


 نبذة عن المسم 
بكلٌة لسم الرٌاضٌات هو أحد األلسام العلمٌة   

   طرابلس التابعة لجامعة طرابلس-التربٌة 
العلمٌة لكلٌة التربٌة منذ تأسٌسها األول عندما كانت حد األلسام ٌعتبرأ

م1996عداد المعلمٌن العالً إلمعهد تحت مسمى  ال  

  هذا الى ٌومنا م2007كلٌة التربٌة عام  وتدرجت حتى اصبح اسمها 
   



   رؤٌة المسم  
ٌطمح لسم الرٌاضٌات إلى الرٌادة فً تحمٌك مخرجات 

  واللمٌا متمٌزة فً الرٌاضٌات وطرق تدرٌسها محلٌا

 رسالة المسم   
تخرٌج المؤهلٌن رٌاضٌا وتربوٌا فً تخصص الرٌاضٌات 

ٌتمتعون بالكفاءة العلمٌة والمهنٌة لإلسهام ووطرق تدرٌسها، 
خدمة المجتمع و البٌئةتطوٌر البحث العلمً وتنمٌة فً   



  المسم أهداف
إعداد متخصصٌن فً الرٌاضٌات وطرق تدرٌسها  -1   

ٌساهمون فً برامج وخطط التنمٌة الوطنٌة فً التعلٌم العام 
والتعلٌم 

اكساب الطالب معلومات رٌاضٌة وتربوٌة التً - 2

تمكنهم من ممارسة التدرٌس الحدٌث فً مراحل التعلٌم االساسً 
 والثانوي 

الجامعة فً االخرى  العلمٌةتلبٌة احتٌاجات االلسام  -3   

الممررات الدراسٌة وتشجٌع التواصل العلمً مع المتخصصٌن من 
 فً المجاالت األخرى 

تشجٌع استخدام مهارات البحث العلمً والتفكٌر النالد -4   

   واإلبداعً وأسلوب حل المشكالت
تهٌئة بٌئة داعمة تشجع على المبادرة والتواصل  -5   

واحترام وتبادل اآلراء والتعلم الذاتً والتنمٌة المهنٌة تساعد 
مستمبالاالستمرار فً الدراسات العلٌا الطالب على   



  
 رئاسة المسم

شهد لسم الرٌاضٌات مند تأسٌسه لفزات نوعٌة فً مجال االرتماء برسالته 

 العلمٌة 

فمنذ بداٌة المسٌرة التعلٌمة داخله وحتى الٌوم تعالب أساتذة مرمولٌن وأكفاء 

 على شغل منصب رئٌس المسم فلهم منا خالص الشكر والتمدٌر وهم 

حسٌن البوزٌديعامر .د  

 

حرٌبش الدٌن جمعة نجم .د                                                   

نجم الدٌن الطاهر الفتحلً.أ  

زهرة الهادي فرنانة .د                                                      

                                                                                            

هدى عبد الرزاق النجار.أ  

نجاح عبد المجٌد بهلٌل . أ                                                   

   
.ربٌعة حسٌن عوٌدان د                                                 

 
فوزٌة احمد  الحصان.أ                         



بالمسم هٌئة التدرٌس اءعضأ  
 

  شارنأستاذ م  (       هندسة مٌكانٌكٌا)عامر حسٌن البوزٌدي      دكتوراه .د

مساعد أستاذ    (            رٌاضٌات)نجم الدٌن جمعة حرٌبش      دكتوراه .د  

      محاضر         (        احصاء)نجم الدٌن الطاهر الفتحلً         ماجستٌر .أ

    

محاضر مساعد   (           رٌاضٌات)أسماء علً االحول              ماجستٌر. أ  

          محاضر       (          احصاء)ربٌعة حسٌن عوٌدان             دكتوراه.د

       

     أستاذ مساعد       (    رٌاضٌات)فوزٌة احمد الحصان              ماجستٌر .أ

         

محاضر           (           رٌاضٌات)زهرة الهادي فرنانة              دكتوراه .د

     

   محاضر      (        رٌاضٌات)ثرٌا علً الرخٌص                ماجستٌر .أ

محاضر       (          إحصاء)دمحم أبو طرطور            ماجستٌر عائشة .أ  

مساعد محاضر   (         رٌاضٌات )ماجستٌر   دمحم سالم المعود                .أ  
محاضر(              رٌاضٌات) سناء دمحم الفائدي                دكتوراه .د  



 سٌر العملٌة التعلٌمٌة بمسم الرٌاضٌات
خالل مسٌرته ٌتتبع بعد لبول الطالب فً لسم الرٌاضٌات 

فصول كحد أدنى ثمانٌة التعلٌمٌة الممتدة الى   

فً المسم المحتوٌة على مواد الخطة الدراسٌة المتبعة 

تخصصٌة وعامة وتربوٌة ٌنجز من خاللها الطالب 

وحدة دراسٌة 139  

.االتً ٌوضح ذلنوالمخطط    



 سٌر العملٌة التعلٌمٌة بمسم الرٌاضٌات
مسٌرته خالل بعد لبول الطالب فً لسم الرٌاضٌات ٌتتبع 

التعلٌمٌة الممتدة الى ثمانٌة    فصول كحد أدنى للخطة 

 الدراسٌة 

المتبعة فً المسم المحتوٌة على مواد تخصصٌة وعامة 

   دراسٌة وحدة 139وتربوٌة ٌنجز من خاللها الطالب 
.االتً ٌوضح ذلنوالمخطط   

 



العملٌة التربٌة   
ٌلتحك الطالب ببرنامج التربٌة عملً كأحد الممررات  

 التربوٌة بالمسم 

اجتٌازه لجمٌع الممررات التربوٌة والعامة بعد 

مع السماح بممررٌن عام او تخصص على )والتخصصٌة 

( اال تكون التطبٌمات التدرسٌة الخاصة من بٌنهما  

وٌتم هذا البرنامج داخل مؤسسات التعلٌم الثانوي 

تربوي و )اواالساسً وٌمٌم الطالب من لبل مشرفٌن 

وتكون مدة البرنامج  ستة الى ثمانٌة أسابٌع ( تخصصً
. متتالٌة   



  مشروع التخرج
مع لرب نهاٌة مسٌرة الطالب التعلٌمٌة علٌه تمدٌم مشروع 

التخرج الذي ٌعتبر احدى ممررات التخصصٌة بعد اجتٌازه 
1الحمٌمً   وحدة على ان ٌكون لد انجزممرر التحلٌل  130  

التربٌة  ةوحدة تنتهً رحلة طالب كل139ٌعند اجتٌازه لً و
بكالورٌوس فً الرٌاضٌات  لسم الرٌاضٌات بشهادة   



 مجاالت العمل لخرٌج لسم الرٌاضٌات 
ٌكون خرٌج لسم الرٌاضٌات مؤهال للتدرٌس فً مدارس 

،التعلٌم األساسً و الثانوي  

ومؤسساتها اإلنتاجٌة و ،والعمل فً مختلف دوائر الدولة 

 التخصصٌة 

كما ٌكون مؤهال لمتابعة دراسته العلٌا عند توفر الشروط 
 المطلوبة لذلن




