
دادـــبغةــــجامع/ةــــالسیاسیالعلومةــــــكلی
)٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٣للعـــاملنشاطات ااالنجازات و(

فيالسیاسیةالعلومكلیةشهدت،الحبیبعراقنافيالتعلیميبالواقعمن اجل النهوض
حیـث،نشـاطات العلمیـةالمسـتوىعلـىواضـحةتحـوالت2012عامبدایةمنذوبغدادجامعة
خطـةوآنیـهرؤیـةووضـعالمجـاالتفـي شـتىنوعیـةطفـراتتحقیـقعلـىعمـادة الكلیـة دأبـت

فـيفّعـالولهـا دور، ملمـوسواقـعذاتالكلیـةخطـةتكـونإناجـلمـنقدماوالسعيمستقبلیة
والمـؤتمراتالنـدواتفـيالعلمیـةبحـوثهمخـاللمـنكلیتنـافـيالتدریسـیةالهیئـةأعضـاءتأهیـل

ندرجهذه االنجازات والنشاطاتعلىاكثرولالطالع.خارجهاأوالجامعةداخلالتي تعقدالعلمیة
: من االنجازاتجانباً ادناهفي 



.النشاطات العلمیة على مستوى الكلیة االنجازات و

یـوم الثالثــاء حواریـةنــدوةبغـدادجامعـة/ اإلعــالمكلیـةمـعبالتعــاونو الكلیـة عقـدت)١
محاضـرةعبداهللاعبدالجبار احمدالدكتوراألستاذالعمیدالسیدفیها ألقى، ٣/١/٢٠١٢

بیـوماألحتفـالاطـارفـي، وذلـك )األمریكياألنسحاببعدالعراقمستقبل(عنوانعلمیة ب
.السیادة

ــة )٢ ــة اقامــت الكلی ــدوة طالبی ــاء ن ــوم االربع ــاون مــع عمــادة ٤/١/٢٠١٢ی ــة بالتع ــوم كلی العل
الوحدة الوطنیة كخیار لتدعیم العملیة السیاسیة في العـراق بعـد خـروج (: السیاسیة بعنوان 

.)القوات المحتلة

حـولعضـو مجلـس النـواب السـید علـي العـالق حاضر فیهاعلمیة الكلیة محاضرة تاقام)٣
.٢٩/٢/٢٠١٢االربعاء یوم) عظمالفكر السیاسي للرسول اال(

یـوم )المعهد الوطني لحقوق االنسان في وزارة حقـوق االنسـان(بالتعاون مع ةكلیالنظمت)٤
حقــوق النشــاطات التدریبیــة فــي مجــالحــول الورشــة الثالثــة ، ١٥/٣/٢٠١٢الخمــیس 
االنسان

اقامت الكلیة في ذكرى استشهاد السید محمد بـاقر الصـدر نـدوة فكریـة حواریـة حـول الفكـر )٥
لسید عبد جاسم ا( فیها َضیفت الكلیة ، ٤/٤/٢٠١٢االربعاء السیاسي للشهید االول یوم 

.الهدف للتطویر االعالميمن مركز) الجزائري



باقامـة معـرض للكتـب ١٢/٤/٢٠١٢بتـاریخ ضمن احتفالیـات یـوم الجامعـةكلیةالشاركت )٦
.اصدارات تدریسیي الكلیة ونشرت بعضًا من 

مـن (تحـت شـعار، و برعایة معالي وزیر التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي السـید علـي االدیـب )٧
الموسـوم السـنوي يالمؤتمر العلمـ، اقامت الكلیة ) عزیز العمل الدیمقراطي في العراقاجل ت

٢٤/٤/٢٠١٢یوم الثالثاء )العملیة السیاسیة في العراقتقویم (بـــــ

مناقشـة اكثـر مـن وتم ٢٥/٤/٢٠١٢یوم االربعاء الكلیة مؤتمرها الطالبي السنويتاقام)٨
.ة الفكریالسیاسیة والطروحات الت الدولیة واالنظمة االمجبحثا طالبیا في ٢٠

رئــیس ورعایــة معــالي مستشــار )الرصــافة النســویةممثلیــة (ت الكلیــة وبالتعــاون مــع اقامــ)٩
دور (بعنـــوان نــدوة علمیـــة الــوزراء لشـــؤون المصــالحة الوطنیـــة الـــدكتور عــامر الخزاعـــي 

.٢٩/٤/٢٠١٢یوم االحد ) الشباب في دعم المصالحة الوطنیة



ــة) رقیــب الدیمقراطیــة(وبالتعــاون مــع منظمــة الكلیــةعقــدت )١٠ یــوم االربعــاء نــدوة حواری
دور (: بعنــوان محاضــرة صــالح عبــد الــرزاق .القــى فیهــا محــافظ بغــداد د، ٢/٥/٢٠١٢

).الحكومات المحلیة في بناء وتعزیز المشروع الدیمقراطي في العراق

معي قسم ضمان الجودة والتقویم الجاعقد قسم ضمان الجودة في الكلیة وبالتعاون مع )١١
الـدكتور سـهیل هاحضر ندوة علمیة ، ٣/٥/٢٠١٢م الخمیس یو في رئاسة جامعة بغداد 

.نجم عبداهللا مدیر قسم ضمان الجودة في الجامعة
ضیفت ،المؤسسات االجنبیةالعراقیة و تعزیز التعاون مابین المؤسسات العلمیة لغرض )١٢

وتــم ،٢٧/٦/٢٠١٢یــوم االربعــاء كلیــة القــائم بأعمــال الســفارة األســترالیة الســید بیتــرال
.تعزیز هذا التعاون واعطاء نبذة تعریفیة عن الكلیة دراسة سبلخالل اللقاء 

.١٧/٧/٢٠١٢بتاریخ ٥٥في االحتفال المركزي لجامعة بغداد للدورة كلیةالشاركت )١٣

تــاریخ السیاســة (بعنــوان السیاســة الخارجیــة للعــراق الكلیــة مــؤتمر موســع حــولتاقامــ)١٤
.١٤/١٠/٢٠١٢یوم االحد )رؤیة العقائدیة والرؤیة الوظیفیةبین الالخارجیة العراقیة 



وبحضـور رئـیس الـدائرة ةلعلوم السیاسیعقد المجلس القانوني لجامعة بغداد في كلیة ا)١٥
ـــة فـــي رئاســـة الجامعـــة الق ـــب . دانونی ـــد المطل ـــدر عب ـــین حی ـــوم االثن ـــة ی محاضـــرة علمی

الوظیفیـة للموظـف الحقـوقي واعـادة العناوین (مناقشة موضوع فیها م ت١٥/١٠/٢٠١٢
.) دراستها

.١٧/١٠/٢٠١٢استقبل السید عمید الكلیة اعضاء الوفد الیاباني یوم االربعاء )١٦
ي في جامعة بغداد ندوة وبالتعاون مع قسم ضمان الجودة والتقویم الجامعكلیةالاقامت )١٧

یـــــوم الثالثـــــاء )م االداء وتطـــــویر المهـــــاراتیاالســـــتاذ الجـــــامعي تقیـــــ(عنـــــوان بعلمیـــــة
١٣/١١/٢٠١٢.

ندوة )معالي دولة رئیس الوزراء واالمانة العامة لمجلس الوزراء(وبرعایة كلیةالتاقام)١٨
القــى فیهــا الســید ریــاض الفیلــي محاضــرة بعنــوان ، ٣/١٢/٢٠١٢یــوم االثنــین نقاشــیة 

.)حكومیاً اً تعهد..ثار السیئة عن الكرد الفیلیین ازالة اال (
غــداد المحتــرم وتحــت شــعار ب)الــدكتور ســعدون الــدلیمي(یــر الثقافــة برعایــة معــالي وز )١٩

ــة  ــة العربی ــة تاقامــ، عاصــمة الثقاف ــدوتها الموســومة الكلی ـــن ــز ال(بــــــ ــایش ســبل تعزی تع
بالتزامن مع االحتفاء ، وذلك ٢٧/١٢/٢٠١٢یوم الخمیس )قوالثقافة الوطنیة في العرا

.٢٠١٣ببغداد عاصمة للثقافة العربیة 
ـــة العلمیـــة )٤٥(و)٤٤(ان العـــددصـــدر)٢٠ ـــوم السیاســـیة لكلیـــة مـــن المجل بتـــاریخ العل

.، وهي مجلة نصف سنویة تعنى بالشؤون السیاسیة٢٨/١٢/٢٠١٢



تــم عقــد اجتمــاع لجنــة عمــداء كلیــات القــانون والعلــوم السیاســیة لكلیــات العــراق فــي كلیــة )٢١
٢٧/٢/٢٠١٣بتاریخالعلوم السیاسیة جامعة بغداد وعلى قاعة الحریة

قامــت كلیــة العلــوم السیاســیة وبالتعــاون مــع قســم ضــمان الجــودة والتقــویم الجــامعي فــي )٢٢
ضــرورة نشــر روح التعــاون للتشــارك فــي رســم مســار (جامعــة بغــداد نــدوة علمیــة تحــت عنــوان  

٢/٤/٢٠١٣یوم الثالثاء المصادف )الجودة وتطبیقها



جامعـة بغـداد خصصـت كلیـة العلـوم السیاسـیة مناهجـًا یتضـمن عـدة ضمن احتفاالت یـوم ) ٢٣
:فقرات متمثلة بالنقاط ادناه 

٢٠١٣-٤-٢بتاریخمعرض للصور من قبل وحدة النشاط الریاضي و الفني *
) قسم النشاط الفني + مكتبة الكلیة (معرض كتاب الصدارات اساتذة كلیة العلوم السیاسیة *

٢٠١٣-٤-٢بتاریخ
٢٠١٣-٤-٨بتاریخاالمانة العامة للمكتبة المركزیة -ركة في معرض الكتاب العلمي المشا*
٢٠١٣-٤-٩بتاریخ اقامة ندوة علمیة في قاعة الحریة وتكریم من هم بمرتبة االستاذیة*
٢٠١٣-٤-١٠بتاریخوحدة النشاط الریاضي و الفني :   فعالیة ریاضیة  *
من طالب كلیة العلوم السیاسیة ) تقبل اجمل لمس( مجموعة :  فعالیة طالبیة   *

وعلــى قاعــة الــدكتور جهــاد ) جامعــة بغــداد(فعالیــة طالبیــة شــعریة احتفــاًال بیــوم الجامعــة االم *
كلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداالحسني 



برعایة االستاذ الدكتور عالء عبد الحسین عبدالرسـول رئـیس جامعـة بغـداد وتحـت شـعار ) ٢٤
ـــا لمســـتقبل افضـــل( ـــات خیارن ـــام) االنتخاب ـــب معـــرض لرســـوم الكاریكـــاتیر اق ـــي عات ـــان عل الفن

٤-١١الى غایة ٤-٧وبالتعاون مع كلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداد  من یوم 

سبل تعزیز (عاون مع كلیة العلوم السیاسیة ندوة فكریة تحت عنوان قام منتدى الفكر وبالتا)٢٥
٢٠١٣-٤-١٤بتاریخوكان ذلك على قاعة الحریة ) الوحدة الوطنیة والدیمقراطیة في العراق

اساتذة العلوم السیاسیة من ضمن نشاطاتها المخصصة احتفاًال بیوم الجامعـة حفل تكریم) ٢٦
٢٠١٣-٤-٢٠االم جامعة بغداد 



ـــداد وتحـــت شـــعار)٢٧ ـــة بغ ـــوم السیاســـیة جامع ـــة العل ـــار (المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي لكلی الخی
٢٠١٣-٤-٢٣)ضرورة سیاسیة ووطنیة للعراق:الدیمقراطي 

العـــراق (وتحـــت شـــعار المـــؤتمر الطالبـــي الســـنوي لكلیـــة العلـــوم السیاســـیة جامعـــة بغـــداد)٢٨
٢٠١٣-٤-٢٤بتاریخ )الدیمقراطي وطن للجمیع

٢٠١٣-٢٠١٢الدور األول للعام الدراسي ٢٠١٣- ٦- ٨انطالق االمتحانات النهائیة )٢٩
لكلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداد وللدراستین الصباحیة والمسائیة



ةالعلمیروع ــالفطات العلمیة على مستوى النشااالنجازات و

: فرع الدراسات الدولیة : اوال 
)دولیةسیاسیةقضایا(عنوانبشهریةدوریةیصدر فرع الدراسات الدولیة في الكلیة 

:عقد فرع الدراسات الدولیة في الكلیة مجموعة من الندوات العلمیة الفصلیة ، وهي كاالتي 
بتــاریخ )والدولیـةةـــاألقلیمیادهاـــــابعالعربیــةالمنطقــةفـيرةــــاألخیلتطـوراتا(.١

٢٩/١١/٢٠١٢
٢٦/١٢/٢٠١١بتاریخ )الدولیةالعالقاتفيالنفطتأثیرمستقبل.٢
١٣/٣/٢٠١٢بتاریخ )والدولياألقلیميومحیطهالعراق(.٣
التنافس األقلیمي والدولي على منطقـة الشـرق األوسـط لمرحلـة مابعـد الحـرب البـاردة(.٤

٨/١/٢٠١٣بتاریخ
١٣/٣/٢٠١٣بتاریخ) الصین القوة الصاعدة(.٥

: فرع الفكر السیاسي : ثانیا 
معاصرةفكریةشؤون(عنوانیصدر فرع الفكر السیاسي في الكلیة دوریة شهریة ب

:كاالتي هيمجموعة من الندوات العلمیة الفصلیة ، و الكلیةفيالسیاسيالفكررععقد ف
٣٠/١١/٢٠١١بتاریخ )فكریةرؤیةالعربیةواالنظمةالشعبیةالحركات(.١
٢٧/١٢/٢٠١١بتاریخ )معاصرةفكریةرؤیةالحسینیةلثورةا(.٢
٢٧/٣/٢٠١٢بتاریخ)العربیةلألنظمهالجدیدةالفكریةلمرتكزاتا(.٣
.٩/١/٢٠١٣االربعاء ) معوقات ومقومات الحكم الصالح في المنطقة العربیة(.٤

: فرع النظم السیاسیة : ثالثًا 
.)سیاسیةدراسات(عنوانبشهریةدوریةیصدر فرع النظم السیاسیة في الكلیة

:عقد فرع النظم السیاسیة في الكلیة مجموعة من الندوات العلمیة الفصلیة ، وهي كاالتي 
٢٨/١١/٢٠١١بتاریخ )العربيالثوراتیعرب()١
٢٨/١٢/٢٠١٢بتاریخ )األمریكياالنسحاببعدالعراق()٢
١٠/١/٢٠١٣بتاریخ) ثقافة المعارض في السلوك السیاسي العراقي ()٣
بتـــــاریخ)انتخابـــــات مجـــــالس المحافظـــــات واثرهـــــا علـــــى توزیـــــع القـــــوى السیاســـــیة()٤

١٢/٣/٢٠١٣



العلمیةوفروعهابالكلیةالخاصةواألداریةالعلمیةالمعلوماتعلىیحتويدلیًال لكلیةادرت صإ

٢٠١٢- ٢٠١٣-٢٠١١مواعالالتي نوقشت لالماجستیر رسائل 

٢٠١٢-٢٠١١العام الدراسي 
حازم علي الشمري٠د٠م٠أم٢٠٠٥النظام السیاسي العراقي في ظل دستور ضیاء عالوي عباس٤٤٣

االتجاھات االساسیة في الفكر السیاسي اللیبرالي مصطفى كامل عبد الحسن٤٤٤
االمریكي المعاصر

د عامر حسن فیاض٠م٠أ

العربي بعد السیاسة الخارجیة االمریكیة تجاه المغرب زمن ماجد عوده٤٤٥
الحرب الباردة وافاقھا المستقبلیة

د سمیر جسام راضي٠م٠أ

د مھدیة صالح٠م٠أالدولة في فكر ابن خلدونتوفیق خلف زیدان٤٤٦

د غیث سفاح متعب٠مم٢٠١١-٢٠٠٢العالقات التركیة السوریة احمد مشعان نجم٤٤٧

الفكریة دراسة تحلیلیة في االطروحات :العنف نبراس محمد حسن٤٤٨
حركة االخوان المسلمین في (االسالمیة المعاصرة 

انموذجا) مصر

د مھدیة صالح٠م٠أ

د عوف عبد الرحمن ٠م٠أ٢٠٠٣الفساد السیاسي في العراق منذعام ایمن احمد محمد ٤٤٩
محمد 

د سعد حقي توفیق ٠أاالسرائیلیة –العالقات التركیة نور راشد عبد اللطیف ٤٥٠

العراق انموذجا( اشكالیة بناء دولة القانونجمیلة عبد الحسین طاھر ٤٥١
٢٠١٠-٢٠٠٣(

د حافظ علوان حمادي ٠م٠أ



٢٠١٣-٢٠١٢
التنافس الدولي واالقلیمي في منطقة بحر قزوین ھشام عدنان وھیب٤٥٢

٢٠١١-١٩٩١
مثنى علي حسین.د.م.أ

االقلیمیة مرحلة مابعد دور الصین في التوازنات رفل ھاشم محمد٤٥٣
الحرب الباردة

غیث سفاح متعب.د.م

حسین علوان حسین.د.أ٢٠٠٣ازمة الحكم في العراق بعد عام نجالء مھدي شریف٤٥٤
المعارضة في ایران دراسة في االتجاھات امجد قاسم محمد٤٥٥

١٩٧٩المعارضة للنظام االیراني بعد 
علي دریول محمد.د.م.أ

سمیر جسام راضي.د.م.أ)٢٠١١- ١٩٩٠(الكویتیة - العالقات العراقیةالجورانيحیدر صبخي ٤٥٦
نزار اسماعیل الحیالي.د.أالتغییر في السیاسة الخارجیة التركیةمازن قاسم مھلھل٤٥٧
امل ھندي الخزعلي.د.م.أالموقف من العولمة في الفكر العربي المعاصرزینب جواد حسین٤٥٨

- ١٩٩٠(البرلمان والنظام السیاسي في مصر عماد رزیك عمر٤٥٩
٢٠١٠(

یاسین محمد العیثاوي.د.م.أ

القدرات العسكریة للصین واثرھا في مستقبل سالم عبد الحسین٤٦٠
مكانتھا الدولیة

غیث سفاح متعب.د.م

) ٢٠١١- ٢٠٠٣(العالقات العراقیة االمریكیة محمد كاظم عباس٤٦١
وافاقھا المستقبلیة

توفیقسعد حقي .د.أ

الوظیفة التشریعیة للجان البرلمانیة الكونكرس احمد مصطفى حسین٤٦٢
االمریكي نموذجا

یاسن محمد العیثاوي.د.م.أ

- ١٩٩٠(الدور السیاسي لحزب هللا في لبنان ھدى احمد حسن٤٦٣
٢٠١٢(

علي دریول محمد.د.م.أ

البرلمني الى النظام السیاسي في تركیا من النظام سندس سرحان احمد٤٦٤
النظام شبھ الرئاسي

علي دریول محمد.د.م.أ

حمید شھاب احمد.د.أازمة المیاه بین دول حوض النیلمثنى محمد تركي٤٦٥
االیرانیة في ضوء البرنامج -العالقات الروسیةرواء علي ناجي٤٦٦

النووي االیراني
حمید شھاب احمد.د.أ

٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١١مواعالالتي نوقشت لاالطاريح

٢٠١٢-٢٠١١العام الدراسي 
الصیني تجاه قارة افریقیا بعد الحرب –التنافس االمریكي سلیم كاطع علي ١٧٥

) السودان انموذجا ( الباردة 
د سعد حقي توفیق ٠م٠أ

د حسین علوان ٠أتجربة بناء الدولة في الخلیج العربي االمارات انموذجا فالح خلف كاظم ١٧٦
رؤیة التیارات العلمانیة العربیة لالطروحات السیاسیة مرتضى شنشول ساھي ١٧٧

للتیارات االسالمیة المعاصرة 
د امل ھندي كاطع ٠م٠أ

الفدرالیة في فكر القوى السیاسیة العراقیة وانعكاساتھا منى حمدي حكمت١٧٨
على حیاة العراقي السیاسیة 

د غانم محمد صالح ٠م٠أ

دور القیادات في االنتقال بالتنمیة السیاسیة في المشرق منتصر مجید حمید ١٧٩
- ١٩٩٠انموذجا العراق ولبنان–العربي دراسة مقارنھ 

٢٠١٠

د بلقیس محمد جواد ٠أ

دراسة النشأة وسیاسات تركیا /حزب العدالة والتنمیة سلمان داود سلوم ١٨٠
الداخلیة والخارجیة 

د ریاض عزیز ھادي ٠أ

د سعدي كریم سلمان ٠م٠أتداول السلطة في الفكر السیاسي االسالمي المعاصر طارق عبد الحافظ عدنان١٨١
تأثیر المبادىء الجیوبولیتیكیة على االدراك االستراتیجي عادل عبد الحمزة ثجیل١٨٢

للوالیات المتحدة االمریكیة بعد الحرب الباردة
نزار اسماعیل الحیالي.د.أ



٢٠١٣-٢٠١٢للعام 

نغم محمد صالح.د.م.أالعنف السیاسي واثره في التحول الدیمقراطي في افریقیاجمال طھ علي١٨٣
غانم محمد صالح.د.أمنھج التغییر السیاسي في فكر الحركات االسالمیةوجیھ عفدو علي١٨٤
احمد عبد عبد الجبار.د.أاالمة–مأسسة السلطة وبناء الدولة ولید سالم محمد١٨٥

هللا
سعدي كریم سلمان.د.م.أاطروحات التجدید في الفكر السیاسي العربي المعاصرمحمود عزو حمدو١٨٦
علي عباس مراد.مزد.أالتسامح في فكر االحزاب السیاسیة العراقیة المعاصرةفاتن محمد رزاق١٨٧
عامر حسن فیاض.د.م.أاالصالح الدیني في الفكر السیاسي المعاصرھادي مشعان ربیع١٨٨
السیاسة التركیة ازاء منطقة الشرق االوسط في المدة خالد موسى جواد١٨٩

)٢٠١٠-٢٠٠٢(الواقعة بین عام
احمد نوري النعیمي.د.أ

دراسة النموذج : التعددیة واثرھا على الوحدة الوطنیةنجم عبد طارش١٩٠
المالیزي

عبد الجبار احمد عبد .د.أ
هللا

واقع بناء الدولة الدیمقراطیة المدنیة في العراق بعد ادریس عبد الزھرةاثیر ١٩١
ومستقبلھا٢٠٠٣

عبد الجبار احمد عبد .د.أ
هللا

دراسة نظریة تحلیلیة لحال الدول العربیة : الدولة الفاشلةاسعد طارش عبد الرضا١٩٢
الحدیثة

عبد الجبار احمد عبد .د.أ
هللا

: االنفاق العسكري وتحقیق التنمیة البشریة المستدامةاكرم جمیل سلمان١٩٣
العراق انموذجا

عبد الجبار احمد عبد .د.أ
هللا



النشاط الرياضي والفنيانجازات 

بطولة الریشة بطولة الشطرنج المفتوحة للطالب والطالبات للدراسات الصباحیة والمسائیة،
لمنتخب الكلیة مع كلیات مجمع ) خماسیة كرة القدم ( بطولة كرة القدة ،الطائرة المفتوحة  

الجادریة برعایة المنظمات لدعم البطولة بالجوائز 

الكلیة مع كلیات مجمع الجادریة برعایة لتدرسي) خماسیة كرة القدم ( مبطولة كرة القد*
.المنظمات لدعم البطولة بالجوائز 

.والمسائیة الصباحیةحة للطالب والطالبات للدراسات بطولة الشطرنج المفتو *
.بطولة الریشة الطائرة المفتوحة

بكرة المنضدة لمنتسبي كلیة المحبةبطولةاقامة وحدة الریاضة الجامعیة والتربیة الفنیة*
العلوم السیاسیة



حصول الكلیة على المركز األول باألعمال الفنیة والفنون التشكیلیة فضًال عن اقامة معرض *
فني تشكیلي 

حصول الكلیة على المركز األول بالساحة والمیدان للسنة الثالة على التوالي على طلبة *
.جامعة بغداد

قسم النشاط الریاضي /بغداد شاركت كلیة العلوم لسیاسیة بالبطولة المقامة من قبل جامعة *
المتعلقة بالشطرنج

حصول كلیة العلوم السیاسیة على المركز االول ببطولة جامعة بغداد بالعاب القوى من بین *
٢٠١٣- ٣- ١٧بتاریخ كلیة مشاركة٢٤



لكلیة العلوم السیاسیةاألنجازات الخدمیة

الدراسیة وتهیأتها بشكل كامل ألستقبال الطلبة العمل على انجاز اعمال الصیانة  للقاعات*
للعام الدراسي الحالي والقادم

أستحداث حدائق جدیدة و أدامة الحدائق الموجودة وتزینها بالزهور من اجل اضفاء اجواء *
.مالئمة للدراسة في كلیتنا 

.اتهاتطویر وصیانة غرف التدریسیین والموظفین وتهیئة كافة مستلزم*



أقامة ممثلیة المصالحة  الوطنیة وبالتعاون مع عمادة كلیة العلوم السیاسیة بفعالیة زراعة *
.مئة شتلة من الزهور بمشاركة طلبة من مختلف محافظات العراق 

.وضع لوحات ألكترونیة أرشادیة للطلبة*

.وذلك من اجل خدمة الطلبةنصب منظومة تصفیة میاة البرادات في الكلیة*

تجهیز الكلیة النشاط الریاضي باجهزة ریاضیة حدیثة*



عمل وبناء نافورات وشالل ماء الضافة لمسة فنیة للباحة االمامیة للكلیة*

عمال الموجزه للكلیةادناه األ
**************************

صبغ غرف موظفین التسجیل
صبغ ملعب الكلیة

صبغ سرداب االقسام العلمیة
صبغ حدائق الكلیة

صبغ القاعات الدراسیة
صبغ وحدة االعالم

************************
كتائب حدید مخزن الكلیة
كتائب حدید خلف العمادة
كتائب حدید قاعة الحریة

كتائب حدید الدراسات العلیا
كتائب حدید المكتبة

كتائب حدید حمامات االداریة
حدید مدخل العمادةكتائب 



عمل ماستك لصیانة القاعات الدراسیة سطح بنایة القاعات الدراسیة
ةعمل ماستك لسطح بنایة العماد

************************
مخزن حدید مجاور قاعات المكتبة) سندویش(عمل سقف 

************************
ن العمید للدراسات العلیااوتغلیف غرف مع

غرفة الحرستغلیف 
تغلیف الوحدة القانونیة
تغلیف مكتب العمید

قاعات وغرف الموضفیین/ تغلیف الدراسات العلیا 
الشؤون العلمیة+ التعضید غرفة + مقرر فرع الفكر ةتغلیف غرف

************************
عمل سقف ثانوي القاعة الریاضیة
عمل سقف ثانوي مختبر الحاسوب

التخطیط والمتابعةعمل سقف ثانوي طابق

************************
صب ارضیة المولدات الكهربائیة

************************

صیانة حمامات االداریة تأسیسات مائیة
صیانة حمامات الطلبة تأسیسات مائیة

************************
نصب برادات ماء في ساحات وطوابق الكلیة

************************



نصب كامرات في ساحات وكراج الكلیة ومرافقها
شراء منظومة مراقبة الكامرات

************************
الدراسیةةللقاع) سندویش(عمل سقف 

************************

شتالت نباتیة مختلفة االشكال واالنواع في حدائق الكلیة
تحدید حدائق الكلیة بشتایكر ملون

************************
ت الدراسیةاعمل سقف ثانوي للقاع

قاعة الحریة+ عمل سقف ثانوي مكتب العمید 
ساتذةاأل+ عمل سقف ثانوي طابق الحسابات 

************************
صبغ ابواب الكلیة

الموظفیین+ ساتذة صبغ غرف األ
************************

یةعمل شالل داخل حدائق الكل
ماء على محیط البحیرةاتعمل نافورة مرش

************************
بوردات سلة وتخطیط الملعب+ صیانات ملعب الكلیة رنكات جدیدة 

ضيتأهیل حمامات النشاط الریا

************************

)))واهللا ولي التوفیق(((


