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املقدمة

القانون  كلية  املوقرة،  كليتنا  دليل  االكاديمية  واملعرفة  العلمي  بالشأن  املهتمني  من  الكرام  للقراء  نقدم  أن  يرسنا 
والعلوم السياسية جامعة االنبار للعام 2021 بصيغته اجلديدة، بعد انقطاع طال امده عن اخر اصدار من هذا الدليل 
نتيجة للظروف التي مرت هبا كليتنا واجلامعة نتيجة لعمليات التهجري والنزوح ومن ثم اعقبها الظرف الصحي املتمثل 
يثننا عن مواصلة العطاء واستمرار املسرية  انه ال يزال مستمرا اال إن ذلك مل  بجائحة كورونا الذي وعىل الرغم من 

العلمية والرتبوية وانجاز كل ما من شأنه أن يسهم يف زيادة الرصيد املعريف والعلمي واالرتقاء بمؤسستنا املعطاة.
العلمية للمالك  الكلية وجمهوداهتا  الدليل كأي دليل ال يمكن أن حييط بجميع نشاطات  فيه أن هذا  ومما ال شك 
التدرييس ألن تلك جمهودات اوسع واكرب واكثر من أن حترص يف دليل، اال إننا نطمح أن يكون هذا الدليل بدايًة موفقًة 
فائدة علمية ومعرفية للطلبة سواء يف  ذا  الكلية، ليكون مرشدا  املعلومات عن  وحاويا بشكل معقول ومقبول ألهم 

مرحلة البكالوريوس او الدراسات العليا وكذلك ملن هيتم بحركة التوثيق العلمي واملعريف يف عراقنا احلبيب.
إن هذا الدليل كان نتاجا جلهود العديد من منتسبي الكلية الذين عملوا عىل مجع مادته وتنظيمها ليظهر هذا الدليل 

بالشكل الذي هو بني ايديكم، نسال اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد للجميع.
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اهليكل التنظيمي لكلية القانون والعلوم السياسية
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اعضاء جملس كلية القانون والعلوم السياسية

املنصباللقب العلميالشهادةاالسمت
العميداستاذدكتوراههادي مشعان ربيع1
معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليااستاذدكتوراهسعد ربيع عبد اجلبار2
معاون العميد للشؤون االداريةمدرسدكتوراهحممد عبد الوهاب حممد3
رئيس قسم القانونمدرسدكتوراهنوفل مرشف حردان4
رئيس قسم العلوم السياسيةمدرسدكتوراهعامد رزيك عمر5
امني جملس الكلية مدرسدكتوراهمهند محيد مهيدي6
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عمداء كلية القانون والعلوم السياسية منذ تأسيسها

تاريخ االنفكاكتاريخ املبارشة اسم العميد ت

20012013أ.د. محدي صالح جميد1

20132016أ.د. ماهر فيصل صالح2

20162018أ.د. مفيد نايف تركي3

مستمر2018أ.د. هادي مشعان ربيع 4
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عميد الكلية    

االسم  واللقب : هادي مشعان ربيع نارص النمراوي  
اللقب العلمي : استاذ 

املؤهل العلمي : دكتوراه 
التخصص العام : علوم سياسية
التخصص الدقيق: فكر سيايس
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معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا 

االسم  واللقب : سعد ربيع عبداجلبار عسكر العاين  
اللقب العلمي : استاذ 

املؤهل العلمي : دكتوراه 
التخصص العام : قانون اخلاص

التخصص الدقيق: القانون املدين 
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االسم  واللقب : حممد عبدالوهاب حممد مجيل الزبيدي   
اللقب العلمي : مدرس 

املؤهل العلمي : دكتوراه 
التخصص العام : القانون اخلاص
التخصص الدقيق: القانون املدين

معاون العميد للشؤون االدارية
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رئيس قسم القانون 

  االسم  واللقب : نوفل مرشف حردان احلديثي   
اللقب العلمي : مدرس

املؤهل العلمي : دكتوراه 
التخصص العام : القانون اخلاص
التخصص الدقيق: القانون املدين 
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رئيس قسم العلوم السياسية 

االسم  واللقب : عامد رزيك عمر ربيع النمراوي  
اللقب العلمي : مدرس

املؤهل العلمي : دكتوراه 
التخصص العام : العلوم السياسية

التخصص الدقيق: النظم السياسية     
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امني جملس الكلية

االسم  واللقب : مهند محيد مهيدي صالح الدليمي  
اللقب العلمي : مدرس

املؤهل العلمي : دكتوراه 
التخصص العام : علوم سياسية

التخصص الدقيق: عالقات اقتصادية دولية
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نبذة عن كلية القانون والعلوم السياسية

اإلدارة  كلية  ضمن  كقسم  األمر  بداية  يف  القانون  كلية  تأسست 
واالقتصاد/ جامعة االنبار وكنواة للكلية عام 2000-2001 تنفيذًا 
لوزارة  الثامن  الرأي  هيئة  اجتامع  يف  املتخذة   )12( رقم  للتوصية 
التعليم العايل والبحث العلمي  بتاريخ 2000/6/8، وبعد أن اخذ 
القسم بأسباب النمو والتطور من مستلزمات برشية ومادية ومناهج 
دراسية حتى صار قادرًا عىل النهوض بمسؤولياته العلمية واإلدارية 
مما أهله الن يكون كلية مستقلة بذاهتا بموجب كتاب وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي ذي العدد )9397يف 2002/8/10( ) بعد 
حصول موافقة ديوان رئاسة اجلمهورية السابق(. ومن ثم تطورت 

الكثافة  حسب  والطلبة  التدرييس  املالك  ثلثي  ويمثل  الرمادي  يف  احدمها  شطرين  إىل  نفسها  عىل  وانشطرت  الكلية 
السكانية يف املحافظة، واألخر يف الفلوجة بموجب كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ذي العدد )م و111/5( 
يف 2004/2/28، وصار كل منهام فيام بعد كلية مستقلة بذاهتا احدامها يف الرمادي واالخرى يف الفلوجة بموجب 
األمر الوزاري ذي العدد )ن م3195/3 يف 2006/7/5) ويف عام 2010 تم استحداث قسم العلوم السياسية  يف 
كلية القانون / الرمادي، بموجب كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ذي العدد ) م3 / 4352 يف 10/ 6/ 

2010(  و اصبح اسم الكلية تبعا لذلك ) كلية القانون والعلوم السياسية بدالً من كلية القانون / الرمادي(.



20

رسالة الكلية:
الثقافة القانونية يف ارجاء املجتمع لضامن تطبيق القوانني والنظم  يف اختصاص القانون تتمثل رسالة الكلية بنرش 
ومهنية  بحثية  ومهارات  قانونية  ذهنية  قدرات  يمتلكون  ومدربني  مؤهلني  قانونيني  خرجيني  واعداد  والتعليامت، 
العدالة يف  يتولون حتقيق  املؤسسات احلكومية وغري احلكومية هبم. وهتيئة حمامني  القانونيـة، ورفد  باملهام  للنهـوض 
داخل املجتمع، اذا إن من اولويات الكلية الرتكيز عىل الرصانة العلمية للمواد التي تدرس يف الكلية وتأهيل اخلريج 
تأهيال كامال يف محل هذه الرسالة القانونية . لذلك تقبل الكلية خرجيي الثانوية العامة بفرعيها العلمي واالديب فقط، 
وممن حيملون معدالت عالية، ومن ثم يكون اخلريج مزودًا باملعرفة القانونية ملامرسة اي عمل قانوين أهيل او حكومي . 
وجتدر االشارة اىل أن اخالقيات الوظيفة العامة تدرس ضمن الدراسات القانونية ومن ضمن دراسة القانون االداري 

املتعلق بواجبات والتزامات املوظف العام .
ويف جمال العلوم السياسية تعمل الكلية عىل إعداد الكوادر املتخصصة باملعرفة السياسية وبام يعزز الثقافة السياسية 
والقدرة التحليلية عىل حتديد وتعريف املواقف وعىل الصعد كافة فضال عن القدرة عىل إدارة شؤون الدولة، وربط 

الدراسة النظرية باملعطيات واألحداث السياسية الواقعية .

رؤية الكلية:
العمل عىل إرساء ثقافة قانونية جمتمعية واسعة من خالل نرش الوعي القانوين ورفد املجتمع بكوادر قادرة عىل إرساء 
دعائم العدل واملساواة يف ظل جمتمع مدين .كام تنوي الكلية أن يكون هلا املوقع املتميز واملرموق واملكانة العلمية البارزة 
لتكون مصدر اشعاع ونرباس هيتدى به، من حيث االسس التعليمية العلمية والعملية بام يتناسب مع أصالتها ومكانتها 

ها كلية رصينة ذات تاريخ عريق . بني كليات القانون املتناظرة يف البلد، بعدِّ
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كام تسعى الكلية اىل التميز والريادة يف جمال العلوم السياسية والبحث العلمي بام يتفق ورسالة اجلامعة ورؤيتها. 
وذلك برتصني وتعميق تدريس املعرفة السياسية العلمية بأصول ومبادئ وقواعد وآليات ادارة الشأن العام ) احلكم( 
يف العراق ودول العامل املختلفة عىل املستوى النظري وعىل مستوى املامرسة السياسية وصوال اىل إعداد خمتصني من 
خالل مناهج علمية رصينة وعىل مستوى عاٍل من النضوج العلمي والسيايس خلدمة بلدنا، كام تسعى الكلية اىل تطوير 
العلمي  بالتأهيل  خرجييها  تزويد  خالل  من  السياسية.  العلوم  جمال  يف  االستشارات  وتقديم  العلمي  البحث  مناهج 

والعميل بام يعزز القدرة يف هذا املجال.

أهداف الكلية :
هتدف الكلية اىل إعداد خمتصني يف ممارسة املهن القانونية يف خمتلف جماالت الوظيفة العامة والقيام باألعامل التي 
تتضمن تطبيق احكام القوانني النافذة وإعداد املختصني من ذوي املؤهالت العالية يف خمتلف فروع القانون وتشجيع 
البحث العلمي يف ميادين الدراسة القانونية، وتنشيط احلركة الترشيعية وتطويرها يف الدولة . كام تسعى الكلية اىل توفري 
اساليب  اعتامد  القانونية وذلك من خالل  العلوم  فروع  االبداع يف خمتلف  الطلبة عىل  لتشجيع  املناسبة  العلمية  البيئة 
وبرامج اكاديمية متطورة بام يسهم يف ختريج املالكات املؤهلة واملدربة عىل ممارسة االعامل القانونية والرشعية واالملام 
بأحدث املستجدات يف جمال القانون. واالسهام الفعال يف نرش وتطوير مستويات الثقافة القانونية يف املجتمع من خالل 
الدولة واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية.  القانون ملختلف دوائر  للمتخصصني يف جمال  املحارضات والندوات 
وكذلك تقديم االستشارة القانونية والتخصصية .. كرشح القوانني وإبداء اآلراء القانونية عىل قرارات وأحكام القضاء 

وتقديم املشورة واملعلومة القانونية للراغبني اليها بام حيقق العدالة وإظهار احلقيقة .
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كذلك هتدف الكلية إىل اعداد متخصصني مؤهلني للبحث والتحليل يف دراسة العلوم السياسة مزودين بأسلوب 
التفكري العلمي والقدرة عىل البحث االكاديمي والتقيص عن احلقيقة العلمية يف ميدان الفكر السيايس والنظم السياسية 
والعامل الثالث والدراسات الدولية. واعداد خمتصني للعمل يف وزارة اخلارجية واجلامعات واملنظامت الدولية واالقليمية 
العلمي يف  البحث  والديمقراطية. تشجيع  االنسان  العامة وتدريس حقوق  باإلعالم والعالقات  املتعلقة  والوظائف 
الدولية  العالقة وللمنظامت  الدولة ذات  العلمية لوزارات ودوائر  السياسية. تقديم االستشارات  الدراسات  ميادين 

واالقليمية ومؤسسات املجتمع املدين.
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قسم القانون

حتول  مع  بالتزامن  العام  القانون  قسم  تأسس 
الكلية من قسم يف كلية االدارة واالقتصاد / جامعة 
وباسم  م    2002 سنة  يف  مستقلة  كلية  اىل  االنبار 
القانون  القانون / جامعة االنبار. ويعد قسم  كلية 
احد االقسام  التي احتضنتها جامعة االنبار ليكون 

اقسام  للدارسة يف  القادمني  العلم  لطلبة  منهال عذبا 
الوافدين  الطلبة  حجم  عىل  انعكس  مما  كافة،  العراق  حمافظات  من  الطلبة  بقبول  القانون  قسم  ويتميز  كافة.  كلياهتا 

بالدراسة فيه منذ تأسيسه واىل االن لكي ينهلوا من العلوم القانونية وليكونوا نقطة اشعاع فكري يف بلدهم.
       يستقبل قسم القانون خرجيي الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي واألديب. ويمنح القسم  شهاديت البكالوريوس 
واملاجستري يف القانون. ويرتأس قسم القانون  حاليا الدكتور)نوفل مرشف حردان(  يف حني يشغل الدكتور )عبد رزيج 
القسم ومن خالل  به ايضًا. كام يسهم تدريسيو  العام جلنة علمية خاصة  القانون  القسم و لقسم  اسود( مهمة  مقرر 
املشاركة يف العديد من الندوات العلمية واملؤمترات سواء تلك التي تقيمها الكلية ضمن خطتها السنوية للنشاطات 
العلمية فضال عن  والثناء يف االوساط  نالت االستحسان  ببحوث  املجتمع  او ضمن نشاطات وحدة خدمة  العلمية 
قسم  موقع  وإن  والعامل.  العراق  يف  القانون  كليات  يف  االكاديمية  للمؤسسات  العلمية  االنشطة  يف  القيمة  اسهاماهتا 

القانون يف كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة االنبار/  املوقع الرئايس يف الرمادي.
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مالك قسم القانون

االيميل اجلامعي االختصاص الدقيق االســـم اللقب العلمي  ت

adnan.aljumaili@uoanbar.edu.iq القانون اخلاص أ.د. عدنان ابراهيم عبد استاذ 1

dr.alaa.ali83@uoanbar.edu.iq القانون املدين أ. د. عالء حسني عيل استاذ 2

alasafy2007@uoanbar.edu.iq القانون اجلنائي أ.د. معاذ جاسم حممد استاذ 3

saadrabee@uoanbar.edu.iq القانون املدين أ.د. سعد ربيع عبداجلبار استاذ 4

mahmoud.ibraheem@uoanbar.
edu.iq اصول الفقه أ.د. حممود ابراهيم عبد الرزاق استاذ 5

dr.maher.aldulaimy@uoanbar.
edu.iq القانون الدستوري أ.د. ماهر فيصل صالح استاذ 6

aabdulbaset2@uoanbar.edu.iq القانون املدين أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد استاذ مساعد 7

mkbf88@uoanbar.edu.iq القانون الدويل العام أ.د. حممد خالد برع استاذ مساعد 8

dr.abbasmfrg63@uoanbar.edu.iq املالية العامة أ.م.د. عباس مفرج فحل استاذ مساعد 9

raadfager@uoanbar.edu.iq القانون اجلنائي أ.م.د. رعد فجر فتيح استاذ مساعد 10

arkan_hamed73@uoanbar.edu.iq القانون الدويل العام أ.م.د. اركان محيد جديع استاذ مساعد 11

mutazalisabbas@uoanbar.edu.iq املالية العامة أ.م. معتز عيل صبار استاذ مساعد 12
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layth_salah@uoanbar.edu.iq القانون الدويل العام  أ.م.د. ليث الدين صالح حبيب استاذ مساعد 13

riyadh.2828@uoanbar.edu.iq القانون املدين أ.م. رياض امحد عبدالغفور استاذ مساعد 14

naofal.hardan@uoanbar.edu.iq القانون املدين م.د. نوفل مرشف حردان مدرس 15

adnanalfars@uoanbar.edu.iq اللغة العربية / نقد أ.م.د. عدنان مشعل رشيد استاذ مساعد 16

fadawd57@uoanbar.edu.iq القانون اجلنائي أ.م.د. فاضل عواد حميميد استاذ مساعد 17

zeyadlawi@uoanbar.edu.iq القانون اجلنائي م.د. زياد ناظم جاسم مدرس 18

moh.law81@uoanbar.edu.iq القانون املدين م.د. حممد عبدالوهاب مدرس 19

dissa.mahmuod@uoanbar.edu.iq القانون الدويل العام م.د. عيسى حممود عبيد مدرس 20

ahmedlaw27@uoanbar.edu.iq القانون الدستوري م.د. امحد عودة حممد مدرس 21

anes.jbara@uoanbar.edu.iq القانون الدستوري م.د. انس غنام جبارة مدرس 22

abd712006@uoanbar.edu.iq القانون اإلداري م.د.عبد رزيج اسود مدرس 23

ib.hamood@uoanbar.edi.iq القانون الدويل اخلاص م.د. ابراهيم محود مهنا مدرس 24

starstaastaa911@uoanbar.edu.iq القانون املدين م. طارق عبد العزيز عمر  مدرس 25

mo_9995@uoanbar.edu.iq القانون الدويل العام م. حممد محاد عبد  مدرس 26

huthayfa.almansour@uoanbar.
edu.iq القانون االداري م.م. حذيفة عادل عبدالكريم مدرس مساعد 27
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mo-ja82@uoanbar.edu.iq القانون املدين م. حممد مجال زعني مدرس  28

wd88ea@uoanbar.edu.iq القانون اإلداري م.م. وديع دخيل ابراهيم مدرس مساعد 29

rtaaraw@uoanbar.edu.iq القانون التجاري م.م. اخالص خملص مدرس مساعد 30

wurood.kh.moh@uoanbar.edu.iq القانون التجاري م.م. ورود خالد حممد مدرس مساعد 31

arshad.mosleh@uoanbar.edu.iq القانون اجلنائي م.م. ارشد حامد مصلح مدرس مساعد 32

ziadmtlb115@uoanbar.edu.iq
املالية العامة

والترشيع الرضيبي م.م. زياد مطلب خملف مدرس مساعد 33

احصائية بتدرييس قسم القانون

العدد اللقب العلمي ت
6 استاذ 1

10 استاذ مساعد 2
11 مدرس 3
6 مدرس مساعد 4

33 املجموع
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قسم العلوم السياسية

تأسس قسم العلوم السياسية يف العام الدرايس 2010- 
السياسية/  والعلوم  القانون  كلية  يف  ثاين  كقسم   2011
جامعة االنبار. ويتميز قسم العلوم السياسية بقبول الطلبة 
الطلبة  حجم  عىل  انعكس  مما  كافة،  العراق  حمافظات  من 

الوافدين بالدراسة فيه منذ تأسيسه واىل االن لكي ينهلوا من العلوم السياسية وليكونوا نقطة اشعاع فكري يف بلدهم. 
السياسية   العلوم  قسم  ويرتأس  واألديب.  العلمي  بفرعيها  االعدادية  الدراسة  خرجيي  السياسية  العلوم  قسم  يستقبل 
حاليا الدكتور)عامد رزيك عمر(  يف حني يشغل الدكتور )مهند محيد مهيدي ( منصب مقرر القسم ،و لقسم العلوم 
امليادين  السياسية يف  العلوم  دراسة  علميًا يف  مؤهلة  كوادر  إعداد  اىل   ايضًا. وهيدف  به  السياسية جلنة علمية خاصة 
املختلفة يف الفكر السيايس والنظم السياسية والدراسات الدولية وغريها. ويسعى اىل هتيئة الطلبة املختصني للعمل 
العامة وحقوق االنسان  املتعلقة باإلعالم والعالقات  الدولية واملؤســسات  مستقباًل باجلامعات املختصة واملنظامت 
العلمي يف  البحث  رفع مستوى  الدولة من خالل  لدوائر  العلمية  واملقرتحات  االستشارات  وتقديم  والديمقراطية، 
وشهادة  السياسية  العــلوم  اختصاص  يف  البكالوريوس  شهادة  السياسية  العلوم  قسم  ويمنح  السياسية.  الدراسات 
املاجستري يف اختصاص العلوم السياسية / دراسات دولية، وإن موقع قسم العلوم السياسية يف جامعة االنبار/ كلية 

القانون والعلوم السياسية / حمافظة االنبار/ العراق.
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مالك قسم العلوم السياسية

تفاصيل املالك ت
رئيس القسم / د. عامد رزيك عمر -1

معلومات عن التدريسيني -2

مالحظات اخرى االختصاص 
الدقيق

االختصاص 
العام االسم املرتبة العلمية 

املشغولة ت

hade72-@uoanbar.edu.iq الفكر السيايس العلوم السياسية أ.د. هادي مشعان ربيع أستاذ 1

dr.hameed.fajr@uoanbar.iq تاريخ سيايس العلوم السياسية استاذ مساعد أ.م د. محيد فجر ذبان 2

Rasool.nassar@uoanbar.edu.iq القانون الدويل القانون أ.م د. رسول حسني عيل استاذ مساعد 3

beshero@uoanbar.edu.iq دراسات سياسية العلوم السياسية
أ.م د. بشري هادي عبد 

الرزاق
استاذ مساعد 4
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dr.ahmedpolitics@uoanbar.edu.

iq
الفكر السيايس العلوم السياسية أ.م د. امحد عيل حممد استاذ مساعد 5

daham19-yy@uoanbar.edu.iq دراسات دولية العلوم السياسية أ.م د . حممد دحام كردي استاذ مساعد 6

salam7915@uoanbar.edu.iq دراسات دولية العلوم السياسية أ.م د. سالم داود غزيل استاذ مساعد 7

sa.mo208@uoanbar.edu.iq الفكر سيايس العلوم السياسية أ.م.د. مؤيد جبري حممود استاذ مساعد 8

abdulazizelwi@uoanbar.edu.iq النظم السياسية العلوم السياسية
أ.م.د. عبد العزيز عليوي  

عبد
استاذ مساعد 9

arkan_adwan@uoanbar.edu.iq الدراسات الدولية العلوم السياسية
أ.م.د. اركان ابراهيم 

عدوان
استاذ مساعد 10

emad.omar@uoanbar.edu.iq النظم السياسية العلوم السياسية د . عامد رزيك عمر مدرس 11

jhs-ssia66@uoanbar.edu.iq دراسات دولية العلوم السياسية د. جبار حسن سعيد مدرس 12

mustafa.alwani@uoanbar.edu.iq دراسات دولية العلوم السياسية د. مصطفى جابر فياض مدرس 13

ahmedmashaan@uoanbar.edu.

iq
دراسات دولية العلوم السياسية د. امحد مشعان نجم مدرس 14

muhannadhamd84@uoanbar.

edu.iq

عالقات اقتصادية 
دولية

العلوم السياسية مدرس د. مهند محيد مهيدي 15

shakeraldolimy@uoanbar.edu.iq دراسات دولية العلوم السياسية د. شاكر رزيج حممد مدرس  16
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mazinalsaady@uoanbar.edu.iq دراسات دولية العلوم السياسية م.م. مازن سهمي نصار مدرس مساعد 17

aceraweed@uoanbar.edu.iq الفكر السيايس العلوم السياسية م.م. ايرس عويد حممد مدرس مساعد 18

abeeralazeez85@uoanbar.edu.iq قانون دويل القانون م.م. عبري عيل عبد العزيز مدرس مساعد  19

sa1984her@uoanbar.edu.iq االقتصاد السيايس العلوم السياسية م.م.ساهر خملف حبيب مدرس مساعد  20

aymaneng@uoanbar.edu.iq وراثة جزيئية
تربية وحتسني 

دواجن
م.م.ايمن هاشم عيسى  مدرس مساعد 21

alialhbeeb2019@uoanbar.edu.iq

ماجستري يف مناهج 
واساليب تدريس/ 

طرائق تدريس
تاريخ 

م.م.عيل حسني حبيب
مدرس مساعد 22

احصائية بعدد تدريسيي قسم العلوم السياسية
العدد اللقب العلمي ت

1 استاذ 1
9 استاذ مساعد 2
6 مدرس 3
6 مدرس مساعد 4

22 املجموع
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مكتب العميد 

مدير مكتب العميد / حممد فاروق عبدالرزاق

او  العميد  السادة معاوين  العميد وحتويله إىل مكتب  السيد  بعد عرضه عىل  الربيد  العميد، وتوزيع  السيد  الربيد عىل 
األقسام والشعب حسب العائدية، وحفظ الربيد املوجه للحفظ، واصدرا كتب الشكر والتقدير والشهادات التقديرية 
أعداد  العميد. وكذلك  السيد  بمكتب  الرسية ومراعات رسيتها اخلاصة  الكتب  تنظيم  العميد،  السيد  توجيه  حسب 
املراسالت إجابة الكتب الواردة إىل املكتب السيد العميد، وحترير املذكرات الداخلية ونقل التوجيهات حسب توجيه 
واعداد  للضيوف  املقابالت  تنظيم  و  العميد،  السيد  مواعيد  تنظيم  للعمل  املطلوبة  النامذج  وتصميم  العميد،  السيد 
العميد وراي  السيد  املراد طرحه عىل  واملوضوع  اهلاتف  والعنوان ورقم  االسم  فيه  يذكر  للمقابالت  نموذج خاص 
السيد العميد واجلهة التي يرسل هلا الطلب عىل ان يسجل يف سجل خاص يوحد شهريا إلرساله إىل اجلهات  ذات 

العالقة، اختاذ اإلجراءات  املناسبة حسب الغرض من الزيارة وحسب األمهية.                              
الكلية وال  بالتنسيق مع شعب  الكلية  فعاليات  للمشاركة يف بعض  للدعوات  أعداد  سجل خاص  اىل  باإلضافة 
سيام التغطية اإلعالمية، و تدوين كافة تواريخ  املؤمترات والندوات وورش العمل فضال عن الزيارات امليدانية للسيد 
العميد كوهنا متثل نشاط مهم يورش يف البحث والتطوير، وجتهيز قاعة االجتامع واستقبال املشاركني يف االجتامعات 

بالتنظيم،  يقوم  العميد  مكتب  وواجبات  مهام 
اإلدارية  واألنشطة  املكتبية،  األعامل  كل  عىل  واإلرشاف 
التي تسهل انسياب وسري عمل مكتب العميد بشكل عام  
عرض  ثم  الربيد  وتنظيم  وفرزه  اليومي  الربيد  كاستالم 
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التي يقيمها، وتدوين املالحظات ان وجدت. والعمل عىل توثيق ما ورد إعالميا لريسل حسب التوجيه سواء نرشه 
عىل موقع الكلية أو موقع اجلامعة. والعمل عىل التحديث املستمر للسرية الذاتية للسيد العميد وادخال املتغريات ان 
بوكس  املحفوظات وفتح  البيانات واألوليات وتصنيف  املالئم حلفظ  املكان  اإلدارة وجتهيز  وجدت. وتنظيم حفظ 
فايل لكل صنف، و ترقيم وترميز املحفوظات و أعداد فهرست لتلك ) كتب رسمية او مذكرات او تعاميم الخ (كل 
حسب صنفه. كذلك إحظار امللفات عند الطلب و متابعة أعامل املكتب و حتديد املوضوعات التي حتتاج إىل متابعة و 
أعداد ملف حتت اليد يتضمن كل ما هو مهم و حتديد مفكرة خاصة تدون فيه كافة مواعيد السيد العميد للتذكري، اختاذ  

اإلجراءات املناسبة للمتابعة.  
متابعة اعامل القلم الرسي بإصدار الكتب الرسية اخلاصة بشؤون الكلية يف سجالت خاصة بالصادر الرسي بعد 
ذلك ترسل اىل اجلهة املعنية و استالم الكتب الواردة وتدوينها يف سجل الوارد. و العمل عىل جتهيز بوكس فايل لكل 
من الصادر الرسي والوارد الرسي وملفة الرسي والشخيص . و تنظيم الكتب الرسية ومراعات رسيتها، و االجابة عىل 

الكتب الرسية الواردة بعد اطالع السيد العميد عليها و اختاذ االجراءات املناسبة للمتابعة.
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الشـُـَعب يف الكلية

اواًل: شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي
القانون  كلية  يف  اجلامعي  واألداء  اجلودة  ضامن  شعبة  تأسست   
التنظيمي  اهليكل  حيث  من  مرتبطة   ،2008 عام  السياسية  والعلوم 
بمكتب العميد، وكانت  تسمى يف بداية التأسيس بلجنة األداء اجلامعي، 

ثم تم تغيري اسمها الحقا اىل شعبة ضامن اجلودة واألداء اجلامعي. 
مسؤول شعبة ضامن اجلودة

د. عيسى حممود عبيد

كام تسعى شعبة ضامن اجلودة اىل مَتيز كلية القانون العلوم السياسية بني الكليات يف جودة التعليم العايل والبحث 
العلمي وأداءها العلمي  واالبداعي ودورها يف ضامن جمتمع قانوين امن. تسعى  الشعبة اىل خلق نموذج  القسم امللهم 
لضامن اجلودة واألداء اجلامعي، ونرش ثقافة جودة للتعليم العايل والبحث العلمي يف الكلية، وابراز  قيم، ومبادئ الكلية 
الكلية عىل غرسها كشعارات  إذ تعمل قيادة  الكلية وعالقته مع اآلخرين،   التي حتكم وتوجه سلوك وأعامل جمتمع 

وتقاليد عمل ، وحتض عىل األيامن وااللتزام هبا من قبل أفراد جمتمع الكلية.
هتدف شعبة ضامن اجلودة اىل العمل عىل توافر البنى التحتية حلاضنات اإلبداع  املعريف والفكري واالبتكار، والسعي  
والبحث  التعليم  جلودة  وطنية   معايري  وتطوير  الكلية.  يف  اجلامعي  واألداء  اجلودة  ضامن  يف  القدوة  نموذج  لتحقيق 

العلمي، وكذلك العمل عىل تطوير واعتامد مدونة للسلوك وأخالقيات العمل يف الكلية.
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مهام الشعبة:
األسئلة  دراسة عن مستوى  واعداد  االمتحانات  الطلبة ورصانة  نجاح  نسب  متابعة   : اجلودة  مهام ضامن   : أوال 
االمتحانية باستخراج معامل الصعوبة ومعامل التاميز لألسئلة . ومتابعة  اخلطة السنوية للكلية وما تتضمنه من برامج 
الدرايس لالطالع عىل نسب  العام  هناية  ندوة يف  وتنظيم  واملعوقات.  التنفيذ  نسب  وفعاليات خمططة واالطالع عىل 

التنفيذ وأهم املعوقات.

ثانيا: مهام األداء اجلامعي :
1-  ملفات األداء .ملف تقييم القيادات العليا . تقييم التدريسيني .ملف تقييم املوظفني ملف تقييم أداء الكلية .

2-  إعداد تقارير عن فعاليات الوحدة حسب طلب اجلهات ذات العالقة وكذلك هناية العام ولعرضها يف الندوات 
املتخصصة.

وحدات الشعبة: تتبع الشعبة اربع وحدات هي :-
1.  وحدة ضامن جودة. 2- وحدة تقييم االداء. 3- وحدة التدريب والدعم الفني 4- وحدة جودة املختربات.

مسؤول وحدة تقييم االداء
م.م. زياد مطلب خملف

مسؤول وحدة ضامن اجلودة
م. حممد مجال زعني

مسؤول وحدة جودة املختربات

أ.م.د. امحد عيل حممد

مسؤول وحدة التدريب والدعم الفني

أ.م.د. فاضل عواد حميميد
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ثانيًا - شعبة التسجيل وشؤون الطلبة

مسؤول شعبة التسجيل وشؤون الطلبة
م.م. ساهر خملف حبيب

استحدثت شعبة التسجيل وشؤون الطلبة مع استحداث 
وتتألف  االنبار  جامعة  يف  السياسية  والعلوم  القانون  كلية 
تسجيل  وحدة  هي  وحدات  اربع  من  التسجيل  شعبة 
الصباحية، ووحدة تسجيل قسم  للدراسات  القانون  قسم 
العلوم  قسم  تسجيل  ووحدة  املسائية،  للدراسات  القانون 

السياسية، ووحدة الوثائق والشهادات.
مهام شعبة التسجيل

الدراسة  يف  مركزيا  املقبولني  اجلدد  الطلبة  استقبال   -1
املسائية  الدراسة  يف  للقبول  واملتقدمني  الصباحية 
وحسب التعليامت الصادرة من قبل الوزارة واجلامعة 

لكل سنة.
تدقيق وثائق الطلبة املقبولني من خالل تشكيل جلنة   -2
أي  اكتشاف  عند  اجلامعة  وخماطبة  الوثائق  تدقيق 

خطأ او تزوير الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
اعداد قوائم بأسامء الناجحني يف الدور األول والثاين   -3
لطلبة الصف الرابع كام يقوم بإعداد بطاقة الدرجات 

اجلامعية  األوامر  اصدار  لغرض  طالب  لكل 
للخرجيني لكل عام درايس.

التخرج  بوثائق  املتخرجني  الطلبة  تزويد   -4
التعيني  لغرض  التأييد  وكتب  واجلداريات 

واكامل الدراسة.
تدقيق صحة صدور وثائق التخرج الصادرة من   -5
الذي  والتالعب  التزوير  حاالت  حلرص  كليتنا 
املعنية الختاذ  الوثائق وإبالغ اجلهات  حيدث يف 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
املقبولني  للطلبة  اإلحصاء  بيانات  إعداد   -6
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واملسجلني فعال واملشاركني باالمتحانات النهائية ونسب النجاح والطلبة الذين تم تعديل ترشيحهم واملستضافني 
واملنقولني من وإىل الكلية.

حفظ وأرشفة ما يرد إىل الكلية وما يصدر عنها من كتب رسمية ومنشورات تعليمية ختص التعليامت التي ترد   -7
من اجلامعة وتعميامت الوزارة عىل اجلامعات فيام خيص قبول ومبارشة ونقل واستضافة الطالب.

مسؤول وحدة تسجيل قسم القانون 
للدراسات الصباحية/ عدنان امحد شهاب

مسؤول وحدة تسجيل العلوم السياسية
 مهند فائق حردان

مسؤول وحدة تسجيل قسم القانون 
للدراسات املسائية/ عمر اسامعيل خملف

مسؤول وحدة الوثائق والشهادات
ظافر صكر هاشم
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احصائية بأعداد خرجيي كلية القانون والعلوم السياسية

القسماالناثالذكورالعدد الكيلالعام الدرايست

12004-200318171

القانون

22005-200449454
32006-200547407
42007-200651447
52008-200739336
62009-2008675710
72010-2009634518
82011-2010654916
92012-2011704525

102013-2012765125
112014-2013735320
122015-2014533716
132016-2015664521
142017-2016946826
152018-2017665115
162019-201812710126
172020 -201915410747
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12014-201328235

العلوم سياسية

22015-201422157
32016-2015362610
42017-2016523913
52018-2017624121
62019-2018966828
72020 -20191026636

القسم القانون / مسائياالناثالذكورالعدد الكيلالعام الدرايست

12017/201630273

22018/201718171

32019/201838344

42020 /2019534310
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ثالثًا / شعبة اإلعالم والعالقات العامة:

والعلوم  القانون  كلية  يف  املهمة  احللقات  من  اإلعالم  شعبة  تعد 
والعلمي  الثقايف  الوعي  نرش  مسؤولية  عاتقها  عىل  يقع  إذ  السياسية 
احلقيقية  الواجهة  كوهنا  عن  فضاًل  والطلبة  األكاديمية  األوساط  بني 
بدور  والتعريف  كافة.  وفعالياهتا  لنشاطاهتا  العاكسة  واملرآة  للكلية 
الكلية ورسالتها ، والسعي لبناء صورة إجيابية عن الكلية لدى اجلمهور 
أخبار  من  الكلية  خيص  ما  كل  بنرش  تقوم  كام  واخلارجي.  الداخيل 
عىل  للحصول  والصحفيني  اإلعالميني  مهمة  وتسهيل   ، وإعالنات 
احتياجاته  وتلبية  املجتمع  مع  والتفاعل  بالكلية.  املتعلقة  املعلومات 
وسائل  مع  والتواصل  الدقيقة.  اإلحصائية  واحلقائق  املعلومات  من 
اإلعالم لنرش رسالة الكلية وما تقوم به من خدمات للمجتمع وتنظيم 
اللقاءات واملؤمترات الصحفية للمسؤولني يف الكلية. ومتابعة اجتاهات 
الرأي العام حول أنشطة الكلية وإنجازاهتا املختلفة. وإعداد وإصدار 
الكلية  داخل  وتوزيعها  الكلية  وفعاليات  بإنجازات  املتعلقة  النرشات 
وخارجها.  والتوثيق اإلعالمي جلميع أنشطة الكلية. ومساندة الكلية 

واألقسام يف تنفيذ الفعاليات واملؤمترات.

مسؤول شعبة اإلعالم والعالقات العامة
م.م. ارشد حامد مصلح
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وحدة املوقع االلكرتوني
املوقع  وتنسيق  اإلرشاف  عن  املسؤولة  الوحدة  هي 
املوقع  ملعلومات  الدوري  والتحديث  للكلية  االلكرتوين 
لعكس  والتدريسيني  الكلية  نشاطات  مع  يتناسب  بام 
صورة الكلية ويكون ارتباط هذه الوحدة مع شعبة املوقع 
االلكرتوين يف مركز احلاسبة االلكرتونية يف رئاسة اجلامعة, 
االلكرتوين  املوقع  من  جزء  للكلية  االلكرتوين  واملوقع 
للجامعة. وتساعد الوحدة التدريسيني والطلبة عىل معرفة 
اخر اخبار الكلية والنشاطات العلمية املستقبلية. باإلضافة 
واقسامها  وشعبها  وحداهتا  و  الكلية  عن  معلومات  اىل 
ودوراهتا ومعرفة املناهج الدراسية التي تدرس فيها واسامء 

التدريسيني وبحوثهم املنشورة.
يف  العلمية  الرتقيات  جلنة  العلمية:  الرتقيات  جلنة 

الكلية مسؤولة عن حركة الرتقيات ألعضاء هيئة التدريس 
العلمية  نتاجاهتم  استقبال  خالل  من  الكلية  أقسام  يف 
بإرسال  اللجنة  وتقوم  وإطارحيهم،  ورسائلهم  وبحوثهم 
العراقية  اجلامعات  من  مقومني  خرباء  اىل  النتاجات  هذه 
عىل وفق سياقات معينة حسب التعليامت الواردة من جلنة 
الرتقيات املركزية ، ثم تقوم اللجنة بعد ذلك بدراسة آراء 

مسؤول املوقع االلكرتوين فؤاد مجيل خلف

اخلرباء واملقومني لبيان صالحية تلك النتاجات العلمية 
، وإذا كانت النتائج إجيابية يتم رفعها إىل اللجنة املركزية 
لغرض احلصول عىل موافقتها باملصادقة عىل الرتقية ثم 

رفعها إىل اجلامعة إلصدار أوامر بالرتقيات العلمية .
املهام التي تقوم هبا جلنة الرتقيات العلمية :

هيئة  ألعضاء  العلمية  الرتقية  معامالت  ترويج 
او  مدرس  لقب  عىل  احلصول  يرومون  ممن  التدريس 
يف  املركزية  الرتقيات  جلنة  إىل  استاذ  او  مساعد  استاذ 
رئاسة اجلامعة ، بعد إكامل متطلباهتا ، وحسب الضوابط 
املعمول هبا.  ترويج معامالت الرتقية العلمية إىل مرتبة 
مدرس ، وإىل مرتبة أستاذ مساعد ، بعد إكامل املتطلبات. 
وتدوين  األضابري،  وحفظ  السجالت،  وتنظيم 

املعلومات اخلاصة بأصحاب الرتقيات العلمية.
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جملة الكلية 

جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية 
تصدر  حمكمة  علمية  جملة  والسياسية 
السياسية  والعلوم  القانون  كلية  من 
البحوث  تعنى بنرش  االنبار  يف جامعة 
التخصصات  يف  العلمية  والدراسات 

وختصص  املقارنة  والفقهية  القانونية 
 ISSN 2075-2024  العلوم السياسية التي تردها من داخل وخارج العراق ,هلا ترقيم دويل

و DOI PREFIX : 10.37651  وهي كخطوة جديدة يف طريق الدخول اىل التصنيفات العاملية. 
قد تأسست املجلة يف سنة 2009.  واملجلة نصف سنوية, إذ يصدر  عددين يف السنة، واعضاء اهليئة االستشارية 
للمجلة هم من داخل العراق وخارجه. لقد تم تأسيس جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ملواكبة التطورات 
البحث  التي شهدها ميدان  التطورات  العلمية منها، وكذلك ملواكبة  امليادين وخاصة  العراق يف خمتلف  التي شهدها 
العلمي يف العامل ، اذ حرصت كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار عىل مواكبة هذه التطورات من خالل 
فتح قناة ملواصلة البحث العلمي واالرتقاء به اىل افضل املستويات من خالل اقدام الكلية عىل فتح جملة كلية القانون 
للعلوم القانونية والسياسية. لقد كان لفتح هذه املجلة االثر اهلام يف حتفيز الكوادر العلمية وخاصة التدريسيني منهم 
لالجتاه نحو كتابة البحوث بغية نرشها يف املجلة االمر الذي انعكس بصورة اجيابية اىل بث روح املثابرة العلمية لدهيم . 
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ومل يقترص دور هيئة التحرير عىل حتفيز الكوادر العلمية يف الكلية فحسب, وانام امتد ليشمل خمتلف اجلامعات العراقية 
والدولية, وفعال تكلل هذا الدور بالنجاح من خالل السمعة الطيبة التي حتظى هبا املجلة يف االوساط االكاديمية العراقية 

والعربية وهي تسعى للوصول اىل التصنيف العاملي.
املكتب االستشاري

تأسس املكتب االستشاري القانوين- جامعة االنبار استنادا لقرار جملس اجلامعة املتخذ باجللسة  السادسة بتاريخ 
)2009/2/24( واملقرتن بمصادقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بموجب كتاهبا املرقم )12س/2491( يف 

)2009/9/29( وبارش نشاطه من تاريخ أول اجتامع للهيئة املرشفة املنعقد يف شهر ايلول 2009.
      خيضع املكتب لقانون مكاتب اخلدمات العلمية واالستشارية يف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي رقم 
)64( لسنة 1979، وتعليامت الوزارة رقم )40( لسنة 1992، وبعدها ونظرًا حلصول تطورات يف املكاتب االستشارية 
التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتطور احلياة االقتصادية يف العراق فقد رشع  القانون رقم ) 7 ( لسنة ) 
1997( والتعديل الالحقة عىل هذا الترشيع. ولتسهيل تنفيذ أحكام هذه الترشيعات  أصدرت الوزارة التعليامت رقم 

)128( لسنة 1999 والتعديالت التي تبعتها.
أهداف املكتب:-

والقطاع  الدولة  دوائر  إىل  والتدريسية  والفنية  العلمية  القانونية  واخلربات  واخلدمات  االستشارات  تقديم   -1
االشرتاكي واملختلط وأي نشاط يقدر بأنه معد للقطاع اخلاص.

االسهام يف خدمة املجتمع السيام بعد اتساع اعامل دوائر الدولة وللحاجة املاسة لتوافر اخلربات القانونية.  -2
اإلسهام يف رفع مستوى ممارسة املهنة  القانونية يف العراق .  -3

تبادل اخلربات مع املكاتب املشاهبة واجلهات ذات العالقة داخل العراق وخارجه .  -4
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اعداد الدورات التدريبية القانونية وورش العمل ملختلف اجلوانب القانونية واالدارية .  -5
هبدف  كافة  واخلاصة  العامة  القطاعات  لرفد  القانون  فروع  خمتلف  يف  القانونية  والبحوث  الدراسات  اعداد   -6

االرتقاء بمستوى ادائها .
خدمات املكتب

تقديم االستشارات واخلربات القانونية  للتخصصات كافة ) القانونية واإلدارية ....الخ(  -1
تدريب منتسبي دوائر الدولة يف املجال القانوين من خالل إقامة دورات قانونية تدريبية وورش عمل ملؤسسات   -2
قبل  من  للمواطنني  اخلدمات  أفضل  تقديم  اجل  من  العامة  بالوظيفة  االرتقاء  سبيل  يف  املحافظة  يف  الدولة 

مؤسسات الدولة.
تدريب املحققني وضباط الداخلية عىل تطبيق أحكام قانون أصول املحاكامت اجلزائية وأصول التحقيق اجلنائي.  -3

أبداء الرأي القانوين للموظفني واملواطنني والرشكات التي تطلب ذلك.   -4
التوكل يف الدعاوى املدنية والرشعية واجلزائية كافة املقامة من قبل دوائر الدولة آو األشخاص ضد دوائر الدولة   -5

او األشخاص العاديني والرشكات.
تسجيل الرشكات األجنبية واملحلية.  -6

االسهام يف ايضاح املعنى احلقيقي للترشيعات الصادرة.  -7
اعداد صيغ العقود القانونية لدوائر الدولة والقطاع اخلاص.  -8

اعداد املؤمترات واحللقات الدراسية والندوات القانونية واملشاركة فيها.  -9
10- تقديم االستشارات القانونية واإلدارية اىل مؤسسات وهيئات الدولة كافة يف القطاع العام واخلاص والرشكات 

واألشخاص واملقاولني من اجل ضامن حقوق اجلميع وسيادة القانون يف ظل مبدأ املرشوعية .
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وحدات الكلية

وحدة الشؤون العلمية :
هتدف وحدة الشؤون العلمية اىل النهوض بمجتمع افضل من خالل تسليط الضوء عىل املشاكل التي تعرتهيا يف 
اغلب مفاصل احلياة واجياد احللول الفعالة هلذه املشاكل من خالل البحوث العلمية التي يقدمها السادة التدريسيون 

والتي تنعكس ومن ثم عىل توسيع افاق املعرفة لدى السادة التدريسيني .
تتوىل هذه الوحدة مهام تنظيم ومتابعة انجاز اخلطة السنوية للنشاطات العلمية من ندوات وورش عمل ومؤمترات, 
كام تتوىل الوحدة مهمة انجاز اخلطة البحثية للتدريسيني وارساهلا بشكل دوري اىل رئاسة اجلامعة لتحديثها و االنجازات 
االخرى للسادة التدريسني املتعلقة بالكتب املؤلفة وغريها , كام تتوىل الوحدة العلمية  متابعة الربيد اليومي واالجابة عىل 

الكتب التي ترد من رئاسة اجلامعة عالوة عىل أرشفة وحفظ الكتب كافة الصادرة و الواردة اىل الكلية .

مسؤول الوحدة
م.م. ورود خالد حممد
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مسؤول الوحدة
م. حممد مجال زعني

وحدة الدراسات العليا :
الرقي باملجتمع عرب متييز  العليا اىل  الدراسات  هتدف وحدة 
املحيل  املجتمع  تطوير  يف  يسهم  رائد  وبحثي  وعلمي  ثقايف 
ومؤسسات  التعليمية  املؤسسات  ورفد   , والعاملي  واالقليمي 
كام  العلمية  والكفاءات  العليا  الشهادات  بحملة  كافة  الدولة 
هتدف اىل إعداد كوادر علمية رصينة ومتميزة يف جمال التعليم و 
تزويدها باخلربات الالزمة للوصول اىل مستوى الدول املتقدمة.
وتؤدي الوحدة العديد من املهام تبدأ بإعداد خطة الستقبال 
املتقدمني للدراسات العليا  ومن ثم اصدار امر اداري باملقبولني 
الطلبة  مبارشة  ومتابعة   , بالقبول  اجلامعي  االمر  اىل  استنادا 
وتزويد الطلبة بكتب التأييد ووثائق التخرج , وغريها من الكتب 
التي قد حيتاج اليها طلبة الدراسات العليا يف مسريهتم الدراسية 
الدراسات  يف  املقبولني  اجازات  ومتابعة  خترجهم  اىل  وصوالً 
العليا من املوظفني فضال عن تنظيم االضابري وترتيبها ومتابعة 
الطالب  اليه  حيتاج  ما  وكل   , الطلبة  ومستجدات  تفاصيل  كل 

وحدة  تطلع  كام   , خترجهم  اىل  وصوالً  قبوله  من 
مع  التخرج  منح شهادة  بمتابعة  العليا  الدراسات 
انجاز  متابعة  عىل  .عالوة  الكلية  جملس  مقررية 
ترقني  او  التأجيل  او  بالتمديد  اخلاصة  املعامالت 
القيد . واصدار االوامر االدارية باملناقشة اخلاصة 
الكتب  اجابة  عن  ,فضال  العليا  الدراسات  بطلبة 
الواردة من الوزارة او رئاسة اجلامعة وارشفة كل 

من الصادر و الوارد اخلاص بالوحدة.
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تسعى وحدة التخطيط واملتابعة اىل انجاز املهام االتية:
1-  املشاركة يف إعداد اخلطة السنوية لوحدة التطوير واجلودة 
بالكلية عىل وفق نطاق االختصاص وتعزيز مفهوم التخطيط 

االسرتاتيجي لدى منتسبي الكلية. 
النظم  وفق  عىل  والربنامج  الكلية  رسالة  حتديث  متابعة    -2

واآللية املتبعة.
3-   متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للكلية.

االسرتاتيجية  للخطة  التطويرية  املشاريع  تنفيذ  متابعة     -4
للجامعة.

وتقديم  بالربنامج  الداخلية  اجلودة  نظم  أداء  متابعة    -5
االستشارات الالزمة، التنسيق مع جلنة قياس األداء يف تطوير 
واالختصاصات  واملهام  األعامل  وتنفيذ  األداء  مؤرشات 

واخلطط وحتقيق األهداف للجنة.
واألقسام  اإلدارية  بالوحدات  اخلاصة  املعلومات  مجع    -6

العلمية كافة. 
ومجع  اجلامعة  رئاسة  من  الواردة  الكتب  عن  اإلجابة    -7

إحصائية خاصة باملالك الوظيفي واملالك التدرييس. 

وحدة التخطيط واملتابعة

مسؤول وحدة التخطيط واملتابعة
م.م. ايمن هاشم عيسى 

التخطيط  بوحدة  املتعلقة  املعلومات  حتديث    -8
واملتابعة وإعداد خطة علمية خاصة بالكلية. 

9-  إعداد اخلطة اخلمسية واخلطة العرشية للكلية.
10-   وضع منهاج العمل الصيفي.

التدرييس  الكادر  عن  معلومات  تقديم     -11
وإعدادهم والتغريات اخلاصة بألقاهبم العلمية .

والقاعات  الكلية  ابنية  تقديم معلومات عن    -12
الدراسية ومساحاهتا واستيعاهبا للطلبة.

وعمل  ومساحاهتا  التدريسيني  غرف  اعداد    -13
واعدادهم  الطلبة  قبول  بنسب  سنوية  إحصائية 
النجاح  ونسب  األخرى  للمراحل  الطلبة  واعداد 

والرسوب لطلبة الكلية.
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وحدة البعثات والعالقات الثقافية

الدارسني  السياسية   القانون والعلوم  كلية  الوحدة شؤون طلبة  تتوىل هذه 
تنظيم  وكذلك  واألجنبية  املحلية  اجلامعات  واىل  من  واملوفدين  اخلارج  يف 
وذلك  وخارجها  الكلية  داخل  العلمية  واألنشطة  الثقافية  العالقات 
للنـهوض و االرتقاء بواقـع التعليـم  فـي كلية القانون والعلوم السياسية 
النهوض  هو  الثقافية  والعالقات  البعثات  لوحدة  األسايس  اهلدف  إن   .
الفجـوة  واملجتمع  وجتسري  للجامعة  والكفاءة  اجلودة  العايل من  باملستوى 
التـي تفصلـها عـن دول العــامل املتقدم من خالل املهام التي تقدمها هذه 
الوحدة. و تتلخص مهام شعبة البعثات والعالقات الثقافية باالهتامم  بشؤون 
الطلبة الذين لدهيم بعثات وزماالت, أو إجازات دراسية , من خالل تسهيل 
ما يرومون من أجله، وتنظيـم العـالقـات الثقافيـة والعلميـة داخل الكلية 
وخارجها املتخصصـة يف كـل املجـاالت هبــدف حتقيـق الفائدة القصـوى 
من كـل ما  ُيعرض مـن أنشطة علمية وبحثية ودراسيـة وإيصاهلا إىل  مجيــع 

أقسام  الكلية.

مسؤول الوحدة
م. حممد محاد عبد
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وحدة املكتبة
تعمل وحدة املكتبة عىل زيادة الوعي الثقايف بني طلبة الكلية اجتاه وظيفة املكتبة 
وتوطني فكرة أن املكتبة ليست مكان للكتب فحسب بل مصدر للمعرفة وجعل 
املعارف واملعلومات يف متناول اعضاء اهليئة التدريسية والطلبة واملوظفني واخلرجيني 
و الباحثني بصورة عامة ,كام تشيع ثقافة تطوير القدرات العلمية واملعرفية يف الكلية 

ألهنا تؤمن بأن تطوير العقل االنساين هو السبيل للنهوض والتقدم .
       تتمثل أهم مهام وواجبات املكتبة هي فهرسة وتصنيف الكتب التي تصل اىل 

مسؤولة وحدة املكتبة
م.م. اخالص خملص ابراهيم

املكتبة بعد عملية ادخاهلا بمستند االدخال , ومن ثم ترتيب الكتب عىل الرفوف حسب اقسامها وحسب النظام املعمول 
به يف املكتبة, وإعارة الكتب للمستفيدين منها من طلبة الدراسات العليا واالولية . كام تقوم بإعارة الدوريات احلديثة  
للمستفيدين التي تصل اىل املكتبة . وتقوم ايضا اعارة الرسائل و االطاريح املوجودة يف مكتبة الكلية . وعمل احصائية 
سنوية ودورية خاصة بالكتب والدوريات واملراجع .كام تعمل عىل جرد سنوي للكتب واملراجع .واعادة الكتب التي تم 
اعارهتا حسب مكاهنا عىل الرفوف . وعمل بطاقة )هوية املكتبة( تسهل للطلبة دخول املكتبة ,  ووضع آلية لتجليد الكتب 

بني  مدة واخرى .

وحدة جمانية التعليم
هي الوحدة املسؤولة عن تزويد الطلبة ولكافة 
املساعدة  والكتب  املنهجية  بالكتب  املراحل 
مسؤول الوحدةخالل العام الدرايس عىل ان توثق يف سجالت 

شجن حممود شاكر

وحدة التعليم املجاين مجيع الكتب يف 
الوحدة  فان هذه  الطلبة. وهبذا  ذمة 
بالكتب  الطلبة  رفد  عن  مسؤولة 
واملناهج  املواد  خمتلف  يف  املنهجية 

الدراسية.
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وحدة العيادة القانونية

يف  املبارشة  يف  االنبار  جامعة   / السياسية  والعلوم  القانون  كلية  بدأت 
تطبيق  برناجمها للعيادة القانونية Legal Clinic  يف سابقة هي األويل يف 
القانونية حالة وسطى بني  العيادة  برنامج  يمثل   . العراق  عام 2013 
العلوم القانونية يف شقيها الفكري والتطبيقي. فيهدف الربنامج ايل تعزيز 
اتصال الطالب باحلياة العملية وإتاحة الفرصة هلم لالحتكاك باجلانب 
التطبيقي للقانون وتنمية مهاراهتم العملية. فجاءت فكرة هذا الربنامج 
يف إطار تعاون الكلية مع برنامج العدالة يف متناول اجلميع االمريكي ، 

هبدف األفادة من التجربة العاملية يف إدارة العيادات القانونية. 
طالب  من  جمموعة  شارك  القانونية  العيادة  فكرة  استحداث  بداية  يف 
كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة االنبار يف مسابقة عىل مستوى 
الثاين  املركز  احراز  الكلية  طالب  فاستطاع  العراق  يف  القانون  كليات 
عىل مستوى كليات القانون يف العراق. كام استطاع الفريق نفسه متثيل 
اجلامعات العراقية يف الواليات املتحدة االمريكية. وعىل الرغم من أن 
لكلية القانون عدة جتارب سابقة احتضنت فيها املحكمة الصورية –والتي 
هي بمثابة نموذج آخر للتعليم القانوين العميل ، إال إن الربنامج اجلديد 
يسعى ايل جعل املامرسة أكثر انتظامًا وتراكاًم للخربات، وأكثر تنافسية 
من حيث الطالب املنخرطني هبا، واكثر تنوعًا من حيث املوضوعات 

مسؤول وحدة العيادة القانونية
أ.م.د. عباس مفرج فحل 

املعارصة التي تتناوهلا، واكثر انخراطًا يف البيئة 
القانونية .

ليست  القانونية  العيادة  وموضوعات          
عيل  ثابتة  وليست  احلرص،  سبيل  عيل  حمددة 
املجتمع  اولويات  حتددها  بل  الوقت،  مدار 
واهتامماته، وتتناول حقوق اإلنسان وحرياته، 
سواء أكانت اجتامعية ام اقتصادية ام سياسية. 
القانوين  التعليم  دور  فإن  الصدد،  هذا  ويف 
اإلكلينيكي أن يمزج بسالسة ويرس بني اصول 
القانون االساسية وتطورات فروعه واجتاهاته. 
دول  عدة  يف  القانونية  للعيادة  كان  هنا،  ومن 
حتول  ونقطة  حيوي  دور   - امريكا  ومنها 
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جمتمعية، سواء عىل مستوي التعليم القانوين، اومن ناحية الثقافة القانونية يف املجتمع، ومن ثم سيادة القانون وعدالته.
        وتتوزع مهام الطالب خالل عملهم يف العيادة القانونية حول استخالص املشكلة القانونية التي تواجههم يف القضية 
الواقعية، وحتديد القانون –او جمموعة القوانني- التي تنظم جوانبها )سواء أكانت جوانب موضوعية ام اجرائية(، ثم صياغة 

اسرتاتيجيتهم القانونية.
      ويف اسرتاتيجيتهم القانونية، يتوىل الطالب تقديم وصف مفصل للقوانني املعمول هبا، ومقارنتها بالقضية الواقعية حمل 
البحث، وحتضري جمموعة االدلة التي تؤيد حججهم، وصياغة مذكرة قانونية متزج كل ما سبق. وعليه اسست كلية القانون 
والعلوم السياسية  عام 2013  وحدة أسمتها )العيادة القانونية( وتعد احدى تشكيالهتا االدارية يرشف عليها كادر اداري 
هلا يتوىل االهتامم بموضوعات العيادة وتطوير عملها باالشرتاك مع عامدة الكلية وقد تم بناًء عىل ذلك االتفاق مع عدة 
حمامني متطوعني للعمل ضمن الربنامج . وكان من  اهم املواضيع التي تتحملها العيادة هو تقديم املساعدة القانونية  
للفئات الضعيفة يف املجتمع العراقي . فالعيادة فتحت ابواهبا الستقبال خمتلف االسئلة او االستفسارات سواء للمواطنني 
الكرام او الدوائر الرسمية او غري الرسمية علاًم أن االجابة عن هذه االسئلة او االستفسارات سيتم من قبل اساتذة خمتصني 
.كام وأن العيادة مستعدة لتبني قضايا االرامل و االيتام واملتعففني الذين ال يقدرون عىل توكيل حمام من خالل تكليف 

حمامني متطوعني حتت ارشاف و متابعة العيادة لغرض انجاز قضاياهم او معامالهتم.
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وحدة  االرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي
دور وحدة  االرشاد والتوجيه الرتبوي  يف الكلية  هو لتقديم املساعدة 
منها  االولية  الدراسية  مستوياهتم  اختالف  عىل  الطلبة  لكل  الدورية 
التدريسيني  عن  فضال  ايضا.  واملسائية  الصباحية  وللدراسة  والعليا 
واملوظفني . تلك  املساعدة التي جتعلهم قادرين عىل ختطي املصاعب 
فان لشعبة االرشاد  النفسية والرتبوية واالجتامعية وغريها. ومن هنا 
النفيس والتوجيه الرتبوي هدف ورسالة تؤدهيا لتحقيق افضل النتائج 
هتتم  النفيس  والتوجيه   الرتبوي  االرشاد  وحدة  ولكون  واملخرجات 
عن  فضال  اجلامعة(  )يف  املسرتشدين  االفراد  لدى  الذات  حتقيق  يف 
التوافق النفيس واالجتامع الرتبوي, واملساعدة املمكنة يف التخلص من 
املشكالت التي تواجههم حتصيليا وتربويا ومهنيا واجتامعيا. لذا هتدف 

هذه الوحدة يف كلية القانون والعلوم السياسية اىل :
        1- إعداد طلبة الكلية للحياة الرتبوية وفقا لالنضباط اجلامعي 
مسلحا باإليامن والعلم واملعرفة ليصبحوا قادرين  عىل بناء جمتمع صالح 
ذا وعي وثقافة من خالل االفادة من اخلدمات اإلرشادية يف بناء خطط 

تنموية تفيد املجتمع. 
2- استقبال الطلبة اجلدد وهتيئتهم وإعدادهم للحياة اجلامعية وتعرفهم 
والسيام  ومستوها  يتناسب  بام  واالكاديمي  احلضاري  بشكلها  عليها 

مسؤول الوحدة 
د. مصطفى جابر فياض

عن  فضال  فيها.  االوىل  الصفوف  من  للطلبة 
حتقيق مستوى الطموح االجتامعي واملهني لطلبة 

الصفوف الرابعة واملقبلني عىل التخرج.  
النفسية  املشكالت  اهم  عىل  التعرف   -3
والسلوكية التي وقع فيها كل من ينتمي للجامعة 
من )طلبة . موظفني . اداريني . عاملني(. وهيدف 
من  هلم.  املمكنة  بالرسعة  املساعدة  تقديم  اىل 
خالل اخضاعهم اىل مقابالت ارشادية قائمة عىل 

اسس علمية. 
4- توفري الظروف النفسية واالجتامعية للدراسة 
بمستوى  االرتقاء  عىل  الطلبة  ملساعدة  املناسبة 

علمي إىل أقىص درجة ممكنة. 
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والنفسية  العلمية  اإلرشادية  باملعلومات  الطلبة  تزويد   -5
مواجهة  يف  املهارات  اكتساب  يف  تفيدهم  التي  واالجتامعية 

وحل املشكالت التي تعرتضهم وفقا لقدراهتم وإمكانياهتم.
6- تقديم النصح واملشورة النفسية واالجتامعية التي تسعى 

إىل تنمية الطلبة نفسيا واجتامعيا. 
7-االهتامم بدراسة بعض السلوكيات والظواهر السلبية التي 
قد تؤثر يف سري الطلبة دراسيا وعمل طرق الوقاية والعالج 

هلذه السلبيات.  
8- متابعة الظروف املصاحبة للعاملني يف اجلامعة التي تسبب 

اضطرابات نفسية وسلوكية وتقديم افضل املقرتحات حوهلا.
اجلامعة  اىل  ينتمون  النفيس ملن هم  التثقيف  العمل عىل   -9
خالل  من  النفسية  الوقاية  مستويات  اعىل  حتقيق  اجل  من 
املطبوعات  من  وغريها  النفسية  وامللصقات  الكراريس 

الالزمة لذلك. 
10- بتوجيه الطلبة  إىل بعض األنشطة الطالبية التي يميل 

إليها الطلبة  لإلفادة من أوقات الفراغ. 
و لشعبة االرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي يف اجلامعة رسالة 

هي:
من  فيها  والعاملني  اجلامعة  لطلبة  مالئمة  ظروف  اجياد   -1

اجل حتقيق مستوى عال من االستقرار النفيس الشخص ويف 
اطار اجتامع اجلامعة . 

داخل  واملهني  واالخالقي  النفيس  التوازن  روح  خلق   -2
اجلامعة.  

3-العمل عىل توجيه نظر الطلبة والعاملني لوجود مكان يف 
اجلامعة قادر عىل حل املشكالت التي يعانون منها.

أما املشكالت التي هتتم هبا شعبة االرشاد النفيس والتوجيه 
الرتبوي

فيام خيص طلبة اجلامعة هتتم الشعبة باملشكالت :
النفسية   /  التحصيلية  / االخالقية / مشكالت النظام العام

 فيام خيص العاملني يف اجلامعة هتتم الشعبة باملشكالت :
النفسية   /  االخالقية    /  االداء   /  التفاعل العام   / 

النظام االداري
تراعي الوحدة بعض الواجبات وهي:

الطلبة   يعطيها  التي  املعلومات  يف  اخلصوصية  1-مراعاة 
رسية. 2-حل  أو  شخصية  معلومات  كانت  سواء  للمرشد 
املشكالت االجتامعية والسلوكية والرتبوية بكل رسية تامة. 
التي هتدف إىل خدمة  واستقبال املقرتحات اإلجيابية واآلراء 

الطلبة.
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وحدة املوارد البشرية
عىل  االرشاف  ومنها  عديدة  البرشية  املوارد  وحدة  مهــام 
منتسبي الكلية من املوظفني ومراقبة دوامهم وانضباطهم والتزامهم 
بالكلية.  اخلاصة  واملراسالت  الربيد  استالم  كذلك  بالتعليامت. 
التابعة  والوحدات  بالوحدة  اخلاص  الربيد  وإجابة  الربيد  ومتابعة 
خيص  فيام  واملوظفني  التدريسيني  السادة  استحقاق  ومتابعة  هلا. 
أجراء  وكذلك  استحقاقه.  حسب  وكل  والرتفيعات  العالوات 
صحة صدور لألوامر اجلامعية والوثائق الدراسية للمنتسبني. فضاًل 
عن إعداد سجل املالك والذي يتضمن معلومات عن املنتسبني كافة 
من التدريسيني واملوظفني. كام متل عىل إعداد سجل املوارد البرشية 
والتي  كافة  هبم  اخلاصة  املعلومات  وتثبيت  واملوظفني  للتدريسيني 
الوظيفي،  عنوانه  او  العلمي  ولقبه  املنتسب وشهادته  اسم  تتضمن 
،وتاريخ  الوظيفي  العنوان  او  العلمي  اللقب  اكتسابه  وتاريخ 
مبني  واملوظفني  للتدريسيني  العالوات  سجل  واعداد  املبارشة. 
وتاريخ  واملرحلة  الدرجة  عىل  حصوله  وتاريخ  املنتسب  اسم  فيه 
ملنح  شهريا–  اداري  أمر  واصدار  العالوة  او  للرتفيع  استحقاقه 
اعداد  كذلك  استحقاقه.  تاريخ  حسب  السنوية  العالوة  املنتسب 
اجور  املؤقت واملوظفني بصفة  املالك  باملوظفني عىل  سجل خاص 
يومية عىل مالك الكلية وتثبيت املعلومات اخلاصة هبم. ومتابعة دوام 
التدريسيني واملوظفني وتنفيذ تعليامت قانون اخلدمة املدنية بحق من 

ينقطع عن الدوام . عالوة عىل إصدار األوامر اإلدارية 
االعتيادية  اإلجازات  الكلية  منتسبي  بمنح  اخلاصة 
أحكام  مراعاة  مع  استحقاقاهتم   وحسب  واملرضية 
و  املعدل.   1960 لسنة   24 رقم  املدنية  اخلدمة  قانون 
الصادرة  والتعليامت  اجلامعية  اخلدمة  قانون  أحكام 
واملوظفني  التدريسيني  أعامر  متابعة  ثم  بموجبهام. 
الصادرة واملحفوظة يف  أعامرهم  تثبيت  قرارات  حسب 
ملفاهتم الشخصية ومفاحتة رئاسة جامعة بغداد لغرض 
رقم  اجلامعية  اخلدمة  قانون  وفق  التقاعد  عىل  إحالتهم 
املوحد   التقاعد  وقانون  للتدريسيني  لسنة2008.    23
للموظفني  وإصدار أوامر االنفكاك  .طبــــاعة الربيد 
اخلاص بوحدة املوارد البرشية باإلضافة اىل طباعة الربيد 

بشكل يومي حرصًا عىل رسعة االجابة .

مسؤول وحدة املوارد البرشية
معن خالد عبدالكريم
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وحدة احلسابات

        تتوىل وحدة احلسابات تنفيذ السياسات و املهام املتعلقة 
بالشؤون املالية و كل ما له صلة باألعامل و النشاطات التي تنفذها 
الكلية و تتطلب التمويل املايل, و تقع عىل عاتق الوحدة املالية اعداد 
الرقابة  ديوان  اىل  الوحدة  اعامل  ختضع  و  للكلية,  السنوية  امليزانية 
مستندات  عىل  والتوقيع  تنظيم  الوحدة,  هذه  مهام  ومن  املالية. 
مستندات  وتوقيع  املحاسبية  القيود  تنظم  كام  كافة.  الرصف 
باستخدام  ومراقبتها  كافة  باملستندات  االحتفاظ   ، كافة  القيد  
سجل حماسبة ، جرد الصندوق وتوقيع حمرض اجلرد، واالحتفاظ 
،تنظيم  القاصات  مفاتيح  من  ونسخ  واالختام  الصكوك  بدفاتر 
وااليرادات  واالمانات  السلف  وحتليل  املحاسبية  السجالت 
عملية  كل  قبل  التخصيص  توفر  تأييد  كذلك   ، والتخصيصات 
تنظيم  واالهداء،  الشطب  عمليات  تنظيم  عن  فضال   ، رصف 
الكشوفات التحليلية  وموازين املراجعة كافة، واعداد احلسابات 
اخلتامية وسجل التوحيد  ، ثم توقيع مجيع استامرات املحارضات 

مسؤول وحدة احلسابات
قاهر حممد نجم

االضافية ، والتأكيد عىل توفري التخصيص قبل 
عملية رصف وجرد الصندوق ، وتنظيم القيود 
املحاسبية كافة وتوقيع مستندات القيد، عالوة 

عىل اعداد سجالت الرواتب للمنتسبني.
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وحدة الصيانة

ترتبط وحدة الصيانة بالسيد معاون العميد للشؤون االدارية واملالية. 
متطلبات  بإنجاز  هو  واخلدمات   الصيانة  وحدة  انشاء  من  اهلدف  إن  إذ 
االقسام كافة وسد احتياجاهتم وتوفري التسهيالت هلم كافة قدر تعلق االمر 
)النقل-الصيانة-الزراعية- اختصاصه  حسب  وكل  الوحدة  بمنتسبي 
الدفاع املدين-النجارة-احلدادة-اخلدمة-البدالة-الصحيات-الكهرباء(. 
إن أهم مهام الوحدة هي  صيانة موجودات الكلية من أثاث وكهربائيات 
األصول  حسب  منه  العاطل  واستبدال  إصالح  .كذلك  تكييف  وأجهزة 
واملعدات  األجهزة  صيانة  مهامها  من  ان  كام  قانونًا.  عليها  املتعارف 
عىل  وتوزيعها  الكهربائية  املنظومة  عمل  آلية  ضبط  عن  فضال  ميكانيكيا, 
أقسام الكلية ومرافقها وتأهيل املستحدث منها من تأسيسات عامة بسيطة 

والعمل عىل صيانة مولدات الطاقة الكهربائية املوجودة وإدامتها دوريا

مسؤول وحدة الصيانة
عبداهلل نجم عبداهلل
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الوحدة القانونية

تتوىل الوحدة القانونية إبداء وتقديم الرأي القانوين اىل عامدة الكلية 
يف  وكذلك  الكلية  ومنتسبي  اساتذة  من  اليها  تقدم  التي  الطلبات  يف 
قبل  القانون  مع  توافقها  مدى  لبحث  العامدة  تقدمها  التي  احلاالت 
كافة  القانونية  االختصاصات  يشمل  الرأي  ابداء  إن  عىل  تنفيذها 
إىل  واستنادا  مدنية  أو  انضباطية  إجراءات  أو  خمتلفة  عقود  إبرام  من 
العقود  تنظيم  القانونية  الوحدة  تتوىل  كام   . النافذة  املعنية  القوانني 
إجيار  كعقود  مواضيعها  وبمختلف  فيها  طرفا  الكلية  تكون  التي 
الدراسات  طلبة  بحوث  إكامل  وعقود  العمل  وعقود  الكلية  مواقع 
العليا ضمن آلية التعاون بني الكلية واملؤسسات احلكومية األخرى. 
تقديمها  املطلوب  الضامنة  الكفاالت  بتنظيم  الوحدة  تقوم  وكذلك 
الدراسات  مثل كفاالت طلبة  النافذة   والتعليامت  القوانني  بموجب 
العليا املجازين دراسيا داخل العراق وكفاالت طبلة الدراسة األولية 
الصباحية واملسائية وكذلك كفاالت طلبة الدراسات العليا املقبولني 
عىل القناة العامة الضامنة للمحافظة عىل أموال الدولة التي تكون حتت 
ترصف الطالب خالل مدة الدراسة . عالوة عىل متابعة أعامل اللجان 
اقرتاهنا  بعد  توصياهتا  تنفيذ  ومتابعة  الكلية  تشكل يف  التي  التحقيقية 
بمصادقة السيد عميد الكلية او السيد رئيس اجلامعة او معايل الوزير 

مسؤول الوحدة
م.م. زياد مطلب خملف

قسم  مع  والتنسيق  الصالحيات  بحسب 
بشـأن  اجلامعة  رئاسة  يف  القانونية  الشؤون 
ذلك , وكذلك متابعة الدعاوى القضائية التي 
تقام من قبل الوحدة للمطالب بحقوق الكلية  
لدى الغري او متثيل الكلية للدفاع عن حقوقها 
او  قبل اجلهات  الدعوى من  يف حال حتريك 
قرارات  تنفيذ  ومتابعة  االخرى  االشخاص 
لدى  الدعاوى  بشأن  الصادرة  االحكام 
تتوىل  واخريا  املختصة.   التنفيذ  مديريات 
القانونية متابعة ما للكلية من امالك  الوحدة 
من  هبا  يتعلق  وما  واالكشاك  احلوانيت  مثل 

اجراءات قانونية كافة.
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وحدة األنشطة الطالبية

        تقوم وحدة االنشطة الطالبية بعمل دورات توعوية تشمل 
اجلوانب الثقافية واإلبداعية من شعر ولقاءات وندوات هتدف إىل 
ومنتسبيها من جهة وبني عدد  الكلية  االحتكاك بني طالب  زيادة 

من الضيوف واملبدعني من قطاعات خمتلفة من جهة أخرى.
طالب  بني  العلمية  املسابقات  بإقامة  الوحدة  مهام  وتتلخص 
الكلية, والعمل عىل رفع روح املنافسة بني الطالب وذلك باملشاركة 
يف املسابقات الثقافية يف إطار: التنافس داخل الكلية واملنافسة داخل 
املسابقات  إقامة  كذلك  العراقية.  اجلامعات  من  وغريها  اجلامعة 
الرياضية املتنوعة بني طالب الكلية من دوري تنس الطاولة ودوري 
كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة هبدف نرش النشاط 
يف  الطالب  من  املتميزة  العنارص  اختيار  و  الطالب  بني  الريايض 

املسابقات الثقافية والرياضية الداخلية لتمثيل الكلية يف املسابقات
املركزية املختلفة )الرياضية والثقافية( التي ينظمها قسم شؤون 
الطلبة عىل مستوى اجلامعة. عالوة عىل إقامة دورات رياضية بني 
منتسب الكلية إلجياد نوع من التالحم واالنسجام بني مجيع منتسبي 

واجتامعًيا،  ثقافًيا،  الطالب  إعداد  الكلية. 
واملساعدة  املواهب  واكتشاف  وفنًيا،  ورياضًيا، 
عىل تنميتها وتطويرها. اإلسهام يف بناء شخصية 
وفنًيا  ورياضًيا،  واجتامعًيا،  ثقافًيا،  الطالب 
املحبة  املتزنة  الشخصية  لتحقيق  وتوجيهه؛ 
لوطنها وقيادهتا. إذكاء روح التنافس الرشيف، 
بزمالئهم  االجتامعية  العالقات  وتقوية 
وأساتذهتم وجمتمعهم، وعمل مسابقات شهرية 
تشمل  توعوية  دورات  عمل  وسنوية.  وفصلية 
الثقافية واإلبداعية من شعر ولقاءات  اجلوانب 
وندوات. فضال عن ترشيح من يمّثل الكلية من 

الطالب/الطالبات يف املسابقات اجلامعّية.

مسؤول وحدة االنشطة الطالبية
عبداللطيف داوود موسى
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وحدة املخازن

ترتبط وحدة املخازن إداريًا بالسيد املعاون االداري الكلية، وتتوىل مهام اإلرشاف عىل جتهيز األقسام والوحدات 
واملراكز واملختربات والقاعات الدراسية، وتوقيع مستندات اإلدخال واإلخراج املخزين. التوصية بشطب املواد التي 
اختاذ  لغرض  الراكدة؛  باملواد  الكلية  عامدة  وإعالم  بذلك.  اخلاصة  اإلدارية  األوامر  إصدار  بعد  إتالفها  أو  بيعها  يتم 
اإلجراءات الالزمة واألصولية هلا. املوافقة عىل استالم املواد التي يتم إعادهتا، واستحصال املوافقة عىل جتهيزها إىل 
بقية األقسام والوحدات عند احلاجة إليها. اختاذ اإلجراءات األصولية بشأن املواد املستهلكة، واستحصال املوافقات 
األصولية بشأهنا  .  تسّلم املواد الواردة إىل الكلية من خالل جلنة املشرتيات.    إعداد القوائم باملواد املستهلكة والتي يتم 
تسّلمها من األقسام والوحدات. إجراء جرد كامل ألقسام الكلية من )أثاث وأجهزة كهربائية وإلكرتونية ومولدات(.   

تنظيم وحفظ أرشيف اجلرد لطلبات األقسام.

مسؤول وحدة املخازن
حممد عبدالكريم حسني
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وحدة استعالمات وامن الكلية :

واالتصال  التواصل  تأمني  كذلك  للكلية.  واالستقرار  االمن  حتقيق  اىل  الكلية  وامن  االستعالمات  وحدة  هتدف 
املستمر مع اجلهات االمنية  التي هلا عالقة بأمن مؤسساتنا التعليمية . و يمكن وصف مهام هذه الوحدة بااليت :

1- محاية املباين وتأمينها بعد انتهاء الدوام . 
2-انتشار عنارص املتابعة  للمراقبة واالرشاف عىل استقرار الكلية من الناحية االمنية داخل احلرم اجلامعي. 

3- األرشاف عىل سجل احلضور واالنرصاف اخلاص بزوار ومراجعي الكلية.
4- القيام بدور املرشد والترشيفات جلميع الزائرين يف املناسبات املختلفة . 

5- لتأكد من الضيوف القادمني اىل الكلية من عدم محلهم ألي سالح وتفتيش احلقائب.   
6- متابعة املشاكسات واالعامل غري القانونية  للطالب والطالبات وعدم التدخل اال بموافقة العامدة والقسم .

7-متابعة  الطلبة املخالفني للزي املوحد ومنع محل اجهزة التصوير بحسب التعليامت النافذة.. 
القيام بكل ما من شأنه املحافظة عىل امن الكلية وسالمة افرادها ومنشآهتا. وااللتزام بكل ما يكلف به من   -8

توجيهات واوامر تصدر من عميد الكلية واملعاون االداري.

مسؤول وحدة االستعالمات وامن الكلية
مهند مخيس حممد
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اصدارات الكلية / الكتب املؤلفة

اسم املؤلفسنة النرشعنوان الكتابت

أ.د. هادي مشعان ربيع2009دراسات يف الديمقراطية وحقوق االنسان1

أ.د. هادي مشعان ربيع2010التحديث يف اليابان واثره يف تطور الفكر السيايس2

3

الفكر السيايس الياباين / دراسة يف ابرز التيارات 

الفكرية )2000-1868(
أ.د. هادي مشعان ربيع2019

2019التمكني السيايس ملحافظة االنبار ) مشرتك (4

جمموعة مؤلفني / أ.د. هادي مشعان ربيع / 

أ.م.د. امحد عيل حممد / عامد رزيك عمر/ اركان 

ابراهيم عدوان / أ.م.د. عبدالعزيز عليوي عبد

5
الضامنات الدستورية للمكلف يف املجال الرضيبي / 

دراسة مقارنة
أ.م.د. عباس مفرج فحل2016

أ.م.د. عباس مفرج فحل2016الرضيبة عىل الرواتب واالجور واملخصصات6

م.م. وديع دخيل ابراهيم2019تعاظم دور السلطة التنفيذية يف ترشيع القوانني7

أ.د. حممود ابراهيم عبدالرزاق2016علة الربا يف الفقه االسالمي/ دراسة مقارنة8
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9

داللة تقرير النبي حممد ) صىل اهلل عليه وسلم ( 

الختالف اجتهاد الصحابة ) ريض اهلل عنهم ( 

واثرها يف اختالف الفقهاء

أ.د. حممود ابراهيم عبدالرزاق2017

10
الترصفات الواردة عىل حصة الرشيك يف رشكة 

التضامن / دراسة مقارنة
م.م. ورود خالد حممد2018

م.م. اخالص خملص ابراهيم2015تنازع القوانني بشان سندات الشحن االلكرتونية11

أ.د. عالء حسني عيل2011عقد بيع املباين حتت االنشاء12

أ.د. عالء حسني عيل2011االنفرادية يف سياق االلتزامات التعاقدية13

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2010ابرام العقد عرب االنرتنت14

15
تنازع االختصاص القضائي الدويل يف املنازعات 

التجارية االلكرتونية / دراسة مقارنة
أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2014

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2015املفيد يف رشح قانون املرافعات املدنية العراقي16

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2015املفيد يف رشح قانون االثبات العراقي17

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2016املفيد يف رشح قانون التنفيذ العراقي18

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2016املفيد يف رشح قانون التجارة العراقي19
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أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2017املفيد يف رشح القانون املدين العراقي20

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2018منهجية البحث االكاديمي يف الدراسات القانونية21

أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2018املفيد يف رشح قانون التضمني العراقي اجلديد22

23
املفيد يف ضوابط تشكيل وعمل جلان التحقيق 

االدارية يف املؤسسات الرسمية العراقية
أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2019

24
املفيد يف التعاقد واالثبات بالوسائل االلكرتونية 

املعارصة / دراسة مقارنة
أ.م.د. عبدالباسط جاسم حممد2019

25
اجلراحة التجميلية ومسؤولية الطبيب املدنية الناشئة 

عنها / دراسة مقارنة
أ.م. رياض امحد عبد الغفور2016

ا.م.د. رعد فجر فتيح 2016الظروف االستثنائية واثرها يف الوظيفة العامة 26

ا.م.د. رعد فجر فتيح2016رشح قانون اصول املحاكامت اجلزائية ج271

ا.م.د. رعد فجر فتيح2016رشح قانون اصول املحاكامت اجلزائية ج282

29
االصل واالستثناءات يف قانون اصول املحاكامت 

اجلزائية 
ا.م.د. رعد فجر فتيح2016

ا.م.د. رعد فجر فتيح2020الوجيز يف رشح قانون اصول املحاكامت اجلزائية 30
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31
تغري اليشء وأثر يف الترصفات والوقائع القانونية

دراسة مقارنة
د. حممد عبد الوهاب حممد2018

د. حممد عبد الوهاب حممد2018تدرج القواعد العقدية دراسة يف معيارية العقود32

33
االعرتاض عىل االحكام الغيابية يف اصول 

املحاكامت اجلزائية 
د. زياد ناظم جاسم 2015

د. زياد ناظم جاسم 2018املواجهة اجلنائية للكسب غري املرشوع 34

35
انفاذ اهلدف 16 يف العراق: السالم والعدل 

واملؤسسات الفعالة، دار قناديل،بغداد،2019
2019

جمموعة مؤلفني / أ.م.د. امحد عيل حممد / د. 

عامد رزيك عمر 

36
الطائفية وصناعة االقليات يف املرشق العريب الكبري، 

املركز العريب للدراسات وحتليل السياسات، 

الدوحة،2014

2014
جمموعة مؤلفني / أ.م.د. امحد عيل حممد 

37
البريوقراطية االدارية واليات التدبري السيايس يف 

اليابان
د. عامد رزيك عمر 2020

38
االثار السياسية واالقتصادية لتوسيع االحتاد 

االورويب رشقًا
د. مهند محيد مهيدي2019
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د. مصطفى جابر العلواين2012عاملّية اخلطاب القرآين39

40
القيم السياسية العاملية يف اخلطاب القرآين-مدخل 

منهاجي لدراسة العالقات الدولية
د. مصطفى جابر العلواين2015

جمموعة مؤلفني/ د. مصطفى جابر العلواين2018التفسري املقاصدي41

42
واقع ومستقبل الثقافة السياسية املدنية يف 

املجتمعات التقليدية, املجتمع األنباري أنموذجًا
جمموعة مؤلفني/ د. مصطفى جابر العلواين2019

43
السياسات العامة يف نظم وجمتمعات العامل 
اإلسالمي :نامذج وخربات, مركز احلضارة 

للدراسات والبحوث
جمموعة مؤلفني/ د. مصطفى جابر العلواين2020

44
االحتجاجات العراقية 2019-2020 هل تفرض 

أفقًا للدولة املدنية
2020

جمموعة مؤلفني/ د. مصطفى جابر العلواين / 

ا.م.د. اركان ابراهيم عدوان / أ.م.د. عبدالعزيز 

عليوي عبد
أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 2019العالقات السورية الرتكية : املحددات والقضايا45

أ.م.د. عبدالعزيز عليوي عبد 2013نظم انتخاب جملس النواب بعد عام 462003

47
النخبة احلاكمة وإدارة الدولة العراقية بعد عام 

2003
أ.م.د. عبدالعزيز عليوي عبد2017

أ.م.د. عبدالعزيز عليوي عبد2017داعش ايكولوجيا التمدد وشم الدين بالدم48
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49
املجال العام إطار نظري مع إشارة إىل التجربة 

العراقية )مشرتك(، 
جمموعة مؤلفني / أ.م.د. عبدالعزيز عليوي عبد2020

50
املؤرش الوطني للتحول الديمقراطي يف العراق 

2019/2018
أ.م.د. عبدالعزيز عليوي عبد2020

املواد الدراسية يف كلية القانون والعلوم السياسية
أوال- املواد الدراسية لقسم القانون 

املرحلة االوىل 

عدد الوحداتاسم املؤلفاملادة والكتاب املنهجيت

3ا.د. محيد حنون خالدالقانون الدستوري1

3د. ادم وهيب /  د. هاشم احلافظتاريخ القانون 2

م. شعيب امحد احلمداينقانون محورايب

3االستاذ عبد الباقي البكري / االستاذ زهري البشرياملدخل لدراسة القانون3

2أ.د. مجال ابراهيم احليدريعلم االجرام والعقاب4

5

احلاسوب / اساسيات 

احلاسوب وتطبيقاته املكتبية / 

اجلزء االول 

أ.م.د. زياد حممد عبود / أ.د. غسان محيد عبداملجيد / 

أ.م.د. امري حسني مراد / م. بالل كامل امحد 
1



66

2االستاذ الدكتور مصطفى الزملي /  د. عبدالباقي البكرياملدخل لدراسة الرشيعة6

2أ.د. محيد حنون خالدحقوق انسان7

Headway + Introduction to Law1اللغة االنكليزية8

1حمارضات اللغة العربية9

املرحلة الثانية 

اسم املؤلفاملادة والكتاب املنهجيت
عدد 

الوحدات

التزامات )قانون مدين(1
د. عبداملجيد احلكيم / أ.د. عبد الباقي البكري

أ. حممد طه البشري
4

2
قانون العقوبات  ) القسم 

العام(
3أ.د. عيل حسني خلف / أ.د. سلطان الشاوي

القانون االداري3
أ.د. عصام الربزنجي / أ.د. عىل حممد بدير/ د. مهدي 

السالمي
3

1أ.د. محيد حنون خالدالنظم سياسية4

5
علم املالية العامة والترشيع 

املايل
2أ.د. رائد ناجي امحد

3د. امحد الكبييسقانون االحوال الشخصية6
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2د. باسم حممد صالح / د. لطيف جرب كوماينالقانون التجاري7

Headway + Constitution And Administrative Law1اللغة االنكليزية8

9
احلاسوب / اساسيات 

احلاسوب وتطبيقاته املكتبية / 
اجلزء الثاين 

أ.م.د. زياد حممد عواد/ أ.د. غسان محيد عبداملجيد / د. 
مصطفى ضياء احلسيني 

1

املرحلة الثالثة 

عدد الوحداتاسم املؤلفاملادة والكتاب املنهجي ت

قانون العقود مدنية املسامة 1
ا.د . سعد كريم مبارك  / د.  طه مال حويش/ د. صاحب 

عبيد الفتالوي 
3

3ا.د. مجال ابراهيم احليدري قانون العقوبات اخلاص 2

3أ.م.د. عصام العطية قانون الدويل العام3

1أ.د. باسم حممد صالح  / أ.د. لطيف جرب كوماين  قانون الرشكات التجارية4

5
قانون املرافعات  واالثبات 

وقانون حماماة
3أ.د. ادم وهيب النداوي 
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2ا.د. وسام صبار العاين قانون القضاء االداري 6

2أ.د. سليم حربه  / عبد االمري العكييل قانون اصول املحاكامت اجلزائية7

1جمموعة مؤلفنياصول بحث القانوين8

Headway + International Law1اللغة االنكليزية 9

املرحلة الرابعة 

عدد الوحداتاسم املؤلفاملادة والكتاب املنهجي ت

3ا.م . حممد طه البشري  / د. غني حسون طه احلقوق العينية1

2ا.د. صبا نعامنقانون العمل والضامن2

3أ.د. عبد الرسول عبد الرضا القانون الدويل اخلاص3

2د. فوزي حممد سامي  / د. فائق حممود الشامع   قانون االوراق جتارية4

القانون الدويل االنساين   5
أ.د. عيل زعالن نعمة / أم.د. حممود خليل جعفر /

أ.م.د. حيدر كاظم اخلفاجي
1

1د. سعيد مبارك  قانون التنفيذ6

1أ.م.د. هادي نعيم املالكي  قانون املنظامت الدولية 7

2د. مصطفى الزملي اصول الفقه االسالمي 8
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Headway + Civil and Contract Law1 اللغة االنكليزية 9

10
اصول التحقيق اجلنائي 

والطب العديل
1

ثانيا: املواد الدراسية لقسم العلوم السياسية 

ت
املرحلة االوىل

عدد الوحداتاملؤلفاسم املادة

3د. حافظ علواناملدخل اىل علم السياسة1

3د. حسان شفيق العايناالنظمة السياسية والدستورية املقارنة 2

2د. حافظ علوانحقوق االنسان3

2جمموعة مؤلفنياللغة العربية4

5
احلاسوب / اساسيات احلاسوب وتطبيقاته 

املكتبية / اجلزء االول 

أ.م.د. زياد حممد عبود / أ.د. غسان 
محيد عبداملجيد / أ.م.د. امري حسني 

مراد / م. بالل كامل امحد 
1

2د. عبدالباقي البكرياملدخل لدراسة القانون6

2د. كريم مهدي احلسناويمبادئ علم االقتصاد7
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8
مقدمة يف علم السياسة )باللغة االنكليزية(

2د. انيسة السعدون
New Headway /Beginner

2د. سعد حقي توفيقتاريخ العالقات الدولية 9

املرحلة الثانيةت
الوحداتاملؤلفاملادة

3د. سعد حقي توفيقالعالقات الدولية 1

3د. غانم حممد صالحالفكر السيايس القديم والوسيط2

2د. صادق االسودعلم االجتامع السيايس3

3جمموعة مؤلفنيالنظم السياسية العربية 4

5
احلاسوب / اساسيات احلاسوب وتطبيقاته 

املكتبية / اجلزء الثاين 

أ.م.د. زياد حممد عواد/
أ.د. غسان محيد عبداملجيد /
د. مصطفى ضياء احلسيني 

1

2د. فرح ضياء حسنياحلكومات املحلية 6

2د. وميض مجالالنظام السيايس يف العراق املعارص7

2د. عصام العطيةالقانون الدويل العام 8

9
املنظامت الدولية )باللغة االنكليزية(

2جمموعة مؤلفني
New Headway / preintermediate
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املرحلة الثالثةت

الوحداتاملؤلفاملادة

3جمموعة مؤلفنيالسياسات العامة1

3جمموعة مؤلفنيالنظم السياسية يف اسيا وافريقيا2

3د. عبد الرضا الطعانالفكر السيايس الغريب احلديث3

2جمموعة مؤلفنيالعالقات االقتصادية الدولية 4

5
السياسات العامة )باللغة االنكليزية(

2جمموعة مؤلفني
New Headway / intermediate

3د. جهاد تقي احلسنيالفكر السيايس العريب االسالمي6

2د. خليل اسامعيل احلديثياملنظامت الدولية 7

3د. عبدالقادر فهمياملدخل اىل دراسة االسرتاتيجية 8
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املرحلة  الرابعة ت

الوحداتاملؤلفاملادة

2اسم املؤلف النظم السياسية يف أوربا واالمريكيتني1

2جمموعة مؤلفني النظم السياسية االقليمية2

2جمموعة مؤلفنياالحزاب السياسية والرأي العام3

2د. طارق الربيعيالبحوث السياسية 4

3د. حممد مجال الدين الفكر السيايس الغريب املعارص5

2د. عبد الرضا الطعانالدبلوماسية6

7
د. فاضل زكيالسياسة الدولية )باللغة االنكليزية(

جمموعة مؤلفني
2

New Headway Uperintermediate

3د. امل هندي اخلزعيل / د. خليل خميفالفكر السيايس االسالمي املعارص8

3د. امحد نوري النعيميالسياسة اخلارجية    9
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الفهرس

رقم الصفحة  املحتويات  ت

1 واجهة كلية القانون والعلوم السياسية  1

2 اية من القرءان الكريم  2

2 جلنة اعداد الدليل  3

3 املقدمة  4

4 اهليكل التنظيمي للكلية  5

5 اعضاء جملس الكلية  6

6 عمداء كلية القانون والعلوم السياسية  7

7 عميد كلية القانون والعلوم السياسية  8

9 معاون عميد كلية القانون والعلوم السياسية للشؤون العلمية  9

11 معاون عميد كلية القانون والعلوم السياسية للشؤون االدارية  10

13 رئيس قسم القانون  11

15 رئيس قسم العلوم السياسية  12
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17 امني جملس الكلية  13

19 نبذة عن الكلية  14

20 رسالة الكلية  15
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31 مكتب العميد 22

33 شعبة ضامن اجلودة  23

35 شعبة التسجيل وشؤون الطلبة  24

37 احصائية بأعداد خرجيي كلية القانون والعلوم السياسية 25

39 شعبة االعالم والعالقات العامة  26

40 جلنة الرتقيات العلمية 27



75

41 جملة الكلية 28

42 املكتب االستشاري 29

44 وحدة الشؤون العلمية 30

45 وحدة الدراسات العليا 31

46 وحدة التخطيط واملتابعة 32

47 وحدة البعثات والعالقات الثقافية 33

48 وحدة املكتبة 34

48 وحدة جمانية التعليم 35

49 وحدة العيادة القانونية 36

51 وحدة  االرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي 36

53 وحدة املوارد البرشية 37

54 وحدة احلسابات 38

55 وحدة الصيانة 40

56 الوحدة القانونية 41

57 وحدة األنشطة الطالبية 42
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58 وحدة املخازن 43

59 وحدة استعالمات وامن الكلية 44

60 اصدارات الكلية 45

65 املواد الدراسية يف كلية القانون والعلوم السياسية 46
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