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البيئة علم الكادر التنظيمي في قسم  

  عن قسم علم البيئة يةنبذة تاريخ

. ونتيجسسة لوجسسود العديسسد مسسن الم سسك   2102عسسام  البصسسرةجامعسسة  -تأسسسق قسسسم البيئسسة بكليسسة العلسسوم  

 ةلديهم خلفيس باحثين  بابفان الهدف األساسي من إن اء القسم هو إعداد  محافظة البصرةالبيئية في 

المتعلقة بهذه المسوارد  اكلالم هذه  ة وحلالبيئ الطبيعية وم اكل  مل مع المواردفي التعا كافيةعلمية 

ن مس ،رى المحافظسا  العراقيسة األخسبسل يمتسد إلس   البصسرة محافظسةوال يقتصر حل هذه الم ك   علس  

 ةم سكل ، تلسو  الهسواء، تلسو  الميساه الجوفيسة والسسطحية و ي سااألهوارهذه الم ك   البيئية تدهور 

   ق التخلص منها.ائالصلبة وطرإزالة المخلفا  السائلة و

 الرؤية  

يطمسسق قسسسم البيئسسة الن يكسسون القسسسم المميسسز بسسين  قسسسام كليسسة العلسسوم علسس  النطسساق السسوطني والعربسسي  

  علسوم البيئسة النظريسة والتطبيقيسة وخدمسة المجتمسع وسسوق العمسل ويسسع  القسسم والعالمي في مجساال

ب سسكل حثيسس  لتطبيسسق معسسايير الجسسودة العالميسسة ودليسسل الجسسودة واالعتمسساد األكسساديمي الصسسادر عسسن وزارة 

  التعليم العالي والبح  العلمي .

 الرسالة

البيئة من خ ل تخريج  ف ل الكوادر قديم  ف ل الخدما  للمجتمع في مجال تيسع  قسم البيئة ل 

لها  ةيية والمستقبلية واالستجابة الفعلالمتخصصة في علوم البيئة التي تقوم بت خيص الحاجا  الحال

عن طريق  مان الجودة في جميع الجوانب التعليمية والبحثية واالست ارية من خ ل إ راك كوادر 

ية والتطويرية المتخصصة لتحسين األداء العام القسم التدريسية والوظيفية في الدورا  التدريب

رجا  لمتطلبا  والمستلزما  لكي تكون مخوتهيئة الخطط والبرامج ال املة لتطوير العمل وتهيئة ا

القسم من الطلبة عل  مستوى عالي من العلمية والتقنية وتساهم في تحسين البيئة وكذلك إقامة 

  دمة للبح  العلمي والمجتمع .الندوا  وورش العمل والمؤتمرا  الدورية خ

  األهداف

تأهيل الخريجين المتخصصين والملمين باألسق النظرية للعلوم البيئية وتطبيقاتها الميدانية  

والقادرين عل  االستيعاب والتعامل مع التقنيا  الحديثة والمتطورة والمساهمة في مجال البيئة التي 

 يتطلبها حقل العمل المستقبلي.

 البيئي لدى اإلنسان بهدف تطويره وتحسين معي ته وتمتعه بحياة  ف ل .خلق الوعي  -0

قيام القسم بالمسوحا  الميدانية وحل الم اكل البيئية التي تواجه عملية التنمية من قبل القطاع  -2

 الحكومي والخاص كخدمة للمجتمع ورفع الكفاءة للطلبة والكوادر الوسطية .

في الدراسا  العليا وسلك التعليم الجامعي والبح  العلمي  إعداد كادر مؤهل ل نخراط مستقب ا  -3

  للنهوض بالعملية التربوية في ميادين العلوم البيئية ودعم البح  العلمي والتقني في العراق.
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 علم البيئةقسم في  كادر التدريسيين

 االختصاص الدقيق
تاريخ 
الحصول 
 عليه

 اللقب العلمي
تاريخ 

التعيين في 
 الجامعة

الدولة 
 المانحة

تاريخ 
الحصول 
 عليها

   االسم الكامل ال هادة

ً حسٍٍــب عهٍـدَ دكتوراه 2119 العراق 2116 استاذ  2120 بيئة  0 

نباتية انسجة زراعة  2 عبد انًُعى حسٍٍ عهً دكتوراه 2112 الهند 2101 استاذ 2109 

فخهــيكٍة يهههم  دكتوراه 2105 العراق 0992 استاذ 2101 كيمياء البيئة والتلو   3 

ًـئٍتهىث ب  4 اسٍب فبضم عبدهللا دكتوراه 2105 ماليزيا 0999 استاذ  2121 

 5 يُذر عبدانجهٍم يحًدعهً دكتوراه 2118 العراق 2002 استاذ 2109 كًٍٍبء عضىٌة

ًـئٍتهىث ب   شـٍ عشٌـسَبٌف يح دكتوراه 2115 العراق 0999 استاذ مساعد 2116   6 

انىهبة َجى دـعب يصطفى دكتوراه 2118 العراق 0999 استاذ  2120 فطريا   7 

زــوداد يشببٌ طبه دكتوراه 2108 العراق 2112 استاذ مساعد 2109 تصنيف وبيئة نبا   8 

ًـئٍتهىث ب ٍــفزاص يصطفى حس دكتوراه 2119 العراق 2110 مدرق 2119   9 

ًـئٍتهىث ب  01 عًبر عطٍة طالل دكتوراه 2118 العراق 2000 مدرق 2118 

تصنيف وبيئة 
 دياتوما 

هللا غبنً ى عبدثـيٍ دكتوراه 2106 العراق 2116 مدرق 2106  00 

 02 رغــد سٌداٌ خهــف دكتوراه 2017 العراق 2112 مدرق 2107 بيئة ال فقريا 

السادة حسين ياء عبد  دكتوراه 2019 فلندا 2011 مدرق 2020 فيزياء الف اء والفلك  03 

 04 مهنا قاسم حبيب دكتوراه 2019 العراق 2004 مدرق 2013 بيئة طيور

 05 سهاد عبد السادة طه دكتوراه 2109 العراق 2112 مدرق 2109 تصنيف وبيئة نبا 

عناكبتصنيف   16  روق عبدهللا نجم دكتوراه 2106 العراق 2112 مدرق 2106 

 17 حسن ثاجب محيل دكتوراه 2016 العراق 2112 استاذ مساعد 2120 تاريخ اس مي

 18 اَعبو عبد االيٍز عبد انحسٍٍ ماجستير 2008 العراق 2114 مدرق 2107 تلو  بيئي

مساعد  مدرق 2103 تلو  بيئي  19 ببسًة عبدانزساق عبدانزحًٍ  ماجستير 2011 العراق 2115 

مساعد مدرق 2109 فطريا   20 شًٍبء سعٍد رحٍى ماجستير 2018 العراق 2103 

مساعد مدرق 2107 الويب المعاني عقٍم نفتهحٍٍُ  ماجستير 2016 العراق 2117   21 

مساعد مدرق 2107 تلو  بيئي  22 حُبٌ عبد انحبفظ عهً ماجستير 2014 العراق 0994 
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مساعد مدرق 2106 تلو  هواء  23 اسزاء عبيز عبٌد ماجستير 2011 العراق 2106 

مساعد مدرق 2102 احياء مجهرية  24 اَسبو جبسى يحًد ماجستير 2002 العراق 2112 

مساعد مدرق 2109 معالجا  نباتية  25 اٌُبص عىًَ يهدي ماجستير 2018 العراق 2113 

 26 يعتش حكًت عثًبٌ ماجستير 2015 العراق 2115 مدرق مساعد 2107 تلو  بيئي

مساعد مدرق 2015 نبا   27 َجالء هبشى عدالٌ ماجستير 2102 العراق 0996 

 28 سداد اسعد يطشز  ماجستير 2003 العراق 2117 مدرق مساعد 2106 تقنية حيوية

 29 فبدٌة يشتبق سهٍى ماجستير 2013 العراق 2117 مدرق مساعد 2106 تلو  بيئي

 30 عبدل فبضم عببص ماجستير 2013 العراق 2112 مدرق مساعد 2107 بيئة حيوان

الفقريا بيئة   31 اَفبص َعًة عكبش ماجستير 2014 العراق 0997 مدرق مساعد 2106 

 32 َبصز عبدهللا حهى ماجستير 2012 الهند 2116 مدرق  2120 تقنية حيوية

 33 يحًد سبنى يىٌم  ماجستير 2011 العراق 2005 مدرق 2105 نوعية مياه

 34 ابتهبل يىسى جعفز ماجستير 2011 العراق 2113 مدرق 2108 بيئة طحالب

 

 

 كادر الموظفين في قسم علم البيئة

الث ثياسم الموظف  العنوان الوظيفي ال هادة العمل    
 1 رنا عبد االمير عيالن م. باحث بكالوريوس سكرتارية 

 2 هدير حسن علي ر. مهندسين زراعيين بكالوريوس مجانية التعليم
 3 رحاب ناصر يونس بيولوجي اقدم بكالوريوس  مختبرات

 4 حسين طالب خريبش م. باحث صحة بيئة بكالوريوس  شؤون الطلبة
 

 

 


