
1 

 

 التقرير الذاتي لقسم التربية اإلسالمية / كمية التربية األساسية / جامعة واسط
،  5105تم استحداثو في عام  أحد أقسام كمية التربية األساسية / جامعة واسط ،القسم  يعد    

وفيو الدراسة ) صباحية ومسائية ( ، ،  ( التربية االسالميةقسم  بذاتو ويحمل اسم )قسم قائم وىو 
تقبل القسم خريجّي االعدادّيات ولمفرعين األدبّي والعممّي وعمى وفق نظام القبول المركزّي يسو 

ة فيي من حّصة وزارة ، أّما مخرجاتو األساسيّ  المعتمد في وزارة التعميم العالي والبحث العمميّ 
  . العراقعموم المدارس االبتدائية في لماّدة التربية اإلسالمّية في جامعيين ين عممالتربية كم

ة لمدرسّي التربّية اإلسالميّ  لرافد األّول واألكبريكون بعد تخّرج طمبتو ىو اعموم القرآن قسم إن        
، مّمن ات التربية في العراق عامة ، ومحافظة واسط عمى وجو الخصوص التابعين لمالك مديريّ 

 االبتدائيةيع المدارس في جم مادة التربية اإلسالمية ،أصحاب التخّصص لتدريس سيكونون من 
من  وجود القسم في منطقة حيوّية، السيما وأن  جد سوق عمل لمخريجين ووفرتويو   ، كما أنو

 محافظة واسط أال وىي ) قضاء العزيزية ( الذي يعد موقًعا ستراتيجيًّا بالنسبة لمحافظة واسط ، 
 .لمتربية اإلسالمية  حيث تفتقر إلى تخّصص مماثل

ء وهم :تم تأسيسه عمى ي  د أساتذة كبار أجالا
 / م.د. ستار جبار كاظم الدراجي . 0
 / م.د. رياض سحيب روضان الحميداوي . 5
 / م.د. جمال عزيز خمف الزبيدي . 3
  الجبوري ./ م.م. أحمد شاىر  4

 : التربية االسالمية حتى االن كل منتولى رئاسة قسم 
 . 5108إلى  5105/ أ.م.د. ستار جبار كاظم الدراجي لممدة من  0
 . 5109إلى  5108لممدة من  الحميداوي / أ.م.د. رياض سحيب روضان 5
 . 5150إلى  5109/ أ.م.د. مشتاق كاظم منعم لممدة من  3
 . 5150ونحن في الشير التاسع لحد االن  5150/ أ.م.د. جاسم محمد موسى لممدة من  4
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 أعضاء الهيئة التدريسية في القسم :
المقب  الشيادة اسم التدريسي ت

 العممي
التخصص 

 العام
التخصص 

 الدقيق
 المالحظات

جاسم محمد  0
 موسى

أستاذ  الدكتوراه
 مساعد

المغة 
/  العربية
 المغة

 رئيس القسم لغة ونحو

عمي عز الدين  5
 الخطيب

المغة  أستاذ الدكتوراه
العربية / 

 األدب

  حديث نقد

بار ستار ج 3
 كاظم 

أستاذ  الدكتوراه
 مساعد

يعة الشر 
والعموم 
 اإلسالمية

  عموم القران

رياض سحيب  4
 روضان

أستاذ  الدكتوراه
 مساعد

الفمسفة 
 اإلسالمية

العقائد 
 اإلسالمية

 

جمال عزيز  5
 خمف

أستاذ  الدكتوراه
 مساعد

الشريعة 
والعموم 
 اإلسالمية

أصول 
 الفقو

 

رحمن حسين  6
 عمي

أستاذ  الدكتوراه
 مساعد

الشريعة 
والعموم 
 اإلسالمية

  التفسير

مالك كريم  7
 حسون

المغة  مدرس ماجستير
 االنكميزية

  البراجماتية

فراس خضير  8
 عباس

مدرس  ماجستير
 مساعد

المغة 
العربية / 

 األدب

األدب 
 االسالمي
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نزىان الدين  9
مبارك  حمد اهلل

 الشمري

الشريعة  محاضر دكتوراه
والعموم 
 االسالمية

الشريعة 
والعموم 
 االسالمية

 

محمد جميل  01
 عيدان درويش

الشريعة  محاضر ماجستير
والعموم 
 االسالمية

الشريعة 
والعموم 
 االسالمية

 

يحيى محسن  00
عبد العالي 
 ياسين الالمي

الشريعة  محاضر ماجستير
والعموم 
 االسالمية

الشريعة 
والعموم 
 االسالمية

 

نسيم ظاىر  05
حبيب أمين 

 الربيعي

عموم  محاضرة ماجستير
 القرآن

  تفسير

 االهداف العامة لقسم التربية االسالمية

س مادة التربية االسالمية تخريج معممين جامعيين مؤىمين دينيًّا وعمميًّا ومعرفيًّا وثقافيا لتدري / 0
 لممدارس االبتدائية .

 غرس محبة اهلل ومراقبتو ومحبة الوطن في نفوس الطالب . / 5

تخريج معممين جامعيين قادرين عمى التفاعل االيجابي في المجتمع وتتمتع بروح االنسجام  / 3
  مع زمالئيم والطمبة .

 رسالة القرآن الكريم إلى المجتمعبحمل  إعداد نخبة جيدة من الطمبة الواعدين الجديرين/  4
 . ونشرىا وتعزيزىا بالعمم والمعرفة

 

 رسالة القسم :  
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لتفرقة بين أطياف المجتمع ، وعدم ا عتدال في الرؤيةاالتوحيد الكممة اإلسالمية ، و      /  0
 والتعامل بشكل عادل بين الجميع من دون النظر إلى فئة أو مذىب أو طائفة. ، عموماً 

، وصون الشريعة اإلسالمي  مدرك لميّمتو في حماية الدين جيل عممّي وواع   إعداد       / 5
اإلسالمية مما يعترضيما من شبيات وانحرافات مبثوثة من قبل أعداء الدين اإلسالمي 

 . واإلنسانّية

اولة بناء ، ومح إلى المجتمع، والحديث النبوي الشريف ومعارفو  وعمومو نقل ثقافة القرآن      /  3
ليم  وتصحيح المسار ألبنائنا كي يتسن  ،  مجتمع قائم عمى أنموذج إنسانّي عممّي متكامل

حق والباطل ، والخير والشر ، والفضيمة والرذيمة والحسن والقبيح ، والقدرة عمى معرفة ال
 .التمييز بين ذلك جميًعا 

 
 : رؤية القسم

                    ة إلى كوادر تعميمية ونماذج مثّقفةالماسّ  عقسم بناء عمى حاجة المجتماسُتحدث ىذا ال    
بما في المدارس االبتدائية ، التربية اإلسالمية ادرة عمى تدريس ماّدة ق،  ) معممين جامعيين (

فال بّد من الوقوف عمى العموم الحديثة واستثمارىا في تدريس  ، يتفق والحركة العممية الحديثة
 . بتدائية ية في المدارس االعدة والواعالفئات الشابة الوا

أي  5150، ولحد االن  5109ولمقسم الفخر بتخريج دورات من طمبة الدراسات االولية من عام 
خرج القسم ثالث دورات ، فضاًل عن أن القسم عضو في المجنة العميا لألقسام المتناظرة في 

 صرية ، والكوفة ، والموصل ، وتكريت ( .كميات التربية األساسية في الجامعات العراقية ) المستن
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