب اللقب العلمي اسم التدريسي ت
 مساعد

تاريخ 
 النشر 

 مكان النشر 

 محمد عبد الوهاب .1
 عباس عبود فرحان 

 صبا جاسم جواد

 دكتورمساعد استاذ 
 استاذ دكتور

 مساعداستاذ 

الجودة الشاملة 
تها في االداء وتطبيقا

 التعليمي والوظيفي

بغداد 2017 مساعد
مكتب نور 

 الحسن

 منجز

محمد عبد الوهاب  .2
 عبد الجبار 

 سعد علي زاير

 استاذ دكتور
 

 استاذ دكتور

رؤية في مناهج 
تدريس اللغة 

 العربية 

 منجز  

 محمد عبد الوهاب  . 3
 بتول فاضل جواد

 استاذ دكتور
 مدرس  

المناهج والكتاب 
 المدرسي 

 قيد االنجاز  

افي االول الندوات التي يروم القسم القيام بها خالل موسمه الثق الندوات المقترحة : : خامسا

 .( 2017 –  2016) والثاني للعام الدراسي 

 اسم المحاضر مكان أنعقادها تأريخ انعقادها  عنوان الندوة ت

معايير االعتماد االكاديمي ) استمارة  0

 الوصف االكاديمي أنموذجا ( .

16 /01 /1106 
 

 ا.د عبد الحسن عبد االمير حسن مهاوش
 م.م.سعاد موسى يعقوب

) اسهام الطالب الجامعي في ترصين لغة  1

الخطاب المجتمعي) مواقع التواصل 

 مازن عبد الرسول  ا.د حسن مهاوش   1106/ 00/ 1



 االجتماعي انموذجا (.

ندوة علمية بعنوان )االلفاظ والمصطلحات  1

الرياضية في القران الكريم( باالشتراك مع 

 قسم التربية الرياضية  .

 ا.د فرات جبار سعدهللا  حسن مهاوش  00/1106/ 9
 ا.د قسمة مدحت حسين

للمرحلة بحوث التخرج  ندوة حول كتابة  1

 الرابعة 

   محمد قاسم.ا.م.د المعلمقاعة  1106/ 00/ 9
 قاسم محمد.ا.م .د

 ا.د.صالح مهدي صالح قاعة المعلم  1101/ 00/ 06 االشاعة ودورها في هدم امن المجتمع   1
 ا.د.اسد االسدي 

 العقيد غالب العطية

السلوكيات الغير مرغوب فيها في الوسط  6

 الجامعي 

 ا.د . صالح مهدي صالح قاعة المعلم  1106/ 00/ 11
 ا.م.د رياض عدنان محمد

 قسمة مدحت حسين أ.د. حسن مهاوش  1106/ 01/ 7 الطب البديل بين النظرية والتطبيق  7
 أ.م.د موفق ايوب 

 ا.م.د خولة حمد خلف  حسن مهاوش  1106/ 01/ 01 المرأة العراقية ودورها في بناء المجتمع  8
 م.م خولة ابراهيم أحمد 

 رئاسة القسم حسن مهاوش 10/01/1106 العالمياحتفالية بيوم الضاد  9

 أ.د. عادل عبد الرحمن  حسن مهاوش 1107/ 1/ 8  سير العملية  االمتحانية ندوة عن  01
 ا.د اسماء كظم فندي

 ا.د عبد الحسن عبد االمير 

المشاهدة العلمية ودورها في تنمية  00

 المهارات العلمية لطلبة المرحلة الثالثة 

  الرحمن عبد عادل. د.أ حسن مهاوش  1107/ 1/ 10
 فندي كظم اسماء د.ا

 ا.م. مؤيد سعيد
 م.م. سعاد يعقوب

 فندي كظم اسماء د.ا حسن مهاوش 1107/ 1/ 18 .التطبيق العملي لطلبة الرابعة اهمية  01
 أ.د . عادل عبد الرحمن 

 االمير عبد الحسن عبد د.ا
 ا.د .قسمة مدحت 

 م. عبد الحسين احمد رشيد

 ا.د مهند محمد عبد الستار  قاعة المعلم  1/1/1106 .االنتحار اسبابة وطرق عالجه  01
 ا.د صالح مهدي صالح

 

01 
 

 ا.د. مازن عبد الرسول  قاعة المعلم  11/1/1107 سياقات العمل االداري واخالقياته

مقاصد التعبير القراني للدكتور فاضل  01
 السامرائي .

 ا.م.د عمر حسن حميد  قاعة المعلم  1/1/1107
 أ.د عالء حسين

وقائع المهرجان الشعري لطلبة قسم اللغة  06
 العربية.

  قاعة المعلم 16/1/1107

 

 



 :  (2017-2016الدورات المزمع عقدها للعام الدراسي ):  سادسا

 -: دوارات في اللغة العربية )سالمة اللغة العربية  في الخطابات الرسمية (.1 

 التاريخ الجامعة / الكلية اسم المحاضر  اسم المحور ت

اللغة العربية واهميتها في انشاء  .1

 الكتب الرسمية وفهمها الصحيح 

 ا.د. عالء حسين علي 

 ا.د. فاضل عبود التميمي

  ديالى / التربية االساسية 

اخطاء شائعة واضواء على  .2
 كتابة الهمزة في اللغة العربية .

 ا.م.د.لطيف يونس حمادي 
 

 ا.م.د قاسم محمد اسود

المديرية  –وزارة التربية 
 العامة لتربية ديالى 

 ديالى / التربية االساسية 

 

المسائل النحوية واهميتها في  .3
 ضبط المخططات الرسمية

  االداب –المستنصرية  ا.م.د. باسل محمد محي الدين

 -دورات في طرائق التدريس : -2

 

 -الحلقات النقاشية :: سابعا

 اسم المحاضر مكان انعقادها التاريخ العنوان      ت

 ا.م.د رياض عدنان  قاعة المعلم  15/3/2017 طلبتنا عطاء وبناء .1
 ا.م.د احمد شاكر محمود

 م.د.سلمى حسين

 وجهة من العربية اللغة مادة تدريس صعوبات 0
 . التدريسيين نظر

 فندي كاظم اسماء.  د.ا مهاوش  قاعة  18/4/2017

 ا.م.د. رياض عدنان محمد قاعة مهاوش  2017/  /    الية تسجيل غيابات الطلبة الكترونيا .1
 د فراس اسود

 التاريخ الجامعة / الكلية اسم المحاضر  عنوان الدورة  ت

اهمية االختبارات في العملية   .1

 التعليمية 

ا.د. محمد عبد الوهاب عبد 

 الجبار

 ا.م.د.سعد سوادي  

 ديالى / التربية االساسية

 المستنصرية / التربية االساسية

2/5/2017 

 ا.د.عادل عبد الرحمن نصيف تعليم المبتدئين .2
 ا.د. عبد الحسن عبد االمير 

 ا.د. رياض حسين علي 

 ديالى /التربية االساسية
 

 ديالى /التربية االساسية
 ديالى /كلية التربية للبنات 

3/5/2017 

ا.د. عادل عبد الرحمن  اخالقيات مهنة التعليم  .3
 نصيف

 ا.د. اسماء كاظم فندي
 م.د. بسمة احمد جاسم

 ديالى/كلية التربية االساسية
 

 ديالى/ التربية االساسية
 المديرية العامة لتربية ديالى 

4/5/2017 



 ورشات العمل ::  ثامنا

 اسم المحاضر مكان انعقادها التاريخ العنوان       ت

  مختبرالصوت 11/1/1107 ملء استمارات االبحاث الكترونيا  .0

 

 م  :2017-2016للعام   تاسعا : اللجان المشكلة

 -اوال : اللجنة العلمية والمؤلفة من السادة التدريسيين المدرجة اسمائهم ادناه:

 رئيسا                     نصيفا. أ.د عادل عبد الرحمن    

 . اسماء كاظم فندي                            عضوا . أ.د2  

 . أ.د عبد الحسن عبد االمير احمد                 عضوا3  

 . أ.م.د عالء حسين علي                            عضوا 4  

 

 -( :2017-2016ا : لجان السمنار الخاصة بطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي )ثاني

ر الخاصة بطلبة )الماجستير ( والمؤلفة من السادة التدريسيين المدرجة لجنة السمنا .1

 -اسمائهم ادناه :

 رئيسا         احمد االمير عبد الحسن عبد د.أ .1

 عضوا          ا.د مثنى علوان الجشعمي      .2

 عضوا                  فندي كاظم اسماء. د.أ .3

 اعضو          نصيف الرحمن عبد عادل د.أ .4

 عضوااسم سعيد                  محمد ق ا.م.د .5
 

 المدرجة التدريسيين السادة من والمؤلفة(  دكتوراهال) بطلبة الخاصة السمنار لجنة .2

 -: ادناه اسمائهم

 رئيسا                نصيف الرحمن عبد عادل د.أ .1

 عضوا                     الجشعمي علوان مثنى د.ا.2

 عضوا                         فندي كاظم اسماء. د.أ.3

 .أ.د . رياض حسين علي                       عضوا4

 عضوا   . ا.د عبد الحسن عبد االمير                  5

 -ثالثا : اللجنة الثقافية والمؤلفة من السادة التدريسيين المدرجة اسمائهم ادناه :

 رئيسا              ا. ا.م.د محمد عبد الوهاب                     

 عضوا      . ا.م.د علي خلف حسين                       2     



 عضوا    . م .م. خولة ابراهيم احمد                      3    

 رابعا : اللجنة االرشادية والمؤلفة من السادة التدريسيين المدرجة اسمائهم ادناه :

 رئيسا          عمر رحمن حميد                   م.دا. .1

 عضوا    ا.م.د محمد قاسم سعيد                         .2

 عضوا     م. سهام عبد غيدان                            .3

 خامسا :اللجنة المالية  والتكافل االجتماعي والمؤلفة من السادة التدريسيين المدرجة اسمائهم      

 -ادناه :         

 رئيسا           م.د ثائر فالح علي            .1

 عضوا        ا.م مؤيد سعيد خلف            .2

 عضوا      م. سهام عبد غيدان              .3

سادسا : لجنة متابعة  وتدقيق غيابات الطلبة والمؤلفة من السادة التدريسيين المؤلفة اسمائهم   

 -ادناه:

 رئيسا          منذر وردي      ا.م.د انعام  .1

 عضوا        م.د هناء كاظم حسين          .2

 عضوا        م.د احمد خليل حبيب          .3

 عضوا        م.م. عدنان احمد رشيد        .4

 عضوا       م.م. رابعة حسين مهدي       .5

 المدرجة   سابعا : لجنة المتابعة وتنظيم المنحة المالية للطلبة والمؤلفة من السادة التدريسيين 

 -اسمائهم ادناه :       

 رئيسا     ا.م.د رياض عدنان  محمد       .1

  عضوا                حسين كاظم هناء د.م .2

 عضوا                   علي فالح ثائر د.م .3

 عضوا  م. م. خولة ابراهيم احمد            .4

  عضوا              رشيد احمد عدنان. م.م .5

 م. د. وجدان برهان عبد الكريم    عضوا  .6

 -ثامنا : لجنة انضباط الطلبة والمؤلفة من السادة المدرجة اسمائهم ادناه :

  رئيسا           محمد  عدنان رياض د.م.ا .1

    عضوا              حميد رحمن عمر د.م.ا .2

  عضوا            احمد ابراهيم خولة. م. م .3

4.  



         :ادناه اسمائهم المدرجة السادة من والمؤلفةتاسعا:لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية للسنوات السابقة 

 رئيسا       م. د. علي خلف حسين                .1         

        عضوا       خليل حبيب                  .م. داحمد2        

 عضوا          . م.م. رابعة حسين مهدي            3        

 -: ادناه اسمائهم المدرجة السادة من والمؤلفة عاشرا : لجنة لمتابعة وتسويق المنتجات العلمية 

 رئيسا     ا.د. قسمة مدحت حسين            .1       

 عضوا     م.د. هناء كاظم حسين              .2       

 عضوا                مهدي حسين رابعة. م.م.3      

 عضوا       .م.م. نبأ شاهر اسماعيل          4      

 -: ادناه اسمائهم المدرجة السادة من والمؤلفةالحادية عشرة : لجنة حقوق االنسان 

 رئيسا         ا.م.د. عمر رحمن حميد    .1

 عضوا      ا.م.د محمد قاسم سعيد          .2

 عضوا        م.د ياسمين احمد علي        .3

 -: ادناه اسمائهم المدرجة السادة من والمؤلفةالثانية عشرة : لجنة متابعة وتدقيق مجانية التعليم 

 رئيسا          ا.م.د علي خلف حسين   .1

 عضوا         احمد خليل حبيب     م.د .2

 عضوا       حمد رشيد     م.م. عدنان ا .3

 عضوا      م.م. بشرى عبد المهدي     .4

        السادة من والمؤلفةالثالثة عشرة : لجنة االرشفة االلكترونية لتنظيم الملفات االدارية الكترونيا 

 -: ادناه اسمائهم المدرجة                

 ا. م. محمد عبد الوهاب عبد الجبار     رئيسا  .1

 قاسم محمد اسود                   عضوا  ا.م.د .2

 م.د ثاير فالح علي                       عضوا  .3

 م.د علي خلف حسين                    عضوا  .4

 م.د احمد خليل حبيب                    عضوا .5

  -: ادناه اسمائهم المدرجة السادة من والمؤلفةعشرة : لجنة متابعة النتاجات العلمية رابعة 

 رئيسا    ا. م.د رياض عدنان محمد        .1

 عضوا                      ا.م.د علي خلف  .2



 عضوا   م. بتول فاضل جواد               .3

 خمسة عشرة : لجنة استالم وتدقيق بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة : 

 .م.د. ثائر فالح علي                           رئيسا1         

 . م . بتول فاضل جواد                       عضوا2        

 م.م نبأ شاهين اسماعيل                     عضوا. 3        

 تاسعا : ميزانية القسم التخمينية : ستكون ميزانية القسم حسب الفقرات في اعاله كاالتي :  

الميزانية  الفقرة  ت 

 التخمينية 

 المالحظات 

  0,111111 اوال   .0

  111,111 رابعا أ  .1

  111,111 رابعا ب  .1

  111,111 رابعا ت  .1

  111,111 رابعا ث  .1

مليونين ومئتين وخمسون الف دينار  1,111.111  المجموع الكلي   .6

 عراقي 

 

                                                                             

 

 محمد عدنان رياض  د.م.أ                                                                            

  العربية اللغة قسم رئيس                                                                                

                                                                                    


