
 رئيس الجامعة

 مجلس الجامعة

 امانة مجلس الجامعة

 (بمستوى شعبة)

 مكتب رئيس الجامعة

 (بمستوى شعبة)

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
 العلمية

 مركز  التعليم  المستمر

(بمستوى قسم اداري)  

 المدير

وحدة  

السكرتارية والقلم 

 السري

وحدة امانة 

 المجلس

وحدة الدراسات 

 والتخطيط

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة ضمان 

الجودة وتقويم 

 االداء

وحدة الشؤون 

 العلمية

وحدة تكنولوجيا  

 المعلومات

 شعبة التدريب

وحدة التأهيل 

 التربوي

 البرامجوحدة 

 التدريبية

وحدة  متابعة وحدات 

 التعليم المستمر

شعبة الشؤون 

 االدارية

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة االضابير 

واالرشفة 

 االلكترونية

 وحدة المالك

الوحدة 

 القانونية

وحدة الصيانة 

 والخدمات 

 وحدة المخزن

 شعبة التطوير

وحدة تطوير 

 المهارات اللغوية

وحدة اعداد 

 القادة

وحدة االختبارات 

 المعيارية

قسم الدراسات 

 والتخطيط 

 المدير

وحدة 

 السكرتارية 

 شعبة االحصاء

وحدة االحصاء 

 الجامعي

وحدة التقارير 

 السنوية 

وحدة القوى 

 العاملة 

 شعبة التخطيط

وحدة الحوكمة 

والتخطيط 

 االستراتيجي

وحدة الهياكل 

 التنظيمية 

وحدة تخطيط 

 الموارد البشرية

شعبة البيانات 

 والمعلوماتية 

وحدة قاعدة 

 البيانات 

وحدة الدعم 

 االلكتروني 

وحدة الملف 

 االمني

 المدير

وحدة 

 السكرتارية 

شعبة الدارسين 

 في الخارج

وحدة البعثات 

 الدراسية

وحدة 

 الزماالت

وحدة 

االجازات 

 الدراسية 

شعبة العالقات 

 الثقافية

وحدة 

 االيفادات 

وحدة تدريب 

التدريسيين 

 خارج العراق

وحدة 

االتفاقيات 

 الثقافية

قسم البعثات والعالقات 

 الثقافية 

وحدة أدارة 

 المشاريع الدولية 

وحدة البعثات 

 البحثية

 قسم الشؤون العلمية

 المدير

شعبة البحوث 

 العلمية

وحدة نشاطات 

 التدريسيين

 وحدة المشاريع الريادية 

 وحدة  السكرتارية

 وحدة المجالت العلمية

وحدة المؤتمرات 

 والندوات وورش العمل

وحدة التفرغ والتطوير 

 العلمي

شعبة تسويق 

 النتاجات العلمية

وحدة النتاجات 

 العلمية

 وحدة الية التعاون

مركز ابن سينا للتعليم 

 االلكتروني

 المدير

وحدة  

السكرتارية والقلم 

 السري

وحدة امانة 

 المجلس

 وحدة المتابعة

 وحدة التجهيزات

وحدة الصيانة 

 والخدمات

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة ضمان 

الجودة وتقويم 

 االداء

وحدة االعالم 

 والمعلوماتية

 شعبة المونتاج

 وحدة المونتاج

 وحدة التصوير

 شعبة البرامجيات

 وحدة البرمجة

 وحدة الشبكات

شعبة التقويم 

 التربوي

 وحدة التدريب

 وحدة التقويم

 المدير

السكرتاريةوحدة    

 وحدة االرشيف

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات 

 معاون مدير القسم

 وحدة االستعالمات

شعبة التسجيل 

 والقبول

وحدة الدراسات 

 الصباحية

وحدة التدقيق 

 والقبول االلكتروني

شعبة متابعة شؤون 

 الطلبة

 وحدة قاعدة البيانات

 وحدة االحصاء

شعبة الخريجين 

 والتصديقات

 وحدة الخريجين

 وحدة التصديقات

 شعبة تدقيق الوثائق

وحدة تدقيق وثائق 

 الطلبة المقبولين

وحدة صحة وثائق 

 الخريجين

 قسم الدراسات العليا

 المدير

 وحدة  السكرتارية

وحدة المتابعة 

 االدارية

 شعبة القبول

وحدة التقديم 

 للدراسات العليا

 وحدة االستحداث

شعبة متابعة 

 شؤون الطلبة

وحدة شؤون 

 الطلبة

وحدة الصادرة 

 والواردة

 وحدة االرشفة

شعبة االوامر 

 الجامعية

وحدة أصدار األوامر 

 الجامعية لمنح الشهادة

 وحدة صحة الصدور

قسم شؤون الطلبة 

 والتسجيل

شعبة السيطرة على تداول المواد 

الخطرة والبايولوجية الكيمياوية 

 والسامة

وحدة السيطرة على 

تداول المواد الكيمياوية 

 والبايولوجية

وحدة السيطرة على 

 المصادر المشعة

 مسؤول الشعبة

شعبة التأهيل والتوظيف 

 والمتابعة

 وحدة البيانات

 وحدة التدريب

 مسؤول الشعبة

 وحدة االتصال

شعبة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

 

 شعبة الحاضنة التكنولوجية

قسم الرقابة والتدقيق 

 الداخلي

 المدير

 وحدة  السكرتارية

شعبة التدقيق 

 االداري

وحدة تدقيق صحة صدور 

الوثائق والملفات 

 الشخصية 

وحدة وحدة تدقبق 

 المالك

 شعبة التدقيق المالي

وحدة تدقيق صندوق 

 التعليم العالي

وحدة تدقيق الموازنة 

التشغيلية 

 واالستثمارية

 وحدة تدقيق الرواتب

وحدة تدقيق ميزان 

 المراجعة

شعبة متابعة 

 التقارير

وحدة متابعة تقارير القسم 

 وتشكيالت الجامعة

وحدة متابعة تقارير ديوان 

الرقابة المالية والجهات 

 الرقابية العليا

قسم االعالم 

 والعالقات العامة

 المدير

 وحدة  السكرتارية

وحدة المتابعة 

 االدارية 

 شعبة االعالم

وحدة التصوير 

 والمونتاج

وحدة المركز 

 الخبري

وحدة القناة 

 الجامعية 

 وحدة المجلة

 وحدة الجريدة

شعبة العالقات 

 العامة

 وحدة العالقات

 وحدة المعلوماتية

 وحدة االرشيف

قسم ضمان الجودة 

 واالداء الجامعي

 المدير

 وحدة  السكرتارية

شعبة ضمان 

 الجودة

وحدة القياس 

 والتقويم الذاتي

وحدة االعتماد 

 االكاديمي

وحدة التصنيف 

 العالمي للجامعات

 وحدة أدارة المخاطر

شعبة تقويم االداء 

 الجامعي

وحدة تقويم أداء 

 القيادات العليا

وحدة تقويم أداء 

 التدريسيين

وحدة تقويم أداء 

 الموظفين

وحدة تقويم أداء 

الكليات والمعاهد 

 والمراكز

شعبة التدريب والدعم 

 الفني

 وحدة التدريب

وحدة الدعم الفني 

 والمتابعة

شعبة جودة المختبرات 

 التعليمية 

وحدة أعتماد 

 المختبرات العلمية

وحدة أعتماد 

 المختبرات التقنية

قسم شؤون االقسام 

 الداخلية

 المدير

معاون المدير 

 لشؤون الطالب

معاون المدير 

 لشؤون الطالبات

 وحدة  السكرتارية

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

وحدة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة متابعة 

 مجمعات الطالب

وحدة متابعة 

 مجمعات الطالبات

وحدة العقود 

 الحكومية

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة االعمار 

 والمشاريع

شعبة الشؤون القانونية 

 واالدارية

 وحدة االمالك

وحدة الصادرة 

 والواردة

 

 الوحدة القانونية

 

وحدة االرشفة 

 االلكترونية

وحدة الموارد 

 البشرية

قسم التصاريح 

 االمنية

 قسم المتابعة

 المدير

 معاون مدير القسم

السكرتاريةوحدة    

 وحدة االدارة

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة الدراسات 

 والتخطيط

وحدة العالقات 

 والتواصل الجامعي

 شعبة متابعة الحراسات

متابعة وحدة 

 الدوريات

متابعة الحرسوحدة   

المراقبة  وحدة

 االلكترونية واالتصاالت

االستعالمات شعبة  

استعالمات وحدة 

 البوابة الرئيسية

ستعالمات وحدة ا

 البوابات الثانوية

شعبة المتابعة في 

 باب المعظم

شعبة الباجات  

 والتخاويل

الهوياتوحدة   

الباجاتوحدة    

 والتخاويل

 شعبة الدفاع المدني

وحدة السالمة 

 المهنية

وحدة االسعافات 

 االولية

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
 االدارية

 قسم الشؤون المالية

 المدير

وحدة  

 السكرتارية

وحدة المتابعة 

 االدارية

 معاون مدير القسم

 شعبة الرواتب

 قسم الموارد البشرية

 المدير

السكرتاريةوحدة    

وحدة متابعة 

 البريد

 معاون مدير القسم

 وحدة اللقب العلمي

وحدة النقل 

 والتنسيب

 وحدة االجازات

 شعبة شؤون التدريسيين

وحدة المراسالت 

 االلكترونية

 وحدة الطباعة

 وحدة الهويات

وحدة الملفات 

 والتوثيق االلكتروني

 وحدة المعلومات

وحدة النقل 

 والتنسيب

 وحدة االجازات

شؤون الموظفين شعبة  

وحدة التقاعد 

 وتمديد الخدمة

وحدة االستمارة 

 االلكترونية

التقاعد  شعبة  

 وحدة المالك

وحدة الترفيعات 

 والعالوات

 وحدة التوظيف

 شعبة التوظيف والمالك

 وحدة اللجان

 قسم الشؤون القانونية

 المدير

السكرتاريةوحدة    

المتابعة  وحدة

 االدارية

 معاون مدير القسم

الوحدة القانونية 

 للمراكز البحثية

دة المجلس وح

 القانوني

 

جان وحدة الل

 التحقيقية والتدقيقية

 

لدعاويوحدة ا  

لجانال حفظ وحدة  

الحقوق والدعاوي شعبة  

المالكوحدة ا  

سكن وحدة ال

 الجامعي

األمالك والسكن  شعبة

 الجامعي

بيان الرأيوحدة   

تدقيق وحدة 

 اللجان

االستشارات  شعبة

 القانونية

لعقود وحدة ا

 الدراسية

عقود وحدة ال

 المدنية

العقود والكفاالت شعبة  

 قسم النشاطات الطالبية

 المدير

السكرتاريةوحدة    

وحدة االدارة   

 وحدة الدراسات

 والتخطيط 

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة 

 وحدة

 االشراف الرياضي

وحدة االلعاب 

 المتنوعة

 وحدة التحكيم

 شعبة النشاطات الرياضية

 وحدة التدريب

وحدة روضة 

 وحضانة الجامعة

وحدة تسويق 

 المنتجات

وحدة اللياقة البدنية 

 والعالج الطبيعي 

 قسم شؤون الديوان

 المدير

 وحدة السكرتارية

وحدة المتابعة 

 االدارية

 وحدة قاعة الحكيم

وحدة خدمات       

باب المعظم       

 وحدة االليات

 وحدة خطوط النقل

وحدة نقل الحرم 

 الجامعي

االليات والنقل شعبة  

 وحدة محطة الوقود

وحدة البصمة 

 االلكترونية 

وحدة االسطبالت 

 والفروسية

وحدة المالعب 

 الرياضية

 وحدة

 المخيمات الكشفية

وحدة القادة والجوالة 

 والدليالت الكشفيات

 وحدة

 العمل الكشفي التطوعي

 شعبة النشاطات الكشفية

 وحدة

 الفنون التشكيلية

وحدة الفنون 

 الموسقية

وحدة الخياطة واالعمال 

 اليدوية

 شعبة النشاطات الفنية

وحدة المسرح والنشاط 

 الثقافي

 وحدة

 التصوير الفوتغرافي

 وحدة

 المعارض الفنية

 معاون مدير القسم

 وحدة النظافة

وحدة صيانة 

 الكهرباء

وحدة صيانة 

 المولدات

الصيانة والخدمات شعبة  

وحدة صيانة 

 المضخات

وحدة صيانة 

 التبريد

وحدة ورشة صيانة 

 اجهزة االستنساخ

وحدة علوم الزينة 

 واكثار النبات

وحدة االليات 

 الزراعية

وحدة                  

الخدمات الزراعية    

 الشعبة الزراعية

وحدة ورشة معمل 

 النجارة

وحدة ورشة 

 تصليح العجالت

وحدة                  

ورشة الحدادة    

 شعبة الورش الفنية

وحدة االتصاالت 

السلكية الداخلية 

 والخارجية

وحدة االتصاالت 

الالسلكية الداخلية 

 والخارجية

االتصاالت شعبة  

شعبة حسابات المراكز البحثية 

 والخدمية

 وحدة 

 المحاسبة 

 وحدة الرواتب

 مسؤول الشعبة

 وحدة

 الصندوق

 وحدة

 السجالت 

 وحدة

 المتابعة  االدارية

وحدة الرقابة 

 والتدقيق الداخلي

 شعبة البريد المركزي

وحدة البريد الصادر 

 والوارد

 وحدة

االرشفة االلكترونية 

 للبريد

 مسؤول الشعبة

 وحدة

 مخولين البريد

وحدة تكنولوجيا  

 المعلومات

 شعبة اسكان الطلبة

 وحدة مجمع السالم 

 وحدة مجمع النصر

 وحدة مجمع الوحدة

وحدة مجمع الطب 

 البيطري

وحدة التسجيل 

االلكتروني واصدار 

 الهويات

وحدة مجمع 

 الجادرية

 وحدة مجمع التعاون

وحدة مجمع دار 

 الكتب

وحدة مجمع 

 الرسالة

وحدة مجمع 

 الوزيرية

 شعبة البحث االجتماعي

وحدة ارشاد 

 الطالبات

 وحدة النشاطات

 وحدة ارشاد الطالب

وحدة الصيانة 

 والورش الفنية

 وحدة االليات

 الوحدة الزراعية

 شعبة الصيانة والخدمات

وحدة السالمة 

المهنية والدفاع 

 المدني

 وحدة الموازين

وحدة الحسابات 

 الختامية

وحدة الرواتب 

والمصروفات واالعتماد 

 المالي

شعبة الحسابات 

 والمخازن والتجهيزات

وحدة المخازن 

 والتجهيزات

وحدة أمانة صندوق 

 دعم االقسام الداخلية 

وحدة التدقيق 

 المستندي

وحدة التدقيق 

 المخزني

شعبة الرقابة والتدقيق 

 الداخلي

 المدير

 شعبة العقود الحكومية

الوحدة االدارية 

 واالرشيف

 الوحدة القانونية

 مسؤول الشعبة

 وحدة التعاقدات

 وحدة االستثمار

 وحدة المتابعة 

 وحدة االستيراد

 شعبة شؤون المواطنيين

 وحدة 

حكومة المواطن 

 االلكترونية

 وحدة 

 الطلبات والمقابالت

 مديرالشعبة

 وحدة البريد

 وحدة المتابعة

 

شعبة شؤون الترقيات 

 العلمية

 وحدة  السكرتارية

 وحدة 

 تدقيق الترقيات الداخلية

 مديرالشعبة

 وحدة

 تدقيق الترقيات الخارجية

 وحدة

 االرشفة والبريد االلكتروني

 

 شعبة الصحة الجامعية

 

شعبة المخازن 

 والتجهيزات

 

 شعبة السجالت

صندوق  شعبة  

 التعليم العالي

 حسابات الخطة شعبة

 االستثمارية

 شعبة الموازنة 

 والتخطيط المالي

 شعبة الحسابات 

 والصرف

 مدير شعبة

 مكتب رئيس الجامعة

سكرتارية مكتب 

 رئيس الجامعة 

وحدة متحف 

 الجامعة
وحدة المكاتب 

 االستشارية

وحدة البريد 

 االلكتروني 

وحدة غرفة 

 العمليات 

وحدة المخاطبات 

 الرسمية 
وحدة الدرجات  

 الخاصة

وحدة البريد الداخلي 

 والخارجي
 وحدة القلم السري

 رئيس الشعبة

 
المصادقات وحدة  وحدة المتابعة  

وحدة جدول االعمال 

 والقرارات

وحدة  

 السكرتارية

 المكتبة المركزية

 المدير

 

 وحدة  السكرتارية

 والقلم السري

 
 الوحدة القانونية

 وحدة

 الرقابة والتدقيق

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

االعالم وحدة 

 والعالقات العامة

 وحدة 

 الدراسات والتخطيط

  مركز وحدة

 مصادر المعلومات

لدورياتوحدة ا  

مراجعوحدة ال  

معلوماتوحدة ال  

 شعبة خدمات المستفدين

لوسائل وحدة ا

 السمعية والبصرية

العارةوحدة ا  

الطباعة وحدة 

 واالستنساخ

المجموعات وحدة 

 الخاصة

لرسائل وحدة ا

 واالطاريح

مطبوعات االمم  وحدة

 المتحدة

 وحدة

 الموارد البشرية

حساباتوحدة ال  

المخزن  وحدة

 والتجهيزات

 شعبة الشؤون االدارية

لخدماتوحدة ا  

 وحدة المتابعة

 الوحدة االدارية 

وحدة االستعالمات 

 والمتابعة 

 وحدة النظم االلية 

شعبة المكتبة المركزية 

 في الوزيرية

وحدة خدمات 

 المستفدين 

وحدة االجراءات 

 الفنية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات 

 وحدة الخدمات 

التزويد وحدة  

وحدة الفهرسة 

 والتصنيف

وحدة التبادل 

 واالهداء

 شعبة االجراءات الفنية

صيانة وحدة 

 المجموعات المكتبية

 شعبة التعليم المستمر

  وحدة

 االسترجاع االلي

االنترنت وحدة  

                وحدة 

 المكتبة االلكترونية

 شعبة النظم االلية

ةوحد  

 المكتبة االفتراضية

 قسم االعمار والمشاريع

 المدير

السكرتاريةوحدة    

والبريد  وحدة البصمة

 االلكتروني واالنترنت

 معاون مدير القسم

وحدة تنفيذ االعمال 

 بأسلوب أمانة

م .م.د وحدة 

 لمجمع الجادرية

م .م.د وحدة 

 لمجمع باب المعظم

 شعبة تنفيذ المشاريع

 الوحدة االدارية

وحدة المتابعة 

 االدارية والحفظ

وحدة متابعة مشاريع 

 الخطة االستثمارية 

وحدة الذرعات 

 المخفية

وحدة متابعة مشاريع 

 االستثمار

ة متابعة المشاريعشعب  

م .م.د وحدة 

 لمجمع ابي غريب

وحدة المدد 

 االضافية والتسعير

وحدة االستالم االولي 

 والنهائي

وحدة دراسة جدوى 

مشاريع الخطة 

 االستثمارية

 وحدة التصاميم

 وحدة المقايسة

تخطيط المشاريع شعبة  

وحدة دراسة 

 مشاريع االستثمار

 الهيكل التنظيمي لرئاسة جامعة بغداد 
 

(االقسام والشعب والوحدات االدارية)  

    تصميم                  
بسام عبد الرمحن امحد:   املهندس              

هاني محسن عبود     : مربمج اقدم     

  أشراف

زينة معني حممد حسني. د.م  

 مدير قسم الدراسات والتخطيط

 

وحدة المتابعة 

 االدارية 

شعبة الصادر 

 والوارد

وحدة الصادر 

 والوارد

وحدة االرشفة 

 االلكترونية 

 وحدة البيانات

وحدة ذاتية المكتب 

 والسكرتارية 

شعبة التصاريح 

 االمنية 

 وحدة التدقيق

وحدة التنسيق 

 والمتابعة

 شعبة المعلومات 

 وحدة السري

شعبة السالمة 

 واالمن

 وحدة منظومة الكاميرات

وحدة متابعة اجراءات 

 الدفاع المدني

وحدة االرشاد والتوجيه 

 ومحاربة االشاعة

وحدة ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 تدقيق

سهري سلمان:  مدير اقدم   
 

وحدة الدفاع 

 المدني

وحدة الدفاع 

 المدني

 وحدة السكرتارية وحدة المكتب

 

لبريد اوحدة  

 واالرشيف 

 

 

الحوكمة وحدة 

 االلكترونية 

 

وحدة شؤون 

 المواطنين
وحدة شؤون 

 المواطنين

البريدوحدة   

 والبريدااللكتروني
   واالرشفة

المتابعة  وحدة

 االدارية
 وحدة  السكرتارية وحدة المكتب

وحدة معادلة 

شهادات 

 المجموعة الطبية

 شعبة الموقع االلكتروني

 مديرالشعبة

وحدة المتابعة 

 االدارية

وحدة أنظمة وتطبيقات 

 الموقع االلكتروني

 وحدة حسابات كوكل

 وحدة حسابات كوكل

 وحدة االستعالمات

 وحدة االدارة 

 وحدة الدوريات

وحدة البرنامج 

 الحكومي

 وحدة السكرتارية

 وحدة االدارة 

 وحدة االطباء 

 وحدة الضماد

 وحدة الصيدلية

 وحدة المختبر

وحدة صحة باب 

 المعظم

وحدة المراسم 

 والتشريفات 
 وحدة تمكين المرأة

 الوحدة الصحية


