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 رؤية املسم

االعتراف العالمً فً مجاالت البحث العلمً والتدرٌس من خالل تحقٌقه بٌحضى  أن إلى قسم الرٌاضٌات ٌتطلع

 .سوق العمل بكوادر علمٌة عالٌة الكفاءة إمدادوكذلك االعتراف المحلً فً مجال  األكادٌمٌةللجودة 

 

رساةل املسم 

رفع كفاءة الرٌاضٌٌن وعلوم الرٌاضٌات بالمجتمع ودعم تخصصات العلوم المختلفة بخرٌجٌن على مستوى عال 

مستوى فً  أعلىللمساهمة الفاعلة فً النهضة العلمٌة وتطوٌر السبل التً من شأنها بناء رٌاضٌٌن مؤهلٌن على 

اضً والتطبٌقات الرٌاضٌة التً تخدم كافة العلوم وتكون التدرٌس والتدرٌب لٌساهموا فً رفع مستوى الفكر الري

 .داعمة لكافة المجاالت التً تدعم نمو وتطوٌر المجتمع

 

 املسم أ هداف

 :الخاصة لقسم الرٌاضٌات لما ٌلً واألهدافالعامة لكلٌة التربٌة  األهداف إطارٌهدف قسم الرٌاضٌات فً 
 

فً خدمة التنمٌة والتطوٌر الشامل الذي ٌنشده وٌشهده العراق فً شتى  لإلسهام مؤهلةكوادر  إعداد -1

 .مجاالت الحٌاة وذلك من خالل القدرة على شغل وظائف التخصص فً القطاعات العامة والخاصة

 .القدرة على دعم تدرٌس مادة الرٌاضٌات فً مؤسسات التعلٌم -2

 .للمؤسسات المختلفة واإلحصاءتقدٌم الدراسات واالستشارات فً مجال الرٌاضٌات  -3

من خالل البحوث العلمٌة او المشاركة فً المؤتمرات  واإلحصاءفً التقدم العلمً للرٌاضٌات  اإلسهام -4

 .المحلٌة والعربٌة والعالمٌة

إثراء المكتبة العربٌة من خالل المساهمة فً تألٌف كتب الرٌاضٌات بالعربٌة وترجمة العدٌد من الكتب  -5

 . فضال عن تألٌف الكتب العلمٌة باللغة العالمٌة,اللغة العربٌة  إلى العالمٌة فً هذا المجال

 

: هبذة خمترصة عن املسم 

الى ( 2015/ 2014)و انفصلت كلٌة التربٌة عام ( 2013 / 2012)تأسس قسم الرٌاضٌات فً كلٌة التربٌة عام 

كلٌة التربٌة للعلوم ) باسمو أخرى لألقسام اإلنسانٌة ( كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة) باسمعلمٌة  أقسامكلٌتٌن كلٌة 

. (اإلنسانٌة
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 :-اذلين شغلوا منطب رئيس املسم مه  ال ساتذة

  2012 امحد عبد احلسني طامب. م.م .1

  2014انظم محودي عبد احلسن. د.م.أ   .2

 2015مرتىض محمد عبد اماكظم  . م.أ   .3

 2018كيس حامت معران  . م.أ   .4

 2020 حامج عات دحام. د.م .5

 

جنازات   الإ
جنازات امعلمية وامبحثية  أ جنزوكد  املسم امعديد من الإ

 امرضينةية ورش امعديد من امبحوث يف اجملالت امعامل .1

 مشاركة تدرييس املسم يف املؤمترات احمللية وادلومية  .2

 .امرايضيات عىل مراكز متلدمة يف امتطنيف اموطينحطول كسم  .3

 

 

: املس تلبلية اخلطة 
ىلامسعي  .1  يف امرايضياتفتح دراسة املاجس تري  اإ

ىلمسعي ا .2  يةتطوير امكوادر امتدريسو زايدة اإ

ىلامسعي  .3   .تطوير مناجه املسم مبا يواكب امتطور احلاضل يف اجلامعات امعاملية اإ

ىلامسعي  .4 دارةاس تخدام برامج متطورة  اإ  .امعملية امتعلميية لإ

 

: اخملتربات
تطبيق امطلبة نلربامج اخلاضة ابحلاس بات وتطوير كدراهتم يف اس تخدام احلاسوب مبا يالمئ امتطور :  احلاس بات خمترب .1

.       احلاضل يف امعامل امتكنومويج

 

 

:  امرايضياتجمال امعمل خلرجيي كسم 
  يف مديرايت امرتبية مكدرس نلرايضياتتوفر جمالت امتوظيف  .1

ركزية هممة يف تطوير  يعترب ختطص امرايضياتكون  ال خرىيف املؤسسات   ومؤهةل نلعمل أ عداد كوادر مدربة .2

 .املطاعات اخملتلفة


