
 قسن علوم احلياة

 

 

، يمنح القسم المتخرج منو درجة 5791 – 5791أسس قسم علوم الحياة في العام الدراسي 
لتدريس مواد علوم الحياة في مرحلتي  بكالوريوس علوم في علوم الحياة. ويكون الخريج مؤىلا 

المتوسطة واإلعدادية. كما أن خريجي القسم يكونوا مؤىلين للدراسات العليا وإجراء البحوث العلمية 
والعمل في مختبرات علوم الحياة والمختبرات الصحية. ونشاطات القسم من غير التدريس ىي البحث 

 المؤتمرات العلمية داخل وخارج الكلية.      العلمي وإقامة الندوات العلمية والمشاركة في

 الزؤيــــــا:

جعل نوع من التوازن ما بين المعرفة في تخصص علوم الحياة وواقع التربية إضافة الى خلق 
 الدافعية للمتخرجين من القسم على التفكير واعتماد اسلوب التفكير العلمي والواقعي.

 الزســــالة:

ختصاص علوم الحياة وتحفيز المتخرجين على التفكير العلمي وايجاد نشر المعرفة العلمية في ا 
 علقة ما بين المعرفة في اختصاص علوم الحياة والتطور الذي يمكن ان يحدثو في المجتمع.

 األهــــداف:

اعداد الكوادر التدريسية المسلحين بالعلم والمعرفة في اختصاص علوم الحياة لتلبية حاجات  .1
 التربوية في ىذا االختصاص في المدارس االعدادية والثانوية.المؤسسات 

رفد سلك التعليم العالي بالقدرات التخصصية الدقيقة في اختصاصات علوم الحياة المتنوعة من  .2
 خلل دراسات الماجستير والدكتوراه.

دارس نقل وتطوير المهارات العلمية في مجال اختصاص علوم الحياة الى الواقع التربوي في الم .3
 الثانوية لغرض تطوير العملية التربوية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

 



 
 
 
 

 رؤساء القسن هنذ التأسيس

  

 مدج زئاسح القسم الشهادج اللقة العلمي اسم زئيس القسم خ

 ولحد االن 8118 دكتىزاي استاذ مرتضى يوسف مهدي  .1

 8118 – 8112 دكتىزاي استاذ صبيح هليل جايد  .8

 8112 -8118 دكتىزاي استاذ باسم هاشم عبد هللا  .3

 8118ـ   8117 دكتىزاي أستاذ مساعد ضياء خليف كريم   .2

 8117ـ 8112 دكتىزاي أستاذ مساعد احمد محسه عرتي  .5

 8112ـ 8113 دكتىزاي أستاذ عثد الحسيه حثش عّىاد   .6

 8113ـ 8111 دكتىزاي أستاذ مهدي كاظم جاتس  .7

 8111ـ  1999 دكتىزاي أستاذ كاظم جاسم حمادي  .8

 1999ـ  1999 دكتىزاي أستاذ مساعد محمد زضا عىىن   .9

 1999ـ  1997 دكتىزاي أستاذ سامي زشك لعيثي   .11

 1997ـ  1991 دكتىزاي أستاذ سامي جثس المالكي  .11

 1991ـ 1987 دكتىزاي أستاذ كاظم عثد األميس   .18

 1987ـ  1985 دكتىزاي أستاذ إسماعيل عثد الىهاب ألحديثي  .13

 1985ـ  1981 دكتىزاي أستاذ جىليد أوشاوا  إيىاش  .12

 1981ـ  1976 دكتىزاي أستاذ أميه عثد الجثاز السلمي  .15
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