
 

 
جامعو  –م تحـت منظومـة كليـــة التربية 2002في عام تمت الموافقة على إنشاء القسم    

م. تم إنشاء ىذا الصرح التعليمي  2002-2002البصرة وقد بدأت الدراسة في القسم مطلع العام 
ميز في كلية التربية  بإرساء البنية التحتية التعليمية وتعزيزىا بالعناصر الالزمة لمدخالت التعليم  الم

مجتمعنا بعصر تكنولوجيا  من حيث الجودة والنوعية. يمر ي تؤدي إلى تطوير عملية التعليمالضرورية الت
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعلومات والثورة المعلوماتية حيث زادت خالل الفترة االخيرة اىمية ت

واصبحت الحياة اليومية تعتمد على استخدامات الحاسبات في جميع المجاالت ومختلف االنشطة  
كأداة تدعم منظومة العمل وتنمي مهارات االفراد وتفتح افاقًا واسعة وجديدة لالبحاث والتدريب 

لوجي الهائل والمتسارع في شتى ميادين الحياة واالفراد والمشروعات والموارد. ونظرًا لهذا التطور التكنو 
وباالخص في مجال الحاسبات وتطبيقاتها فأن قسمنا اخذ على عاتقو نشر المعرفة في ىذا المجال 
واثراء حياة الناس بها وتحفيزىم على التفكير العلمي وادراك اثر تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت على 

للتعلم والفهم ومسابقة التطور العلمي ومحاولة اإلسهام في تعليم  التطور المجتمعي لخلق بيئة موائمة
 أفضل وثقافة أشمل في عصر تقنية المعلومات.

 الزسالة
يسعى قسمنا أن يكون في موضع الريادة في المجال التعليمي والتربوي واألكاديمي والبحثي 

عالية تمكنهم من المساىمة في ليكون قادرا على رفد المجتمع بمبرمجين ومدرسين تربويين ذوي كفاءة 
 بناء مؤسساتو المختلفة ويعتمد في ذلك على توفر كادر علمي وتربوي عالي المستوى واالنتماء.

 الزؤيــا:
ل االمكانيات الهائلة والتطبيقات واالستخدامات والمستجدات والتي اصبحت تمثل ظفي 

ريق جيل من المدرسين المبرمجين مباشرًا يجب علينا ان نواكبو ونتطور معو سواء عن ط اً تحدي
والمصممين ذو خبرة بلغات البرمجة وعلى مستوى عال او بالمشاركة في بناء نظم معلومات جيدة او 
تعديل تلك النظم بما يتفق مع احتياجاتنا وايضا ابتكار تطبيقات جديدة تتم بأداء مجتمع اكاديمي 

لفهم المتبادل جيال بعد جيل من خالل التربية وعلمي يقوم على اساس اعالء االمل والعمل الصالح وا
 المتوازنة وااللتصاق بمبدأ الخدمة العامة.

 



 

 األهداف :
يهدف القسم بالدرجة االساس الى اعداد وتخريج مدرس ذو معرفة وتفكير ناقد ورؤيا صائبة 

مدرس جيد  لنقل المعرفة واالخالق التي تؤىل طلبتهم  لتحقيق اىداف المواطنة المتميزة وان يكون
  .م الحاسوب وما يلحق بو من تطور ويكون متأىاًل لتكملة دراستو العلياو مقتدر على تدريس عل

 
  رؤساء القسم منذ التأسيس

 

 مدة رئاسة القسم الشهادة اللقب العلمي اسم رئيس القسم ت

 ولحد االن-2002 دكتوراه مدرس علي عبود خولة حسين -1
 2002 -2002 دكتوراه استاذ مساعد عبد االمير حسينعبد اهلل  -2
 2002 -2002 دكتوراه استاذ مساعد بد األسديحامد علي ع -3
 2002-2002 دكتوراه استاذ مساعد حسين علي خضير -4
 2002-2002 دكتوراه أستاذ مساعد ىاشم عبد الخالق -5
 2002-2002 دكتوراه أستاذ مساعد عبد الستار جابر علي -6
 2002-2002 ماجستير مدرس مساعد صالح فليح صالح -7
 2002-2002 دكتوراه أستاذ مساعد يبنرجس ضمد شب -8
 2002-2002 دكتوراه أستاذ مساعد عبد الحسن مجلي جعفر -9

 
 
 

 

 



 
 

 الكادر التدريسي لقسن علوم الحاسوب


