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 أوّالً 0نبرة عن القسن0
قسم المغة العربية ىو أحد أقسام كمية التربية(كمية التربية لمعموم اإلنسانية حاليا ) في
جامعة البصرة ،تأسس في أوائل العقد السبعيني من القرن الماضي ،وكان مندمجاً مع قسم المغة

اإلنكميزية تحت اسم ( قسم المغات ) وانفصل مستقال فيما بعد لما لمغة العربية من آفاق رحبة

وعموم قائمة البد من ايفائيا حقيا من الدرس والبحث ولسعة إقبال الدارسين من الطمبة
والباحثين عمى ىذا الفرع المعرفي الذي شيد تطو اًر واسعاً ،وضم نخبة من األساتذة الكبار في

تخصصات المغة واألدب المتنوعة.

 نقبط القىّة0

لمدرسي المغة العربية التابعين لمالك
 قسم المغة العربية ىو الرافد األكبر في المحافظة
ّ
المادة في جميع
التخصص لتدريس ىذه
ممن سيكونون من أصحاب
ّ
ّ
مديرّية التربيةّ ،
اإلعدادية.
المتوسطة و
المدارس
ّ
ّ
 وجود سوق عمل لمخريجين ووفرتو.

 وجود القسم في محافظة البصرة التي تعد من اكبر المحافظات كثافة سكانية مما جعل
الطمب عميو كبي اًر من خريجي المدارس االعدادية ،وذلك لوجود سوق العمل ليم مستقبالً.

 نقبط الضعف0

المسؤولية الممقاة عمى عاتق القسم إال
خاصة بالقسم فعمى الرغم من حجم
 ال توجد بناية
ّ
ّ
يسيين وادارة القسم.
أن ممارسة عممو اليومي فييا من الصعوبة والجيد ما يثقل كاىل التدر ّ
ّ

 ال يوجد مختبر صوتيات في القسم ،عمى الرغم من حاجة القسم اليو في تدريس مادة
االصوات.
مما يضطر الطالب إلى شراء الكتب.
 عدم توافر عدد كاف من الكتب
ّ
المنيجية ّ
اسية كافية تتناسب واعداد الطمبة تعود إلى القسم.
 عدم وجود قاعات در ّ
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الفسص0

 نشر المغة العربية بين أفراد المجتمع عموماً لفتح آفاق جديدة لفرص عمل داخل المجتمع.

سيما في مجال

التحديات المختمفة التي تواجو المجتمع عمى صعيد التربية والتعميم وال ّ
ّ
تدريس المغة العربية ،ومحاولة التوصل إلى حمول ناجعة.
 اإلفادة من وسائل االتصال الحديثة كاألنترنت لالنفتاح عمى تطورات المجتمع المحمي
العالمي.
و
ّ

 التحديّبث0
المادية والبنى التحتية
الجنوبية من حيث اإلمكانات
 تطور األقسام المناظرة في المنطقة
ّ
ّ
لعممية التعميم
مما يسيّل إنشاء المختبرات وتجييز القاعات باألجيزة الحديثة المساعدة
ّ
ّ



التفوق عمى إمكانات القسم المحدودة.
وبالتالي ّ
وفاعميتيا في المجتمع بسبب
النفور لدى شريحة كبيرة من المجتمع من تعمم المغة العربية
ّ
النظرة السمبية لمغة العربية وتعمميا كونيا لغة صعبة القواعد ،وال تساير متطمبات التطور
ورغبة الكثير في التوجو الى االختصاصات العممية طمعاً بالمردود المادي.



االجساءاث التصحيحيّت0

خاصة بو.
التحتية لمقسم ويشمل ذلك تخصيص بناية ثابتة مع قاعات
 تحسين البنية
ّ
ّ
 تبادل الخبرات مع األقسام المناظرة عمى المستوى المحمي والعربي والعالمي.
المستمر.
 تفعيل دور وحدة التعميم
ّ

اد المتعمّقة بالتطبيق.
اسية وزيادة المو ّ
 تحديث المناىج الدر ّ
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 ادلعبيري الكويّت يف القسن0

حالياً بالدراسة.)625( :
 عدد الطمبة المقبولين في القسم والمستمرين ّ
مقرر القسم 2 +السكرتيرة  +موظفة.
 عدد اإلدارّيين ،)5( :رئيس القسمّ +
 عدد األساتذة.)44( :

 عدد الغرف التابعة لمقسم ،)26( :غرفة رئاسة القسم ،غرفة المجنة االمتحانية 23( ،غرفة
لألساتذة) غرفة العامالت.
 عدد القاعات الدراسية ( )7قاعات  +قاعة السمنار.

 ادلعبيري الكيفيّت0
-2

السؤيت 0

يحاول قسم المغة العربية بوصفو جزءاً من المؤسسة التعميمية أن يتبوأ موقعو األكاديمي

المتميز قياساً إلى المؤسسات التعميمية واألكاديمية المشابية لو محميا ودوليا ،فيو يطمح إلى أن

يتقدم تمك المؤسسات وأن يتميز عمييا ليكون سباقاً إلى تقديم ما ىو أفضل خدمة لمغة العربية

وليكون منا اًر عممياً يشار إليو بالبنان في محيطو المحمي واإلقميمي والدولي يإذن اهلل تعالى .

 -1السسبلت0
 يس عععى قس ععم المغ ععة العربي ععة ف ععي كمي ععة التربي ععة لمعم ععوم اإلنس ععانية إل ععى أن يجع ععل لمغ ععة العربي ععة
حضورىا الفاعل فعي المجتمعع بمعا تمتعاز بعو معن إرث روحعي عميعق يتمثعل بأنيعا لغعة القعرآن
الكريم ولسان رسول اهلل العظيم (ص) ،وكذلك ما تمتاز بو من تراث لغوي وأدبي وجمالي
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موغععل فععي القععدم حفععظ مععا لمعععرب مععن مع ثر ومفععاخر وعمععوم مختمفععة ونقععل لنععا صععور حيععاتيم
وأخالقيععم ،وحععافظ عمععى روح العربيععة وأصععالتيا ورصععانتيا وجماليععا ،ومععن ثععم فقسععم المغععة
العربيععة أخ ععذ عم ععى عاتق ععو خدمععة المغ ععة العربي ععة وآدابي ععا  ،وتقععديميا لمري ععدييا تق ععديما عممي ععا
أصيال عمى وفق المناىج العممية الحديثة المتطورة .

 -3اذلدف0

ييدف قسم المغة العربية إلى رفد المؤسسات التعميمية في المجتمع بالكوادر العممية
المختصة لتدريس المغة العربية وآدابيا ،إذ يمنح شيادة البكموريوس بعد اكمال مراحل الدراسة
األولية األربع  ،وكذلك إعداد األساتذة الجامعيين والباحثين في المغة العربية وآدابيا بعد منحيم
شيادتي الماجستير والدكتوراه في مرحمة الدراسات العميا.

 -4الدزاست يف القسن0
ي ع ّعدرس قس ععم المغ ععة العربي ععة مختم ععف عم ععوم المغ ععة العربي ععة وآدابي ععا ،ب ععدءا بعم ععوم المغ ععة العربي ععة
المتمثمة بالنحو العربي والصرف وفقو المغة وعمومو ،وعموم البالغة العربية مرو ار باألدب العربعي
عمع ععى مختمع ععف مراحمع ععو ( األدب العربع ععي قبع ععل اإلسع ععالم المعع ععروف بع ععاألدب الجع ععاىمي ،ثع ععم األدب
اإلس ععالمي واألم ععوي ث ععم األدب العباس ععي بمختم ععف عص ععوره  ،ث ععم األدب الح ععديث  .وك ععذلك النق ععد
األدبع ععي العربع ععي القع ععديم وأىع ععم اتجاىاتع ععو ومظع ععاىره .كمع ععا يع ععدرس النقع ععد األدبع ععي الحع ععديث ونظرياتع ععو
واتجاىاتو ومراحل تطوره).
فضال عمى ذلك يولي قسم المغة العربية عناية فائقة بدراسة النص القرآني المقدس من حيث
التعرض لتحميل نصوصو ودراستيا وتبين خصائصيا الفنية والجمالية وبنياتيا األسموبية
ويتخذىا مرجعا في تطبيقاتو المغوية والبالغية واألدبية والجمالية .كما تتضمن دراسة القسم
جانبا ميما من العموم النفسية والتربوية في جميع مراحل الدراسة فيو ،كونو يعد كوادر تمارس
العممية التربوية في داخل المجتمع.
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 كيف متّ التعسيف ببدلعبيري الكيفيّت داخل الكليّت وخبزجهب.
تمت المصادقة عمييا في مجمس القسم .
ّ 
الكمية.
 من خالل موقع ّ

 هدي هشبزكت اجلهبث ذاث العالقت0
الكمية ورسالتيا وىدفيا ،ومن
رؤية ّ
االعتماد الكبير عمى رؤية القسم اإلدارّية ،وبالتوافق مع ّ
ثم عرضيا عمى األساتذة لممصادقة عمييا .ونشر ىذه المعمومات إلى المجتمع من خالل الموقع
ّ
لمكمية والقسم.
االلكتروني ّ

 نقبط القىة0

إن القسم لديو رؤية ،ورسالة ،وىدف ،وىي واضحة إلدارة القسم ومعمومة لدى كوادره
ّ
يسية.
التدر ّ

 نقبط الضعف0

بوية في
ّ إنيا تفتقر إلى إشراك ك ّل من :مديرّية التربية كونيا الراعية لمدخالت
العممية التر ّ
ّ
الحقيقيين والمتابعين ليم.
الكمية ،ومخرجاتيا ،وأولياء أمور الطمبة كونيم المربين
ّ
ّ

أن
 ّإنيا تحتاج إلى تفعيليسي فعمى الرغم من معرفتيم بيا إال ّ
حقيقي من قبل الكادر التدر ّ
ّ
عممية تفعيل ىذه المعرفة في أنفسيم من جية ،ولدى الطمبة من جية أخرى يحتاج إلى جيود
ّ
حثيثة من قبميم ،ومن قبل إدارة القسم.

 الفسص0

وجود وسائل اتصال يمكن من خالليا نشر رؤية القسم ،ورسالتو ،وأىدافو من خالل التفاعل
حكومية ،وأخرى مدنية.
الحقيقي مع منظمات
ّ
ّ
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 التحديبث 0

 وجود أقسام مناظرة عمى مستوى العراق ،أو في العالم العربي تعمل عمى نشر بياناتياالمتطورة ،وتتسابق لمحصول عمى أعمى معايير الجودة في
يفية بكل الوسائل الحديثة و
التعر ّ
ّ
بوية.
العممية التر ّ
ّ

 االجساءاث التصحيحيّت0
 االرتباط المباشر بممثل مديرّية التربية لشؤون المغة العربية ،ومحاولة إقامة نقاط التواصلالتعميمية من خالل نشر رؤيتو ورسالتو وىدفو.
في مجال نشر ثقافة القسم
ّ
 التواصل مع منظمات المجتمع التي تعمل عمى تشجيع تعمم المغة العربية وتتوافق معتوجيات القسم.
ّ
بمسؤولية الفرد
يسي والطمبة لتعزيز الشعور
ّ
 تكثيف ندوات التنمية البشرية لمكادر التدر ّالتعميمي.
تجاه واجبو
ّ
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 ثبنيبً 0تنظين القسن وإدازته0

طط اآلتي:
يتش ّكل الييكل
التنظيمي لمقسم من المخ ّ
ّ

رئيس القسم

المقرر
ّ
السكرتارية
ّ

التدريسيون
ّ

الفن ّيون

 نقبط القىّة 0
ي.
 القسم عريق وفيو دماء ّشابة ونشطة عمى المستوى اإلدار ّ
 عراقة القسم واصالتو وتوفر الدرجات العممية واالختصاصات المتنوعة تساعد القسمعمى النيوض بأعبائو االدارية والتعميمية.
ي إلنجاح مشروع القسم في تخريج كادر تربوي متميز.
قوي لدى ك ّل الييكل اإلدار ّ
 -يوجد دافع ّ

 نقبط الضعف0

ي.
ي غير كاف ّ
نيائياً لمقيام بأعباء العمل اإلدار ّ
 عدد الكادر اإلدار ّالمالية لمدولة وعبر سمسمة
انية
ّ
 توفير العدد الكافي من المالكات اإلدارّية مرىون بإقرار الميز ّروتينية في رئاسة الجامعة.
معامالت
ّ
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مما يتيح األمر فرض
 ليس لمقسم أي دور في تعيين الكوادر النشطة و ّ
الفعالة في القسم ّ
كوادر غير فاعمة أصالً.
متخصص في القسم
ي
ّ
ي بسبب عدم وجود كادر إدار ّ
 البطء في إنجاز العمل اإلدار ّ
يضطمع بيذه األعباء ووقوعيا بمجمميا عمى شخص رئيس القسم.

 الفسص0
 في القسم مجاالت ثرّية لتعيين المالكات اإلدارّية الفاعمة.
الجيدة.
 يمكن أن يفرض القسم
صالحياتو في تعيين النماذج ّ
ّ

 التحديبث 0

بقية األقسام قد تسيم في إنجاز العمل
وجود كوادر إدارّية أكثر من الكوادر الموجودة لدى ّ
مما يحدث في المغة العربية ،فيي ال تتناسب واعدد الكادر التدريسي
اإلدار ّ
ي ليا بشكل أسرع ّ
واعداد الطمبة في القسم.

 االجساءاث التصحيحيّت0
 تنظيم العمل اإلداري لتسييل االنجاز وبسرعة.فاعمية وقدرة عمى اإلنجاز.
 تدريب الموجود من الكادر وجعمو أكثرّ
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 ثبلثبً 0اذليئت التدزيسيّت 0
يسياً .وقد تألّف الكادر
يتضمن القسم نخبة من األساتذة يبمغ عددىم ستة واربعون تدر ّ
ّ
ي في القسم من ( )39من حممة شيادة الدكتوراه ،و( )5من حممة شيادة
يسي واإلدار ّ
التدر ّ
عممية تراوحت ما بين )12( :بدرجة أستاذ ،و(  ) 11بدرجة أستاذ مساعد،
الماجستير ،وبألقاب ّ

مدرس مساعد ،باإلضافة إلى موظفة سكرتارّية عدد (.)2
مدرس ،و( )3بدرجة ّ
و( )19بدرجة ّ

التخصصات التي يحمميا أساتذة القسم ،ىي :المغة والنحو ( ،)13الصرف ( ،)3النقد القديم
ّ
والبالغة ( ،)5االدب الحديث ( ،)12النقد الحديث ( ،)3االدب العربي القديم ( :األدب
الجاىمي  +األدب االسالمي  +األدب العباسي  +األدب األندلسي) (.)8

 نقبط القىة0

 عدد الكادر التدريسي الكبير ،وغمبة الدرجات العممية الرفيعة ( استاذ واستاذ مساعد)،
وتنوع االختصاصات العممية ،كميا عوامل قوة يمكن ان تزيد من رصانة القسم وقوتو.
مما يش ّكل طاقة فاعمة لالرتقاء بالقسم نحو األمام.
 أغمب التدر ّ
يسيين من الشباب ّ

 نقبط الضعف0
يسيين الفاعمين في القسم.
 ال توجد
صالحية لدى رئيس القسم لتعيين التدر ّ
ّ
 التعيينات قد تفرض من الو ازرة وتكون خارجة عن المقاييس التي يحتاجيا القسم.
يبية المعتمدة في المراكز المسؤولة عن طرق التدريس المتطمبات
 ال تعتمد الخطة التدر ّ
يسي
نفسية تعتمد في الترقية
اقعية لمنظام األكاديمي ّ
ّ
ألنيا ترّكز عمى دورات ّ
الو ّ
العممية لمتدر ّ
ميماً في تفعيل كفاءة التدريسي
وىو أمر يحتاج إلى إعادة نظر كون الجانب التدريبي أم اًر ّ
العممية لمطالب.
المادة
بوية التي تعينو عمى إيصال ّ
ّ
وتزويده باألداة التر ّ
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يسيين ،ال بل ىي معدومة ،وىذا األمر يؤدي إلى
 قمّة بعثات التدريب خارج العراق لمتدر ّ
حرمانيم من االطالع عمى المستحدثات العممية والتربوية في دول العالم.

العالمية
 عدم اطالع التدريسيين عمى المرافق والتقنيات واألماكن الحديثة في الجامعات
ّ
بسبب عدم إيفاد التدريسيين لذلك الغرض.

 االفتقار إلى بعض التخصصات الدقيقة المطموبة.
المغوية.
 كثرة عدد األساتذة في بعض التخصصات
ّ

 الفسص0

 االبتعاد عن تقييم األستاذ الجامعي عمى أساس الخدمة وما شابو والتأكيد عمى النتاج
يسي.
والمقب
ألن ىذا النتاج ىو الذي ّ
العممي ّ
يقيم مستوى التدر ّ
ّ
 إخضاع التدريسي إلى دورات في المغة االنكميزية والحاسوب لتقوية ميارات االتصال مع
العالم األكاديمي الخارجي لديو.

 التحديّبث0
 التعيينات المفروضة من الو ازرة ال تسمح بانتقاء األفضل واألكفأ.
سيتم التقديم
توجو بعض الجامعات العر ّ
ّ 
اقية إلى تحديد االختصاصات التي عمى أساسيا ّ
التخصصات.
العممية من
سد حاجات األقسام
لمدراسات العميا وبالتالي ّ
ّ
ّ

 االجساءاث التصحيحيّت0

سد النقص في بعض التخصصات االدبية ،كاألدب الجاىمي واالدب العباسي.
ّ 
بوية من قبل الطمبة وادخاليا
الخاصة
 تعزيز فكرة االستبيانات
يسي التر ّ
ّ
ّ
بشخصية التدر ّ
السنوي.
ضمن تقويمو
ّ
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 زابعبً 0الطلبت0
حيوياً فييا سواء من حيث
ميماً من أركان
بوية ،وجزءاً ّ
العممية التر ّ
ّ
الطمبة يمثمون ركناً ّ
آلية عمل القسم
المدخالت ،أو
العمميات ،أو المخرجات ،وىم يش ّكمون شط اًر كبي اًر من ّ
ّ

تعميمية عمى شخص الطالب بذاتو من حيث :القبول ،والتسجيل،
عمميات
ّ
وما تجريو من ّ
تخرجو.
والتدريس ،واالمتحان ،والنجاح أو الرسوب ،وفي األخير ّ

 نقبط القىّة0




وجود طالب متفوقين عمماً وأخالقاً.

اإليجابية بين األستاذ والطالب.
العالقة
ّ
ياضية
طالبية كبيرة تحب ممارسة األنشطة
وجود شريحة
العممية ،وممارسة األنشطة الر ّ
ّ
ّ
الفنية.
و ّ



اىتمام شريحة من الطمبة بتعمم المغة العربية ،وتشجيع أولياء أمورىم ليم .



مما تش ّكل مقصداً لمكثير من
السمعة
الطيبة التي تتمتّع بيا ّ
العممية ّ
ّ
الكمية وبالتالي القسم ّ
الطالب عمى مستوى جنوب العراق.

 نقبط الضعف0

يضم مدى متفاوت من معدالت الطالب يؤدي إلى انخفاض
 القبول العشوائي الذي
ّ
المستوى العممي لمقسم.
التحتية،
 قبول أعداد كبيرة من الطمبة اكبر من حاجة القسم يؤدي إلى زيادة استيالك البنى
ّ

واستنزاف الموارد المالية والمادية في غير وجييا ،وانياك التدريسي الذي قد يصل عدد

عما يترتب عمى ذلك من
يدرسيم في القاعة الدر ّ
الطالب الذين ّ
اسية إلى المائة ،فضالً ّ
العممية التربوية.
ميمات
ّ
ّ

التأخر الصباحي لدى عدد كبير من الطالب.

ّ
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الشيرية.
 التأخر الدراسي لدى عدد كبير منيم ،وىذا األمر يظير من خالل درجات االمتحانات
ّ

يسي في أثناء المحاضرة بسبب أساليب التدريس المعتمدة،
 عدم االنتباه أو التفاعل مع التدر ّ
من :المحاضرة ،والتمقين ،والكتاب المدرسي ،وىي أساليب وأدوات ال تشجع الطالب عمى
التفكير والبحث والمناقشة.
بالمسؤولية لدى بعض الطالب.
السمبية والالمباالة وعدم الشعور

ّ
ّ
خاصة بالقسم تسمح بحصول تفاعل بين الطالب في القسم وبين
 ال توجد قاعات كافية
ّ
األقسام األخرى.

الالصفية.
الصفية و
 عدم تمويل األنشطة
ّ
ّ

 الفسص0
يحدد مستواه
 تقميل قبول الطمبة عمى أساس
المعدل فقط من دون إخضاعو إلى اختبار ّ
ّ
العممي.
ّ

 فرض الرأي من خالل رفض قبول أعداد كبيرة من الطمبة عمى حساب المستوى العممي
ثم القسم.
وسمعة ّ
الكمية ومن ّ

 التحديّبث0
التعميمية في اإلشراف عمى عدد كبير من الطمبة خفض
 قد يترتب عمى مساىمة المؤسسة
ّ
المستوى العممي وبالتالي العزوف عن االلتحاق بالقسم.

 االجساءاث التصحيحيّت 0

تخصصو (تطبيقات لغوية وأدبية)،
يعزز فييا الطالب معرفتو في مجال
 إضافة نشاطات ّ
ّ
اسي المقبل وبشكل
الفنية ( :رياضة ،رسم ،أعمال ّ
أو في المجاالت ّ
فنية ،إعالم) لمعام الدر ّ
مجاميع صغيرة.

المحببة الى الطمبة لجذبيم الى حضور المحاضرة.
مزودة باألنشطة

ّ
ّ
امكانية عمل برامج ّ
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العممية وبرامج التدريب لمطمبة.
 تفعيل األنشطة
ّ
ارشادية لتفعيل ىذا المفيوم.
 القدوة الحسنة نموذج يحتذى ،وذلك من خالل عمل الفتات
ّ
خاصة لقبول الطمبة تأخذ بنظر االعتبار جانب
 تعديل آلية القبول في القسم ووضع آ ّلية
ّ
عامة.
خالقية ّ
تعزز من كونو قدوة لطالب ّ
الرغبة عند الطالب ،ووجود خصائص أ ّ
الكمية ّ

**********************************************************

 خبهسبً 0الربنبهج التعليويّ وأهدافه 0
 يدرس قسم المغة العربية مختمف عموم المغة العربية وآدابيا ،بعدءا بعمعوم المغعة العربيعة المتمثمعة
بالنحو العربي والصرف وفقو المغة وعمومو ،وعموم البالغة العربية مرو ار باألدب العربعي عمعى
مختمف مراحمو ( األدب العربي قبل اإلسالم المععروف بعاألدب الجعاىمي ،ثعم األدب اإلسعالمي
واألم ععوي ث ععم األدب العباس ععي بمختم ععف عص ععوره  ،ث ععم األدب الح ععديث  .وك ععذلك النق ععد األدب ععي
العربععي القععديم وأىععم اتجاىاتععو ومظععاىره .كمععا يععدرس النقععد األدبععي الحععديث ونظرياتععو واتجاىاتععو
ومراحل تطوره).
 فضال عمى ذلك يولي قسم المغة العربية عناية فائقة بدراسة النص القرآني المقدس من حيث
التعرض لتحميل نصوصو ودراستيا وتبين خصائصيا الفنية والجمالية وبنياتيا األسموبية
ويتخذىا مرجعا في تطبيقاتو المغوية والبالغية واألدبية والجمالية .كما تتضمن دراسة القسم
جانبا ميما من العموم النفسية والتربوية في جميع مراحل الدراسة فيو ،كونو يعد كوادر تمارس
العممية التربوية في داخل المجتمع.
يتضمن ثالث امتحانات ،اثنان منيما في نياية
السنوي الذي
عامة عمى النظام
ّ
ّ
 يعتمد القسم ّ
الفصل األول ،والثاني ،وامتحان في نياية السنة ،ودور ثاني لممخفقين في امتحاناتيم ،ويمتزم
يخص نظام االمتحانات والق اررات التي
العممي فيما
القسم بق اررات و ازرة التعميم العالي والبحث
ّ
ّ
تصدر بشأنيا.
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اد
بوي المتكامل
إن اليدف من البرنامج
لمدرسي المو ّ
ّ 
ممي والتر ّ
ّ
التعميمي المتّبع ىو اإلعداد الع ّ
ّ
تخرجيم في التعميم الثانوي.
اإلنسانية وال ّ
ّ
ممن سيعممون بعد ّ
سيما قسم المغة العربية ّ

اسي لمنح شيادة (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) في
ّ 
يقدم قسم المغة العربية برنامجو الدر ّ
العممية من حيث مفردات
اإلنسانية ،بناء عمى ما يدرج ضمن الخطة
كمية التربية لمعموم
ّ
ّ
ّ
المحددة ليا ،ونظام االمتحانات المتبع،
يتم تحديدىا وعدد الساعات
ّ
المو ّ
اد الدر ّ
اسية التي ّ
وتفصيمي.
ديمي موثّق وواضح
ّ
وقسم المغة العربية يعتمد عمى برنامج أكا ّ
اعية في
المقررات المعتمدة في التدريس في الييئة القطّ ّ
 ويشارك قسم المغة العربية في تحديد ّ

المقررات سنوياً ،وتغييرىا إن لزم
و ازرة التعميم العالي والبحث
العممي التي تقوم بمراجعة ىذه ّ
ّ
األمر.

خاصة
امية يدرسيا الطالب ضمن القسم ،وىي متطمّبات
 ىناك متطمّبات
وكمية إلز ّ
جامعية ّ
ّ
ّ
تقنية المعمومات ،والتعاطف
فسية ،وميارات ّ
بوية ،والن ّ
تيدف إلى تعميم الطالب الميارات التر ّ
اإلنساني ،وحقوق اإلنسان.

 ويكون مجموع وحدات الخطة الدراسية بما فييا متطمبات الكمية في القسم ( )184وحدة
معتمدة لمنح درجة البكالوريوس في أربع سنوات.
 غالبا ما يستعمل األستاذ طريقة المحاضرة في إيصال المادة العممية وبالذات الطريقة
ائية ،وبنسبة أق ّل طريقة المناقشة والحوار.
االستقر ّ

 نقبط القىّة0

العممي واإلداري يمكن أن تأتي بنتائج تفوق المتوقّع
 لدى القسم إمكانات ىائمة في المستوى
ّ
بعممية وبدقّة.
فيما لو وظّفت
ّ
تدرسي متعاون ونشط ويرغب في تطوير نفسو.
 يوجد كادر
ّ
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 نقبط الضعف0

إن بعض الجامعات
 القصور الواضح في مجال تنمية الجانب البحثي عند الطالب ،إذ ّ
جداً.
تيتم بيذه المسألة في وقت مب ّكر ّ

بوية بصورة عامة قائمة عمى عنصر التعميم فقط ،وال تتناول تنمية الجانب
 العممية التر ّ
األخالقي والتربوي عند الطالب وىو عنصر ميم بالنسبة لمتدريسي في مجال المغة العربية
المادة يعتبر قدوة لمطالب في مجال األخالق الفاضمة.
مدرس ّ
باعتبار أ ّن ّ
موجو يستطيع تعويض ما فات الطالب من محاضرات من خالل
 ال يوجد موقع
تعميمي ّ
ّ

االلكترونية والمراجع.
قراءتو ،أو اإلفادة من المصادر
ّ
بأنيا طرائق قديمة تعتمد محورّية

تتميز طرائق التدريس المتبعة في تدريس المادة العممية ّ
ّ
وسمبية المتمقي ،مع قمّة التركيز عمى استخدام األساليب الحديثة في
الصف،
األستاذ في
ّ
ّ
إيصال المادة العممية كاستخدام البرامج الحديثة والوسائل البصرية والسمعية ،وىو أمر

المالية ليذا الجانب.
يعود إلى قمّة التخصيصات
ّ
يسي في أثناء المحاضرة بسبب أساليب التدريس المعتمدة،
 عدم االنتباه أو التفاعل مع التدر ّ
من :المحاضرة ،والتمقين ،والكتاب المدرسي ،وىي أساليب وأدوات ال تشجع الطالب عمى

التفكير والبحث والمناقشة.
القطاعية التي تفرض عمى القسم الوحدات
الكمية عموماً والقسم خصوص ًا بالييئة
 ربط
ّ
ّ
خصوصية الطالب والمجتمع والواقع المعاش.
المنيجية من دون مراعاة
المادة
المقررة من ّ
ّ
ّ
ّ
 االعتماد عمى الورقة في تقييم مستوى الطالب بعيداً عن الفيم والتحقيق ،ىذا األمر دفع
أدى إلى عدم الشعور بالرغبة في
مما ّ
الطمبة إلى الحفظ لممادة العممية بدالً من فيميا ّ
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ألن الك ّل متساوون سواء قام بجيد إضافي أو
االنجاز أو إظيار أي موىبة في العمل البحثي ّ
التزم وضعو وتوقّف عن المشاركة في الواجب البيتي.

الكمية عموماً والقسم خصوصاً من خالل بعض
 تحجيم األىداف التي تسعى إلييا
ّ
تعمميا الو ازرة بشأن مستوى الطالب أو نجاحو أو نظام
السياسات الخاطئة التي ّ
المرجوة.
مما يسيم في التقميل من قيمة األىداف
االمتحانات ّ
ّ
األكاديمي من
المرجوة لمبرامج
 بعض الطمبة يسيمون في عدم تحقيق األىداف التعميمية
ّ
ّ
تعبر عنيا
المادة
خالل السعي إلى الحصول عمى الشيادة من دون تفكير في ّ
العممية التي ّ
ّ
العممية أصبح
العممية في حياتو ،فك ّل ما ىو في الحياة
المادة
ىذه الشيادة أو في توظيف ّ
ّ
ّ
عممية
يبين مستوى
ّ
يعتمد حصول الطالب عمى الشيادة من دون اخضاعو إلى امتحان ّ
الطالب أو كفاءتو.

 الفسص0

 تثقيف الطالب وتنمية إرادتو والرفع من عزيمتو وذلك من خالل تشجيع الطمبة ذوي
العممية عمى اإلنجاز المثمر.
االمتيازات والمواىب
ّ
 تفعيل نظام الثواب والعقاب مع الموازنة بين مستويات الطمبة الستثمار إمكانات الطمبة
التي يمكن من خالليا تحقيق أىداف القسم.

 التحديبث0

العممية التربوية من خالل
كميات وأقسام مناظرة وىي ناشئة تراىن عمى مستوى
ّ
 وجود ّ
بوية تواكب التطورات
استحصال تأييد قياداتيا لتفعيل دورىا التربوي باعتماد سياسات تر ّ
بوية ،من دون الوقوف عند النمط الكالسيكي الروتيني
الحاصمة في ميدان
العممية التر ّ
ّ
بوية.
الذي نقف عميو في
العممية التر ّ
ّ

16

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة البصـرة
كلية التربية للعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية

Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Basrah
College of Education for Human Sciences
Arabic dopartment

**********************************************************

لكمية عموماً والقسم خصوصاً من خالل
 إىمال المتابعة والسعي إلى تحقيق أىداف ا ّ
الطالب واألستاذ والمنيج قد يدفع إلى الخمول ونفاد الطاقة المطموبة لإلنجاز المرضي.

 االجساءاث التصحيحيّت0
المحببة الى الطمبة لجذبيم الى حضور المحاضرة.
مزودة باألنشطة

ّ
ّ
امكانية عمل برامج ّ
العممية وبرامج التدريب لمطمبة.
 تفعيل األنشطة
ّ

 تكثيف دورات تطوير طرق التدريس من ناحية زمانية ومن ناحية كيفية ،إذ إ ّن ما شيدناه
من تمك الدورات ليس بالمستوى المطموب.
يسي لتطوير مياراتيم في مجال الحاسوب والطباعة
 عقد دورات تطويرية لممالك التدر ّ
والبور بوينت.
محددة في مجال تنمية الجانب
 استحداث لجنة في القسم تأخذ عمى عاتقيا وضع برامج ّ
التربوي عند الطالب مثمما ىو معمول بو في بعض الجامعات.
بوية وطرق تدريس مناسبة
 غرس الثقة بالنفس عند المتعمّم عن طريق استخدام أساليب تر ّ
تشجع عمى النقد والمناقشة وطرح الرأي والرأي المضاد.
ّ
 تشجيع المتعممين مبك اًر – في المراحل األولى لمتعميم -عمى الكتابة بأنفسيم ،وتعميميم
أساليب البحث العممي الموضوعي ،وتحفيزىم عمى ذلك بتصنيف بحوثيم إلى درجات،

معنوية عمى ذلك.
ومنحيم مكافاءات
ّ
 تعميميم كيف يعمّموا أنفسيم بأنفسيم وعدم االقتصار عمى مصدر واحد من المعرفة أي
استخدام أساليب التعميم الذاتي وطرقيا.

ويثبتيا ينبغي تعزيز نقطة الموقع
أن موقع
الكمية اإللكتروني يضع أولى خطواتو ّ
ّ
 بما ّ
تعميمي الفاعل بالنسبة لمطالب.
ال
ّ
األكاديمية وليس عمى تفريغ
األخالقية و
شخصيتو
 التركيز عمى تعميم الطالب وبناء
ّ
ّ
ّ
المتمقي.
العممية في عقل الطالب من دون قياس الستجابة
لمادتو
التدريسي ّ
ّ
ّ
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 سبدسبً 0ادلنبهج 0

التخرج قد
العممية ومشاريع
العممية والمناىج
إن نظرة فاحصة إلى محتويات المشاريع
ّ
ّ
ّ
ّ
فاعمية ىذه
ماسة إلى مراجعة ىذه المشاريع ومتعمقاتيا ،والنظر إلى مدى
ّ
يكشف لنا عن حاجة ّ
تدني مستوى طمبتنا في السنوات الماضية أم عدمو.
المناىج وأثرىا في ّ
تحدده و ازرة التعميم العالي والبحث العممي
وآلية وضع المناىج تعود بشكل أساس إلى ما ّ
ّ

وكأن الجامعة عبارة عن مدرسة كبيرة وليست مبنى أكاديمي
موحدة عمى ك ّل العراق
من مناىج
ّ
ّ
تطور بالده ،ومنيج بيذا الشكل لن يستطيع اإليفاء
يسعى إلى بناء باحث ّ
جاد يسيم في ّ

العممية التي يتمتع بيا ك ّل طالب والتي ال تتساوى في الغالب.
القابميات
ّ
بمتطمبات البيئة و ّ
يتم تقويم
بوية الثالثة :الطالب ،األستاذ،
وعمى أساس أركان
العممية التر ّ
ّ
ّ
اسي ّ
المقرر الدر ّ
القوة والضعف بين ىذه األركان ،وطرح الحمول
محتويات المناىج من خالل تحديد مواطن ّ
البديمة.

 نقبط القىّة0

المتقدمة في المستوى العممي واألكاديمي ،وليا باع في إداء
 جامعتنا من الجامعات العريقة و ّ
ىذا الدور في أحنك الظروف؛ لذا ينبغي المطالبة بتولي رئاسة الجامعة اعتماد تخصيص
تطبق عمينا أفكار بعض الجامعات من
الكميات واألقسام
العممية ال أن ّ
ّ
المناىج وبما تقترحو ّ
دون أخذ الرأي والمشورة مع تدريسينا.
تعود الطمبة عمى االتكالية وعدم الشعور
 القضاء عمى ثقافة المالزم في العام الماضي ّ
ألنيا ّ
مضانيا.
العممية في
لممادة
بالرغبة في البحث والمتابعة ّ
ّ
ّ
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 نقبط الضعف0

القطاعية التي تفرض عمى القسم الوحدات
الكمية عموماً والقسم خصوصاً بالييئة
ّ
 ربط ّخصوصية الطالب والمجتمع والواقع
المنيجية من دون مراعاة
المادة
المقررة من
ّ
ّ
ّ
ّ
المعاش.

اد مفقودة مثل
عامة فيو قصور فيناك مو ّ
 المنهج المتبع في قسم المغة العربية بصورة ّاد مبالغ في
االدب المقارن ،واالصوات المغوية ،وىناك مو ّ
مادة عموم الحديث ،وعموم القرآن.
عدد ساعاتيا مثل ّ
 ال تتوفر الشروط المناسبة لعممية التعمم في القاعات الدراسية ،فيي بحاجة إلى تيويةجيدة في الصيف ،وتدفئة في الشتاء.
المحمية.
 قمة توافر الكتب المنيجية لمطمبة مما يدفع إلى شرائيا من السوقّ

 الفسص0

تم توجيو االساتذة إلى تعزيز
اسية
ّ
 لتالفي النقص الحاصل في المفردات الدر ّالتطبيقية ّ
ىذا الجانب من خالل نسبة  % 21التي حددتيا الو ازرة لمتدريسي وجعمتيا ضمن
اسية.
صالحيات اضافتيا ّ
لممادة الدر ّ
ّ
 تشجيع التأليف المشترك بين األساتذة لوضع مناىج جديدة لمطمبة وبما يتوافق معالفعمية لممعرفة.
الحاجات
ّ
ضميا إلى
 تحويل األطاريح ذات المستوى العالي في الجامعات العر ّاقية إلى كتب يمكن ّ
عية.
المصادر الفر ّ

19

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة البصـرة
كلية التربية للعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية

Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Basrah
College of Education for Human Sciences
Arabic dopartment

**********************************************************

 التحديبث0

الماسة الى اختصاص المغة العربية بدأت الجامعات الحديثة في
 مع تنامي الحاجةّ
اإلمكانيات المتوافرة قياساً إلى
مما ينافس الموجودات و
ّ
الجنوب باستحداث ىذا القسم ّ

المادية ،فضالً عن منافسة مخرجات ىذا القسم.
إمكانيات القسم
ّ
ّ
كميتو وبالتالي
 عدم توفر المصادر او المراجع لدى الطالب يقمّل من شعوره باالنتماء إلى ّضار وسطحي من الثقافات األخرى.
ّ
تقبل ك ّل ما ىو ّ

 االجساءاث التصحيحيّت0

 التوصية بدراسات جادة لمقارنة مناىج المدارس المتوسطة واإلعدادية مع مفرداتمحددة في ىذا الجانب.
مناىج قسم المغة العربية ،والخروج بتوصيات ّ
 تطوير مفردات مناىج المغة العربية بحيث يجعميا قادرة عمى مجاراة التطور الحاصلفي العموم والمعارف االخرى.
 -الزيارة الميدانية لممكتبات ،واقتناء الكتب ،وتعميم المتعمّم األساليب الجديدة في البحث،

فن استخدام الحاسوب والبرامج المتطورة التي تساعدىم في ىذا المجال.
وتعميميم ّ
يشجع أصحاب االختصاص والخبرة عمى دراسة ىذه القضية
 عقد مؤتمر ّيتبناه القسم ّ

ثم يمكن بعد ذلك استخالص نتائج ىذه الدراسات لمخروج بح ّل إلشكاليات
الميمة ،ومن ّ
المناىج والمفردات ،فضالً عن عقد جمسات دورية في ىذه القضية واالفادة من تجارب

اآلخرين أيضاً.

 توفير جميع مستمزمات تنمية الجانب البحثي عند الطالب من الكتب وخصوصاً الكتبااللكترونية إذ ّإنيا رخيصة ،ومتوافرة ،ويمكن االفادة منيا ،وتشجيع الطمبة عمى كتابة
البحوث بأنفسيم مبك اًر ،وارشادىم إلى منيجية البحث العممي في الكتابة وتجنب سحب

البحوث من النت.
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خاصة توازي معاونية التعميم
العالمية توجد معاونية
 في بعض الجامعات العر ّبية وّ
ّ
البحثي عند
بتنمية الجانب
والتربية يطمق عمييا معاونية البحوث والدراسات ،تيتم
ّ
ّ
الطالب ،يمكن التفكير في ىذه المسألة عمى المدى البعيد.

**********************************************************

 سببعبً 0البحث العلويّ0
العممي عمى المنجز الثقافي عموماً من الكتب والبحوث
يشتمل البحث
األكاديمية ،فضالً
ّ
ّ
العممي.
عن الموجودات الثابتة من المختبرات وأجيزة البحث
ّ

 نقبط القىة0

مما قد ال يظير من خاللو تأث اًر واضحاً بنقص
الكمية
إن أغمب
ّ
التخصصات في ّ
 ّّ
إنسانية ّ
التطبيقية عمى األغمب.
المختبرات أو الميادين
ّ
مما
 الدراسة في أغمب ىذه األقسام ترّكز عمى اإللقاء والمحاضرة من قبل األستاذ ّالعممية.
المادة
ال يسمح بحدوث خمل في ّ
ّ
األكاديمي من البحوث والمؤلّفات.
يسي تسمح بكثرة المنجز
ّ
 سعة المالك التدر ّيخص المؤلّفات والبحوث خارج العراق.
 االنفتاح عمى نشر المنجز الثقافي فيماّ

 نقبط الضعف0
المادية والروتينية امام
 عدم تشجيع المؤسسة التعميمية لمتأليف االكاديمي ووضع العقباتّ
اتمامو.
سيما قسم المغة العربية ،ومختبر الصوت في
الكمية وال ّ
 االفتقار الى وجود مختبر صوتي في ّيفية
الكراسات التعر ّ
قسم المغة االنكميزية تعوزه األجيزة والتقنيات الحديثة ،واألقراص ،والكتب ،و ّ

الصوتية
مما يسيم في االبتعاد عن الدقّة في مجال القياسات
ّ
فضالً عن صغر حجمو وقدمو ّ
فضالً عن االبتعاد عن الدراسات المختبرّية.
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 االفتقار إلى توفر المستمزمات والوسائل التعميمية في قاعات طمبة البكالوريوس ،وعدم توفرقاعات دراسية خاصة لطمبة الدراسات العميا.
خصصة لإلشراف عمى المختبرات ومتابعة الطمبة فييا
 االفتقار إلى توافر درجات ّعممية مت ّ
يسي.
بعيداً عن أعباء التدر ّ
الخارجية وعدم اعتماد
يسيين بسبب تأخر التقييمات
تأخر معامالت الترقية
 ّّ
العممية لمتدر ّ
ّ
العممية.
البحوث المنشورة في مجالت ذات معامل انتشار قميل في الترقية
ّ

 الفسص 0

التخصص المناسب.
عممية لألشراف عمى المختبرات بحسب
 تعيينتخصصات ّ
ّ
ّ
مجمع مختبرات كامل وشامل لك ّل االختصاصات.
 التخطيط لتوسيع ّالكمية من خالل إنشاء ّ
يسي المنجز لمنتاج الثقافي عمى نشره عمى المستوى العالمي والمحمّي.
 -تشجيع التدر ّ

 التحديّبث 0

 االستفادة الواضحة من قبل بعض األقسام المستحدثة لتدريس الطمبة عمى وفق نظام التطبيقالعممي
العممية يسيم في رفع مستوى األداء
لمدراسات النظرّية في مختبرات مجيّزة لألغراض
ّ
ّ
لدى الطالب وبالتالي انخفاض مستوى طمبتنا قياساً إلى ذلك.

الكميات المستحدثة.
 نمو األلقابالعممية وازديادىا في ّ
ّ
اقية.
 -قوانين الترقيات وتسييالتيا تختمف من جامعة إلى أخرى عمى مستوى الجامعات العر ّ

 االجساءاث التصحيحيّت0

العممية مع اعتماد الرصانة والدقّة.
يخص معاممة الترقية
يسي تسييالت فيما
ّ
ّ
 منح التدر ّومحمياً.
ومعنوياً عمى انجاز المؤلّفات والبحوث ونشرىا
عالمياً
مادياً
ّ
ّ
ّ
يسي ّ
 -تشجيع التدر ّ

العممي وتوسيع مباني
الكمية عموماً عمى انشاء مختبرات البحث
تنمية ّ
 التركيز ضمن ّّ
ممية.
الكمية واألقسام الع ّ
ّ
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عممية واإلفادة منيا في مجال تدريب
كميات ذات رصانة
 إجراءّ
عمميات توأمة مع ّ
ّ
عممياً.
األساتذة وتطويرىم ّ

**********************************************************

 ثبهنبً 0ادلىازد ادلبليّت0
 نقبط القىة0
عامة تشمل ك ّل األقسام.
الكمية ،وتوجد ميز ّ
مالية في ّ
تىجد خطّة ّ
انية ّ

 نقبط الضعف0
المالية تشمل ك ّل األقسام بالتساوي من دون مراعاة
 الخطةخصوصية القسم كونو مستحدثاً
ّ
ّ
ويحتاج إلى دعم مالي أكثر من سواه من األقسام.
السياسية.
المحدد بسبب تجاذبات القوى
انية في وقتيا السنوي
 عدم توافر المبالغّ
ّ
المالية لمميز ّ
ّ
ميمة ،مثل:
 تحديد مجاالت صرف الميز ّانية بحدود ال تسمح بزيادة الصرف عمى مجاالت ّ

يسيين داخل العراق وخارجو ،تطوير المناىج ،متطمبات التكنولوجيا ،األنشطة
إيفادات التدر ّ
خاصة بو.
التحتية لمقسم كونو ال يمتمك بناية
المختمفة لألساتذة أو الطالب ،البنى
ّ
ّ
الكمية.
ذاتية لزيادة الموارد
المالية ،وكذا في ّ
ّ
 ال تتوافر في القسم مصادر ّالفعمية.
المادية الثابتة عن اإليفاء بحاجات القسم
 قصور المواردّ
ّ
يتم دفعيا عن مستحقات أو متطمّبات
 -اإلجراءات الروتينية المعقّدة في صرف المبالغ التي ّ

مما يدفع في أحيان كثيرة إلى عدم استحصال ىذه المبالغ ،وانعدام الرغبة في الدفع في
القسم ّ
حاالت مماثمة مستقبالً.
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عامة
 قمة التخصيصاتيحول ّ
ّ
الكمية ّ
المالية المصروفة عمى تطوير الجانب األكاديمي ّ
مما قد ّ
مجرد دائرة حكومية ليس ليا شأن يذكر إلى جانب الجامعات النشطة في
والقسم
ّ
خاصة إلى ّ
ىذا الميدان.

 الفسص0
الكمية وتوجيييا لمبحث
انية ّ
 باإلمكان التقميل من تخصيصات بعض أبواب الصرف في ميز ّاألكاديمية والبحوث.
العممي ،ومكافأة أصحاب االبداعات
ّ
مادياً.
 عرض مشاريعالكمية ّ
خدمية يمكن أن تش ّكل منفذاً لتمويل ّ
ّ

 التحديبث0

مالية مستقمّة أو بتسييالت
 تمتّع األقسام المناظرة في جامعات العراق أو خارجوبشخصية ّ
ّ
أتم وجو.
ّ
مالية تسمح ليا بممارسة نشاطيا بحرّية ،والقيام بدورىا عمى ّ
خارجية تعمل عمى محاولة استقطاب فئة
مادياً من جيات
سياسية
 وجود قوىّ
ودينية مدعومة ّ
ّ
ّ
التعميمي.
مضاد لعمل القسم التربوي و
كبيرة في المجتمع والقيام بدور
ّ
ّ

 االجساءاث التصحيحيّت0
المالية.
ذاتية لمموارد
 ايجاد برامجّ
تخطيطية الستحداث مصادر ّ
ّ
الفعال عمى
 تحديد مبالغخاصة بقسم المغة العربية كي يقوم بدوره الفاعل كونو قسم لو أثره ّ
ّ
الحكومية.
الكمية ،أو عمى مستوى المنظمات الحكومية وغير
ّ
مستوى ّ
الماسة ،مثل :تمويل مشروع
مخصصاً لمحاجات
انية
 جعل أحد مجاالت الصرف في الميز ّّ
ّ
التكنولوجية ،ايفاد االساتذة خارج العراق لتطوير انفسيم.
بناية القسم ،النشاطات ،المستحدثات
ّ
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تبسعبً 0خمسجبث التعلّن وسىق العول0

الجية المستفيدة من نتاجات التعمّم لمقسم ىي مديرّية التربية التي تحتاج إلى أساتذة
بمينية ،ويستطيعون التفاعل
النص
مادة المغة العربية يستطيعون التعامل مع
متخصصين في ّ
ّ
ّ
ّ
مع مستجدات الواقع وبما يتناسب مع التوجيو االجتماعي والثقافي.

معدل
الكمية من ىذا القسم تعتمد :النجاح ودرجة ّ
إن المعايير المعتمدة لمواصفات خريج ّ
ّ
يتم تعيين مخرجات القسم
التخرج من ّ
ّ
الكمية ،وال توجد معايير أخرى معتمدة ،وعمى ىذا األساس ّ

عدادية التابعة لو ازرة التربية.
في المدارس المتوسطة واإل ّ

 نقبط القىة0

 سوق العمل يمكنو استقبال االعداد التي يخرجيا القسم ،كونو يخرج طالباً متمكناً منتدريس المغة العربية ،فضالً عن تدريسيو لمتربية االسالمية التي تعاني من نقص الكادر
المتخصص في تدريسيا إذ يقوم مدرس المغة العربية بتدريسيا سداً لمنقص.

 نقبط الضعف0
 عدم توجو الدولة الى تعيين الطمبة الخريجين من القسم مع حاجة مديرية التربيةلتخصصيم ،وذلك بسبب الالزمة المالية التي يعاني منيا البمد حالياً.

كثرة اعدد الخريجين الذين لم يجدوا تعيناً منذ اكثر من اربع سنوات مضت ،مما ينعكس
بالسمب عمى توجو الطمبة الجدد لمقبول في القسم.
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 الفسص0

 التعيين الذي يجب ان يكون مضموناً لمخرجات ىذا القسم بسبب حاجة مديرّية التربيةيجيو.
إلى خر ّ

 التحديّبث:

-

العممية التربوية من خالل
كميات وأقسام مناظرة ناشئة تراىن عمى مستوى
ّ
وجود ّ
بوية تواكب التطورات
استحصال تأييد قياداتيا لتفعيل دورىا التربوي باعتماد سياسات تر ّ
بوية ،من دون الوقوف عند النمط الكالسيكي الروتيني
الحاصمة في ميدان
العممية التر ّ
ّ
بوية.
الذي نقف عميو في
العممية التر ّ
ّ

 االجساءاث التصحيحيّت0

يجي القسم.
 وضع مواصفات مشروطةّ
ومحددة لخر ّ
يخص
 تفعيل عالقة القسم بمديرية التربية اليجاد نقاط تعاون تخدم التخصص فيماّ
تخرجيم.
منتسبييا من خالل الدورات التطويرّية ،أو فيما
ّ
يخص طمبتنا بعد ّ
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اخلطت االجسائيّت للعبم احلبيل0
الكمية
األكاديمي المتّبع في ك ّل قسم من أقسام
تفصيمية لمبرنامج
 وضع خطّةّ
ّ
ّ
الكمية
بوية في
(البكالوريوس /الدراسات العميا) كي يكون المسؤولون عن
ّ
العممية التر ّ
ّ
تام بتفصيالت البرنامج والتعديالت التي تجرى عميو.
عمى اطالع ّ
العممية وىو بمثابة
يتم تعميمو عمى ك ّل األقسام
 وضع أنموذج توصيفّ
ّ
لممقررات ّ
التعميمية المتكاممة في كل قسم.
الحقيبة
ّ
آللية عمميا.
الكمية ،وبيان ّ
 وضع توصيف لمجان العاممة في ك ّل قسم فضالَ عن ّالتنظيمي لمقسم.
 إكمال الجانبّ

أ.م .د .خالد عبد الكاظن عذاري

أ .د حسني عودة هاشن
عميد الكليت

رئيس القسن
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المالحق التفصيمية
 -1الييكمية العامة لقسم المغة العربية
كمية التربية لمعموم اإلنسانية  /جامعة البصرة لمعام الدراسي 2019 – 2018
ت

التفاصيل

1

رئاسة القسم يشغميا  :أ.م.د .خالد عبد الكاظم عذاري

2

مقررية القسم يشغميا  :أ.م.د .بشير سعيد سير

3

عدد التدريسيين

4

عدد الموظفين

 44تدريسياً
3

5

عدد طمبة الدراسة األولية

6

العدد الكمي لطمبة الدراسات العميا

 625طالباً

7

عدد التدريسيين المطموب حسب النسب العممية عمى وفق المعادلة

 79طالباً

 42تدريسياً

 -2تفاصيل الساعات األسبوعية وعدد الطمبة الكمي في القسم
ت

التفاصيل

البيان

1

المجموع الكمي لمساعات في القسم

 870ساعة أسبوعياً

2

مجموع الساعات التي تدرس من القسم خارج القسم

 30ساعة أسبوعياً

3

مجموع الساعات التي تدرس لمقسم من خارج القسم

 24ساعة أسبوعياً

4

عدد طالب األولية  +العميا

 704 = 79+625طالباً
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 -3كبدر التدريسيني يف القسم العلمي ( ) 1029 –1028
ت

االسم انكامم

انشهادة

اندونة
انمانحة

انهقب
انعهمي

انعراق

استاذ

مصر

استاذ مساعد
استاذ

1

أ.د .حسين عودة ىاشم

2

أ.م.د .خالد عبد الكاظم عذاري

الدكتوراه

3

أ.د .سوادي فرج مكمف

الدكتوراه

انعراق

4

أ.د .فاخر ىاشم سعد الياسري

الدكتوراه

انعراق

استاذ

5

أ.د .نضال إبراىيم ياسين

الدكتوراه

انعراق

استاذ

6

أ.د .حامد ناصر عبود

الدكتوراه

انعراق

استاذ

7

أ.د .صدام فيد طاىر

الدكتوراه

انعراق

استاذ

8

أ.د .عبد الواحد زيارة اسكندر

الدكتوراه

انعراق

استاذ

9

أ.د .مرتضى عباس فالح

الدكتوراه

انعراق

استاذ

 10أ.د .فالح حمد أحمد

الدكتوراه

انعراق

استاذ

 11أ.د .جبار عودة بدن

الدكتوراه

انعراق

استاذ

 12أ.د .سالم يعقوب يوسف

الدكتوراه

انعراق

استاذ

 13أ.د .سميمة جبار غانم

الدكتوراه

انعراق

استاذ

انعراق

استاذ مساعد

 15أ.م.د .عمي عبد رمضان

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 16أ.م.د .نجوى محمد جمعة

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 14أ.م.د .ىناء عبد الرضا رحيم

الدكتوراه

الدكتوراه

تاريخ
انحصىل
عهيه
6116/1/4

6115/4/64

6115/11/11

6112

6111

6114/3/14

6115/9/8

6116/6/61

6116/2/66

6112

6112

6112

6112/5/16

6114

6115/3/31

6116/16/9
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االختصاص اندقيق

المغة والنحو
االدب االندلسي
االدب الحديث
المغة والنحو
االدب االسالمي
المغة والنحو
االدب الحديث
المغة والنحو
البالغة
البالغة
النقد الحديث
المغة والنحو
المغة والنحو
البالغة
موسيقى الشعر والنقد
النقد الحديث
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استاذ مساعد
انعراق
االدب االندلسي
الدكتوراه
 17أ.م.د .عمي مطشر نعيمة
**********************************************************
6116/6/65

 18أ.م.د .شيماء ىاتو فعل

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 19أ.م.د .حسين مزىر حمادي

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 20م.د .نيمة محمد حسن

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 21م.د .مازن مالك خمف

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 22م.د .بشير سعيد سير

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 23م.د .عبد الرحمن عبد اهلل أحمد

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 24م.د .ىشام يونس جاسم

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 25م.د .ىند أكرم عبد الرحمن

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 26م.د .ىيثم كاظم صالح

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 27م.د.سيير كاظم حسن

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 28م.د.فرحة عزيز محسن

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 29م.د.أثير حميد محمد

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 30أ.م.د.وداد يعقوب سممان

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 31م.د.سناء جميل حنون

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 32م.د.منتيى عناد تمل

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 33م.د.خمود شياب أحمد

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 34م.د.جنان عايد محمد

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 35م.د.صباح عيدي عطية

الدكتوراه

انعراق

مدرس

6113/1/31

6113

1992/6/68

6119/5/64

6112

6111/1/18

6116/6/14

6111/9/62

6116/5/68

6119/9/3

6111/6/11

6111/11/61

6119/9/2

6115/6/69

6114/16/31

6115/1/13

615/6/61

6113/4/5
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االدب االندلسي
فقو المغة
االدب العباسي
النقد القديم
المغة والنحو
النقد الحديث
النقد الحديث
االدب الجاىمي
االدب الحديث
المغة والنحو
االدب الحديث
االدب االسالمي
االدب العباسي
االدب الحديث
المغة والنحو
المغة والنحو
االدب الحديث
االدب الحديث
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مدرس
انعراق
المغة والنحو
الدكتوراه
 36م.د.أنوار عزيز جميل
**********************************************************
6115/8/11

 37أ.م.د.ميثاق حسن عبد الواحد

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

 38م.د .لؤي طارق عمي

الماجستير

انعراق

مدرس

 39م.د .آمنة أحمد عباس

الدكتوراه

انعراق

مدرس

 40م.نجاة عموان حسين

الماجستير

انعراق

مدرس

 41م .ميعاد زعيم ىنون

الماجستير

انعراق

مدرس

 42م.م .زينة صاحب محمود

الماجستير

انعراق

مدرس مساعد

 43م.م .أحمد قاسم حميد

الماجستير

انعراق

مدرس مساعد

 44م.م .عبد اهلل محمد راشد

الماجستير

6113/9/66

6115/11/1

6115/11/13

6112/11/62

6113/6/5

6115

6116/3/65

العراق مدرس مساعد
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6115

المغة والنحو
المغة والنحو
البالغة
االدب الحديث
االدب الحديث
المغة والنحو
النقد الحديث
الحسابات
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 -4أعضبء اهليئة التدريسية املستمرون ببلدراسبت العليب() 1029 – 1028
ت

االسم انكامم

انشهادة

اندونة
انمانحة

انهقب انعهمي

1

أ.د .حسين عودة ىاشم

الدكتوراه

انعراق

استاذ

تاريخ
انحصىل
عهيه
6116/1/4

االختصاص اندقيق

المغة والنحو

6

أ.د .سوادي فرج مكمف

الدكتوراه

انعراق

استاذ

3

أ.د .فاخر ىاشم سعد الياسري

الدكتوراه

انعراق

استاذ

4

أ.م.د .خالد عبد الكاظم عذاري

الدكتوراه

مصر

استاذ مساعد

5

أ.د .نضال إبراىيم ياسين

الدكتوراه

انعراق

استاذ

6

أ.د .حامد ناصر عبود

الدكتوراه

انعراق

استاذ

2

أ.د .عبد الواحد زيارة اسكندر

الدكتوراه

انعراق

استاذ

8

أ.د .مرتضى عباس فالح

الدكتوراه

انعراق

استاذ

9

أ.د .فالح حمد أحمد

الدكتوراه

انعراق

استاذ

11

أ.د .جبار عودة بدن

الدكتوراه

انعراق

استاذ

11

أ.د .سالم يعقوب يوسف

الدكتوراه

انعراق

استاذ

16

أ.م.د .سميمة جبار غانم

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

13

أ.م.د .عمي عبد رمضان

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

14

أ.م.د .نجوى محمد جمعة

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

15

أ.م.د .عمي مطشر نعيمة

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

16

أ.م.د .شيماء ىاتو فعل

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

األدب األندلسي

12

أ.م.د .بشير سعيد سير

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

المغة

18

أ.م.د .حسين مزىر حمادي

الدكتوراه

انعراق

استاذ مساعد

فقو المغة

6115/11/11
6112
6114
6111
6114/3/14
6116/6/61
6116/2/66
6111/2/63
6116/2/61
6116/6/1
6112/5/16
6115/3/31
6116/16/9
6116/6/65

32

االدب الحديث
المغة والنحو
األدب األندلسي
االدب االسالمي
المغة والنحو
المغة والنحو
البالغة
البالغة
النقد الحديث
المغة والنحو
المغة والنحو
موسيقى الشعر والنقد
النقد الحديث
االدب االندلسي

