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 رسالة واهداف القسم

 نبذة عن القسم:

 طالباً وطالبة. 54وكان عدد الطلبة   1993-1992وقد تخرجت الدفعة األولى في العام الدراسي   1989-1988افتتح القسم في العام الدراسي  

 : رؤية قسم الرياضيات

  لتبولوجي ، الجبر رؤية قسم الرياضيات هو نشر وتعليم األسس والمبادئ العلمية للرياضيات وإتاحة الفرصة لطلبة القسم للتعرف على فروع العلم المختلفة )ا

ويطمح القسم ان يكون من   المجرد والجبرالتطبيقي والمعادالت التفاضلية والتحليل العددي والتحليل الدالي الجبر االبدالي وغيرها من التخصصات الرياضية( 

تعليم الطلبة للتميز في  البحثي واالكاديمي  ا   اقسام الرياضيات المصنفة والمعروفة عالمياً على الصعيد  لمبتكرة والمشاركة المجتمعية التي  والبحوث العلمية 

 .تساهم في النمو االقتصادي لمواكبة متطلبات العصر و تطوراته المتسارعة

 :رسالة القسم

ء  رف الشخصية والوفا تتمثل رسالة القسم في تيسير التعليم العالي والحرص على توصيله بجودة عالية مع إتقان العملية التدريبية, مما يؤدي إلى نمو في المعا

تقديم برامج علمية غنية بالمعلومات والمهارات وتخريج طلبة   تقديم درجات علمية مختلفة, وإلى  القسم يطمح إلى  القدرة على  بمتطلبات العمل, كما إن  لهم 

ح وكذلك بناء وصقل مواهب  الالزمة للنجا   العمل في مجاالت المختلفه كما يكون لديهم القدرة على التدريس وتوصيل المعلومة للطلبة وإكسابهم المهارات 

على الصعيد التربوي الطلبة وتطوير قابلياتهم في كافة مجاالت الرياضيات وتوفير بيئة بحثية تعنى بتطبيق أخر المستجدات العلمية إلدامة التنمية الوطنية و

 .تية وفق سبل علمية سليمةيسعى القسم الى تنشأة الطلبة على روح المثابرة والثقة بالنفس ومواصلة تحصيل العلوم الرياضيا 

 :أهداف القسم

 .اعداد الخريجين المؤهلين علميا وفنيا في كافة مجاالت الرياضيات بغية مساهمتهم في برنامج التنموية الوطنية وخدمة المجتمع .1

نشر نتائج ابحاثهم في مجاالت عالمية اجراء البحوث العلمية االكاديمية الصرفة والتطبيقية وضمن خطة بحثية سنوية وتحفيز الباحثين والطلبة على   .2

 .ذات عامل تأثير عالي

رات والندوات االسهام في نشر الثقافة العلمية من خالل نشر البحوث والمقاالت في مجالت العلمية الوطنية واالقليمية والعالمية والمشاركة في المؤتم .3

 .العلمية



 .التدريسية والطلبة الدراسات العليا بغية نشر الوعي العلمي بين الكوادر القسماقامة الحلقات الدراسية العلمية وبمشاركة اعضاء الهيئة   .4

 .توفير المناهج االكاديمية المبنية على اساس ربط المعرفة النظرية بالخبرة التدريسية وتحديثها باستمرار .5

 .نشر المعرفة في جميع مجاالت الرياضيات والعمل على تطبيقها لخدمة المجتمع .6

تطوير قابليات ومهارات التدريسيين من خالل تشجيعهم على المشاركة في المؤتمرات الوطنية واالقليمية والعالمية واقامة تعاون علمي  والعمل على   .7

 .مشترك مع جامعات عالمية مميزة

 إعداد كوادر بشرية على علم ودراية بعلوم الرياضيات كي يصبحوا قادرين على القيام بالواجب التدريسي  .8

 .صة للطلبة المتميزين إلى تكملة دراساتهم العليا وذلك في خالل دراسة الماجستير والدكتوراهإتاحة الفر .9

 .توفير الكتب والمراجع واألبحاث والدوريات إلتاحة الفرصة للطلبة لكي يكونوا على اطالع على أحدث المعارف .10

 .ج العراقإتاحة الفرصة ألساتذة قسم الرياضيات في المشاركة في المؤتمرات داخل وخار .11

 محاضرات علمية في الجمعيات الخيرية لنشر تقافة الرياضيات بين أفراد المجتمع  .12

 .عمل أبحاث وحل بعض المشكالت التي تطلب من القسم وتصب في خدمة المجتمع .13

تربوية متميزة تتبنى الدراسة   االستفادة من كافة اإلمكانات والتقنيات المتوفرة للمساهمة في تطوير وتحسين العمل اإلداري واألكاديمي ضمن بيئة .14

 . والتجريب والمساهمة في المحافظة على الجودة الشاملة في التعليم

العليا:   العليا ماجستير رياضيات للعام الدراسي  الدراسات  وكان عدد   بعد استيفاء القسم للشروط المطلوبة لفتح الدراسة  2020-2019فتحت الدراسات 

 طالبا.  23بلغ عدد الطلبة المقبولين   2021-2020طالب وفي العام الدراسي  14الطلبة 

 رؤساء قسم الرياضيات منذ التأسيس:

 الفترة التخصص الدقيق  اللقب العلمي االسم الثالثي  ت

 1988 هندسة جبرية  استاذ مساعد د. عبد الحميد عبد الحسين الخزرجي  1

 2004 جبر  مدرس مساعد  السيد مازن عمران كريم الجليحاوي 2

 2005 جبر موديوالت  مدرس  السيد عقيل رمضان مهدي الياسري 3

 2006 تحليل دالي  مدرس  د.عماد عباس كوفي الساعدي 4

 2008 تبولوجيا جبرية  استاذ مساعد د.ستار حميد حمزة الجنابي  5

 2012 االحصاء الرياضي  مدرس  شهيد محمد السالمي  د.كركيس  6

 2014 جبر موديوالت  استاذ مساعد د. عقيل رمضان مهدي الياسري 7

 2016 جبر  مدرس  د.مازن عمران كريم الجليحاوي 8



 لحد االن  2019 نظرية البيان  استاذ مساعد د.خالد شياع خيرهللا الشكري 9

 المالك التدريسي في القسم:

التخصص  اسم التدريسي   ت
 العام 

 الجامعة/الكلية /الدولة المانحة للشهادة التخصص الدقيق 

 العراق/ المستنصرية/ العلوم تبولوجيا جبرية  رياضيات  أ.د. ستار حميد حمزة  1

 بريطانيا/مانجيستر ستي  الجبر المجرد  رياضيات  أ.د. عقيل رمضان مهدي  2

 العراق/ المستنصرية  تحليل دالي  رياضيات  .د. بشرى يوسف حسين أ 3

 العراق/بغداد/العلوم  جبر ابدالي  رياضيات  أ.م.د. رجاء جفات شاهين  4

 العراق/بغداد/العلوم  جبر/تشفير  رياضيات  .د. حسن راشد ياسين أ 5

 تكنلوجيا المعلومات  / روسيا/ ادمورت الحكومية  نظرية البيان  رياضيات  أ.م.د. خالد شياع خيرهللا  6

 العراق/المسنتصرية/التربية  نظرية التقريب  رياضيات  أم.د. ندى زهير عبد السادة 7

 العراق/بغداد/ابن الهيثم  تحليل عددي  رياضيات  أ.م.د. خالد منديل محمد   8

 العراق/بغداد/ابن الهيثم  الجبر المجرد  رياضيات  أ.م.د. ثائر يونس غاوي  9

 روسيا/فارونيش الحكومية  معادالت  رياضيات  أ.م.د. ميثاق حمزة كعيم  10

 العراق/المستنصرية/العلوم  تحليل دالي  رياضيات   أ.م. فاطمة كامل مجيد  11

 العراق/المستنصرية/العلوم  احصاء رياضي  رياضيات  م.د. كوركيس شهيد محمد  12

 العراق/بغداد/العلوم  تحليل دالي  رياضيات  م.د. االء حسين محمد  13

 العراق/بغداد/ابن الهيثم  الجبر المجرد  رياضيات  داخل شياعم.د. فرحان أ. 14

 العراق/بغداد/ابن الهيثم  جبر ابدالي  رياضيات  م.د. مازن عمران كريم  15

 العراق/بغداد/ابن الهيثم  تحليل عددي  رياضيات  م.د. عالء كامل جابر أ. 16

 العراق/بغداد/العلوم  تحليل عقدي  رياضيات  م.د. زينب عودة تبينة  17

 العراق/بغداد/العلوم  تحليل عقدي  رياضيات  م.د. نجاح علي جبن  18

 العراق/الكوفة/تربية البنات  معادالت  رياضيات  م.نور علي حسين  19

 العراق/القادسية/علوم الحاسوب والرياضيات  تبولوجي  رياضيات  م. فراس جواد عبيد  20

 العراق/بابل/ تقنية المعلومات حاسبات/تشفير  حاسبات م.نبراس هادي جواد 21

 العراق/ الكوفة/تربية البنات  تحليل دالي  رياضيات  م.م.عقيل حسين محمد  22



عبد   23 هادي  وفاء  م.م. 
 الصاحب 

 للعلوم الصرفة  التربية كلية العراق/بابل/ نظم ديناميكية  رياضيات 

 بريطانيا/  احصاء رياضي  رياضيات  م.م. نورا نضال صالح 24

 للعلوم الصرفة  التربية كلية العراق/البصرة/ تبولوجيا تفاضلية  رياضيات  د.فرح حسن جاسم  25

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات العراق/الكوفة/ احصاء رياضيات  منى عباس مسير  26

 والرياضيات العراق/القادسية/كلية علوم الحاسوب  معادالت  رياضيات  عبيد  رشا حمزة 27

 تقنية المعلومات/العراق/بابل  حاسبات حاسبات اثار حسين محمد  28

 علوم الحاسوب والرياضيات كليةالعراق/القادسية/ تبولوجي  رياضيات  كاظم  هديل هشام 29

 علوم الحاسوب والرياضيات كليةالعراق/القادسية/ معادالت  رياضيات  حميد  دعاء محمد 30
 

 

 

 الدراسية في القسم:المناهج 

 المرحلة االولى 

 الفصــــــل الدراســــي الثانـــــي الفصـــــل الدراســــي االول 

اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــات 

 الوحدات
اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــــات 

 الوحدات

 مناقشة  عملي  نظري  مناقشة  عملي  نظري 

 تخصصية 

1تفاضل وتكامل   3 0 2 4 

 تخصصية 

2تفاضل وتكامل   3 0 2 4 

1اسس الرياضيات 2اسس الرياضيات 3 2 0 2   2 0 2 3 

1جبر خطي 2جبر خطي 3 2 0 2   2 0 2 3 

1حاسبات 2حاسبات 2 0 2 1   1 2 0 2 

 2 0 0 2 فيزياء )الحرارة(  2 0 0 2فيزياء )خواص  



   

ـــــة الثانيـــــــــــةالمرحل  

 

 

 المادة(

 2 0 0 2 علم نفس تربوي  تربوية  2 0 0 2 اسس تربية  تربوية 

 عامة 

 2 0 0 2 حقوق 

 عامة 

 2 0 0 2 ديمقراطية 

 2 0 0 2 اللغة العربية  2 0 0 2 اللغة االنكليزية 

1الرياضة 2الرياضة 0 0 0 0   0 0 0 0 

 20 6 2 16 مجموع الساعات والوحدات 20 6 2 16 مجموع الساعات والوحدات

 الفصــــــل الدراســــي الثانـــــي الفصـــــل الدراســــي االول 

اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــات 

 الوحدات
اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــــات 

 الوحدات

 مناقشة  عملي  نظري  مناقشة  عملي  نظري 

 تخصصية 

تفاضل وتكامل  
1متقدم   

2 0 2 3 

 تخصصية 

تفاضل وتكامل  
2متقدم   

2 0 2 3 

1هندسة  2هندسة  3 2 0 2   2 0 2 3 

1معادالت اعتيادية   2 0 2 3 
معادالت  
2اعتيادية  

2 0 2 3 

1جبر الزمر  2جبر الزمر  3 2 0 2   2 0 2 3 

1حاسبات 2حاسبات 2 0 2 1   1 2 0 2 

1منهج بحث  تربوية  2منهج بحث  تربوية  2 0 0 2   2 0 0 2 

ادارة تربوية     2 0 0 2 اللغة االنكليزية  عامة   2 0 0 2 

 18 8 2 13 مجموع الساعات والوحدات 18 8 2 13 مجموع الساعات والوحدات



ةـــــة الثالثــــالمرحل  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــــــل الدراســــي الثانـــــي الفصـــــل الدراســــي االول 

اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــات 

 الوحدات
اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــــات 

 الوحدات

 مناقشة  عملي  نظري  مناقشة  عملي  نظري 

 تخصصية 

1تحليل رياضي   2 0 2 3 

 تخصصية 

 3 2 0 2 2تحليل رياضي

1احصاء واحتمالية  واحتماليةاحصاء  3 2 0 2  2 2 0 2 3 

معادالت تفاضلية  
1جزئية  

2 0 2 3 
معادالت تفاضلية  

 2جزئية
2 0 2 3 

1تحليل عددي  3 0 2 2 2تحليل عددي 3 0 2 2 

1جبر حلقات  3 2 0 2 2جبر حلقات 3 2 0 2 

 تربوية 
 2 0 0 2 مناهج  

 تربوية 
 2 0 0 2 طرائق تدريس 

 2 0 0 2 صحة نفسية  2 0 0 2 ارشاد

       2 0 0 2 اللغة االنكليزية  عامة 

 19 8 2 14 مجموع الساعات والوحدات 21 8 2 16 مجموع الساعات والوحدات



 المرحلـــــة الرابعـــــــة

 

 

 

 

 الفصــــــل الدراســــي الثانـــــي الفصـــــل الدراســــي االول 

اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــات 

 الوحدات
اصناف  
المواد  
 الدراسية 

 المــــواد الدراسية 
 الساعـــــات 

 الوحدات

 مناقشة  عملي  نظري  مناقشة  عملي  نظري 

 تخصصية 

1تبولوجي  2 0 2 3 

 تخصصية 

2تبولوجي  2 0 2 3 

1تحليل عقدي  2تحليل عقدي  3 2 0 2   2 0 2 3 

1احصاء رياضي  2احصاء رياضي  3 2 0 2   2 0 2 3 

 2A  2 0 2 3اختياري A 1 2 0 2 3اختياري

 2B 2 0 2 3 اختياري  1B 2 0 2 3اختياري 

 2 0 0 2 اختبارات ومقايس  2 0 0 2 قياس وتقويم 

 2 0 0 2 تربية عملية  تربوية  2 0 0 2 تربية عملية  تربوية 

       2 0 0 2 اللغة االنكليزية  عامة 

 2 0 0 2 مستمر مع الفصل الثاني  بحث تخرج  مساعدة

 21 10 0 14 مجموع الساعات والوحدات 21 10 0 14 مجموع الساعات والوحدات


