
الكليات والمعاهد / الهيكل التنظيمي لجامعة بغداد  
(الشعب والوحدات االدارية)  

 الكليات 

التمريض كلية   

 العميد

 

سكرتارية وحدة 
 العميد

 

 

 

 وحدة 

 أمانة المجلس
 

 
 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة              

 الترقيات العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

 الوحدة القانونية

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة                    

شؤون المواطنين     

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 
وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

علوم  كلية 
 الهندسة الزراعية

 العميد

المكتب االستشاري 

 الزراعي

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

 الوحدة القانونية

 وحدة 

 خزن المواد الكيمياوية

وحدة بحوث النباتات 

 الطبية

 وحدة ابحاث النخيل

وحدة بحوث المكافحة 

 األحيائية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة                    
شؤون المواطنين       

الحكوميةالعقود وحدة   

وحدة المحطات الحقلية 
 الزراعية

تكنولوجيا وحدة 
 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة 

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

شعبة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
العلياالدراسات   

معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 

وحدة السكرتارية 

 معاون العميد

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

الصيدلة كلية   

 العميد

االستشاري المكتب 

 الدوائي

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة شؤون 

 المواطنين

 وحدة 

 العقود الحكومية

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة 

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 
وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

 

المذخروحدة   

 

الطب  كلية 

 البيطري
 

 العميد

االستشاري المكتب 

 البيطري

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة بحوث 

 االمراض المشتركة

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة               
 شؤون المواطنين

وحدة               
 العقود الحكومية

تكنولوجيا وحدة 
 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان الجودة   

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة 

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

شعبة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة دار الحيوانات 

 المختبرية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

الطب كلية   

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

 وحدة التعليم الطبي

وحدة                    

شؤون المواطنين     

وحدة بحوث األمراض 

 األنتقالية السريرية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

شعبة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

 

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

العلوم  كلية 

 االسالمية

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

 وحدة المخطوطات

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة                
 شؤون المواطنين

 وحدة العقود الحكومية

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

شعبة االعالم 

 والعالقات العامة

 

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
العلياالدراسات   

 شعبة المكتبة

 وحدةالتزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة        
وخدمات المستفيد    

 

 وحدة مجانية التعليم

معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 

وحدة السكرتارية 

 معاون العميد

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

العلوم  كلية 

 السياسية
 

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة                

 شؤون المواطنين

 وحدة العقود الحكومية

 

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات 

 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 
 

التأهيل وحدة 

 والتوظيف

 
وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

العلوم  كلية 

 للبنات
 

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة 

 العقود الحكومية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 وحدة 

 شؤون المواطنين

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان الجودة   

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

 

التأهيل وحدة 

 والتوظيف

 
وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

العلوم كلية   
 

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

 وحدة حقوق االنسان

وحدة                    

شؤون المواطنين   

وحدة بحوث 

 االستشعار عن بعد

وحدة تقانة االتصاالت 

 والمعلومات

وحدة األبحاث البايولوجية 

 للمناطق الحارة

 وحدة 

 العقود الحكومية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   
 

وحدة جودة 

المختبرات 

 التعليمية

 
شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

شعبة االعالم 

 والعالقت العامة

 

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 
وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
العلياالدراسات   

معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 

وحدة السكرتارية 

 معاون العميد

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

الفنون  كلية 
 الجميلة

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

 وحدة 

 العقود الحكومية

وحدة االعالم والعالقت 

 العامة

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة                 
شؤون المواطنين     

تكنولوجيا وحدة 
 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 
وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجية التربوي

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

القانون كلية   

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة العيادة القانونية 

 والعدالة التصالحية 

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة الترقيات العلمية

وحدة شؤون 

 المواطنين

وحدة العقود 

 الحكومية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

 

الشؤون وحدة 

 العلمية

 

اللغات كلية   
 

 العميد

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة حقوق 

 االنسان

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة                    

 شؤون المواطنين

وحدة                 

العقود الحكومية     

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

شعبة االعالم 

 والعالقات العامة

 

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات        
واالرشفة  

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
 االكترونية والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

وحدة 
 الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 كلية طب االسنان
 

 العميد

وحدة سكرتارية 
 معاون العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة شؤون 

 المواطنين

 وحدة 

 العقود الحكومية

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة  صندوق    
 التعليم العالي

وحدة التعليم الطبي   

تكنولوجيا وحدة 
 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة 

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة معالجة 

 النفايات

وحدة الصحة 

 االلكترونية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

وحدة التأهيل 

 والتوظيف
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 

طب الكندي كلية   

 العميد

وحدة سكرتارية 
 معاون العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة صندوق التعليم 

 العالي

وحدة الصحة 

 االلكترونية

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة                

 شؤون المواطنين

وحدة                

 العقود الحكومية

وحدة بحوث وعالج 

 السمنة

وحدة بحوث جراحة 

 وتنظير الركبة

وحدة بحوث 

 التطابق   النسيجي

وحدة                    

 التعليم الطبي

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

وحدة 
 الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

وحدة الصحة 

 االلكترونية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

وحدة التأهيل 

 والتوظيف
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 

الهندسة  كلية 

 الخوارزمي
 

 العميد

مكتب االستشارات 

 الهندسية

وحدة سكرتارية 
 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة شؤون 

 المواطنين

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة                   

 العقود الحكومية

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم االداء   

جودة وحدة  

 المختبرات التعليمية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجية التربوي

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار  

الوثائق وصحة 

 الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

الهندسة الوراثية معهد 

 والتقنيات اإلحيائية

 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

 وحدة 

 الشؤون العلمية

  

 

 

القانونيةالوحدة   
 

 

  

وحدة    

 شؤون المواطنين

وحدة    

 البصمة الوراثية

وحدة    

 الرقابة والتدقيق

 وحدة صندوق 
 التعليم العالي

الجودة وحدة ضمان  

 وتقويم االداء

تكنولوجيا وحدة 
 المعلومات 

 

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات 

 

 معاون العميد

 وحدة السكرتارية

 وحدة المتابعة

وحدة الصيانة 

 والخدمات 

شعبة الدراسات 

 والتخطيط  

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 

 والمعلوماتية 

 شعبة المكتبة

وحدة االعارة 

 وخدمات المستفيد

وحدة التزويد 
 والفهرسة والتصنيف

 الشعبة المالية 

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب 

 المجلة العلميةوحدة 

 والتعضيد

  وحدة  
العالقات العامةواالعالم   

وحدة البعثات والعالقات 

 الثقافية 

الليزر معهد 

 للدراسات العليا

 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

 وحدة 

 الشؤون العلمية

 الوحدة القانونية

 المكتب االستشاري

وحدة    

 شؤون المواطنين

وحدة    

 الرقابة والتدقيق

 وحدة صندوق 
 التعليم العالي

وحدة ضمان    

وتقويم االداءالجودة    

وحدة البعثات والعالقات 
 الثقافية

وحدة ابن سينا للتعليم 

 االلكتروني

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة    
 المجلة العلمية

 وحدة التعليم المستمر

 

وحدة تكنولوجيا 
 المعلومات 

 

 شعبة المكتبة

وحدة االعارة 

 وخدمات المستفيد

وحدة التزويد 
 والفهرسة والتصنيف

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 

 والحسابات

 معاون العميد

 وحدة السكرتارية

 وحدة المتابعة

وحدة الصيانة 

 والخدمات

شعبة الدراسات 

 والتخطيط

 شعبة شؤون الطلبة 

 وحدة القبول 

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

للدراسات  العالي معهد

 المحاسبية والمالية

 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

 وحدة 

 الشؤون العلمية

 الوحدة القانونية

وحدة ضمان    

 الجودة واالداء الجامعي

شؤون وحدة  

 المواطنين

 وحدة المتابعة

وحدة    
 المجلة العلمية

  وحدة  

والمعلوماتية  االعالم  

وحدة    

 العالقات الثقافية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 المكتبة

 وحدة الدوريات

 وحدة المصادر
 والمراجع العلمية

 شعبة الحسابات

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والكشوفات

وحدة المخزن 

 والتجهيزات 

شعبة ادارة   

 الموارد البشرية

 وحدة المالك

الملفاتوحدة   

 وحدة التقاعد

وحدة الصيانة 

 والخدمات

 وحدة  الطابعة

 معاون العميد

 وحدة السكرتارية

وحدة التعليم 

 المستمر

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

شعبة التسجيل 

 وشؤون الطلبة 

شعبة الدراسات 

 والتخطيط والمتابعة 

 المعاهد

التخطيط مركز  
 الحضري واالقليمي

 

 العميد

 وحدة 

 أمانة المجلس

 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

 المكتب االستشاري

مختبر  المعلومات 
     GISالجغرافية 

 الوحدة القانونية

وحدة    

 الشؤون العلمية

وحدة    

 الرقابة والتدقيق

 وحدة صندوق 
 التعليم العالي

وحدة ضمان    

 الجودة واالداء الجامعي

  وحدة 

 شؤون المواطنين

 وحدة المتابعة 

  المجلة العلميةوحدة  

(المخطط والتنمية)  

  وحدة  
 االعالم والمعلوماتية

وحدة    

 العالقات الثقافية

المختبرات الدراسية   

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 المكتبة

 وحدة الدوريات

 وحدة المصادر
 والمراجع العلمية

 شعبة الحسابات

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والكشوفات

وحدة المخزن 

 والتجهيزات 

شعبة ادارة   

 الموارد البشرية

 وحدة المالك

الملفاتوحدة   

 وحدة التقاعد

وحدة الصيانة 

 والخدمات

 وحدة  الطابعة

 معاون العميد

 وحدة السكرتارية

وحدة التعليم 

 المستمر

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

شعبة الدراسات 

 والتخطيط والمتابعة 

 وحدة اإلحصاء

 وحدة

 قاعدة البيانات

شعبة التسجيل   

وشؤون الطلبة   

 وحدة القبول

وحدة االشراف 

 العلمي

وحدة الوثائق 

 والخرجين

وحدة التدريب 

 الصيفي

 

التاهيل وحدة 

 والتوظيف

 

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 وحدة الفوتونيات

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 
 والشاريع

وحدة االعمار 
 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع
وحدة االعمار 

 والمشاريع
وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 
 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 
 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة االعمار 

 والمشاريع

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

 وحدة التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

 وحدة االحصاء

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية
 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

 الوحدة القانونية

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

 الوحدة القانونية

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة الدفاع 
 المدني

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

الدفاع المدني وحدة  

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

وحدة النشاطات 

 الطالبية

شعبة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الفنية

وحدة النشاطات 

 الكشفية

وحدة النشاطات 

 الرياضية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الطالبية
وحدة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

شعبة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الفنية

وحدة النشاطات 

 الكشفية

وحدة النشاطات 

 الرياضية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

شعبة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الفنية

وحدة النشاطات 

 الكشفية

وحدة النشاطات 

 الرياضية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

وحدة النشاطات 

 الطالبية 

وحدة النشاطات 

 الطالبية

 

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

 

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف

 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف

 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 
 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

  
 وحدة

 مجانية التعليم

 

    تصميم                  
رشا ماجد حسون :  املدرس املساعد                   
بسام عبد الرمحن امحد:   املهندس                         

هاني محسن عبود     : مربمج اقدم                

  أشراف

حسنيزينة معني حممد . د.م  
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 الطلبة

 

 وحدة السكرتارية

 وحدة االحصاء

 وحدة التأهيل والتوظيف

 

 وحدة 

 التسجيل المسائي
  

وحدة التطبيق 

 المدرسي
 

 شعبة التسجيل

 

 كلية االداب

 العميد

 

وحدة سكرتارية 
 العميد

  

 وحدة 

 أمانة المجلس
 

وحدة مكتب العميد 
 والقلم السري

وحدة الترقيات 

 العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة               

شؤون            

  المواطنين

 وحدة 
 العقود الحكومية

                      
 

تكنولوجيا وحدة 
 المعلومات 

                      
وحدة االعمار 

 المشاريع

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف

 

وحدة اإلعارة         
وخدمات المستفيد   

  

 وحدة

 مجانية التعليم

 

وحدة الموقع 

 االلكتروني

 الوحدة القانونية

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

اعتماد وحدة  

 المختبرات

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق  

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 
وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

شعبة النشاطات 

 الطالبية

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

المالك  وحدة  

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات      
واالرشفة    

 االلكترونية

وحدة الصادرة 
 والواردة

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

وحدة النشاطات 

 الفنية

وحدة النشاطات 

 الكشفية

وحدة النشاطات 

 الرياضية

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

وحدة االرشبيف 

 العثماني

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

وحدة ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات والتوثيق  

 االلكتروني

معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 

وحدة السكرتارية 

 معاون العميد

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

 كلية االعالم

 العميد

 

وحدة سكرتارية 
 العميد

 

 

 

 وحدة 

 أمانة المجلس
 

 
 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة              

 الترقيات العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة 

 شؤون المواطنين

وحدة العقود 

 الحكومية

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

وحدة االعمار 

 والمشاريع

وحدة الموقع 

 االلكتروني

وحدة التدقيق  

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

 شعبة التدريب 
 االعالمي

وكالة أنباء   وحدة

 كلية االعالم

وحدة االستوديو 

 التلفزيوني

وحدة استوديو 

 االخبار

وحدة المكتبة االذاعية 

 والتلفزيونية

 وحدة اذاعة الكلية

 وحدة جريدة الصحافة

 وحدة مختبر المونتاج

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 
وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 شعبة المتابعة

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

اعتماد وحدة  

 المختبرات

 الوحدة القانونية

وحدة النشاطات 

 الطالبية

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 وحدة االلكترونية
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
 االكترونية والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة ابن سينا للتعليم 

 االلكتروني

وحدة استطالع 

 الرأي

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

وحدة 
 االحصاء

التربية  كلية 
 للبنات

 العميد

 

سكرتارية وحدة 
 العميد

 

 

 

 وحدة 

 أمانة المجلس
 

 
 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة              

 الترقيات العلمية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة 

 العقود الحكومية

 وحدة 

 شؤون المواطنين

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق 

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

وحدة االعمار 

 والمشاريع

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

وحدة الموقع 

 االلكتروني

 الوحدة القانونية

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

اعتماد وحدة  

 المختبرات

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة النشاطات 

 الطالبية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
االكترونية 
 والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة الشؤون 

 العلمية
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 
وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
العلياالدراسات   

معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 

وحدة 
 االحصاء

وحدة السكرتارية 

 معاون العميد

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

التربية ابن رشد  كلية 

 للعلوم االنسانية

 العميد

 

وحدة سكرتارية 
 العميد

 

 

 

 وحدة 

 أمانة المجلس
 

 
 وحدة مكتب العميد

 والقلم السري

وحدة              

 الترقيات العلمية

الوحدة التربوية لدراسات 

 السالم وحقوق االنسان

وحدة العقود   

 الحكومية

وحدة  صندوق    

 التعليم العالي

وحدة شؤون 

 المواطنين

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

شعبة الرقابة 

 والتدقيق

وحدة التدقيق  

 االداري

وحدة التدقيق  

 المالي

وحدة االعمار 

 والمشاريع

 شعبة المكتبة

 وحدة التزويد 

 والفهرسة والتصنيف
 

وحدة اإلعارة          
 وخدمات المستفيد

 
 

 وحدة

 مجانية التعليم

 

وحدة الموقع 

 االلكتروني

 الوحدة القانونية

شعبة االعالم 

 والعاقات العامة

وحدة العالقات 

 العامة

وحدة االعالم   

شعبة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 

وحدة ضمان  

 الجودة

وحدة تقييم  

 االداء

اعتماد وحدة  

 المختبرات

معاون العميد للشؤون 

 االدارية

 

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 الشعبة المالية

 وحدة الموازنة

 وحدة الرواتب

وحدة السجالت 
 والحسابات

وحدة امانة 
 الصندوق

المتابعةشعبة   

 

 وحدة الحرس

وحدة 
 االستعالمات

وحدة الدفاع 
 المدني

وحدة 
 التجهيزات

شعبة الموارد 

 البشرية

 وحدة المالك 

تقاعدالوحدة   

وحدة الملفات     
واالرشفة     

 االلكترونية

 وحدة
ةوالوارد رةالصاد  

وحدة البصمة 
 االكترونية والهويات

 شعبة الخدمات

 وحدة االليات

الوحدة 
 الزراعية

 وحدة الصيانة

وحدة 

 االتصاالت

 وحدة النظافة

شعبة النشاطات 

 الطالبية

معاون العميد للشؤون 

 العلمية والدراسات العليا

  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميد

 
وحدة االرشاد النفسي  

 والتوجيه التربوي

 وحدة 

التعليم المستمر    

وحدة المجلة العلمية 

 و التعضيد

 وحدة البعثات

عالقات الثقافيةالو  

وحدة سالمة اللغة 

 العربية 

وحدة الشؤون 

 العلمية
 

ابن سينا وحدة 

 للتعليم االلكتروني

 

شعبة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة 

 التخطيط

وحدة البيانات 
 والمعلوماتية

وحدة 
 االحصاء

وحدة النشاطات 

 الفنية

وحدة النشاطات 

 الكشفية

وحدة النشاطات 

 الرياضية

وحدة التأهيل 

 والتوظيف

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

 شعبة شؤون طلبة
 الدراسات العليا

معاون العميد لشؤون 

 الطلبة

 

وحدة السكرتارية 

 معاون العميد

وحدة القبول  

 والتسجيل

وحدة تدقيق الوثائق 

 والسجالت

وحدة اصدار الوثائق  

 وصحة الصدور

وحدة الملفات  

 والتوثيق االلكتروني

شعبة شؤون طلبة 
 الدراسات االولية

 الكليات االنسانية الكليات العلمية الكليات الطبية


