
 

 المبارك  الفطر عيد الكريمة عوائلنا تشارك االنسانية  للعلوم التربية كلية

 

  لكم  وتتمنى التحيات أفضل االنسانية للعلوم التربية كلية تهديكم الكريمة عوائلنا) شعار تحت

  للعلوم التربية  كلية اساتذة من جديدة مالية  دفعة ايصال هللا بعون تم(   كريما رمضان

  المبارك الفطر عيد حلول اقتراب بمناسبة  المتعففة العوائل الى كافة ومنتسبيها االنسانية

  المساهمة التبرعات هذه  من  الهدف ان:" قائال جابر سراج حميد الدكتور الكلية عميد وصرح

  العالقات مدير وأضاف"    االستثنائية الظروف  هذه ظل في المتعففة عوائلنا معاناة تخفيف في

  مفادها رسالة الكلية أساتذة من  المساهمة هذه إن"  جواد مصطفى  الدكتور واإلعالم العامة

 "  المجتمع من يتجزأ ال جزء الجامعة أن

  خلية انشاء مثل الكلية اتخذتها إجراءات سلسلة ضمن هو اإلجراء هذه أن ذكره والجدير

  تجارب  من لالستفادة وأخرى قرآنيا   إلدارته وخلية  نفسيا   المجتمع وضع إلدارة تفاعلية أزمة

  قبوال   القت كثيرة ودراسات توجيهات الخاليا هذه  قدمت وقد األوبئة مواجهة في القديمة األمم

  والمالية العينية للمواد  الخلية بتوزيع المتعلق المادي  الجانب عن فضال   هذا المجتمع في جيدا

 الكرام الكلية أساتذة من تبرع و  بتمويل

    نتناول هنا انشطة الكلية في الجانب الميداني خارجيا من انتاج     

الكمامات وتوزيعها على الكوادر الصحية والقوات االمنية وتوزيع  

 المساعدات المالية على مستحقيها

 





 

 

 

 

 

 



 الكمامات  من جديدة دفعة تنتج  االنسانية  للعلوم التربية  كلية في االزمة خلية

 االنسانية  للعلوم التربية كلية اعالم

 في األزمة خلية قامت كورونا أزمة لمواجهة الساندة الكوادر لدعم العمل إطار في

  ، األمنية قواتنا على مجانا   وتوزيعها الكمامات بخياطة  اإلنسانية للعلوم  التربية كلية

  بادرت:" قائال جواد مصطفى الدكتور واالعالم العامة العالقات مدير صرح وقد

 أو إنتاج كان  وتدابير إجراءات جملة إتخاذ على لألزمة األول  اليوم منذ الخلية

  األولى الدفعة اآلن لحد دفعات خمس إنتاج تم  إذ أحدها وتوزيعها الكمامات خياطة

 المركزية السيطرات في المرابطة األمنية القوات على وزعت كمامة 75 وعددها

 في المقاتلين تدريب مركز على كمامة 400 وعددها الثانية الدفعة وزعت فيما

  والدفع كمامة،  300 فيها المنتجة الكمامات عدد فكان الثالثة الدفعة أما ، البصرة

  القوات على التوزيع الى طريقها أخذت وأيضا   كمامة 300 بواقع كانت الرابعة

  المطلوبة األعداد من الحاجة تحدد  والتي ،  القيادات مع اإلتفاق وبحسب  مجانا   األمنية

 على وزعت كمامة  ٢٠٠ من وتتكون الخامسة هي الوجبةالجديدة وهذه"  وأضاف" 

 خلية ضمن ذاتية بجهود تمت الكمامات هذه خياطة إن علما األمنية قواتنا أبناء

 "  آخر بطرف  اإلستعانة تتم  ولم الكلية في األزمة
 

  انشاء مثل الكلية أتخذتها إجراءات سلسلة  ضمن هو اإلجراء  هذا إن ذكره والجدير

  وأخرى قرآنيا   إلدارته وخلية نفسيا   المجتمع وضع إلدارة تفاعلية أزمة خلية

 الخاليا هذه  قدمت وقد األوبئة مواجهة في القديمة األمم تجارب من لإلستفادة

 الجانب عن فضال   هذا المجتمع في  جيدا  قبوال   القت كثيرة ودراسات توجيهات

  أساتذة من تبرع  و بتمويل  والمالية العينية  للمواد الخلية بتوزيع المتعلق المادي

 لكراماالكلية



 

 

 

 

 

 



 الكمامات  من جديدة دفعة تنتج  االنسانية  للعلوم التربية  كلية في االزمة خلية

 

 االنسانية  للعلوم التربية كلية اعالم

 

  كلية في األزمة  خلية قامت كورونا أزمة لمواجهة الساندة الكوادر لدعم العمل إطار في

 صرح وقد ،  األمنية قواتنا على  مجانا   وتوزيعها الكمامات بخياطة  اإلنسانية للعلوم التربية

  األول اليوم  منذ الخلية بادرت:" قائال جواد مصطفى الدكتور واالعالم العامة العالقات مدير

  إذ أحدها وتوزيعها  الكمامات خياطة أو إنتاج كان وتدابير إجراءات  جملة إتخاذ على لألزمة

  األمنية القوات على  وزعت كمامة 75 وعددها األولى الدفعة اآلن لحد  دفعات اربع إنتاج تم

 مركز  على كمامة 400 وعددها الثانية الدفعة وزعت فيما المركزية  السيطرات في المرابطة

  كمامة 300 فيها المنتجة الكمامات عدد فكان الثالثة  الدفعة أما ، البصرة في المقاتلين تدريب

  القيادات مع  اإلتفاق وبحسب مجانا   األمنية القوات على التوزيع الى طريقها أخذت وأيضا  

 الرابعة هي الوجبةالجديدة وهذه"  وأضاف"  المطلوبة األعداد من الحاجة تحدد والتي

  تمت الكمامات هذه خياطة  إن علما األمنية قواتنا أبناء على وزعت كمامة  ٣٠٠ من وتتكون

 " آخر بطرف اإلستعانة تتم  ولم الكلية في األزمة خلية  ضمن ذاتية بجهود

 

  خلية انشاء مثل  الكلية أتخذتها إجراءات  سلسلة ضمن هو اإلجراء هذا إن ذكره والجدير

  تجارب  من لإلستفادة وأخرى قرآنيا   إلدارته وخلية  نفسيا   المجتمع وضع إلدارة تفاعلية أزمة

  قبوال   القت كثيرة ودراسات توجيهات الخاليا هذه  قدمت وقد األوبئة مواجهة في القديمة األمم

  والمالية العينية للمواد  الخلية بتوزيع المتعلق المادي  الجانب عن فضال   هذا المجتمع في جيدا

الكرام الكلية أساتذة من تبرع و  بتمويل





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األمنية  القوات على كمامات توزع االنسانية  للعلوم التربية كلية

 

 االنسانية  للعلوم التربية كلية اعالم

 

 في األزمة خلية قامت كورونا أزمة لمواجهة الساندة الكوادر لدعم العمل إطار في

  األمنية قواتنا على مجانا   وتوزيعها الكمامات بإنتاج  اإلنسانية للعلوم  التربية كلية

 العالقات مدير صرح وقد ، الكرام البصرة أبناء وحماية الحظر لتطبيق المرابطة

 لألزمة األول  اليوم  منذ الخلية بادرت:" قائال جواد مصطفى الدكتور واالعالم العامة

  إذ  أحدها وتوزيعها الكمامات  خياطة أو إنتاج كان وتدابير إجراءات جملة إتخاذ على

 القوات على وزعت كمامة 75 وعددها األولى الدفعة اآلن لحد دفعات ثالثة إنتاج تم

  400 وعددها الثانية الدفعة وزعت فيما المركزية السيطرات في المرابطة األمنية

  عدد فكان الثالثة الدفعة أما ، البصرة في المقاتلين تدريب مركز على كمامة

  القوات على التوزيع الى طريقها أخذت وأيضا   كمامة 300 فيها  المنتجة الكمامات

  المطلوبة األعداد من الحاجة تحدد والتي  القيادات مع اإلتفاق وبحسب  مجانا   األمنية

  الكلية في األزمة خلية ضمن ذاتية بجهود تمت الكمامات هذه خياطة إن"  وأضاف" 

 "  آخر بطرف  اإلستعانة تتم ولم

 

  انشاء مثل الكلية أتخذتها إجراءات سلسلة  ضمن هو اإلجراء  هذا إن ذكره والجدير

  وأخرى قرآنيا   إلدارته وخلية نفسيا   المجتمع وضع إلدارة تفاعلية أزمة خلية

 الخاليا هذه  قدمت وقد األوبئة مواجهة في القديمة األمم تجارب من لإلستفادة

 الجانب عن فضال   هذا المجتمع في  جيدا  قبوال   القت كثيرة ودراسات توجيهات

  الكلية  أساتذة من تبرع  و بتمويل  والمالية العينية  للمواد الخلية بتوزيع المتعلق المادي

 الكرام

 









 



 

 


