
 :القسم زؤيت

تتمثل رؤٌة قسم الرٌاضٌات بتنمٌة الطاقات البشرٌة     

لكً تواكب المستجدات المعرفٌة الحدٌثة فً ،الواردة إلٌه 

المنهجً سلوكاً عصرنا من خالل تعلٌم التفكٌر العلمً 

 وتطبٌقاً.

 :زسالت القسم

رسالة قسم الرٌاضٌات تمثل انعكاسا لرسالة الجامعة       

 .والكلٌة

وتتمثل رسالة القسم فً إعداد مؤهلٌن فً مجال         

والتفكٌر العلمً ،وإكسابهم مبادئ المعرفة  ،التخصص

والمهارات البحثٌة العلمٌة فً علوم الرٌاضٌات ،والمنطقً 

والمهارات الالزمة للتواصل المستقبلً مع المجتمع فً ،

 والتطبٌقٌة.،مختلف مجاالت العمل النظرٌة منها 

 :أهداف القسم

 :ًأتتتمثل اهداف قسم الرٌاضٌات بما ٌ

علمٌة متخصصة فً  مالكاتعداد إٌهتم القسم بان  .1

 .الرٌاضٌات

ٌهدف قسم الرٌاضٌات إلى إشاعة ثقافة الرٌاضٌات فً . 2
الجامعة، والمجتمع بوصفها منهجا تفكٌرٌا حرا تحلٌلٌا تعاد 
به صٌاغة األفكار ،واستحضار األدوات الرٌاضٌاتٌة متمثلة 
بالحدس ،والبدٌهٌات ،والمنطق ،وإشباع رغبات الطالب 
الفكرٌة ،واالختٌارٌة ،وبشكل متجدد لتأمٌن متطلبات 

 الشهادة الجامعٌة.

ورفد مؤسسات ،كرٌاً رفد الجامعات من المتمٌزٌن ف .3

 .الدولة بخرٌجٌن كفوئٌن

من خالل إشراكهم فً ،رفع كفاءة التدرٌسٌٌن فً القسم  .4

وبرنامج ،ووضع خطط بحثٌة واضحة ،دورات تدرٌبٌة 
 .حلقات دراسٌة

تً من خالل التركٌز ٌهدف القسم إلى بناء مجتمع رٌاضٌا .5

 التطبٌقٌة.الموضوعات  على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الكوفة

كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات 

 قسم الرٌاضٌات

 نبرة تازيخيت عن قسم السياضياث

 

ضمن كلٌة  م2002الرٌاضٌات سنة سس قسم أ  

فً العام طلبة القسم أول دورة من  تخرجتوقد ، العلوم 

 2008 – 2007وفً العام  .م 2006 -2005الدراسً 

نتاج مشروع نشر وقد كان من  ر،فتح دراسة الماجستٌ تم  

لتوحٌد إمكاناتهما  علوم الحاسوبثقافة الرٌاضٌات و

الحاسوب  علومس كلٌة ٌتأس تم  ، إذ  وجهودهما

بدعم واضح ومتمٌز من جامعة الكوفة  والرٌاضٌات

فً شهر آب من  ووزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،

لتواكب التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة  م2008العام 

والتوجهات الحدٌثة فً اختصاصً الرٌاضٌات وعلوم ،

وجوانبهما التطبٌقٌة خصوصا فً مجال ، وبالحاس

 المعلوماتٌة.

بحدود  م2009 – 2008 العامفً  قسم الرٌاضٌات استقبل

مراحل  ثالث  واستضاف ، فً الصف األول اً طالب 30

الدورة األخٌرة من  تخرجت   إذ رٌاضٌات من كلٌة العلوم

ـ  2010الطلبة المستضافبن من كلٌة العلوم فً العام 

واالستمرار بنشر الوعً  ،جل النهوضأ. ومن م2011

فً  العالً فتح دراسة الدبلوم تم  ،وقد الرٌاضٌاتً 

 2010فً العام  ٌن فً الرٌاضٌاتصختالم الرٌاضٌات لغٌر

 .م2011ـ 

 لماذا قسم السياضياث؟

علم الرٌاضٌات وتطبٌقاته من الروافد االساسٌة  عد  ٌ       

والتعلٌم فً المجتمعات  ،الداعمة لمنظومة التقدم العلمً

والمستقبلٌة ودفع ، اآلنٌة  للحاجاتوذلك تلبٌة ،العصرٌة 

ساهم علم  إذعجلة التنمٌة الشاملة نحو مجتمع المعرفة، 

وصناعة ،الرٌاضٌات وتطبٌقاته فً إدخال تكنولوجٌا جدٌدة 

وفتح مجاالت واسعة الستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة  ،المعرفة

  .جمٌعا فً المجاالت

إستخدام تكنولوجٌا النانو إن  إذ ،على الصعٌد العالمً

،وتشفٌر المعلومات ،وتصنٌع أجهزة مٌكروسكوبٌة ٌأتً 

مواكبا للتطورات السرٌعة ،والمتالحقة فً المجال التقنً، 

تً  معتمدا على تطوٌر النظرٌات الرٌاضٌاتٌة  أٌو

،ولالستفادة من مزاٌاه وتطبٌقاته المتنوعة بما ٌحقق أهداف 

رٌاضٌات والعلوم واالرتقاء النهضة العلمٌة ، وتدرٌس ال

بالعملٌة التعلٌمٌة ٌؤدي الى مستوٌات تنافسٌة وفق معاٌٌر 

مً الجودة للوصول الى مخرجات تعلٌمٌة مؤهلة للعالم الرق

ة طلبة وعلٌه فان تهٌئ ،فً التخصصات العلمٌة المختلفة

عمال الفصلٌة المختلفة تعمل قسم الرٌاضٌات من خالل األ

ا والمنطقً مم   ،والتفكٌر العلمً،معرفً على تنمٌة الجانب ال

وربط العالقات  ،واستنتاج،ٌساعدهم فً فهم وتحلٌل 

الرٌاضٌاتٌة مع بعضها التً بدورها تسهم فً تطوٌر 

 .النظرٌات الرٌاضٌاتٌة



 

 

 
 معلوماث مهنيت عن خسيج قسم السياضياث:

ٌكون خرٌج قسم الرٌاضٌات مؤهال للتدرٌس       

والعمل فً مختلف دوائر ،فً المدارس الثانوٌة 

 كما ٌكون،ومؤسساتها اإلنتاجٌة والتخطٌطٌة  ،الدولة

فر الشروط امؤهال لمتابعة دراسته العلٌا عند تو

المطلوبة لذلك، كما إن القسم  ٌعمل على إعداد 

المؤهلة للعمل فً مؤسسات البحث العلمً  مالكاتال

 .دفً البلـ

 :سماث خسيج قسم السياضياث

 .التفكٌروصٌاغة المسائل وحلها القدرة على .1 

القوانٌن مهارة عالٌة فً استخدام المفاهٌم و .2

فً العلوم األخرى  تكالالرٌاضٌاتٌة فً حل المش
 ،والباٌولوجً ،والكٌمٌاء ،والفٌزٌاء،كعلوم الحاسوب 

 .والهندسة

 .القدرة على تحلٌل النتائج واتخاذ القرارات .3

ومؤسساتها ،العمل فً دوائر الدولة  .4

  .ص فً الرٌاضٌاتختوالتخطٌطٌة كم،اإلنتاجٌة 

القدرة على تدرٌس مفردات الرٌاضٌات فً  .5

 .التعلٌم الثانوي

 .تنظٌم الدورات التدرٌبٌة فً الرٌاضٌات .6

والحلول فً  ،تقدٌم االستشارات المختلفة .7

 .مجال الرٌاضٌات

القدرة على استخدام الرٌاضٌات وتطبٌق  .8

وم الحاسوب معا فً حل المشكالت مهارات عل
 .المستحدثة

والدراسات العلٌا  ،مؤهال للعمل األكادٌمً .9

 والبحث العلمً.

  الــخــطــت الـدزاســــــيـت

 ،إعداد الخطة الدراسٌة بصورة متكاملة  لقد تم      

ت المعرفٌة البحٌث تؤمن للخرٌج طٌف من المجا

والتً ،زمة بشكل حتمً لدخوله إلى سوق العمل الال

 :صنفت إلى

 السنة االولى

 الفصل الثانً الفصل االول
 (2أسس رٌاضٌات ) (1أسس رٌاضٌات )

 (2تفاضل وتكامل ) (1تفاضل وتكامل )

مواضٌع فً 
 الرٌاضٌات العامة

 (1جبر خطً )

 تطبٌقات حاسوبٌة برمجة

 مبادئ اإلحصاء فٌزٌاء عامة

 (1لغة انكلٌزٌة ) لغة عربٌة

 دٌمقراطٌة حقوق إنسان

 السنة الثانٌة

 الفصل الثانً الفصل االول
تفاضل وتكامل متقدم 

(1) 
معادالت تفاضلٌة 

 جزئٌة

معادالت تفاضلٌة 
 اعتٌادٌة

 (1تحلٌل عددي )

 جبر الحلقات احتمالٌة

 (3لغة انكلٌزٌة ) جبر الزمر

 منهج البحث العلمً (2لغة انكلٌزٌة )

 اختٌاري كلٌة اختٌاري كلٌة

 اختٌاري جامعة اختٌاري جامعة
 

 

 السنة الثالثة

 الفصل الثانً الفصل االول

 (2تحلٌل رٌاضً ) (1تحلٌل رٌاضً )

 نظرٌة األعداد بحوث العملٌات

 (1رٌاضٌات حاسوبٌة ) (1نمذجة رٌاضٌة )

 (1رٌاضٌات مالٌة ) (4لغة انكلٌزٌة )

 اختٌاري كلٌة (1إحصاء رٌاضً )

 اختٌاري قسم إختٌاري قسم

 اختٌاري قسم اختٌاري قسم

 السنة الرابعة

 الفصل الثانً الفصل االول
 (2تحلٌل عقدي ) (1تحلٌل عقدي )

 (2تبولوجٌا ) (1تبولوجٌا )

 نظرٌة البٌانات تحلٌل دالً

 مشروع بحث تشفٌر

 اختٌاري قسم إختٌاري قسم

 اختٌاري قسم اختٌاري قسم

 (2تحلٌل عقدي ) (1تحلٌل عقدي )

 

V الرٌاضٌاترئٌس قسم 

 مزةحا.م. عبد الحمزة مهدي 

 :اتصل بنا

Website: 

 http://mathcomp.uokufa.edu.iq /  

E-mail: msc.math@uokufa.edu.iq  

 


