
 

 

 

 م (2016/2017لكلية القانون والعلوم السياسية للعام الدراسي )  داريالهيكل اال

 اوالً : مجلس الكلية

 التوصيف المنصب االسم ت

ً  العميد وكالة أ.م.د. مفيد نايف تركي 1  رئيسا

 عضوا معاون العميد للشؤون العلمية أ.م.د. مفيد نايف تركي 2

 عضواً  العميد للشؤون االدارية معاون أ.م.د. محمد دحام كردي 3

 عضواً  رئيس قسم العلوم السياسية أ.م.د. هادي مشعان ربيع 4

 عضواً  رئيس قسم القانون م.د. رعـــد فــجــر فتيح 5

 امين المجلس تدريسي محمدد. محمد عبد الوهاب  6

 

 ثانياً : مكتب العميد

 التوصيف االسم ت

 العميدمكتب  محمد فاروق عبد الرزاق 1

 مكتب العميد بيداء خليل دلف 2

 

 ثالثاً : لجنة الترقيات العلمية

 التوصيف االسم ت

 رئيس لجنة الترقيات العلمية أ.د. محمد حردان علي 1

 لجنة سكرتير ال أ.م.د. محمود ابراهيم عبد الرزاق 2

 

 رابعاً : صندوق التعليم العالي

 التوصيف المنصب االسم ت

 رئيس الصندوق العميد وكالة نايف تركيأ.م.د. مفيد  1

ً  معاون العميد للشؤون االدارية أ.م.د. محمد دحام كردي 2  عضواً نائبا

 عضواً  رئيس قسم العلوم السياسية أ.م.د. هادي مشعان ربيع 3

 عضواً  رئيس قسم القانون م.د. رعد فجر فتيح 4

 مقرر الصندوق موظف محمد عبد الكريم حسين 5

 



 

 : ضمان الجودة واالعتمادخامساً 

 التوصيف االسم ت

 مدير شعبة الضمان زياد مطلب مخلف 1

 مسؤول وحدة ضمان الجودة احمد كريم صالح 2

 وحدة تقييم االداء االء حمدي صالح 3

 وحدة الدعم والتدريب رؤى عبد السالم محمد 4

 

 سادساً : المجلة العلمية

 التوصيف االسم ت

 رئيس تحرير المجلة عليد. محمد حردان أ. 1

 مدير التحرير د. محمد عبد الوهاب محمد 2

 

 سابعاً : المكتب االستشاري

 التوصيف االسم ت

 العميد وكالة .... رئيس المكتب أ.م.د. مفيد نايف تركي 1

 عضو المكتب االستشاري أ.م.د. معاذ جاسم محمد 2

 عضو المكتب االستشاري م.د. رعد فجر فتيح 3

 مدير المكتب االستشاري عبد الباسط جاسم محمدد.  4

 عضو المكتب االستشاري م. احمد سرحان سعود 5

 

 ثامناً : الشؤون االدارية

 التوصيف االسم ت

 معاون العميد للشؤون االدارية يدرأ.م.د. محمد دحام ك 1

 مسؤول الوحدة القانونية م.م. حذيفة عادل عبد الكريم 2

 مسؤول وحدة االدارة الكريممعن خالد عبد  3

 مسؤول الصادر والوارد + علي محمد زيدان احمد كريم صالح 4

 مسؤول الملفات + خليل ابراهيم محمد  ايمان عبد السالم شعبان 5

 مسؤول المالك معن خالد عبد الكريم + محمد عبد الكريم حسين 6

 االستعالماتمسؤول  عبد هللا نجم عبد هللا + اياد عبد صالح 7

 مسؤول الوحدة المالية غالب جلوي اسود 8

 امين الصندوق عكرمة جاسم محمد 9



 مسؤول االيرادات زينب حسن مطر 10

 مسؤول الرواتب محمد ناجي محمد 11

 المخازن مسؤول صادق عبود خلف 12

 مسؤول الصيانة والخدمات عدنان احمد شهاب 13

 مسؤول السواق علي حماد عرسان 14

 مسؤول الطباعة رناد صادق محمود 15

 مسوؤل البصمة االلكترونية عمر اسماعيل مخلف 16

 مسؤول الحراسة خميس سعيد وسمي  17

 

 تاسعاً : الشؤون العلمية

 التوصيف االسم ت

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا أ.م.د. مفيد نايف تركي 1

 مدير شعبة التسجيل أ.م.د. ابراهيم خليل عجيمي 2

 مسؤول الوحدة العلمية والدراسات العليا فاطمة الزهراء البتول عبد الواحد خميس 3

 مسؤول وحدة التعليم المستمر اخالص مخلص ابراهيم 4

 مسؤول وحدة الوثائق والشهادات ظافر صكر هاشم + ساهر مخلف حبيب 5

 التسجيل وشؤون الطلبةمسؤول وحدة  عمر اسماعيل مخلف + علي حسين حبيب 6

 مسؤول الوحدة الرياضية والنشاطات الرياضية محمد عبد الكريم حسين 7

 مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة م.م. معتز اسماعيل خلف 8

 مسؤول المكتبة + رؤى عبد السالم محمد ورود خالد محمد 9

 مسؤول المجانية شجن محمود شاكر 10

 قع االلكترونيمسؤول المو زيد خالد حامد 11

 مسؤول شعبة االعالم م.م. ايسر عويد محمد 12

 

 عاشراً : قسم القانون

 التوصيف االسم ت

 رئيس قسم القانون م.د. رعد فجر فتيح 1

 مقرر القسم للدراسات الصباحية أ.م.د. محمد خالد برع 2

 مقرر الدراسات العليا أ.م. معتز علي صبار 3

 

 

 

 



 

 العلوم السياسيةالحادي عشر : قسم 

 التوصيف االسم ت

 رئيس قسم العلوم السياسية أ.م.د. هادي مشعان ربيع 1

 مقرر القسم للدراسات الصباحية م. مهند حميد مهيدي 2

 


