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 مقدمة
سعياً من قسم هندسة البناء واالنشاءات نحو الريادة العالمية في مختلف نشاطاته التعليمية والبحثية واإلدارية 

العديد من النواحي والتي من أهمها والفنية، وانطالقا من أهمية دور الجانب التنظيمي في تعزيز هذا السعي من خالل 

وجود دليل تنظيمي يحدد مهام كل وحدة إدارية في الهيكل التنظيمي للقسم. ولتوضيح الصالحيات األكاديمية واإلدارية 

والمالية لصناع القرار في القسم باعتباره احد كليات الجامعة التكنولوجية، لينطلق من واقع ما تنص عليه أنظمة وزارة 

م العالي والبحث العلمي واللوائح والتعليمات النافذة للجامعة التكنولوجية، واالستفادة من التجارب والنظم والهياكل التعلي

االدارية للكليات في الجامعات العراقية والعربية، يأتي هذا الدليل لينظم عمل قسمنا الذي يعتبر من اكبر اقسام الجامعة 

في ادارة اقسام الجامعة المختلفة ويسهل وييسر عملها للمساهمة في أداء رسالتها  التكنلوجية، ليضع وصفاً يستند اليه

 وتحقيق أهدافها.

التكنولوجية بحيث يمكن لقد روعي في إعداد هذا الدليل خصوصية الهيكل االداري والتنظيمي ألقسام الجامعة 

يهدف إلى مساعدة المسؤولين في القسم  جميعا مع وجود مرونة في الحذف منه أو اإلضافة إليه. حيث يهمتطبيقه عل

او حذف على تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب. ويمكن لمجلس الجامعة او القسم اذا ما اقتضت الضرورة استحداث 

وطبيعة أعمالها بعد التنسيق  وحدات إدارية ولجان تخدم أهدافهما لم يشتملها هذا الدليل، فلها أن تضيف ما تراه يتناسب

الجودة واالداء الجامعي في الجامعة.  فال يقتصر الهدف من اعداد هذا الدليل على بناء نموذج جامد موحد قسم مع 

ل في وإنما توفير معلومات تساعد المسؤويطبق على الجميع دون مراعاة لخصوصية كل قسم من أقسام هذه الجامعة،  

 عة في األداء. القسم او الفرع على إدارة وحدته بمستوى عال من الجودة والسر

نأمل أن يسهم هذا الدليل في تنظيم عمل قسم هندسة البناء واالنشاءات وفروعه العلمية بصورة خاصة وتعميم 

التجربة على اقسام الجامعة وفروعها العلمية لإلفادة واالستفادة، وأن يرفع من جودة وسرعة إنجاز األعمال إلى 

م السليم هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الغايات. متمنين للجميع التوفيق المستويات التي نتطلع لها جميعا.  فالتنظي

 والنجاح وهللا الموفق.
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ً
 الكلية)جملس : جملس القسم (أوال

 

 تعريف:  –1
يتألف مجلس القسم من: رئيس القسم (العميد) رئيًسا، وعضوية كل من: معاون رئيس القسم للشؤون العلمية 

والطالبية، ومعاون رئيس القسم للشؤون االدارية والقانونية، ورؤساء الفروع العلمية، وممثل أعضاء الهيئة التدريسية، 

كون مقرر القسم أميناً للمجلس. وتحدد مدد عضويتهم بقرار ومدير شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي في القسم، وي

من مجلس الجامعة. باإلضافة الى عضوية فخرية لثالث مدراء عامين لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص على االكثر 

 للتفاعل مع متطلبات الجهات المستفيدة من الخريجين.
 

 تنظيم المجلس:  –2
 قل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه على االقل.يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر على األ .1

تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي  .2

 فيه الرئيس.

) خمسة عشر يوماً 15قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من السيد رئيس الجامعة خالل ( تعتبر .3

من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية بتوصية تمثل وجهة نظره لدراستها من 

معة للبت فيه في أول جلسة جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجا

اعتيادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار  أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك يكون قطعياً 

 وواجب التنفيذ.

 :)2012 – 2011(العام الدراسي  اعضاء مجلس القسم للدورة الحالية .4

 سرئيس المجل    (العميد)رئيس القسم  حسن االنباري أ.د. رياض )1

 عضواً   العميد للشؤون العلمية والطالبيةمعاون  أ.د. عبدالرزاق طارش زبون )2

 عضواً   معاون العميد للشؤون االدارية والقانونية   ح حسن رحيلأ.م.د.فال )3

 عضواً    رئيس فرع السدود والخزانات   أ.د.كريم خلف الجميلي )4

 عضواً   رئيس فرع هندسة الطرق والجسور   أ.د.محمد يوسف فتاح )5

 عضواً   ئيس فرع البناء وادارة المشاريعر  أ.م.د.قيس جواد فريح )6
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 عضواً   رئيس فرع الهندسة الصحية والبيئية أ.م.د.محمود رشيد محمود )7

 عضواً    رئيس فرع الهندسة االنشائية   أ.م.د.مي جاسم حمودي )8

 عضواً     ممثل الهيئة التدريسية        )9

 أمين المجلس        مقرر القسم  أ.م. حيدر حمزة علوش )10

 عضواً    مدير شعبة ضمان الجودة  م.د.عمر نجدت النقيب )11

 
 : المجلس مهام –3

 التوصية بإقرار الخطة اإلستراتيجية للقسم بما يتوافق مع الخطط اإلستراتيجية للجامعة.  .1

 إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في القسم وتنظيمها بين الفروع العلمية المختلفة. .2

 استكمال وانشاء المباني ودعم المختبرات والتجهيزات ومكتبة القسم.وضع خطة  .3

إقرار خطة البعثات واالجازات والزماالت الدراسية وااليفاد على المنح االجنبية بناًء على توصيات مجالس  .4

 الفروع العلمية.

 تصاصات المطلوبة.اعداد برامج الستكمال اعضاء الهيئة التدريسية في الفروع العلمية كافة وبمختلف االخ .5

 رسم السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض فروع القسم المتعثرة. .6

 إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي بالقسم.   .7

 ابداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعة. .8

 وضع ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه. .9

 للفروع العلمية في القسم.لطلبة الدراسات االولية اقرار الطاقة االستيعابية  .10

 اقرار خطة القبول في الدراسات العليا. .11

 تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لتلبية متطلبات سير العملية االكاديمية في القسم. .12

 على نشرها.تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الفروع العلمية في القسم والعمل  .13

النظر في تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وإيفادهم، وتفرغهم،  .14

 وترقياتهم.

 إقرار الخطط الدراسية المقترحة من الفروع العلمية.  .15
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 إقرار عناوين اطاريح الماجستير والدكتوراه بناًء على توصية مجالس الفروع العلمية للقسم. .16

 بإقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الفروع العلمية للقسم. التوصية .17

 إقرار مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها وفقاً للتقويم الجامعي. .18

 إقرار الالئحة التنفيذية الداخلية للقسم والمكتبة. .19

 إقرار خطط التدريب والتطوير والبعثات الالزمة للقسم. .20

 ر خطة النشاط الالمنهجي للقسم.إقرا .21

 البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه ورفع التوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. .22

 النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو رئيس القسم للدراسة وإبداء الرأي. .23

 
  :مجلسصالحيات ال -4

 

 طالبية:الشؤون ال - 4-1

برس��وب الطلب��ة المتج��اوزة نس��بة غياب��اتهم النس��بة المق��ررة ف��ي الض��وابط، او التوص��ية  اعتم��اد اوام��ر الف��روع -1

لمجالس الفروع على رفع نسبة غياباتهم بما ال يتجاوز النسبة المقررة بالضوابط، ومنحهم فرص�ة اخ�رى لتأدي�ة 

 االمتحان النهائي خالل فترة ال تتجاوز الشهر قبل موعد االمتحان النهائي المقرر.

 الموافقة على ترقين قيد الطلبة المنطبقة عليهم الضوابط والتعليمات. -2

 اقرار اوامر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعادة الطلبة المرقنة قيودهم الى الدراسة. -3

 اقرار الضوابط والتعليمات الالزمة لتقويم أداء الطلبة. -4

 ا االول والثاني لجميع الفروع العلمية في القسم.اقرار نتائج االمتحانات الفصلية والنهائية بدوريه -5

النظ��ر ف��ي ح��االت انتق��ال الطلب��ة ب��ين الف��روع والكلي��ات واق��رار المقاص��ة المطلوب��ة بن��اًء عل��ى توص��يات مج��الس  -6

 الفروع العلمية.

 رفع توصية الى مجلس الجامعة بتحديد درجات السعي السنوي للدروس النظرية والعملية. -7

 يكون امتحان عملي او شفوي ضمن االمتحان النهائي.الموافقة على أن  -8

 تشكيل اللجنة االمتحانية في القسم وتحديد مهامها وصالحياتها. -9
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 تحديد اسماء المشرفين على المواد الدراسية المشتركة. -10

الموافقة على اللجان او االساتذة المقررين بوضع اسئلة االمتحانات النهائية بناًء على توصيات مجالس  -11

 فروع العلمية.ال

 إسناد تصحيح الدفاتر االمتحانية إلى أعضاء الهيئة التدريسية من غير أستاذ المقرر اذا تطلب االمر. -12

 تحديد مدة االمتحان النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات. -13

 توصية مجلس الفرع.  التوصية بإيفاد الطالب الى خارج القطر إذا تطلب برنامجه األكاديمي ذلك وبناًء على -14

 
 شؤون أعضاء الهيئة التدريسية: - 2 -4

 التوصية بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لالحتياج. .1

 التوصية بتعيين المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغة ومساعدي الباحثين.  .2

لجنة الترقيات النظر في ترقية عضو الهيئة التدريسية بناًء على توصية مجلس الفرع المختص، وتشكيل  .3

 العلمية في القسم من المتخصصين.

الموافقة على صرف اجور المحاضرات االضافية إذا زاد عدد الساعات التدريسية المكلف بها التدريسيين ومن  .4

 في حكمهم من داخل القسم، عن النصاب المقرر. 

مضي خمس سنوات من التوصية بحصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي، بعد  .5

تعيينه أو من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثالث سنوات من تعيينه  

 أو من تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة.

 النظر في التقرير  المقدم عن إنجازات عضو هيئة التدريس خالل التفرغ العلمي.   .6

هيئة التدريسية كاستشاري غير متفرغ في الجهات الحكومية أو القطاع التوصية بالموافقة على عمل عضو ال .7

 الخاص أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية.

 التوصية بالموافقة على مشاركة عضو الهيئة التدريسية في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج القطر. .8

 مية.التوصية بانتداب عضو الهيئة التدريسية للعمل لدى الجهات الحكو .9

 التوصية بإعارة خدمات عضو الهيئة التدريسية. .10
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 التوصية بإيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة علمية خارج الجامعة او القطر. .11

 الموافقة على نقل عضو الهيئة التدريسية في نطاق تخصصه العلمي من فرع إلى آخر داخل القسم. .12

 ه.التوصية بنقل عضو الهيئة التدريسية من القسم وإلي .13

 التوصية بنقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة خارج الجامعة.  .14

 التوصية بقبول استقالة عضو الهيئة التدريسية أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه. .15

 الموافقة على االستعانة بمحاضرين خارجيين لمدة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد. .16

التوصية بإيفاد اعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين الكمال دراستهم خارج القسم او القطر والتمديد لهم أو إنهاء  .17

 بعثاتهم.

 التوصية بالموافقة على تغيير الموفد لتخصصه أو جامعته أو بلد الدراسة حسب ما تم رفعه من مجلس الفرع.  .18

 راستهم بعد مضي نصف المدة واتخاذ القرارات بشأنها.النظر في تقارير حالة الموفدين المتعثرين في د .19

 رفع تقرير سنوي مفصل عن وضع موفدي القسم الى لمجلس الجامعة.  .20

 
 شؤون الدراسات العليا:  -3 -4

 التوصية بإضافة شروط للقبول بناء على توصية مجلس الفرع المختص. .1

 التوصية بقبول الطالب للدراسة في غير مجال تخصصه بناء على توصية مجلس الفرع. .2

الموافقة على التمديد االول لدراسة طالب الدراسات العليا، والتوصية بالتمديد الثاني بناًء على  .3

 توصية مجلس الفرع العلمي.

المختص، مع مراعاة شروط  التوصية بقبول تحويل الطالب من والى القسم بناء على توصية مجلس الفرع .4

 التحويل. 

الموافقة على معادلة الوحدات الدراسية التي درسها الطالب المحول من جامعة أخرى بناء على توصية  .5

 مجلس الفرع.

التوصية باقتراح المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم العالي ومسمى الشهادة بناء على اقترح مجلس  .6

 الفرع.

 االمتحانات النهائية والشاملة بناء على توصية مجلس الفرع.اقرار نتائج  .7
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 الموافقة على تحديد المشرفين والمشرفين الثانويين على االطاريح العلمية بناًء على توصية مجلس الفرع. .8

الموافقة على ابدال المشرف في حال عدم تمكنه من االستمرار أو وفاته أو انتهاء خدمته بالجامعة، بناء على  .9

 قتراح مجلس الفرع.ا

 الموافقة على األشراف المشترك الخارجي على االطاريح من قبل مشرفين من ذوي الخبرة المتميزة و الكفاية .10

 العلمية في مجال البحث بناًء على توصية مجلس الفرع.

عها الى اقرار استيفاء طالب الدراسات العليا لمتطلبات نيل الشهادة وفقاً لتوصية مجلس الفرع المختص، ورف .11

 رئاسة الجامعة الصدار االمر الجامعي بمنح الشهادة.

 توصية رئيس الفرع العلمي المختص.تخويل رئيس القسم بتشكيل لجنة مناقشة الرسائل العلمية بناًء على  .12

 يمكن لمجلس القسم تخويل بعض من صالحيته الى رئيس القسم. .13
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: رئيس القسم (العميد)انيث
ً
 ا

 
 تعريف:  -1
في حدود النظام  قسميتولى إدارة الشؤون العلمية واإلدارية والمالية للهو عضو الهيئة التدريسية بالقسم الذي  

الجامعة في نهاية كل سنة  رئيسإلى  ات في القسمم تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاطيقديقوم بتو. ولوائحه

 .دراسية

 
 االرتباط:  -2

 الجامعة كما أنه أحد أعضاء مجلس الجامعة.رئيس السيد يرتبط ب

 
 :مهام رئيس القسم -3
 الشؤون اإلدارية والمالية: -3-1

رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظ�يم ش�ؤونه وال�دعوة لحض�ور جلس�اته وتنفي�ذ قرارات�ه وإرس�ال محاض�ر  .1

 جلساته إلى رئيس الجامعة.

تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته واق�رار توص�ياته رئاسة مجلس ضمان الجودة في القسم واإلشراف على  .2

 وإرسال محاضر جلساته الى مجلس القسم.

 تطبيق لوائح وأنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعة ومجلس القسم. .3

 تحقيق األهداف والسياسات العليا للجامعة والقسم. .4

 تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بقسمه. .5

 احالة الطلبات التي ال تقع ضمن صالحياته الى مجلس القسم. .6

 اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها. .7

 اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية. .8

 تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثياً. .9

 سم داخل وخارج الجامعة.تنسيق وتطوير عالقات الق .10

 اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية. .11
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 تقويم أداء معاونيه ورؤساء الفروع العلمية ومدراء الشعب والوحدات التابعة له. .12

 المحافظة على ممتلكات القسم الثابتة والمنقولة. .13

 العمل على تنمية وتعزيز الموارد المالية الذاتية للقسم من خالل قنوات المكتب االستشاري وآلية التعاون. .14

 اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية القسم. .15

 تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال القسم.  .16

تقرير دوري شامل عن سير الدراسة واألداء األك�اديمي واإلداري والبحث�ي ف�ي الكلي�ة ورفع�ه إل�ى رئ�يس  إعداد .17

 الجامعة.

 القيام بما يفوضه إليه مجلس القسم من مهامه.  .18

 تمثيل القسم داخل الجامعة وخارجها.  .19

 تنفيذ ما يكلفه به مجلس الجامعة أو رئيسها.  .20

 
 الشؤون األكاديمية: -3/2

 على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية.اإلشراف  .1

 تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي. .2

 اإلشراف على مختلف  النشاطات الطالبية بالقسم. .3

 مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام واالنضباط داخل القسم. .4

 القسم المختلفة.تشجيع إجراء البحوث في تخصصات  .5

 العمل على إقامة روابط أكاديمية مع مؤسسات تعليمية داخل وخارج القطر. .6

 اإلشراف على استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين الى القسم. .7

 اإلشراف على تطبيق الخطط والبرامج الدراسية في القسم.  .8

 
 :رئيس القسمصالحيات  -4

 ورؤساء الفروع العلمية ورفع التوصية بتكليفهم إلى رئيس الجامعة. التوصية باختيار معاونيه .1

عشرة  15المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس الفروع، وله الحق في االعتراض على قراراتها خالل  .2

 يوماً من تاريخ وصولها إليه.
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 .إصدار االوامر االدارية التي يقتضيها سير العمل بالقسم وفقاً لألنظمة واللوائح .3

اعتماد تقارير األداء الجامعي والوظيفي التي يعدها معاونيه ورؤساء الفروع ومديرو اإلدارات والوحدات  .4

 اإلدارية بشأن منسوبيهم.

 القسم وفقًا للنظام. تسبياعتماد منح اإلجازة االعتيادية واالضطرارية واالستثنائية لمن .5

) يوماً الغراض علمية 60يسية والفنيين واالداريين لمدة (االيفاد الداخلي لمنتسبي القسم من اعضاء الهيئة التدر .6

او تدريبية او بموجب ما تقتضيه مصلحة القسم، ومنحهم مخصصات االيفاد حسب الضوابط والتعليمات النافذة 

 بهذا الشأن. والتوصية الى السيد رئيس الجامعة بإيفادهم الى خارج القطر لنفس االغراض آنفة الذكر.

الموظفين والفنيين واالداريين وفق احكام قانون الخدمة المدنية النافذ، بعد التأكد من ايفائهم قبول استقالة  .7

 بالتزاماتهم وبراءة ذمتهم.

اخطار التدريسيين والموظفين والفنيين المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع، واصدار اوامر  .8

طار بموجب احكام القوانين والتعليمات المرعية. واشعار اعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة االخ

 قسم الشؤون االدارية والقانونية في رئاسة الجامعة.

 طبقاً ألحكام قانون التقاعد المدني النافذ.احالة الفنيين واالداريين على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية  .9

 منح االجازات لمنتسبي القسم خالل العطلة الربيعية. .10

 تفويض صالحياته وفقًا للضوابط ولوائح العمل الجامعية. .11

 اعتماد طلبات الشراء وفقًا لألنظمة واللوائح. .12

 تشكيل اللجان المختلفة على مستوى القسم. .13

 . وفقاً للصالحيات المخولة له اعتماد الصرف على متطلبات العمل في القسم من الميزانية المخصصة .14

 التوصية بصرف مستحقات التكليف الصيفي العضاء الهيئة التدريسية المكلفين بالعمل في العطلة الصيفية. .15

 التوصية بالتمديد لعضو الهيئة التدريسية بعد انتهاء الخدمة.  .16

 التوصية بالتعاقد مع عضو الهيئة التدريسية بعد تقاعده.  .17

 منتسبي القسم.اصدار كتب الشكر والتقدير لذوي االداء المتميز من  .18

 صرف المكافئات المالية التشجيعية لمنتسبي القسم المتميزين وفقاً لما يخوله به القانون. .19

 المقصرين والمخلين بواجباتهم المطلوبة.(عدا اعضاء الهيئة التدريسية) معاقبة منتسبي القسم  .20
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 تقييم االداء الجامعي والوظيفي لكافة منتسبي القسم. .21

 التدريسيين المقصرين والمخلين بواجباتهم.التوصية بمعاقبة  .22

 تشكيل المجالس التحقيقية واالنضباطية. .23

 مصادقة الوثائق والشهادات الصادرة من القسم.  .24

 التوقيع على هويات الفنيين واالداريين في القسم. .25

 مصادقة الصكوك واوامر الصرف الخاصة بالقسم وبموجب ما يخوله به القانون. .26

جهات الرسمية وغير الرسمية بما يضمن تحقيق متطلبات سير العلمية االكاديمية في مخاطبة المؤسسات وال .27

 القسم. وبما يخوله له رئيس الجامعة من صالحيات.

 ابرام العقود الحكومية الخاصة بالقسم وفقاً لما يخوله به رئيس الجامعة والقوانين النافذة. .28

 
 

 العلمية واإلدارات التابعة لرئيس القسم: والفروع ونالمعاون -5
 

 معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبية •

 معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والقانونية •

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي •

 الفروع العلمية •

 الوحدات البحثية •
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ً
 ضمان اجلودة نظامثالثا

 

 مجلس ضمان الجودة:  -1
يعنى بضمان جودة خطط وبرامج القسم من خالل المساهمة في اعدادها مجلس القسم، لهو مجلس رقابي استشاري 

 .المنشود االعتماد االكاديمي الرتقاء بمستواها لتحقيقوالمراقبة واالشراف على تنفيذها ل

  
 مهام المجلس: 1-1

 .القسمتكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى  .1

 .بالقسموتقويم االداء الجامعي واالعتماد االكاديمي اإلشراف على تطبيق برنامج الجودة  .2

بالتنسيق مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  قسمإعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية لل .3

 .لمجلس القسم العتمادها والتوصية بها

ة في تحقيق متطلبات الجودة وتذليل الصعوبات لتحقيق العمل والتنسيق مع مجلس ضمان الجودة في الجامع .4

 االعتماد االكاديمي.

 . بالقسم االعالم واالنترنيتعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وشعبة شاإلشراف على أعمال  .5

 تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها. التي مشكالت الصعوبات أو ال دراسة .6

والتنسيق مع  لفروع العلمية بالقسمافي  يةهيئة التدريسالريبية المتخصصة ألعضاء تحديد االحتياجات التد .7

 .المعاون العلمي لتطويرها

بالتنسيق  أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل تشجيع .8

 مع المعاون العلمي.

 والطلبة.  الفنيينو يةهيئة التدريسالمن أعضاء  القسممنتسبي اإلشراف على إعداد خطة لتطوير مهارات  .9

اإلشراف على استخدام التقنيات والتعليم اإللكتروني والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد في التعليم والتعلم  .10

 .   القسمداخل 

 .القسممجلس من  رئاسة الجامعة بعد اقراره تقديمه الىو قسمعلى إعداد التقرير السنوي لل اإلشراف .11

وفقاً للمهام المناطة  بشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعيعن تطور العمل  لمجلس القسمتقديم تقارير دورية  .12

 ، والصعوبات التي تواجهها.ابه
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 .مختبراتوتحديث ال قسممتابعة تطوير المرافق التعليمية بال .13

 وفق اللوائح واألنظمة. ةالتخصيصات المحددة لبرامج ضمان الجوداإلشراف على الشؤون المالية و .14

 ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.اإلشراف على تنفيذ  .15

 . التعضيد العلمي في القسمواألداء األكاديمي  جوائز اإلبداع والتميز في تنفيذ ومتابعة نشاطات .16

التحسين المستمر في أداء  انمناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة لضمالمرحلية ال طخطالوضع  .17

 القسم.اإلدارية بوالوحدات  الفروع العلمية

 ىوإبالغها إل ارباب العملومتطلبات ومستوى رضا  لقياس اداء الخريجين العاملين في سوق العمل،وضع آلية  .18

 .ذات العالقةاإلدارية الوحدات و الفروع العلمية لك

 ، ومساعدته لتحقيق التميز المهني والعلمي. يةالتدريسهيئة اللعضو  الجامعيمتابعة تقويم األداء  .19

 . قسم االلكترونيمتابعة تحديث موقع ال .20

 .مجلس القسم او مجلس ضمان الجودة في الجامعةتنفيذ ما يكلفه به  .21

 
 :اعضاء المجلس 1-2

 رئيسا     رئيس القسم  )1

 عضوا  رئيس اللجنة العلمية في القسم  )2

 عضوا  القسمرئيس لجنة الدراسات العليا في  )3

 عضوا  رئيس لجنة الترقيات العلمية في القسم )4

 عضوا رئيس لجنة االشراف التربوي في القسم )5

 عضوا رئيس لجنة التدريب الصيفي في القسم )6

 عضوا  رئيس اللجنة االمتحانية في القسم )7

 عضوا ومقررا   مدير شعبة ضمان الجودة )8
 

 :صالحيات المجلس 1-3
 .االوحدات التابعة له ضمان الجودة واالداء الجامعي ومسؤوليمدير شعبة  كليفالتوصية بت .1
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 وفقاً لألنظمة واللوائح. بنظام الجودةإصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل التوصية ب .2

 .منتسبي القسمتقويم أداء المصادقة على  .3

 وائح.للألنظمة واوفقاً لالقسم على برامج الجودة إقرار الصرف من ميزانية  .4

 التوصية الى مجلس ضمان الجودة بالجامعة للبت في شؤون الجودة المختلف عليها مع مجلس القسم. .5

 
 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي: -2

الى بناء نظام فعال لضمان الجودة في القسم، من خالل من خالل مجلس ضمان الجودة للقسم تسعى الشعبة 

نشر ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي بين جميع العاملين في القسم، واعداد تقارير التقييم الذاتي السنوية والتي 

تتناول عدة محاور اكاديمية وادارية ومالية وفنية لتشخيص نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، واعداد 

لخطط والبرامج االستراتيجية للحد من نقاط الضعف والتحديات الواردة، لغرض تطوير وتحسين االداء ا

انطالقا من رسالة ورؤية القسم واستنادا الى المعايير والمتطلبات والمؤشرات المعتمدة لتحقيق االعتماد 

 ةً برئيس القسم.االكاديمي. ونتيجةً ألهمية هذه الشعبة ودورها الريادي فأنها ترتبط مباشر
 

 الشعبةمهام  2-1
عداد تقارير التقييم الذاتي الشاملة سنويا لجميع فروع القسم والتي تتناول محاور اساسية تسلط الضوء على إ .1

ورفعها الى  مجمل العملية االكاديمية وبرامجها لغرض تشخص نقاط الضعف والتهديدات التي تواجهها

 .مجلس ضمان الجودة القراراها

رسم الخطط االستراتيجية لمعالجة جميع المشاكل والمعوقات لقسم في مع مجلس ضمان الجودة باق التنسي .2

 .الواردة كنقاط ضعف وتحديات ضمن تقرير التقييم الذاتي ضمن فترة زمنية محددة

متابعة وتأشير نسب االنجاز المحددة في الخطط المعدة لغرض تشخيص مخرجاتها وانعكاساتها على  .3

 وتذليل العقبات.تجاوز 

التنسيق مع اللجان المتخصصة والجهات ذات العالقة في صياغة البرامج التعليمية ومتابعة توافقها في  .4

 تحقيق متطلبات سوق العمل.

متابعة التقارير والبيانات االحصائية الواردة من الجهات ذات العالقة عن احتياجات سوق العمل ومصير  .5

 الطلبة الخريجين ومخرجاتهم.
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 االشراف والمتابعة لبرامج التربية والتعليم والتدريب للطالب المستمرين في الدراسة وتطويرها. .6

وضع االسس والقواعد واالجراءات الرقابية والمتابعة الدورية استنادا الى المعايير المعتمدة لضمان الجودة  .7

 وتحقيق االعتماد االكاديمي.

نيين واالداريين العاملين في القسم وفقا لالستمارات المعتمدة متابعة وتوثيق تقييم اداء التدريسيين والف .8

 والمعدة لهذا الغرض.

االتصال والتنسيق المباشر مع قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي في الجامعة لمتابعة اجراءات ومتطلبات  .9

 عملية ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي.

 ليات المناظرة في الجامعات العراقية لتبادل الخبرات.التعاون مع شعب ضمان الجودة في االقسام والك .10

المشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية الخاصة بضمان الجودة  .11

 واالعتماد االكاديمي.

 اصدار النشرات والكراسات االرشادية للمساهمة في تعميم ثقافة الجودة واالعتماد. .12

لتعليم المستمر والتدريب ضمن اطار آلية التعاون والمكتب االستشاري لزيادة صياغة وتفعيل برامج ا .13

 خبرات الكوادر التعليمية والفنية في القسم من خالل مشاركتهم الفاعلة في حقل العمل.

التنسيق مع لجان متخصصة في الشؤون العلمية في االشراف والمتابعة لبرامج مشاريع التخرج لطلبة  .14

 والتأكد من جودة مخرجاتها بما يتوافق مع متطلبات العصر. المرحلة المنتهية

متابعة وتوثيق البحوث واالطاريح والدراسات العلمية للتدريسين وطلبة الدراسات العليا بما يخدم متطلبات  .15

 السوق واالرتقاء بمستوى القسم من خالل النشر في المجالت العالمية ذات معامل التأثير.

اللجان الدائمية المشكلة في القسم وتفعيل عملها بما يسهم في تحسين االداء وضمان التنسيق والمتابعة مع  .16

 الجودة.

االطالع واالعالن عن المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية على المستوى المحلي والدولي ونشرها  .17

 ضمن موقع الشعبة االلكتروني للحث على زيادة المشاركة فيها.

طالب والخبراء المتخصصين في حقل العمل وتوثيق ومتابعة النتائج المتحققة من عقد لقاءات دورية بين ال .18

 هذه االجراءات.
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ارشفة التقارير والبيانات وحفظها في غرفة مخصصة للوثائق وبطريقة تضمن الوصول اليها بسهولة  .19

 ويسر.

ميدانية التي تجرى من قبل اتمام كافة متطلبات االعتماد االكاديمي واالستعداد لفرق التفتيش والزيارات ال .20

خبراء متخصصين من الجامعات والمنظمات والهيئات في مجال ضمان الجودة لغرض تحقيق االعتماد 

 االكاديمي المطلوب. 

 اية مهام اخرى تكلف بها الشعبة تسهم في دعم الجودة واالعتماد االكاديمي. .21
 

 للشعبة: وحدات االداريةال 2-2
 :معي من الوحدات االدارية التاليةواالداء الجاتتكون شعبة ضمان الجودة 

 وحدة ضمان الجودة .1

 وحدة تقويم االداء الجامعي .2

 وحدة التدريب والدعم الفني .3

 
 مهام الوحدات االدارية للشعبة: 2-3

 

 مهام وحدة ضمان الجودة: 2-3-1
 

مراجعة وتحديث رسالة ورؤية واهداف القسم في ضوء مستجدات التطور الحاصل في العملية التعليمية   .1

 ومدى تناسقها متطلبات القسم والجامعة.

اعداد وتحديث تقرير التقييم الذاتي السنوي للقسم وفقا لتحليل بيانات ومخرجات العملية التعليمية وبالتنسيق  .2

 تدريب والدعم الفني للشعبة وبموجب المعايير العالمية المعتمدة.مع وحدتي االداء الجامعي وال

اعداد وجدولة الخطط االستراتيجية لمعالجة نقاط الضعف والتحديات الظاهرة في تقرير التقييم الذاتي  .3

 باالستفادة من نقاط القوة والفرص المتوفرة وتحديث مخرجاتها.

ورية لتنفيذ معايير ضمان الجودة في جميع مرافق وضع اسس وقواعد اجراءات الرقابة والمتابعة الد .4

 القسم.



بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

 REPUBLIC OF IRAQ جمهورية العراق

 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
AND SCIENTIFIC RESEARCH 

  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  الجامعة التكنولوجية

 BUILDING & CONSTRUCTION قسم هندسة البناء واإلنشاءات
ENGINEERING DEPARTMENT 

 
 

 

                     :     bldconst@uotechnology.edu.iq Email                       لكتروني :ريد األــالب
 : www. uotechnology.edu.iq Web site الموقع األلكتروني :

- 18 - 

 

اعتماد المعايير العالمية المتبعة في ضمان الجودة وصياغة البرامج لتنفيذها ومتابعة وتحليل مخرجاتها مع  .5

 الفروع العلمية لتحقيق االعتماد االكاديمي.

مان الجودة لتحقيق االعتماد وضع ادلة إسترشادية لتطوير وتحسين االداء الجامعي وبما يسهم في ض .6

 االكاديمي.

متابعة وتنفيذ خطط وتعليمات ضمان الجودة للجامعة بالتنسيق مع قسم ضمان الجودة للجامعة وبما ال  .7

 يتعارض مع خطط وبرامج القسم لتحقيق االعتماد االكاديمي.

التعليمية من طلبة واعضاء هيئة نشر وتعزيز ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي بين جميع كوادر العملية  .8

 تدريسية وفنيين واداريين.

اعداد ومراجعة البحوث والدراسات الخاصة بضمان الجودة القتراح معايير تضمن الجودة العالية في  .9

 االداء الجامعي لتحقيق االعتماد االكاديمي.

المحلية واالقليمية والدولية التنسيق مع وحدات ضمان الجودة في اقسام الجامعة وكليات الجامعات االخرى  .10

 لتبادل الخبرات وعمل المقارنات لبيان مستوى ضمان الجودة المتحقق في القسم.

تقديم المشورة والنصح والتوجيه للفروع العلمية واللجان الدائمية في القسم بما يسهم في رفع ادائهم لتحقيق  .11

 ضمان الجودة.

وكوادرها التعليمية لالرتقاء بالجودة وتحقيق االعتماد  العمل على تشجيع التنافس بين الفروع العلمية .12

 االكاديمي.

اعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاطات الوحدة ورفعها لمجلس ضمان الجودة في القسم ومتابعة تنفيذ  .13

 توصياتهم .

لجامعة التنسيق مع وحدات الشعبة في رفع تقارير المتابعة الدورية لقسم ضمان الجودة واالعتماد في ا .14

 ومتابعة تنفيذ توجيهاته.

 اية مهام اخرى تكلف بها الوحدة لتعزيز ضمان جودة العملية التعليمية في القسم. .15
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 مهام وحدة االداء الجامعي: 2-3-2
 

اعتماد اسس وقواعد واجراءات نظام ضمان الجودة المعدة من قبل وحدة ضمان الجودة في تقييم اداء   .1

 سم.العملية التعليمية في الق

متابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة من قبل وحدة ضمان الجودة مع الفروع العلمية وجميع محاور  .2

 العملية التعليمية.

عمل مسح ميداني شامل على جميع مرافق القسم والعملية التعليمية الستبيان مدى تطبيق معايير نظام  .3

 الجودة وتوثيق وتحديث مخرجاتها.

 العلمية واللجان الدائمية في القسم وتحديث مخرجاتها. متابعة نشاطات الفروع .4

 اشراف ومراقبة مسيرة العملية التعليمية استنادا الى االسس والقواعد المعتمدة من قبل وحدة ضمان الجودة. .5

انشاء قاعدة بيانات لتوثيق وتحديث جميع فعاليات الوحدة لمتابعة تطورها وتحليلها بالتنسيق مع وحدة  .6

 .ضمان الجودة

 مساعدة الفروع العلمية على تنفيذ اجراءات تقييم االداء الجامعي من خالل االرشاد والتوجيه. .7

اجراء الدراسات الميدانية والمشاركة فيها مع الجهات المستفيدة لمطابقة مخرجات التعليم بما يتالءم  .8

 ومتطلبات سوق العمل.

 وتقديمها لوحدة ضمان الجودة ومتابعة تنفيذ متطلباتها.اعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاطات الوحدة  .9

التنسيق مع وحدات الشعبة في رفع تقارير المتابعة الدورية لقسم ضمان الجودة واالعتماد في الجامعة  .10

 ومتابعة تنفيذ توجيهاته.

 اية مهام اخرى تكلف بها الوحدة لتعزيز ضمان جودة العملية التعليمية في القسم. .11
 

 وحدة التدريب والدعم الفني:مهام  2-3-3
 

اشراف ومراقبة ومتابعة تنفيذ برامج واجراءات تطوير المالكات التعليمية والتدريب الصيفي لطالب  .1

 ومشارع التخرج للطلبة في القسم والمعدة من قبل وحدة ضمان الجودة وتوثيق مخرجاتها.

 ألداء العملية التعليمية في القسم.اقتراح الوسائل واالساليب المناسبة للتطوير والتحسين المستمر  .2

االعداد والتنسيق مع الجهات ذات العالقة على تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل وندوات لزيادة الخبرات  .3

 والكفاءات.
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استبيان احتياجات سوق العمل من البحوث والدراسات واعداد الخطط المناسبة لتنفيذها ضمن رسائل وأطارح  .4

 والتدريسيين.وبحوث ومشاريع الطلبة 

اشراف ومراقبة اداء الورش والمختبرات والوحدات البحثية واستبيان مدى كفاءتها في تطبيق متطلبات  .5

 الجودة.

 العمل على تدريب وتوفير الكوادر الفنية في التخصصات المطلوبة لدعم عملية البحث العلمي في القسم. .6

زنة والتخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ برامج الجودة التنسيق مع شعبة الشؤون المالية في القسم اعداد الموا .7

 وتأمين متطلباتها في القسم.

متابعة وتوفير الفرص والوسائل المناسبة لتشجيع الكوادر التعليمية على النشر في المجالت ذات معامل  .8

 التأثير والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية.

 نشاطات الكوادر التعليمية والفنية في القسم مع المكتب االستشاري وتوثيقها وتحديثها بصورة مستمرة. متابعة .9

متابعة شؤون الخريجين والتواصل معهم لالطالع وتدوين نقاط الضعف والقوة وتحديد مستوى التطوير  .10

 المطلوب.

تحديد مدى استفادة السوق من البحوث التنسيق مع الفروع واللجنة العلمية في اعداد الدراسات والتقارير ل .11

 واالطاريح المنجزة.

 اعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاطات الوحدة وتقديمها لوحدة ضمان الجودة ومتابعة تنفيذ متطلباتها. .12

مع وحدات الشعبة في رفع تقارير المتابعة الدورية لقسم ضمان الجودة واالعتماد في الجامعة ومتابعة  التنسيق .13

 تنفيذ توجيهاته.

 اية مهام اخرى تكلف بها الوحدة لتعزيز ضمان جودة العملية التعليمية في القسم. .14
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: معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبية
ً
 رابعا

 

 تعريف:  -1
المكل�ف باإلش�راف وعض�و مجلس�ي القس�م وض�مان الج�ودة ورئ�يس اللجن�ة العلمي�ة،  يةهيئة التدريس�الهو عضو 

على سير العملية التعليمية والبحثية للطلبة في مراحل الدراسات االولية والعليا، وتنفيذ السياس�ات والب�رامج المعتم�دة ف�ي 

 عدة وتحقيق األهداف المحددة لها. مجاالت شؤون الطلبة والبحث العلمي والخدمات التعليمية المسا

 

 االرتباط:  -2
 . القسم وضمان الجودة ييرتبط برئيس القسم كما أنه أحد أعضاء مجلس

 

 ن العلمية والطالبية:ؤوللش مهام معاون رئيس القسم -3
االولية اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالمتحانات للمراحل الدراسات  .1

 والعليا.

للدراسات العليا والبعثات بالتنسيق مع قسم الدراسات العليا وقسم الشؤون  قسمتنفيذ ومتابعة سياسة ال .2

 العلمية والعالقات الثقافية التابعة لمكتب المساعد العلمي لرئيس الجامعة.

ارة المختبرات اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون العلمية والطالبية والدراسات العليا واد .3

 والمكتبة. 

 اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا. .4

اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلبة في الفروع العلمية والتنسيق مع االقسام االخرى في  .5

 الجامعة بالتعاون مع مكتب مساعد رئيس الجامعة العلمي.

 اإلشراف على توزيع الطلبة على الفروع العلمية المختلفة بالتنسيق معها وتسجيل الجامعة. .6

اإلشراف على سير االمتحانات النهائية وتشكيل لجانها، وذلك بالتنسيق مع الفروع العلمية وشعبة  .7

 التسجيل والشؤون الطالبية.

 جانها.اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في القسم وامتحاناتها ول .8
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 اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه وبين الفروع العلمية. .9

 اإلشراف على أعمال شعبة التسجيل والشؤون الطالبية واللجان االمتحانية في الفروع العلمية. .10

 ورفع تقاريرها إلى رئيس القسم.  اللجنة العلميةرئاسة  .11

 الدراسية (المقاصة).اإلشراف على عملية معادلة المقررات  .12

اإلشراف على طلبات التأجيل واالنسحاب عن الدراسة وكذلك عمليات الحذف واإلضافة لطلبة مرحلة  .13

 الدراسات االولية والعليا وفقاً لألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

 اإلشراف على إعداد قوائم الدرجات الرئيسية (الماستر شيتات)، وقوائم الخريجين. .14

 راف على الفعاليات والنشاطات العلمية والال صفية.اإلش .15

 االشراف على تطوير نشاطات القسم في مجال البحث العلمي. .16

 االشراف على تطوير استراتيجية البحوث وخطتها ووضع آليات لتنفيذها في القسم. .17

 االشراف على توفير الدعم المادي للبحوث من الجامعة والجهات المستفيدة. .18

ت الفروع العلمية والمختبرات والمراكز البحثية وادراجها في جداول اعمال مجلس متابعة احتياجا .19

 القسم.

 متابعة شؤون الموفدين والدارسين خارج القسم. .20

االشراف على تنظيم ملفات طالب الدراسات العليا المتقدمين والدارسين واجراءات االمتحانات  .21

 التنافسية والشاملة.

 شاكل الواردة في تقارير لجان االشراف التربوي والتعليمي.توجيه وإرشاد الطلبة وحل الم .22

تقديم تقارير دورية لرئيس القسم عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقاً للمهام المناطة به،  .23

 والصعوبات التي تواجهها.

 تنسيق العمل بين الوحدات التابعة له وشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي في القسم. .24

اإلشراف على الشؤون المالية وتخصيصات البرامج العلمية والدراسات العليا والبعثات وفقاً للوائح  .25

 واألنظمة. 

 االشراف على أعمال أمانة مجلس القسم (مقرر القسم). .26

 متابعة تحديث الهيكل التنظيمي لوحداته اإلدارية.  .27
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 تنفيذ ما يكلفه به رئيس القسم ومجلس القسم. .28

 

 : ن رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةومعاصالحيات  -4
 ي كل ما يتعلق بشؤون الطلبة.مخاطبة الدوائر الرسمية ذات العالقة ف -1

 مخاطبة قسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية وقسم الدراسات العليا في رئاسة الجامعة. -2

 تقييم اداء منتسبي الوحدات االدارية التابعة له. -3

 حالة الطلبة الى المراكز الصحية والمستشفيات.التوقيع على كتب ا -4

 التوقيع على هويات الطلبة. -5

الموافق��ة عل��ى ص��رف االج��ور والمخصص��ات الخاص��ة بطلب��ة الدراس��ات االولي��ة والعلي��ا بموج��ب م��ا تق��ره ل��ه  -6

 القوانين واالنظمة النافذة.

 نسخة لكل منها. 20والدوريات الخاصة بمكتبة القسم ولحد  الموافقة على شراء الكتب والمجالت -7

إل��ى آخ��ر وفق��اً لل��وائح طلب��ة الدراس��ات االولي��ة (المرحل��ة االول��ى) م��ن ف��رع الموافق��ة عل��ى تحوي��ل تخص��ص  -8

 واألنظمة.

 .الفروع العلمية بالقسماعتماد الجداول الدراسية المقدمة من  -9

 .لقسمتشكيل واعتماد لجان النشاطات الطالبية با -10

 .شعبة التسجيل والشؤون الطالبيةالمعنية و الفروعإقرار زيادة عدد الطلبة في الشعب بالتنسيق مع  -11

 البت في قضايا األعذار الطالبية حسب الحاجة إلى ذلك وفقاً للوائح واألنظمة. -12

 التابعة له. مدراء الشعب ومسؤولي الوحداتاختيار التوصية ب -13

 .دات االدارية التابعة لهموظفي وفنيي الشعب والوحتقويم أداء  -14
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: معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والقانونية
ً
 خامسا

 
 تعريف:  -1

المكل�ف باإلش�راف وعضو مجلسي القسم وضمان الجودة وعضو اللجنة االمتحاني�ة،  يةهيئة التدريسالهو عضو 

وتحقي�ق  لخدم�ة العملي�ات التعليمي�ةالمعتم�دة  ه�ابرامجو هاسياس�اتوتنفي�ذ الشؤون االدارية والقانوني�ة ف�ي القس�م على سير 

 األهداف المحددة لها. 

 

 االرتباط:  -2
 . القسم وضمان الجودة ييرتبط برئيس القسم كما أنه أحد أعضاء مجلس

 

 :ؤون االدارية والقانونيةمهام معاون رئيس القسم للش -3
 

على وفق متطلبات العمل في القسم وتوزيعهم تنسيب اعمال الموظفين االداريين والفنيين في شعب القسم كافة  .1

 بين تلك بما يضمن مصلحة القسم واحتاجته.

 اصدار اوامر التعيين والتنسيب واالحالة على التقاعد واالستقالة. .2

الموافقة على منح االجازات االعتيادية للفنيين واالداريين والمتعاقدين من منتسبي القسم للتمتع بها داخل العراق  .3

 وخارجه.

 الموافقة على ترفيع منتسبي القسم من الفنيين واالداريين. .4

 الموافقة على تكليف موظفي القسم ومنتسبيه بالعمل االضافي الجامعي. .5

الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل العراق وخارجه لمنتسبي القسم كافة على ان تكون تلك  .6

 ردة في نظام االجازات المرضية.التقارير مستوفية للضوابط واالحكام الوا

 توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي القسم من الفنيين واالداريين وعلى وفق احكام القوانين واالنظمة النافذة. .7

اجراء التنقالت الضرورية في المالك االداري في القسم وعلى وفق مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع  .8

 العلمية.رئيس القسم ورؤساء الفروع 
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اصدار االوامر االدارية الخاصة بمنح االجازات االعتيادية والعطل الصيفية والمكافئات المقررة قانونا لمن  .9

 يحال على التقاعد من منتسبي القسم.

 مسؤول عن العالوات السنوية والترفيعات الخاصة بالموظفين االداريين والفنين. .10

 قسم كافة وحسب القرارات والتعليمات النافذة.منح اجازة االمومة والوالدة لمنتسبات ال .11

 متابعة تحديث الهيكل التنظيمي لوحداته اإلدارية.  .12

 تنفيذ ما يكلفه به رئيس القسم ومجلس القسم. .13

 :معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والقانونيةصالحيات  -4
 اعتماد طلب الشراء والتوقيع عليه وفقاً لألنظمة المتبعة.  .1

 على مذكرات الفحص واالستالم. المصادقة .2

 .مخازن القسماإلذن بالصرف من  .3

 .ذمةاعتماد محاضر االستالم والتسليم وطلب صرف المواد ونقل ال .4

 من اإلداريين والفنيين بعد موافقة رئيسهم المباشر. منتسبي القسماعتماد إجازات جميع  .5

المستقيلين او المتقاعدين او المفصولين او المنتهية براءة ذمة المنتسبين المنقولين او المجازين او التوقيع على  .6

 .مدة عقدهم

النظم واللوائح الدوام الرسمي وفق  اوقاتالتوصية بتكليف من تقتضي مصلحة العمل تكليفه بالعمل خارج  .7

 .المعتمدة

 .كتب احالة منتسبي القسم الى المراكز الصحية والمستشفياتالتوقيع على  .8

 من اإلداريين والفنيين.القسم  تسبيانتهاء مهمة االنتداب لمناعتماد البيانات الخاصة ب .9

 .والخاصة باالعمال االدارية والقانونية بالقسمالجهات الحكومية من  الواردة الكتب الرسميةاعتماد  .10

 التوصية بمعاقبة المنتسبين من غير التدريسيين المقصرين باعمالهم. .11

 ريبية.لحضور الدورات التد وفنيي القسمترشيح موظفي  .12

 مخاطبة قسم الشؤون االدارية والقانونية وقسم الشؤون المالية في رئاسة الجامعة. .13

 تقييم أداء موظفي اإلدارة. .14
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 .والتعليماتاإلدارة وفقاً للوائح  نثرية وتخصيصاتإقرار الصرف من  .15

 من الموارد البشرية والمالية والتجهيزات المختلفة. القسمباحتياجات  التوصية .16

 التقارير الطبية لمنتسبي القسم والواردة من داخل العراق وخارجه والمستوفية للضوابط.اعتماد  .17

اجراء التنقالت الضرورية بالمالك االداري للقسم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع رئاسة القسم  .18

 والفروع العلمية.

 التعليمات النافذة.التوصية بإحالة منتسبي القسم الى التحقيق وفقاً للضوابط و .19

 تقييم االداء الوظيفي لمنتسبي الشعب والوحدات االدارية التابعة له. .20
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: جملس الفرعسادس
ً
 (جملس القسم) ا

 
 تعريف: -1

صالحياًت في الشؤون  يعمل على تن، وفي الفرع يةهيئة التدريسالأعضاء نخبة من من  فرعيتألف مجلس ال

  األكاديمية في حدود النظام ولوائحه.

 

  :تنظيم المجلس -2
 يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه. .1

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين  فرع العلمييترأس المجلس رئيس ال .2

 وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

) خمسة عشر يوماً من تاريخ 15خالل ( رئيس القسمقرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من  تعتبر .3

دراستها من جديد، فإذا يتم  ،بوجهة نظره مرفقة الفرعأعادها إلى مجلس ووصولها إليه. وإذا اعترض عليها 

 ه.للبت في القسمبقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس 

 

  :مهام المجلس -3
 تنفيذ الخطط االستراتيجية المقرة من قبل مجلس القسم. )1

 .فرعإقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الالتوصية ب )2

 .ورفعها الى مجلس القسم المختبرات والتجهيزات متطلباتوضع خطة استكمال  )3

 الدراسية وااليفاد على المنح االجنبية. إقرار خطة البعثات واالجازات والزماالتالتوصية  )4

 اعداد برامج الستكمال اعضاء الهيئة التدريسية بمختلف االختصاصات المطلوبة. )5

 .ورفع مستوى االداء الجامعيرسم السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة  )6

 .لجتهااعداد تقرير التقييم الذاتي لتحديد نقاط الضعف والتحديات ورسم الخطط االستراتيجية لمعا )7

 تنفيذ متطلبات خطة ضمان الجودة للقسم والجامعة للحصول على االعتماد االكاديمي. )8

 .قسمابداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية لل )9

 وإليه. الفرعضوابط القبول والتحويل من  تطبيق )10
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 .القرارها القسم الى مجلس ورفعهاالطاقة االستيعابية للفرع  تحديد )11

 .القرارها القسم الى مجلس ورفعها الدراسات العلياخطة القبول في  اعداد )12

 أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لتلبية متطلبات سير العملية االكاديمية. ةتشكيل لجان دائم )13

 تشجيع إعداد البحوث العلمية والعمل على نشرها. )14

 . واقتراحها على مجلس القسمالخطط الدراسية  تنظيم )15

 لقسم.ا الى مجلس اطاريح الماجستير والدكتوراهعناوين  التوصية باعتماد )16

 التوصية بإقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع. )17

 التنظيمات الخاصة بإجرائها وفقاً للتقويم الجامعي.وتطبيق مواعيد االمتحانات ب العمل )18

 .فرعخطط التدريب والتطوير والبعثات الالزمة للب التوصية )19

 الالمنهجي للقسم.خطة النشاط ب التوصية )20

 فيما عدا ذلك. القسمالبت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه ورفع التوصية لمجلس  )21

 أو رئيسه أو رئيس القسم للدراسة وإبداء الرأي. قسمالنظر فيما يحيله إليه مجلس ال )22

 

 :صالحيات المجلس -4
 .والسعي السنويالفصلية  االمتحاناتاقتراح درجة  .1

 النهائي بما ال يقل عن ساعة وال يزيد عن ثالث ساعات.و االمتحان الفصليبتحديد مدة  التوصية .2

 .الفرعالتوصية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج  .3

 .  يةهيئة التدريسالالتوصية بتشكيل لجنة لتقييم العملية التدريسية ألعضاء  .4

 .  يةالتدريس هيئةالعلى أعضاء  التكليفاتاعتماد توزيع المحاضرات و .5
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: رئيس الفرعبعسا
ً
 ا

 
 تعريف: -1

المكلف بتسيير األمور العلمية ورئيس اللجنة االمتحانية في الفرع  ية ومجلس القسمهيئة التدريسالهو عضو 

وتنظيمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة واإلدارية والمالية فيه، والمسؤول عن تطبيق لوائح 

كفاءته  بناًء على يتم تكليفهتقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية. و لرئيس الفرع، ويقدم والقسمالتكنولوجية 

لمرة واحدة  سنتين قابلة للتجديدال لدورة ال تتجاوز رئيس القسم وفقاً لترشيحالجامعة  رئيسبقرار من  العلمية واالدارية

 .فقط

 

 االرتباط:  -2
 . القسمبرئيس القسم كما أنه أحد أعضاء مجلس  يرتبط

 

 :رئيس الفرعمهام  -3
 

واإلشراف على تنظيم ش�ؤونه وال�دعوة لحض�ور جلس�اته وتنفي�ذ قرارات�ه وإرس�ال محاض�ر  فرعرئاسة مجلس ال .1

 .رئيس القسمجلساته إلى 

 .للقسم والجامعةتحقيق األهداف والسياسات العليا  .2

 .لفرعفيما يتعلق با القسمتنفيذ قرارات مجلس  .3

 ومتابعة تنفيذها. للفرعاإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية  .4

 التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية. فرعاإلشراف على إدارة شؤون ال .5

 إدارياً وأكاديمياً وبحثيا.ً  فرعاإلشراف على تطوير ال .6

 .هوخارج القسمداخل  فرعتنسيق وتطوير عالقات ال .7

 التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية. فرعى توفير كل متطلبات الاإلشراف عل .8

 اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.  .9

 .  فرعتنفيذ ومتابعة قرارات مجلس ال .10

 .  رئيس القسمالقيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل  .11
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 بالوجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.  لخالم يةهيئة التدريسالعضو  بعقوبة التوصية لرئيس القسم .12

 معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطلبةو رئيس القسمإلى  فرعتقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في ال .13

 في نهاية كل عام دراسي.

 .فرعاإلشراف على سير العملية التعليمية  وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في ال .14

 ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي. تطبيق نظم .15

 .فرعاإلشراف على مختلف  النشاطات الطالبية بال .16

 .فرعمراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل ال .17

 .  فرعاإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج ال .18

رئ�يس ورفع�ه إل�ى  ف�رعواإلداري والبحث�ي ف�ي ال الج�امعيإعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء  .19

 .القسم

 

 :رئيس الفرع صالحيات -4
 منتسبي الفرع.تقويم اداء  .1

 الموافقة على منح االجازات االعتيادية لمنتسبي الفرع بموجب الضوابط والتعليمات النافذة. .2

الفرع واصدار االوامر االادارية االدارية والعلمية في  شؤونتوزيع المهام والواجبات وتشكيل اللجان لتسيير ال .3

 الخاصة بها.

 توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الفرع. .4

 التوصية بمنح الزماالت واالجازات الدراسية لمنتسبي الفرع. .5

الفرع بسبب الغياب او الرسوب المتكرر او االخالل التوصية بإصدار قرارات الرسوب والفصل لطلبة  .6

 ظمة والضوابط والتعليمات النافذة.باالنظمة والضوابط وفقاً لالن

 المصادقة على قوائم الدرجات الرئيسية. .7

 توزيع التكليفات التدريسية على اعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين لفرعه. .8

 التوصية بترشيح منتسبي الفرع للدورات التدريبية والمشاركة بالندوات والمؤتمرات. .9
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 1بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات ظيميتوصيف المكونات االدارية في الهيكل التن
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشعبة :  مجلس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

العلمية واالدارية والقانونية واتخاذ القرارات والتوصيات الخاصة بشؤون الطالب  ورسم سياساته قسمأدارة ال الى قسميهدف مجلس ال
 والمصادقة او االعتراض على توصيات مجالس الفروع العلمية. المناقشة والتصويتمن خالل واعضاء الهيئة التدريسية 

 الواجبات : -2
 للجامعة.  الستراتيجيةاللقسم بما يتوافق مع الخطط  االستراتيجيةالتوصية بإقرار الخطة  )1
 للبحث العلمي في القسم وتنظيمها بين الفروع العلمية المختلفة. استراتيجيةإقرار  )2
 وضع خطة استكمال وانشاء المباني ودعم المختبرات والتجهيزات ومكتبة القسم. )3
 وصيات مجالس الفروع العلمية.إقرار خطة البعثات واالجازات والزماالت الدراسية وااليفاد على المنح االجنبية بناًء على ت )4
 اعداد برامج الستكمال اعضاء الهيئة التدريسية في الفروع العلمية كافة وبمختلف االختصاصات المطلوبة. )5
 رسم السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض فروع القسم المتعثرة. )6
 إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة واالعتماد األكاديمي بالقسم.   )7
 الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعة.ابداء  )8
 وضع ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه. )9

 اقرار الطاقة االستيعابية للفروع العلمية في القسم. )10
 اقرار خطة القبول في الدراسات العليا. )11
 ية في القسم.تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لتلبية متطلبات سير العملية االكاديم )12
 تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الفروع العلمية في القسم والعمل على نشرها. )13
 النظر في تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وإيفادهم، وتفرغهم، وترقياتهم. )14
 إقرار الخطط الدراسية المقترحة من الفروع العلمية.  )15
 إقرار عناوين اطاريح الماجستير والدكتوراه بناًء على توصية مجالس الفروع العلمية للقسم. )16
 التوصية بإقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الفروع العلمية للقسم. )17
 إقرار مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها وفقاً للتقويم الجامعي. )18
 ة التنفيذية الداخلية للقسم والمكتبة.إقرار الالئح )19
 إقرار خطط التدريب والتطوير والبعثات الالزمة للقسم. )20
 إقرار خطة النشاط الالمنهجي للقسم. )21
 البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه ورفع التوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك. )22
 ئيس القسم للدراسة وإبداء الرأي.النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو ر )23
 اقرار توصيات مجلس ضمان الجودة في القسم ورفع التوصية الى مجلس الجامعة فيما يقع خارج صالحيته. )24

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته 1 1 رئيس المجلس (رئيس القسم)
 أ.د. هـ مساحة تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (المعاون العلمي)

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (المعاون االداري)
 أ.د.+ أ.م.د. هـ مدنية تدريسي +واجباته م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته 6 6 (رئيس فرع) عضو

 أ.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 امين سر (مقرر القسم)
 او م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 

 أ.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته هـ مدنية تدريسي + واجباتهم.د.  1 1 عضو (مدير شعبة الجودة)
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 2بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشعبة :  مجلس ضمان الجودةالقسم : 
  االهداف: -1
 

يهدف المجلس الى تقويم األداء الجامعي وتطوير العملية التعليمية والبحثية من خالل اعداد نظام ضمان الجودة التعليمية للحصول على 
 خالل األهداف الفرعية التالية: الدراسية وذلك من كل برامجهب للقسماالعتماد المؤسسي واالكاديمي 

الطالب  –ون العامل –مؤشرات األداء لمدخالت ومخرجات العلمية التعليمية (هيئة التدريس تقويم العملية التعليمية من خالل قياس  )1
 .الخريجون ... الخ) –

ية المتعلقة تصميم واعداد نماذج االستمارات او االدوات الالزمة للتقويم بحيث تتضمن آليات ومعايير التقويم والخطوات االجرائ )2
 .لتنفيذ نظام التقويم

 
 :الواجبات  -2
 

 .القسمتكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى  )1
 .وتقويم االداء الجامعي واالعتماد االكاديمي بالقسماإلشراف على تطبيق برنامج الجودة  )2
قسم بالتنسيق مع شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي والتوصية بها لمجلس القسم إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية لل )3

 .العتمادها
 العمل والتنسيق مع مجلس ضمان الجودة في الجامعة في تحقيق متطلبات الجودة وتذليل الصعوبات لتحقيق االعتماد االكاديمي. )4
 اإلشراف على أعمال شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وشعبة االعالم واالنترنيت بالقسم.  )5
 طوير والجودة واقتراح الحلول لها. تواجه برامج التالتي مشكالت الصعوبات أو ال دراسة )6
المعاون العلمي والتنسيق مع  الفروع العلمية بالقسمفي  يةهيئة التدريسالتحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء  )7

 .لتطويرها
 اون العلمي.بالتنسيق مع المع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل تشجيع )8
 اإلشراف على إعداد خطة لتطوير مهارات منتسبي القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والطلبة.  )9

 اإلشراف على استخدام التقنيات والتعليم اإللكتروني والوسائط التعليمية والتعليم عن بعد في التعليم والتعلم داخل القسم.    )10
 .مجلس القسممن  رئاسة الجامعة بعد اقراره تقديمه الىو قسمعلى إعداد التقرير السنوي لل اإلشراف )11
تقديم تقارير دورية لمجلس القسم عن تطور العمل بشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي وفقاً للمهام المناطة بها، والصعوبات التي  )12

 تواجهها.
 ث المختبرات.متابعة تطوير المرافق التعليمية بالقسم وتحدي )13
 اإلشراف على الشؤون المالية والتخصيصات المحددة لبرامج ضمان الجودة وفق اللوائح واألنظمة. )14
 ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص بالتطوير والجودة.اإلشراف على تنفيذ  )15
 م. والتعضيد العلمي في القساألداء األكاديمي  جوائز اإلبداع والتميز في تنفيذ ومتابعة نشاطات )16
الفروع العلمية التحسين المستمر في أداء  مناسبة للمراجعة الدورية لمعايير الجودة المعتمدة لضمانالمرحلية ال طخطالوضع  )17

 القسم.اإلدارية بوالوحدات 
العلمية الفروع  لك ىوإبالغها إل ارباب العملومتطلبات ومستوى رضا  لقياس اداء الخريجين العاملين في سوق العمل،وضع آلية  )18

 .ذات العالقةاإلدارية الوحدات و
 متابعة تقويم األداء الجامعي لعضو الهيئة التدريسية، ومساعدته لتحقيق التميز المهني والعلمي.  )19
 متابعة تحديث موقع القسم االلكتروني.  )20
 تنفيذ ما يكلفه به مجلس القسم او مجلس ضمان الجودة في الجامعة. )21
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 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته 1 1 رئيس المجلس (ر. القسم)
 أ.د. هـ مساحة تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (ر.ل. العلمية)

عضو (عضو اللجنة االمتحانية، 
 المعون االداري)

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1

 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (ر.ل.الترقيات العلمية)
 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته واجباتهم.د. هـ مدنية تدريسي +  1 1 عضو (عضو لجنة د.ع)

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو(ر.ل. االشراف التربوي)
 او أ.م.د. علوم انسانية تدريسي + واجباته

 او أ.م.د. علوم انسانية تدريسي + واجباته

 مدنية تدريسي + واجباتهم.د. هـ  م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (ر.ل. التدريب الصيفي)
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 امين سر (مدير شعبة الجودة)
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 3بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشعبة :  (العميد) رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

 
الذي يتولى إدارة وعضو مجلس الجامعة ورئيس مجلس القسم ومجلس ضمان الجودة في القسم الهيئة التدريسية بالقسم عضو هو 

بتقديم تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاطات في  الشؤون العلمية واإلدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه. ويقوم
ويسعى الى تنفيذ السياسات الكفيلة لضمان الجودة وتحقيق االعتمادية  رئيس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية.السيد القسم إلى 
 االكاديمية. 

 
 الواجبات : -2
 

مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى رئيس  رئاسة )1
 الجامعة.

رئاسة مجلس ضمان الجودة في القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته واقرار توصياته وإرسال محاضر  )2
 جلساته الى مجلس القسم.

 مة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعة ومجلس القسم.تطبيق لوائح وأنظ )3
 تحقيق األهداف والسياسات العليا للجامعة والقسم. )4
 تنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بقسمه. )5
 احالة الطلبات التي ال تقع ضمن صالحياته الى مجلس القسم. )6
 ومتابعة تنفيذها.اإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية للقسم  )7
 اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية. )8
 تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثياً. )9

 تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل وخارج الجامعة. )10
 اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية. )11
 قويم أداء معاونيه ورؤساء الفروع العلمية ومدراء الشعب والوحدات التابعة له.ت )12
 المحافظة على ممتلكات القسم الثابتة والمنقولة. )13
 العمل على تنمية وتعزيز الموارد المالية الذاتية للقسم من خالل قنوات المكتب االستشاري وآلية التعاون. )14
 م.اإلشراف على تخطيط وإعداد ميزانية القس )15
 تشكيل اللجان الالزمة ألداء أعمال القسم.  )16
 ورفعه إلى رئيس الجامعة. قسمإعداد تقرير دوري شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في ال )17
 القيام بما يفوضه إليه مجلس القسم من مهامه.  )18
 تمثيل القسم داخل الجامعة وخارجها.  )19
 عة أو رئيسها.تنفيذ ما يكلفه به مجلس الجام )20

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 رئيس القسم (عميد الكلية)
 
 

 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته 1 1
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 4بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

االولية والعليا، وتنفيذ هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على سير العملية التعليمية والبحثية للطلبة في مراحل الدراسات 
 السياسات والبرامج المعتمدة في مجاالت شؤون الطلبة والبحث العلمي والخدمات التعليمية المساعدة وتحقيق األهداف المحددة لها.

 الواجبات : -2
 والعليا.اإلشراف على تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالمتحانات للمراحل الدراسات االولية  )1
للدراسات العليا والبعثات بالتنسيق مع قسم الدراسات العليا وقسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية  قسمتنفيذ ومتابعة سياسة ال )2

 التابعة لمكتب المساعد العلمي لرئيس الجامعة.
 اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون العلمية والطالبية والدراسات العليا وادارة المختبرات والمكتبة.  )3
 اإلشراف على تطوير ومراجعة شروط القبول بالدراسات العليا. )4
عاون مع مكتب اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلبة في الفروع العلمية والتنسيق مع االقسام االخرى في الجامعة بالت )5

 مساعد رئيس الجامعة العلمي.
 اإلشراف على توزيع الطلبة على الفروع العلمية المختلفة بالتنسيق معها وتسجيل الجامعة. )6
 اإلشراف على سير االمتحانات النهائية وتشكيل لجانها، وذلك بالتنسيق مع الفروع العلمية وشعبة التسجيل والشؤون الطالبية. )7
 الدراسات العليا في القسم وامتحاناتها ولجانها. اإلشراف على عمليات )8
 اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من القسم وإليه وبين الفروع العلمية. )9

 اإلشراف على أعمال شعبة التسجيل والشؤون الطالبية واللجان االمتحانية في الفروع العلمية. )10
 سم. ورفع تقاريرها إلى رئيس الق اللجنة العلميةرئاسة  )11
 اإلشراف على عملية معادلة المقررات الدراسية (المقاصة). )12
اإلشراف على طلبات التأجيل واالنسحاب عن الدراسة وكذلك عمليات الحذف واإلضافة لطلبة مرحلة الدراسات االولية والعليا  )13

 وفقاً لألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
 (الماستر شيتات)، وقوائم الخريجين. اإلشراف على إعداد قوائم الدرجات الرئيسية )14
 اإلشراف على الفعاليات والنشاطات العلمية والال صفية. )15
 االشراف على تطوير نشاطات القسم في مجال البحث العلمي. )16
 االشراف على تطوير استراتيجية البحوث وخطتها ووضع آليات لتنفيذها في القسم. )17
 جامعة والجهات المستفيدة.االشراف على توفير الدعم المادي للبحوث من ال )18
 متابعة احتياجات الفروع العلمية والمختبرات والمراكز البحثية وادراجها في جداول اعمال مجلس القسم. )19
 متابعة شؤون الموفدين والدارسين خارج القسم. )20
 ة والشاملة.االشراف على تنظيم ملفات طالب الدراسات العليا المتقدمين والدارسين واجراءات االمتحانات التنافسي )21
 توجيه وإرشاد الطلبة وحل المشاكل الواردة في تقارير لجان االشراف التربوي والتعليمي. )22
 تقديم تقارير دورية لرئيس القسم عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقاً للمهام المناطة به، والصعوبات التي تواجهها. )23
 ودة واالداء الجامعي في القسم.تنسيق العمل بين الوحدات التابعة له وشعبة ضمان الج )24
 اإلشراف على الشؤون المالية وتخصيصات البرامج العلمية والدراسات العليا والبعثات وفقاً للوائح واألنظمة.  )25
 االشراف على أعمال أمانة مجلس القسم (مقرر القسم). )26
 متابعة تحديث الهيكل التنظيمي لوحداته اإلدارية.  )27
 ما يكلفه به رئيس القسم ومجلس القسم. تنفيذ )28

 المالك : -3

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.د. هـ مساحة تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبية
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 5بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات المكونات االدارية في الهيكل التنظيميتوصيف 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والقانونيةالقسم : 
 االهداف: -1
 

 ها، وتنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة في مجاالتاالدارية والمالية والقانونيةتنظيم االعمال هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على 
 وتحقيق األهداف المحددة لها.

 
 الواجبات : -2
 

تنسيب اعمال الموظفين االداريين والفنيين في شعب القسم كافة على وفق متطلبات العمل في القسم وتوزيعهم بين تلك بما يضمن  )1
 .مصلحة القسم واحتاجته

 اصدار اوامر التعيين والتنسيب واالحالة على التقاعد واالستقالة. )2
 الموافقة على منح االجازات االعتيادية للفنيين واالداريين والمتعاقدين من منتسبي القسم للتمتع بها داخل العراق وخارجه. )3
 الموافقة على ترفيع منتسبي القسم من الفنيين واالداريين. )4
 الموافقة على تكليف موظفي القسم ومنتسبيه بالعمل االضافي الجامعي. )5
الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل العراق وخارجه لمنتسبي القسم كافة على ان تكون تلك التقارير مستوفية  )6

 للضوابط واالحكام الواردة في نظام االجازات المرضية.
 لمنتسبي القسم من الفنيين واالداريين وعلى وفق احكام القوانين واالنظمة النافذة.توجيه كتب الشكر والتقدير  )7
اجراء التنقالت الضرورية في المالك االداري في القسم وعلى وفق مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع رئيس القسم ورؤساء  )8

 الفروع العلمية.
تيادية والعطل الصيفية والمكافئات المقررة قانونا لمن يحال على التقاعد من اصدار االوامر االدارية الخاصة بمنح االجازات االع )9

 منتسبي القسم.
 مسؤول عن العالوات السنوية والترفيعات الخاصة بالموظفين االداريين والفنين. )10
 منح اجازة االمومة والوالدة لمنتسبات القسم كافة وحسب القرارات والتعليمات النافذة. )11
 يكل التنظيمي لوحداته اإلدارية. متابعة تحديث اله )12
 تنفيذ ما يكلفه به رئيس القسم ومجلس القسم. )13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والقانونية
 
 

1 1 
 

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته واجباتهم.د. هـ مدنية تدريسي + 
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 6بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 مجلس الفرعالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
  االهداف: -1

العلمية واالدارية والقانونية وفقاً لسياسة مجلس القسم واتخاذ القرارات ورفع  ورسم سياساته فرعأدارة ال الى فرعيهدف مجلس ال
الى رئيس القسم لمصادقتها وعرضها على  المناقشة والتصويتمن خالل التوصيات الخاصة بشؤون الطالب واعضاء الهيئة التدريسية 

 مجلس القسم.
 

 الواجبات : -2
 

 المقرة من قبل مجلس القسم.تنفيذ الخطط االستراتيجية  )1
 .فرعإقرار إستراتيجية للبحث العلمي في الالتوصية ب )2
 .ورفعها الى مجلس القسم المختبرات والتجهيزات متطلباتوضع خطة استكمال  )3
 إقرار خطة البعثات واالجازات والزماالت الدراسية وااليفاد على المنح االجنبية.التوصية  )4
 هيئة التدريسية بمختلف االختصاصات المطلوبة.اعداد برامج الستكمال اعضاء ال )5
 .ورفع مستوى االداء الجامعيرسم السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة  )6
 .اعداد تقرير التقييم الذاتي لتحديد نقاط الضعف والتحديات ورسم الخطط االستراتيجية لمعالجتها )7
 ماد االكاديمي.تنفيذ متطلبات خطة ضمان الجودة للقسم والجامعة للحصول على االعت )8
 .قسمابداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية لل )9

 وإليه. الفرعضوابط القبول والتحويل من  تطبيق )10
 .القرارها القسم الى مجلس ورفعهاع الطاقة االستيعابية للفر تحديد )11
 .القرارها القسم الى مجلس ورفعها خطة القبول في الدراسات العليا اعداد )12
 أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لتلبية متطلبات سير العملية االكاديمية. ةتشكيل لجان دائم )13
 تشجيع إعداد البحوث العلمية والعمل على نشرها. )14
 . واقتراحها على مجلس القسمالخطط الدراسية  تنظيم )15
 لقسم.ا الى مجلس عناوين اطاريح الماجستير والدكتوراه التوصية باعتماد )16
 ج الدراسية والكتب المقررة والمراجع.التوصية بإقرار المناه )17
 التنظيمات الخاصة بإجرائها وفقاً للتقويم الجامعي.وتطبيق مواعيد االمتحانات ب العمل )18
 .فرعخطط التدريب والتطوير والبعثات الالزمة للب التوصية )19
 خطة النشاط الالمنهجي للقسم.ب التوصية )20
 فيما عدا ذلك. القسمع التوصية لمجلس البت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه ورف )21
 أو رئيسه أو رئيس القسم للدراسة وإبداء الرأي. قسمالنظر فيما يحيله إليه مجلس ال )22

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته تدريس + واجباته م.د. هـ مدنية 1 1 رئيس المجلس (رئيس الفرع)
 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (رئيس اللجنة العلمية)

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (رئيس لجنة د. ع)
 م.د. هـ مدنية تدريسي +واجباته م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته 1 1 التربوي)عضو (رئيس االشراف 

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (رئيس لجنة الجودة)
 واجباتهم. ماجستير هـ مدنية تدريسي +  م. ماجستير هـ مدنية تدريسي+ واجباته 1 1 امين سر (مقرر القسم)
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 7بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشعبة : رئيس الفرعالقسم : 
 االهداف: -1

 
في الذي يتولى إدارة الشؤون العلمية واإلدارية والمالية وعضو مجلس القسم ورئيس مجلس الفرع الهيئة التدريسية بالقسم عضو هو 

في نهاية كل  قسمإلى رئيس ال فرعفي حدود النظام ولوائحه. ويقوم بتقديم تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاطات في ال الفرع
 كاديمية.ويسعى الى تنفيذ السياسات الكفيلة لضمان الجودة وتحقيق االعتمادية اال سنة دراسية.

 
 

 الواجبات : -2
 

 .قسمفي مجلس ال فرعتمثيل ال )1
التوصية بأن يتم تصحيح أسئلة االختبار النهائي عن طريق عضو هيئة تدريس آخر غير عضو هيئة تدريس المقرر أو أن يشرك  )2

 معه متخصًصا أو أكثر في التصحيح.
 .االمتحاناتالدرجات ونتائج  قوائمالمصادقة على  )3
 وفقاً لألنظمة واللوائح. لفرعإصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها سير العمل با )4
 .فرعالدراسي على أعضاء هيئة التدريس بعد إقراره من مجلس ال حملتوزيع ال )5
 .فرعالتوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبي ال )6
 .فرعلمنسوبي ال  التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام )7
 الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجها. فرعلتوصية بحضور منسوبي الا )8
 التوصية بمشاركة منسوبي القسم في النشاطات التعليمية واللجان داخل وخارج الجامعة. )9

 والمتدربين. المبعوثين والموفدينفي متابعة أوضاع والدراسات العليا  مع شعب الشؤون العلميةالتنسيق  )10
 تدريسيين والفنيين والمنتسبين للفرع.متابعة انضباط ال )11
 متابعة شؤون الطلبة في الفرع بالتنسيق مع شعبة التسجيل والشؤون الطالبية في القسم. )12
 التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس. )13
 التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس. )14
 .فرعال تسبياعتماد بداية ونهاية اجازات من )15
 وتحديد جدول أعماله ومواعيد انعقاد جلساته. فرعترأس مجلس ال )16
 .فرعتشكيل اللجان وتوزيع المهام داخل ال )17
 وفق األنظمة المتبعة. فرعاعتماد طلبات الشراء المباشر لل )18
 .المنتسبين في الفرعالتوصية بتجديد أو رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين و )19
 رع.اية مهام اخرى يكلفه بها مجلس القسم او الف )20

 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 رئيس فرع
 
 

 أ.م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 6 6
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 8بطاقة رقم:   واالنشاءاتلقسم هندسة البناء  توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 ضمان الجودة واالداء الجامعيالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

تسعى الشعبة الى بناء نظام فعال لضمان الجودة في القسم، من خالل نشر ثقافة الجودة واالعتماد االكاديمي بين جميع العاملين في 
القسم، واعداد تقارير التقييم الذاتي السنوية والتي تتناول عدة محاور اكاديمية وادارية ومالية وفنية لتشخيص نقاط القوة والضعف 

ات، واعداد الخطط والبرامج االستراتيجية للحد من نقاط الضعف والتحديات الواردة، لغرض تطوير وتحسين االداء والفرص والتحدي
ه انطالقا من رسالة ورؤية القسم واستنادا الى المعايير والمتطلبات والمؤشرات المعتمدة لتحقيق االعتماد االكاديمي. ونتيجةً ألهمية هذ

 ترتبط مباشرةً برئيس القسم. الشعبة ودورها الريادي فأنها
 

 الواجبات : -2
إعداد تقارير التقييم الذاتي الشاملة سنويا لجميع فروع القسم والتي تتناول محاور اساسية تسلط الضوء على مجمل العملية  )1

 االكاديمية وبرامجها لغرض تشخص نقاط الضعف والتهديدات التي تواجهها.
رسم الخطط االستراتيجية لمعالجة جميع المشاكل والمعوقات الواردة كنقاط ضعف التنسيق مع مجلس ضمان الجودة بالقسم في  )2

 وتحديات ضمن تقرير التقييم الذاتي ضمن فترة زمنية محددة
 وتذليل العقبات.متابعة وتأشير نسب االنجاز المحددة في الخطط المعدة لغرض تشخيص مخرجاتها وانعكاساتها على تجاوز  )3
التنسيق مع اللجان المتخصصة والجهات ذات العالقة في صياغة البرامج التعليمية ومتابعة توافقها في تحقيق متطلبات سوق  )4

 العمل.
متابعة التقارير والبيانات االحصائية الواردة من الجهات ذات العالقة عن احتياجات سوق العمل ومصير الطلبة الخريجين  )5

 ومخرجاتهم.
 الشراف والمتابعة لبرامج التربية والتعليم والتدريب للطالب المستمرين في الدراسة وتطويرها.ا )6
وضع االسس والقواعد واالجراءات الرقابية والمتابعة الدورية استنادا الى المعايير المعتمدة لضمان الجودة وتحقيق االعتماد  )7

 االكاديمي.
 يين واالداريين العاملين في القسم وفقا لالستمارات المعتمدة والمعدة لهذا الغرض.متابعة وتوثيق تقييم اداء التدريسيين والفن )8
االتصال والتنسيق المباشر مع قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي في الجامعة لمتابعة اجراءات ومتطلبات عملية ضمان الجودة  )9

 واالعتماد االكاديمي.
 يات المناظرة في الجامعات العراقية لتبادل الخبرات.التعاون مع شعب ضمان الجودة في االقسام والكل )10
 المشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية الخاصة بضمان الجودة واالعتماد االكاديمي. )11
 اصدار النشرات والكراسات االرشادية للمساهمة في تعميم ثقافة الجودة واالعتماد. )12
تعليم المستمر والتدريب ضمن اطار آلية التعاون والمكتب االستشاري لزيادة خبرات الكوادر التعليمية صياغة وتفعيل برامج ال )13

 والفنية في القسم من خالل مشاركتهم الفاعلة في حقل العمل.
والتأكد من التنسيق مع لجان متخصصة في الشؤون العلمية في االشراف والمتابعة لبرامج مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية  )14

 جودة مخرجاتها بما يتوافق مع متطلبات العصر.
متابعة وتوثيق البحوث واالطاريح والدراسات العلمية للتدريسين وطلبة الدراسات العليا بما يخدم متطلبات السوق واالرتقاء  )15

 بمستوى القسم من خالل النشر في المجالت العالمية ذات معامل التأثير.
 للجان الدائمية المشكلة في القسم وتفعيل عملها بما يسهم في تحسين االداء وضمان الجودة.التنسيق والمتابعة مع ا )16
االطالع واالعالن عن المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية على المستوى المحلي والدولي ونشرها ضمن موقع الشعبة  )17

 االلكتروني للحث على زيادة المشاركة فيها.
 الب والخبراء المتخصصين في حقل العمل وتوثيق ومتابعة النتائج المتحققة من هذه االجراءات.عقد لقاءات دورية بين الط )18
 ارشفة التقارير والبيانات وحفظها في غرفة مخصصة للوثائق وبطريقة تضمن الوصول اليها بسهولة ويسر. )19
انية التي تجرى من قبل خبراء متخصصين من اتمام كافة متطلبات االعتماد االكاديمي واالستعداد لفرق التفتيش والزيارات الميد )20

 الجامعات والمنظمات والهيئات في مجال ضمان الجودة لغرض تحقيق االعتماد االكاديمي المطلوب. 
 اية مهام اخرى تكلف بها الشعبة تسهم في دعم الجودة واالعتماد االكاديمي. )21
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  المالك : -3
  

  الوظيفة
  العدد

  الحد االدنى
  للمؤھل المطلوب

  المالك  المؤھل الموجود
 المطلوب

  الموجود

  م.د. ھـ مدنية تدريسي + واجباته  م.د. ھـ مدنية تدريسي + واجباته  1  1  مدير الشعبة
    م.م. ماجستير ھـ مدنية تدريسي + واجباته  0  1  مسؤول وحدة ضمان الجودة
    م.م. ماجستير ھـ مدنية تدريسي + واجباته  0  1  مسؤول وحدة االداء الجامعي

    م.م. ماجستير ھـ مدنية تدريسي + واجباته  0  1  مسؤول وحدة التدريب والدعم الفني
    بكالوريوس علوم حاسبات  0  1  مبرمج

    اعمالبكالوريوس احصاء او ادارة   0  1  محلل بيانات
    بكالوريوس لغات او آداب انكليزي  0  1  مترجم
  خريج اعدادية  خريج اعدادية  1  1  سكرتير
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 9بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 مقرر القسمالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

 
وفقاً الى اقتراح يقدم من رئيس القسم. يهدف الى اميناً لسر المجلس هو احد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم يعين من قبل مجلس القسم 

 تنظيم جدول اعمال ومحاضر ومواعيد جلسات مجلس القسم وفقاً الى نظامه الداخلي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 اعداد منهاج كل جلسة من جلسات مجلس القسم وتوجيه الدعوة العضاء المجلس لالجتماع بالموعد المقرر من قبل رئيس المجلس. )1
كتابة محضر ملخص عن قرارات وتوصيات المجلس التي تتخذ في كل جلسة ورفع هذه المحاضر الى امانة مجلس الجامعة  )2

 الستحصال مصادقة رئيس الجامعة عليها.
 قرارات المجلس وتوصياته بعد المصادقة عليها الى الجهات المعنية في القسم لتنفيذها والقيام باالعمال االدارية المتعلقة بها.ابالغ  )3
 حفظ وتنظيم محاضر مجلس القسم وتبويب وفهرسة قراراته وتوصياته والمصادقات المتعلقة بها. )4
 القيام بمهام سكرتارية لجنة الترقيات العلمية في القسم. )5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 مقرر القسم
 او م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته

 أ.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته
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 10بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات المكونات االدارية في الهيكل التنظيميتوصيف 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 التسجيل والشؤون الطالبيةالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

تهدف الشعبة الى استقبال طلبة الدراسات االولية الجدد وتوزيعهم على الفروع العلمية وفقاً للوائح والقوانين وتنظيم شؤونهم ومتابعة 
 سيرتهم اثناء مرحلة الدراسة في القسم وتوثيق درجاتهم وسلوكهم واصدار وتدقيق الوثائق الخاصة بهم بعد تخرجهم. 

 الواجبات : -2
 لشعبة حلقة الوصل بين القسم وقسم التسجيل للجامعة.تعتبر هذه ا )1
 العلمية. فروعتسجيل الطلبة المقبولين وتوزيعهم على ال )2
 .لفروعا علىشكر وتقدير) وتعميمها  –عقوبات  -ترقين قيد –رسوب  –تأجيل  –إصدار األوامر اإلدارية للطلبة  (تسجيل وقبول  )3
 الطلب وعمل هويات الطلبة.منح كتب تأييد للطلبة لجهات رسمية عند  )4
 العلمية للعمل بموجبها. فروعاإلجابة على الكتب الرسمية الواردة إلى الشعبة وتعميم التعليمات الصادرة من الوزارة على ال )5
 .اء معامالت النقل وإعادة الترشيحأجر )6
 سيق مع اللجان االمتحانية في الفروع العلمية.متابعة وتدقيق وحفظ نتائج االمتحانات لطالب الدراسات االولية ولكافة المراحل وبالتن )7
 عمل إحصائيات وتقارير للطلبة المقبولين والمستمرين لغرض إعداد اإلحصاء الجامعي. )8
 أرشفة ملفات الطلبة الكترونيا. )9

 تدقيق وثائق الطلبة المقبولين في الوزارة سنويا. )10
 استالم كتب الطلبة المزورين ومتابعتها بدقة. )11
 .همخاصة بالطلبة وحفظ نسخة منها في ملفاتمتابعة الكتب ال )12
 إكمال معامالت الطلبة مع األقسام الداخلية. )13
 متابعة استمارات وبطاقات  الطلبة  الخاصة باإلرشاد التربوي. )14
 تدقيق ملفات الخريجين في نهاية كل سنة دراسية . )15
 إصدار كتب التأييد للخريجين و متابعة األوامر الخاصة بالخريجين. )16
 شهادات الجدارية وشهادات التخرج ووثائق الدرجات باللغتين العربية واالنكليزية.إصدار ال )17
 متابعة كتب صحة صدور وثائق وشهادات التخرج وإعداد تقرير شهري بكتب صحة صدور الوثائق وكتب التأييد للخريجين. )18
 إكمال أضابير الطلبة الخريجين وأرشفتها. )19
 صيفي ولجنة االشراف التربوي في القسم.القيام بمهام سكرتارية لجنة التدريب ال )20

 المالك : -3

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 م.د. هـ تدريسي مدنية + واجباته بكالوريوس ادارة او احصاء  1 1 مدير الشعبة
 بكالوريوس لغة عربية بكالوريوس ادارة او احصاء  1 1 مسؤول وحدة شؤون الطلبة

 بكالوريوس ادارة واقتصاد دبلوم فني ادارة 1 1 مسؤول وحدة التدقيق
 بكالوريوس هندسة مدنية بكالوريوس هندسة مدنية 1 1 مسؤول وحدة الوثائق

 بكالوريوس احصاء بكالوريوس ادارة او احصاء 1 1 مسؤول وحدة االحصاء
 دبلوم فني ادارة دبلوم فني ادارة 1 1 االرشيفمسؤول وحدة 

 بكالوريوس علوم حاسبات بكالوريوس علوم حاسبات او احصاء 1 1 مبرمج
 بكالوريوس هندسة مدنية خريج اعدادية 7 13 كاتب

 بكالوريوس ادارة اعمال
 بكالوريوس علوم حاسبات

 بكالوريوس تسويق
 بكالوريوس علوم سياسية

 دبلوم فني ادارة
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 11بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشؤون العلميةالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

 
تهدف الشعبة الى تنظيم ومتابعة البرامج العلمية والبحثية والتدريبية والمؤتمرات والندوات والدورات والبعثات والزماالت الدراسية 

 والنشاطات والفعاليات الخاصة بالطلبة واعضاء الهيئة التدريسية في القسم. 
 

 الواجبات : -2
 

 العلمية والعالقات الثقافية في الجامعة. تعتبر الشعبة حلقة الوصل بين القسم وقسم الشؤون )1
 يعتبر مدير الشعبة عضواً ومقرراً للجنة العلمية في القسم. )2
تدقيق وترويج معامالت التفرغ العلمي والتفرغ الدراسي وتعضيد البحوث ومنح االلقاب العلمية واالستاذ المتمرس لتدريس القسم  )3

 من قبل الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بموجب الضوابط والتعليمات والسياقات المعتمدة 
التنسيق مع لجنة الترقيات العلمية في القسم في ترويج معامالت الترقيات العلمية للتدريسين وفقاً للضوابط والتعليمات والسياقات  )4

 المعتمدة. 
المحلية والدولية للتدريسين وفقا لتوجيهات  ترويج معامالت الترشيح للمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل )5

 رئيس القسم.
 ترويج معامالت منح الجوائز بمختلف انواعها وبراءات االختراع وفقا للضوابط والسياقات المعتمدة. )6
فعها الى الجهات متابعة التدريسيين المتفرغين علمياً او دراسياً بالتنسيق مع الجهات الموفدين اليها واعداد التقارير الدورية عنهم ور )7

 ذات العالقة.
 متابعة االمور االدارية للتدريسين الخارجيين بالتنسيق مع كلياتهم ودوائرهم المنتسبين لها. )8
التنسيق مع الفروع العلمية وشعبة الدراسات العليا في اقرار الحمل التدريسي وفقا للنصاب المحدد لكل منهم واخطار شعبة الشؤون  )9

 المالية بموقفهم.
 سيق مع الفروع العلمية في اقرار التقويم الجامعي ووضع ومتابعة الخطط التدريسية المتوافقة معه.التن )10
 متابعة جميع االمور االدارية المتعلقة بعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في القسم. )11
ومجلسي القسم وضمان الجودة وفقاً اللية ترويج معامالت تغيير المناهج العلمية للدراسات االولية والمقرة من قبل اللجنة العلمية  )12

 وضع المناهج ومواءمتها مع المناهج العالمية المتطورة وسبل تقويما المعتدة.
 وضع اآلليات المناسبة لتطبيق خطة القسم في ضمان الجودة بما يتعلق في االرتقاء بالمستوى العلمي. )13
فة والمترجمة ومتابعة إجراءاتها ونسب انجازها من مرحلة اقرارها لحين اعداد قاعدة بيانات لتوثيق البحوث المنشورة والكتب المؤل )14

 نشرها وتزويد شعب ضمان الجودة واالحصاء والمعلوماتية بمواقف تقدم عمل شهرية عنها.
 متابعة نشاطات التدريسيين الفصلية والسنوية واعداد المواقف الدورية بها وتزويد شعبة ضمان الجودة بنسخة منها. )15
 ق وابرام العقود واالتفاقيات الثقافية مع الجامعات المحلية والدولية ومتابعة تنفيذ بنودها وفقاً للسياقات والضوابط المعتمدة.التنسي )16
 القيام بمهام سكرتارية اللجنة العلمية في القسم. )17

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 مدير الشعبة
 بكالوريوس ادارة بكالوريوس احصاء او ادارة اعمال 1 1 مسؤول وحدة الشؤون العلمية
  بكالوريوس علوم حاسبات 0 1 مسؤول وحدة النشاط العلمي

  بكالوريوس لغات او آداب انكليزي 0 1 مسؤول وحدة العالقات الثقافية
  خريج اعدادية 0 1 سكرتير
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 12بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 العلياالدراسات الشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

تهدف الشعبة الى تنظيم ومتابعة خطط وبرامج الدراسات العليا في القسم وشؤون وقبول وتوزيع طلبة الدراسات ووثائقهم وتأييداتهم 
ات وشؤون طلبة المنح والبعثات والزماالت الدراسية خارج القسم وجميع ما يتعلق بتكليفات أعضاء الهيئة التدريسية الخاصة بالدراس

 العليا. 
 

 الواجبات : -2
 تعتبر الشعبة حلقة الوصل بين القسم وقسم الدراسات العليا في الجامعة. )1
 يعتبر مدير الشعبة عضواً ومقرراً للجنة الدراسات العليا في القسم. )2
 تعمل على تنفيذ الضوابط والتعليمات النافذة الخاصة بالدراسات العليا. )3
اعداد الخطط السنوية للقبول او استحدث او استئناف الدراسات العليا في القسم وفقا لالختصاصات العلمية المتوفرة والتنسيق مع  )4

لجنة الدراسات العليا ومجلس القسم إلقراراها ورفعها لقسم الدراسات العليا في الجامعة ومتابعة استحصال الموافقات االصولية من 
 الوزارة.

 ع االمور االدارية واللوجستية الخاصة بإجراءات التقديم والقبول لطلبة الدراسات العليا وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.تنظيم جمي )5
اعداد مواقف دورية بالسير الدراسية لطلبة الدراسات العليا المستمرين بمرحلة الكورسات ومرحلة البحث وتزويد شعبة ضمان  )6

 ها.الجودة والجهات ذات العالقة ب
التنسيق مع اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا في اقرار وتحديث مناهج الدراسات العليا لمختلف االختصاصات ومتابعة  )7

 استحصال الموافقات االصولية عنها.
راسة وفقا متابعة طالب الدراسات العليا المستمرين بالدراسة واعداد السير الدراسية عنهم وبيان مدى صالحية استمرارهم في الد )8

 للضوابط المعتمدة.
ترويج ومتابعة معامالت التمديد الخاصة بالطلبة المستمرين بالبحث مع لجنة الدراسات العليا ومجلس القسم والجهات ذات العالقة  )9

 وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.
 ن.ترويج معامالت اقرار المشرفين والمشرفين الخارجين لطلبة الدراسات العليا الناجحي )10
 تدقيق وتوثيق عناوين االطاريح المقرة من قبل لجنة الدراسات العليا ومجلس القسم. )11
 تنظيم وادارة عملية تقويم االطاريح المنجزة علميا ولغويا لتحديد صالحيتها للمناقشة. )12
م وارسال نسخة منها الى تشكيل لجنة مناقشة االطاريح المنجزة والمقومة لغوياً وفقاً الى توصية رئيس الفرع وموافقة رئيس القس )13

جهاز االشراف والتقويم العلمي في الوزارة وتحديد موعد ومكان المناقشة وتزويد اللجنة الممتحنة بنسخ من االطاريح واستمارات 
 التقويم مع كتاب تشكيل اللجنة لدوائر المنتسبين اليها.

ملوا جميع متطلبات الدراسة وبراءة الذمة واقرارها من قبل ترويج معاملة اصدار االمر الجامعي لطالب الدراسات العليا الذين اك )14
 مجلس القسم ورفعها الى قسم الدراسات العليا في الجامعة ومتابعة اصدار االمر الجامعي.

 ارشفة وتوثيق نتائج امتحانات طلبة الدراسات العليا و اصدار الوثائق والتأييدات والشهادات ومصادقتها. )15
العلمية في ترويج معامالت ايفاد طلبة الدراسات العليا لمدة التقل عن شهر وال تزيد عن ستة اشهر  التنسيق مع شعبة الشؤون )16

ومشرفيهم لمدة ال تزيد عن شهر الى خارج القطر الستكمال جزء من بحوثهم في جامعات عالمية واالطالع على المصادر الرئيسية 
 في القسم او الجامعات العراقية. التي تخدم توجههم وبحوثهم في حال عدم توفر متطلباتهم

ابرام العقود البحثية مع الجهات المستفيدة وفق آلية التعاون مع وزارات ودوائر الدولة لغرض تمويل بحوث الدراسات العليا بما  )17
 يخدم مصلحتها.

كل منهم واخطار شعبة الشؤون التنسيق مع الفروع العلمية وشعبة الدراسات العليا في اقرار الحمل التدريسي وفقا للنصاب المحدد ل )18
 المالية بموقفهم.

 التنسيق مع الفروع العلمية في اقرار التقويم الجامعي ووضع ومتابعة الخطط التدريسية المتوافقة معه. )19
 وضع اآلليات المناسبة لتطبيق خطة القسم في ضمان الجودة بما يتعلق في االرتقاء بالمستوى العلمي. )20
 في اقرار التقويم الجامعي ووضع ومتابعة الخطط التدريسية المتوافقة معه. التنسيق مع الفروع العلمية )21
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 اعداد قاعدة بيانات لتوثيق وتحديث االطاريح المنجزة وتزويد شعب ضمان الجودة واالحصاء والمعلوماتية والمكتبة بها دوريا. )22
 القيام بمهام سكرتارية لجنة الدراسات العليا في القسم. )23

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 مدير الشعبة
 دبلوم عالي ادارة بكالوريوس احصاء او ادارة اعمال 1 1 مسؤول وحدة القبول واالستحداث

  بكالوريوس لغات او آداب انكليزي 0 1 وحدة الوثائق والشهاداتمسؤول 
  بكالوريوس علوم حاسبات 0 1 مسؤول وحدة شؤون طلبة د.ع 

  خريج اعدادية 0 1 سكرتير
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 13بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 االحصاء والمعلوماتيةالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

 
تهدف الشعبة الى بناء قاعدة بيانات تحوي على جميع المعلومات الخاصة بالعمليات العلمية واالدارية والفعاليات والنشاطات والبحوث 

 الدراسات والتخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمواقف عند الطلب. لغرض اعداد
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 القسم.جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات المتصلة بمختلف نشاطات  )1
 .، ووضع أسس تخزينها واسترجاعهالقسمتبويب وتصنيف البيانات واإلحصاءات الخاصة با )2
 .تزويد الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات اإلحصائية وفقاً لما تحدده التعليمات )3
لالستفادة منها في عملية التخطيط وتيسير اتخاذ القرارات  القسماستنباط المؤشرات اإلحصائية المتعلقة بأداء مختلف وحدات  )4

 .المناسبة
 قسم.إعداد وإصدار النشرات والكتب اإلحصائية السنوية لل )5
 .الشعبة كلف بهاتأية مهام أخرى  )6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 مدير الشعبة
 بكالوريوس احصاء بكالوريوس احصاء 1 1 مسؤول وحدة االحصاء

  بكالوريوس احصاء 0 1 مسؤول وحدة بنك المعلومات
  بكالوريوس علوم حاسبات 0 1 مسؤول وحدة الدراسات والتخطيط

  خريج اعدادية 0 1 سكرتير
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 14بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 المختبراتالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

 
تهدف الشعبة الى تدريب طالب الدراسات االولية على البرامج العملية من برنامجهم التعليمي، والقيام بالفحوصات المطلوبة للباحثين 
من طلبة الدراسات العليا واعضاء الهيئة التدريسية. وانجاز الفحوصات لالعمال المحالة من المكتب االستشاري للجامعة او وفق آلية 

 التعاون.
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 لالستخدام صالحة تكون بحيث ةواالجهز واألدوات المعدات وتجهيز العلمية الدروس إللقاء لمختبراتا إعداداالشراف على  )1
 .والبحثية العلمية للدراسة يلزم ما كل إعداد لكوكذ

 .واآلالت واألدوات األجهزة استخدام في الطلبة معاونةالتأكد من  )2
 قسم.ال في بالبحوث والقائمين االساتذه مع تنفيذها يتم التي الالزمة واالحتياجات التجارب إجراءاالشراف على  )3
 الموضوع والمنهج الخطة حسب على الطلبة تدريباالشراف على  )4
 المشتريات أعمال في االشتراك والمحاليل الغيار وقطع واألدوات ةواالجهز المعدات من المعمل احتياجات توفير على العمل )5

 بها الخاص والفحص والجرد
 تنظيم االعمال االدارية الخاصة بالكوادر الفنية العاملة بالمختبرات )6
 اعداد برامج تدريب وتطوير الفنيين للعمل على االجهزة الجديدة ومواكبة التكنولوجيا. )7

 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 مدير الشعبة
 م.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته م.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 معاون مدير الشعبة

 هندسة مدنيةبكالوريوس  بكالوريوس هندسة مدنية 6 6 مسؤول مختبر (معيد)
 بكالوريوس هندسة او علوم حاسبات بكالوريوس هندسة او علوم حاسبات 1 1 مسؤول مختبر حاسبة

مسؤول مختبر مساحة 
 + تحسس نائي (معيد)

 بكالوريوس هندسة مساحة بكالوريوس هندسة مساحة 2 2

 بكالوريوس هندسة مدنية بكالوريوس هندسة مدنية 6 12 فني مختبر (معيد)
 بكالوريوس علوم حاسبات بكالوريوس هندسة او علوم حاسبات 1 2 مختبر حاسبةفني 

فني مختبر مساحة 
 وتحسس نائي

 بكالوريوس هندسة مساحة بكالوريوس هندسة مساحة 1 2

 دبلوم فني دبلوم فني او تقني مدني 2 6 فني مختبر
فني مختبر مساحة 

 وتحسس نائي
 فني مساحة دبلوم دبلوم فني او تقني مساحة 1 2
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 15بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 المكتبةالوحدة :  معاون رئيس القسم للشؤون العلمية والطالبيةالقسم : 
 االهداف: -1

 
ي تهدف المكتبة الى توفير المصادر والدوريات واالطاريح الالزمة للطلبة واالساتذة والباحثين في القسم بالتعاون مع المكتبة المركزية ف

 الجامعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

الكتب الجديدة الواردة إلى المكتبة إلى سجالت المكتبة وإجراء التصنيف والترقيم لكافة الكتب و التنسيق بين المكتبة  إدخال )1
 المركزية حول تسجيل وتصنيف الكتب.

 اإلشراف على صيانة الكتب و شطب وإتالف الكتب التالفة.ارة الكتب للطلبة والتدريسيين  ومتابعة إجراءات إع )2
 وتامين االحتياجات الالزمة لهم. المكتبةالطلبة الذين يستخدمون قاعة  متابعة )3
من حيث إقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات  المؤتمرات في القسماإلشراف والمتابعة وبالتنسيق مع وحدة اإلعالم على قاعة  )4

 المختلفة.
 لتخطيط والمعلوماتية.تقديم تقارير دورية وإحصائيات بالكتب والمجالت والدوريات إلى شعبة ا )5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 بكالوريوس آداب بكالوريوس آداب 1 1 المكتبة مسؤول
 أمين مكتبة

 
 

 بكالوريوس آداب او لغات انكليزي  1 2
 دبلوم ادارة مكتبات

 فني  دبلوم
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 16بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 والقانونية الشؤون االداريةالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والماليةالقسم : 
 االهداف: -1

 
 واللوجستية للتدريسيين والمنتسبين ومباني القسم.والقانونية تهدف الشعبة الى تنظيم ومتابعة كافة االحتياجات االدارية 

 
 
 

 الواجبات : -2
 

 االداري. الجامعةمكتب مساعد رئيس  رفعها الىو االداري والفني الكادر وظائف من قسمال احتياجات تحديد )1
وفقاً الى  مناصبهم من اعلي مناصب لشغل التدريس هيئة أعضاء تسكين في الجامعة االداريمكتب مساعد رئيس  مع االشتراك )2

 القوانين واللوائح التنفيذية.
 القسم. والى من المنتسبينو يةالتدريس هيئةال أعضاءوتنسيب وتقاعد  نقل إجراءات اتخاذ )3
 اء.والم كهرباءلبا المتعلقة واألعمال والتلفونات والخدمة النظافة أعمالاالشراف على  )4
 م.بشأنه الالزمة اإلجراءات واتخاذ للمنتسبين بالقسم واالنصراف الحضور سجالت متابعة )5
 .المقررة والتعليمات واللوائح للقوانين المرضية واالعتيادية وفقاً  جازاتاإلترويج طلبات  )6
 قسم.بال المنتسبينو سيةالتدري هيئةال ألعضاء واالستحقاقات والمكافآت األجور تنظيم إجراءات صرف )7
 .تطبيقها على والعمل األفراد بشئون المتعلقة والقرارات واألحكام اللوائح اتباع )8
 االشراف على ادامة وصيانة مباني القسم والمختبرات. )9

 اللجان)إصدار األوامر اإلدارية (المباشرة، االنفكاك، اإليفاد، اإلجازات، العالوات، الترفيعات، العقوبات، المكافآت، وتشكيل  )10
 انجاز معامالت الترفيع وإرسالها إلى رئاسة جامعة الموصل. )11
 إجراء اإلحصائيات التي يتم طلبها من رئاسة الجامعة. )12
تحديث معلومات التدريسيين والموظفين ومتابعة حفظ وأرشفة أضابير التدريسيين والموظفين واألوامر والكتب المتعلقة  )13

 باألضابير.
 .قسمبالنقل الجماعي لمنتسبي ال متابعة منح هويات االشتراك )14
 إلى الحرم الجامعي. قسممتابعة منح باجات دخول عجالت منتسبي ال )15
 متابعة موظفي المالك المؤقت (العقود الوزارية، عقود المنظفين، عقود اإلسناد،،). )16

 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته بكالوريوس ادارة 1 1 مدير الشعبة
  بكالوريوس ادارة 0 1 مسؤول وحدة االفراد

  دبلوم فني ادارة 0 2 مسؤول وحدة االضابير
  بكالوريوس احصاء 0 1 مسؤول وحدة االحصاء

 بكالوريوس قانون بكالوريوس قانون 1 1 مسؤول وحدة الشؤون القانونية
  خريج اعدادية 0 1 سكرتير

  خريج اعدادية 0 2 كاتب
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 17بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الشؤون الماليةالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والماليةالقسم : 
 االهداف: -1

 
 تهدف الشعبة الى تنظيم وادارة الشؤون المالية للقسم ضمن القوانين والتعليمات ذات العالقة.

 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 تعتبر الشعبة حلقة الوصل بين القسم وقسم الشؤون المالية في رئاسة الجامعة. )1
 .المالية وقسم الشؤون المالية في رئاسة الجامعةالعمل المشترك بين الشعبة متابعة تنظيم و )2
 .اعداد سندات الصرف والقيود اليومية ووصوالت القبض الالزمة لتنظيم العمل المالي )3
 .فتح حسابات جارية في المصارف المعتمدة )4
 .تنظيم الصكوك الالزمة لصرف المبالغ المستحقة وحسب المخولين )5
 .التثبيت في سجالت الحاسبة )6
 .البنك.مطابقة كشف  )7
 اعداد ميزانية المراجعة الشهرية للكشوفات الملحقة ذات العالقة. )8
 اعداد الموازنة التقديرية في بداية كل فترة مالية. )9

 تلبية متطلبات ديوان الرقابة المالية عن العمل المحاسبي. )10
 جرد الصندوق وبشكل دوري. )11
 متابعة تسوية السلف الممنوحة بموجب االوامر االدارية. )12

 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 بكالوريوس محاسبة بكالوريوس محاسبة 1 1 مدير الشعبة
 بكالوريوس محاسبة بكالوريوس محاسبة 1 1 محاسب صرف
 معاون محاسب

 
 

 بكالوريوس محاسبة او ادارة اعمال 4 4
 محاسبة او ادارة اعمالدبلوم 

 دبلوم محاسبة
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 18بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الصيانة والخدماتالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والماليةالقسم : 
 االهداف: -1

 
 تهدف الشعبة الى تنظيم ومتابعة اعمال الصيانة لمباني القسم وتأمين احتياجات الخدمات لكافة مرافقه.

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 ادامة ومتابعة اعمال الصيانة الخاصة بأبنية واثاث واالجهزة المكتبية للقسم والمختبرات وفروعه العلمية. )1
 لجميع مرافق القسم تأمين احتياجات الخدمات من فراشين ومنظفين )2
 متابعة السواق والحرس وموظفي االستعالمات. )3
 تنظيم الكشوف الدوري باالحتياجات الخاصة بالمباني ورفعها الى معاون رئيس القسم للشؤون االدارية )4
 .ادامة ومتابعة تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية وتوفير الوقود والزيوت دوريا لها بالتنسيق مع صيانة الجامعة )5
 ادامة وصيانة المركبات المخصصة لرئيس القسم ومعاونيه بالتنسيق مع صيانة الجامعة. )6
 تنظيم اعمال الدفاع المدني لجميع ابنية القسم. )7
 تشغيل وصيانة البدالة. )8
 متابعة وادامة الحدائق ومنظومات الري. )9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك الموجود المؤهل للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

  بكالوريوس هندسة ميكانيكية او كهربائية 0 1 مدير الشعبة
  بكالوريوس هندسة كهربائية او حاسبات 0 1 معاون مدير الشعبة

  خريج متوسطة 0 4 سائق
 خريج معهد مهني خريج معهد مهني 2 5 فني

 خريج متوسطة واعدادية خريج متوسطة 4 5 حرس 
  خريج ابتدائية 0 2 فالح

 خريج ابتدائية خريج ابتدائية 4 8 عامل خدمة
 



بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

 REPUBLIC OF IRAQ جمهورية العراق

 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
AND SCIENTIFIC RESEARCH 

  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  الجامعة التكنولوجية

 BUILDING & CONSTRUCTION قسم هندسة البناء واإلنشاءات
ENGINEERING DEPARTMENT 

 
 

 

                     :     bldconst@uotechnology.edu.iq Email                       لكتروني :ريد األــالب
 : www. uotechnology.edu.iq Web site الموقع األلكتروني :

- 52 - 

 19بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 االعالم واالنترنيتالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والماليةالقسم : 
 االهداف: -1

 
تهدف الشعبة الى توفير خدمات االنترنيت والبريد االلكتروني والنشر والترويج لنشاطات وانجازات القسم من خالل الموقع االلكتروني 

 والمالصقات وشعبة االعالم الجامعي.
 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 المعلومات في الجامعة وشعبة االعالم الجامعي.تعتبر الشعبة حلقة الوصل بين مركز تقنيات  )1
 لجميع اعضاء الهيئة التدريسية في غرفهم.خدمة االنترنيت وتشغيل وصيانة وادامة ر يتوف )2
 في قاعة مخصصة لطلبة الدراسات العليا والباحثين. خدمة االنترنيتوتشغيل وصيانة وادامة ر يتوف )3
 الدارية في القسم ومختبراته وفروعه العلمية.صيانة الحاسبات وملحقاتها الخاصة بالوحدات ا )4
 االشراف والمتابعة والتحديث المستمر لموقع القسم االلكتروني. )5
 .قسمالخاص بال الكترونيالبريد  عبراستالم الكتب إرسال و )6
 .المساهمة في نشر البوسترات واالعالنات والملصقات الخاصة بتوعية وتثقيف طلبة القسم )7
الخاصة بالمؤتمرات والندوات والدورات المنعقدة في القسم بالتنسيق مع شعبة االعالم الجامعي والجهات متابعة ونشر االخبار  )8

 االعالمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

حاسبات تدريسي + م. ماجستير هـ او علوم  1 1 مدير الشعبة
 واجباته

م. ماجستير علوم حاسبات تدريسي+ 
 واجباته

  بكالوريوس هـ شبكات  0 1 مسؤول وحدة االنترنيت
  بكالوريوس هـ حاسبات 0 1 مسؤول وحدة صيانة الحاسبات

  بكالوريوس اعالم 0 1 مسؤول وحدة االعالم
  خريج اعدادية صناعة كهرباء او حاسبات 0 1 فني
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 20بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات المكونات االدارية في الهيكل التنظيميتوصيف 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 المخازنالشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والماليةالقسم : 
 االهداف: -1

 
 الى السيطرة والتنظيم على عمليات االدخال واالخراج المخزني للقسم. وحدةتهدف ال

 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 .القسمتنظيم مستندات االستالم المخزني عند ورود المواد من خارج  )1
 وحسب الحاجة بمستندات صرف مخزنية أصولية. القسمالعلمية وشعب ووحدات  الفروعصرف المواد المخزنية المستلمة إلى  )2
 إدخال مستندات االستالم والصرف المخزني قي سجالت السيطرة المخزنية. )3
جامعة وتنظيم قوائم الشطب الوالى شعب السيطرة المخزنية في رئاسة  قسمإعطاء كشوفات بحركة المواد المخزنية من والى ال )4

 واالستهالك والبيع.
 تنظيم سجل القرطاسية والمواد المتفرقة. )5
 بقة والتدقيق السنوية.تدقيق تقارير لجان المطا )6
ة البيانات على الحاسبة دعمل استمارات نظام الباركود ومتابعة عمل نظام السيطرة المخزنية وإدخال الموجودات المخزنية في قاع )7

 وتحديث المعلومات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 بكالوريوس ادارة بكالوريوس ادارة او محاسبة 1 1 سؤول الوحدةم
  دبلوم فنني ادارة 0 2 أمين مخزن

  دبلوم فني محاسبة 0 1 محاسب
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 21بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 تحسس النائيالهندسة وحدة بحوث الشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

 
والمتعلقة بمختلف التخصصات الهندسية  تهدف الوحدة الى اجراء البحوث والدراسات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي

الدقيقة في مجال الهندسة المدنية وذلك لتطوير البحث العلمي في القسم ورفع كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية وطالب الدراسات العليا. 
 واالرتقاء بمكانة القسم من خالل نشر هذه البحوث في المجالت العلمية الرصينة ذات معامل التأثير.

 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 اعداد الخطة البحثية السنوية وارسالها الى مكتب مساعد رئيس الجامعة العلمي ليتم تزويد دائرة البحث والتطوير بها. )1
 العمل على انجاز البحوث المقررة في الخطة وتزويد القسم والجامعة بنسب االنجاز الفعلية المتحققة )2
آلية التعاون او المكتب االستشاري للجامعة لغرض حل المشاكل والمعضالت التي التعاقد مع الجهات المستفيدة عن طريق  )3

 تواجهها من خالل اعداد البحوث والدراسات.
 اعداد الدراسات العلمية الخاصة بتطبيقات علوم هندسة الجيوماتك. )4
 جهات المستفيدة.تنظيم واعداد الدورات التدريبية لتطوير كفاءة الكوادر التعليمية في القسم والجامعة وال )5
 مساعدة طلبة الدراسات العليا في القسم بانجاز اطاريحهم المتعلقة في مجال اختصاص الوحدة البحثية. )6
 المساهمة في المؤتمرات العلمية والنشر في المجالت المحلية والدولية الرصينة لالرتقاء بمستوى القسم والجامعة. )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الحد االدنى العدد الوظيفة
 الموجود المطلوب المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب

 م.د. هـ جيوماتك تدريس + واجباته م.د. هـ جيوماتك تدريس + واجباته 1 1 مدير الوحدة
 م. ماجستير هـ جيوماتك تدريس + واجباته م. ماجستير هـ جيوماتك تدريس + واجباته 1 1 باحث اقدم

 م.م. ماجستير هـ جيوماتك تدريسي + واجباته . ماجستير هـ جيوماتك تدريسي + واجباتهم.م 5 5 باحث
 بكالوريوس هـ مساحة بكالوريوس هـ مساحة 1 1 فني

 دبلوم فني ادارة او سكرتارية دبلوم فني ادارة او سكرتارية 1 1 سكرتير



بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

 REPUBLIC OF IRAQ جمهورية العراق

 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
AND SCIENTIFIC RESEARCH 

  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  الجامعة التكنولوجية

 BUILDING & CONSTRUCTION قسم هندسة البناء واإلنشاءات
ENGINEERING DEPARTMENT 

 
 

 

                     :     bldconst@uotechnology.edu.iq Email                       لكتروني :ريد األــالب
 : www. uotechnology.edu.iq Web site الموقع األلكتروني :

- 55 - 

 22بطاقة رقم:   واالنشاءاتلقسم هندسة البناء  توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 وحدة بحوث تحلية المياهالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

 
تهدف الوحدة الى اجراء البحوث والدراسات الخاصة بتحلية المياه والمتعلقة باختصاص الهندسة البيئية وهندسة الموارد المائية وذلك 
لتطوير البحث العلمي في القسم ورفع كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية وطالب الدراسات العليا. واالرتقاء بمكانة القسم من خالل نشر هذه 

 المجالت العلمية الرصينة ذات معامل التأثير. البحوث في
 
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 اعداد الخطة البحثية السنوية وارسالها الى مكتب مساعد رئيس الجامعة العلمي ليتم تزويد دائرة البحث والتطوير بها. )1
 الفعلية المتحققةالعمل على انجاز البحوث المقررة في الخطة وتزويد القسم والجامعة بنسب االنجاز  )2
التعاقد مع الجهات المستفيدة عن طريق آلية التعاون او المكتب االستشاري للجامعة لغرض حل المشاكل والمعضالت التي  )3

 تواجهها من خالل اعداد البحوث والدراسات.
 اعداد الدراسات العلمية الخاصة بتطبيقات نظم تحلية المياه. )4
 وير كفاءة الكوادر التعليمية في القسم والجامعة والجهات المستفيدة.تنظيم واعداد الدورات التدريبية لتط )5
 مساعدة طلبة الدراسات العليا في القسم بانجاز اطاريحهم المتعلقة في مجال اختصاص الوحدة البحثية. )6
 جامعة.المساهمة في المؤتمرات العلمية والنشر في المجالت المحلية والدولية الرصينة لالرتقاء بمستوى القسم وال )7

 
 
 
 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 م.د. هـ بيئة تدريسي + واجباته م.د. هـ بيئة تدريسي + واجباته 1 1 مدير الوحدة
 تدريسي + واجباتهم.د. هـ بيئة  م. ماجستير هـ بيئة تدريسي + واجباته 1 1 باحث اقدم

 1 1 باحث
2 
1 
1 

م.م. ماجستير هـ بيئة او موارد مائية تدريسي + 
 واجباته

 

 م.د. هـ موارد مائية تدريسي + واجباته
 م. ماجستير هـ بيئة تدريسي + واجباته

 م.م. ماجستير هـ بيئة تدريسي + واجباته
 م.م. ماجستير هـ موارد مائية تدريسي + واجباته

  دبلوم فني ادارة 1 1 سكرتير
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 23بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 اللجنة االمتحانيةالشعبة :  رئيس الفرعالقسم : 
 االهداف: -1

تهدف اللجنة الى ادارة وتنظيم سير االمتحانات وتهيئة وتوفير كافة ويترأسها رئيس الفرع. وتشكيل اللجنة االمتحانية بأمر اداري صادر من الفرع 
 مستلزماتها واالشراف على ادائها وفقاً للوائح والتعليمات النافذة بخصوصها واتخاذ االجراءات المناسبة بحق المخلين بنظامها.

 
 
 

 الواجبات : -2
 

 وفقاً للضوابط والتعليمات.االشراف العام على سير االمتحانات  )1
 تطبيق الضوابط والتعليمات على المخالفين بنظام االمتحانات. )2
 اعداد قوائم بأسماء الطلبة المشمولين باالمتحانات بعد التأكد من سالمة موقفهم الدراسي. )3
 اعداد خرائط جلوس الطالب في القاعات االمتحانية. )4
 القاعات االمتحانية بالتنسيق مع اللجنة االمتحانية للقسم. اعداد قوائم المراقبات وتوزيع المراقبين على )5
 التأكد من اكتمال عدد المراقبين المحددين لكل قاعة امتحانية وسد النقص ان وجد من قوائم المراقبين االحتياط. )6
 متحان النهائي.استالم وحفظ وتسليم االسئلة االمتحانية للفصلين الدراسيين االول والثاني والدورين االول والثاني لال )7
 تسليم الدفاتر االمتحانية الى رؤساء القاعات االمتحانية واستالمها منهم بعد انتهاء االمتحانات بعد عدها وفرزها. )8
 اعداد موقف بالطلبة الغائبين عن االمتحان مع بيان اسباب الغياب واتخاذ االجراءات بحقهم وفقاً للوائح والتعليمات. )9

 نية والتأكد من خلوها من االشارات او العالمات الدالة.طي وختم الدفاتر االمتحا )10
 ترميز الدفاتر االمتحانية بأرقام سرية واعدادها لتسليمها للمخولين بالتصحيح. )11
 تسليم الدفاتر االمتحانية الى اعضاء الهيئة التدريسية المخولين واستالمها منهم بعد تصحيها. )12
 الدفاتر.تدقيق الدرجات وتواقيع التدريسين على  )13
 اعداد قوائم الدرجات الفصلية والرئيسية والمصادقة عليها بعد تدقيقها النهائي. )14
 اعداد مجمل الطلبة الخريجين بعد التدقيق والتأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الحصول على الشهادة. )15
 اعداد مجمل بنتائج االمتحانات وتقديمه الى مجلس الفرع للتوصية بإقراره. )16
 قف بالنتائج النهائية ومصادقتها وتزويد شعب التسجيل واالحصاء وضمان الجودة بها.اعداد موا )17
 تزويد الطلبة بنتائجهم بعد التأكد من براءة ذمتهم. )18
 اعداد قوائم بأسماء الطلبة الناجحين والخريجين والراسبين وتقديمها ألعضاء الهيئة التدريسية. )19

 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 االدنىالحد  العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريس + واجباته 1 1 رئيس اللجنة (رئيس الفرع)
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (مقرر الفرع)

 ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباتهاو م. 
 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (مقرر د. ع)

 او م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته
 جميع المؤهالت المساوية واالعلى م.م. ماجستير تدريس + واجباته 4 4 عضو (مسؤول مرحلة)
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 24بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات االدارية في الهيكل التنظيميتوصيف المكونات 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 مقرر الفرعالشعبة :  رئيس الفرعالقسم : 
 االهداف: -1
 

الشؤون االدارية والعلمية للطلبة هو عضو الهيئة التدريسية في الفرع وعضو مجلس الفرع واللجنة االمتحانية الذي يسعى الى تنظيم 
 والتدريسيين وكافة منتسبي الفرع.

 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 اعداد منهاج كل جلسة من جلسات مجلس الفرع وتوجيه الدعوة العضاء المجلس لالجتماع بالموعد المقرر من قبل رئيس الفرع. )1
ورفع هذه المحاضر الى مقرر القسم الستحصال  كتابة محضر ملخص عن قرارات وتوصيات المجلس التي تتخذ في كل جلسة )2

 مصادقة رئيس القسم عليها.
 ابالغ قرارات المجلس وتوصياته بعد المصادقة عليها الى الجهات المعنية في الفرع لتنفيذها والقيام باالعمال االدارية المتعلقة بها. )3
 ادقات المتعلقة بها.حفظ وتنظيم محاضر مجلس الفرع وتبويب وفهرسة قراراته وتوصياته والمص )4
 متابعة اللجان المشكلة الدارة وتنظيم العملية االكاديمية في الفرع. )5
 تنظيم اوامر الفرع ومصادقتها من قبل رئيس الفرع. )6
 اعداد المواقف المطلوبة عن كافة الهياكل االدارية والتنظيمية في الفرع وتزويدها للجهات المعنية. )7
 ة المراحل وللفصلين الدراسيين االول والثاني ومتابعة سيره.اعداد جدول الدروس االسبوعي لكاف )8
 تنظيم قوائم التكليفات التدريسية وفقاً للنصاب المعتمد ورفعها الى المعونين العلمي واالداري. )9

 تنظيم قوائم اجور المحاضرات ورفعها الى المعاونين العلمي واالداري. )10
 رع.ترويج طلبات االجازات للطلبة وكافة منتسبي الف )11
 متابعة وتدقيق مهام اللجنة االمتحانية ولجنة الغيابات في الفرع. )12
 االنابة عن رئيس الفرع في حضور جلسات مجلس القسم عند تعذر تواجده. )13
 تنفيذ المهام التي بكلف بها من قبل مجلس الفرع ورئيس الفرع. )14

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 مقرر الفرع
 
 

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 6 6
 م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته
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 25بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 الدراسات العليامقرر الشعبة :  رئيس الفرعالقسم : 
 االهداف: -1
 

هو عضو الهيئة التدريسية في الفرع وعضو مجلس الفرع وعضو لجنة الدراسات العليا في الفرع وعضو اللجنة االمتحانية الذي يسعى 
 لطلبة الدراسات العليا والتدريسيين المكلفين بالدراسات العليا في الفرع.الى تنظيم الشؤون االدارية والعلمية 

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 تنفيذ قرارات مجلس الفرع وتوصياته للدراسات العليا والقيام باالعمال االدارية المتعلقة بها. )1
 وتنظيم العملية االكاديمية للدراسات العليا في الفرع. متابعة اللجان المشكلة الدارة )2
 تنظيم اوامر الفرع الخاصة بشؤون الدراسات العليا ومصادقتها من قبل رئيس الفرع. )3
 اعداد المواقف المطلوبة عن كافة الهياكل االدارية والتنظيمية الخاصة بالدراسات العليا في الفرع وتزويدها للجهات المعنية. )4
 الدروس االسبوعي لكافة مراحل الدراسات العليا وللفصلين الدراسيين االول والثاني ومتابعة سيره. اعداد جدول )5
 التنسيق مع مقرر الفرع في تنظيم قوائم التكليفات التدريسية وفقاً للنصاب المعتمد ورفعها الى المعونين العلمي واالداري. )6
 كلفين بالدراسات العليا ورفعها الى المعاونين العلمي واالداري.تنظيم قوائم اجور المحاضرات الخاصة بالتدريسيين الم )7
 ترويج طلبات االجازات لطلبة الدراسات العليا في الفرع. )8
 القيام بمهام اللجنة االمتحانية للدراسات العليا ومتابعات غيابات الطلبة مع التدريسيين. )9

 شؤون الدراسات العليا عند تعذر تواجده.االنابة عن رئيس الفرع في حضور جلسات مجلس القسم لمناقشة  )10
 تنفيذ المهام التي بكلف بها من قبل مجلس الفرع ورئيس الفرع. )11

 
 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 مقرر الدراسات العليا
 
 
 
 

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته واجباتهم.د. هـ مدنية تدريسي +  6 6
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته

 

 



بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

 REPUBLIC OF IRAQ جمهورية العراق

 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
AND SCIENTIFIC RESEARCH 

  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  الجامعة التكنولوجية

 BUILDING & CONSTRUCTION قسم هندسة البناء واإلنشاءات
ENGINEERING DEPARTMENT 

 
 

 

                     :     bldconst@uotechnology.edu.iq Email                       لكتروني :ريد األــالب
 : www. uotechnology.edu.iq Web site الموقع األلكتروني :

- 59 - 

 26بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 التدريسيةعضو الهيئة الشعبة :  رئيس الفرعالقسم : 
 االهداف: -1
 

يهدف عضو الهيئة التدريسية الى ممارسة انظمة وبرامج التعليم والتعلم على طالبه من اجل صياغة وترصين العلوم والثقافة واالخالق 
المهنية والتربوية في شخصيتهم وسلوكم وبناء كوادر مؤهلة لخدمة المجتمع. باالضافة الى المساهمة في رفع مستوى االداء الجامعي من 

 ل نشر البحوث العلمية واالسهام الفاعل في خدمة المجتمع من خالل القنوات التدريبية واالستشارية والثقافية.خال
 

 الواجبات : -2
 

 اعداد وتحضير والقاء المحاضرات العلمية والعملية واستخدام الوسائل الفعالة في ايصال معلوماتها الى الطالب. )1
 العلمية التي يدرسها.اعداد ملف المقرر المنهجي للمواد  )2
 اعداد وادامة الخطة السنوية للمحاضرات وفقاً الى التقويم الجامعي المعتمد. )3
 اعتماد المصادر الحديثة والتحديث المستمر لمحاضراته وبما يتالئم مع التطور العلمي الحاصل ومتطلبات سوق العمل. )4
سئلة وامتحانات ومناقشات ونشاطات وتزويد نتائجها الى اللجنة االعداد والتطبيق لجميع ما تستلزمه عملية تقويم الطلبة من ا )5

 االمتحانية.
 متابعة سلوك وغيابات الطلبة الذين يدرسهم. )6
 االطالع الدوري والمستمر على البحوث والكتب والنشرات العلمية من اجل االثراء الثقافي والعلمي. )7
 تغطية الحمل التدريسي المقرر له وفقاً للقبه العلمي. )8
 لتزام بالضوابط والتعليمات الجامعة والنظام الداخلي للقسم والفرع.اال )9

 القيام بمهام المراقبة اثناء االمتحانات وفقاً الى جدول المراقبات المقرر. )10
 المساهمة بالمؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية. )11
 ستوى الجامعة.نشر البحوث العلمية في المجالت ذات معامل التأثير للمساهمة في رفع م )12
 اكتساب الخبرة العملية من خالل المشاركة باعمال المكتب االستشاري او التفرغ الجزئي للعمل مع الجهات التنفيذية. )13
 رئاسة او عضوية اللجان التي يكلف بها من قبل مجلس الفرع او القسم او الجامعة وتنفيذ مهامها على اكمل وجه. )14
 تربوي على الطلبة وارشادهم الى السلوك القويم.تخصيص جزء من وقته لغرض االشراف ال )15
 المساهمة بالنشاطات والفعاليات التي يقيمها الفرع او القسم او الجامعة. )16
 تقديم المقترحات التي تعمل على تطوير وتحسين اداء الفرع او القسم او الجامعة الى رئيس الفرع لغرض دراستها وتفعيلها. )17
 بة الدراسات العليا وفقاً لدرجته العلمية.اشراف ومناقشة وتقويم اطاريح طل )18
 اشراف ومناقشة وتقويم مشاريع التخرج لطلبة المراحل المنتهية. )19
 تقويم البحوث العلمية. )20

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 تدريسي
 
 

14 
26 
39 
3 

21 
80 

14 
26 
39 
3 
21 
80 

 أ.د. هـ مدنية او مساحة او علوم جيولوجي
 أ.م.د. هـ مدنية او علوم جيولوجي او انسانية
 م.د. هـ مدنية او علوم جيولوجي او احصاء

 أ.م. ماجستير هـ مدنية
 م. ماجستير هـ مدنية او مساحة

 م.م. هـ مدنية او مساحة علو انسانية

 أ.د. هـ مدنية او مساحة او علوم جيولوجي
 .م.د. هـ مدنية او علوم جيولوجي او انسانيةأ

 م.د. هـ مدنية او علوم جيولوجي او احصاء
 أ.م. ماجستير هـ مدنية

 م. ماجستير هـ مدنية او مساحة
 م.م. هـ مدنية او مساحة علو انسانية
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 27بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 اللجنة االمتحانيةالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1
 

تهدف الى ادارة وتنظيم سير االمتحانات المركزية في القسم، واالشراف على اداء اللجان االمتحانية يترأس اللجنة االمتحانية السيد رئيس القسم، و
 والتأكد من تطبيق كافة للوائح والتعليمات النافذة بخصوصها واتخاذ االجراءات المناسبة بحق المخلين بنظامها.في الفروع العلمية، 

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 االشراف العام على سير االمتحانات في القسم وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة. )1
 االمتحانات.اتخاذ االجراءات المناسبة بحق المخالفين بنظام  )2
اعداد جداول االمتحانات المركزية وتحديد مواعيد االمتحانات المشتركة بين مراحل الفروع العلمية وتوزيع االيام والقاعات  )3

 االمتحانية.
 اعداد قوائم بأسماء واعداد المراقبين ورؤساء القاعات االمتحانية والمراقبين االحتياط من اعضاء الهيئة التدريسية للقسم. )4
 بعة التزام اعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بالواجبات االمتحانية واعداد المواقف اليومية عنهم.متا )5
 اعداد مواقف لغياب الطالب وتوحيدها على مستوى القسم. )6
 ة.مرافقة كبار الزوار من رئاسة الجامعة والوزارة المشرفين على سير االمتحانات وتسهيل مهمتهم وتزويدهم بالمواقف المطلوب )7
 تهيئة المستلزمات اللوجستية الالزمة إلجراء االمتحانات على اكمل وجه. )8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 تدريسي + واجباتهأ.د. هـ مدنية  أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 رئيس اللجنة (رئيس القسم)
 أ.د. هـ مساحة تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (المعاون العلمي)

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (المعاون االداري)
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (مدير شعبة الجودة)

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (عضو لجنة د.ع)
 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (عضو لجنة ش ع)
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 28بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 اللجنة العلميةالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1
 

 وهي لجنة مشكلة من رؤساء اللجان العلمية في الفروع العلمية، تهدف الى تقويم ومتابعة الشؤون العلمية في القسم وتقديم مقترحاتها الى
 السيد رئيس القسم لغرض اقراراها او ارسالها الى مجلس القسم. 

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

العلمية وفقا لمقترحات اللجنة العلمية في كل فرع وبالتنسيق مع لجنة اقتراح ومتابعة نسب انجاز خطة البحث العلمي للفروع  )1
 الدراسات العليا للقسم.

مناقشة محاضر اللجان العلمية للفروع بخصوص البرامج التعليمية للدراسات االولية والعليا للفروع العلمية واقتراح التطوير  )2
 الدوري عليها لتالئم متطلبات سوق العمل والتطور العلمي.

 اقرار خطة وصالحية البحوث العلمية المقدمة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية وتأشيرها. )3
 اقتراح ومتابعة النشاط العلمي والالمنهجي للقسم. )4
 تقويم واقرار صالحية النشاط العلمي المقدم من قبل كوادر العملية االكاديمية في القسم بكافة فروعه العلمية. )5
 تطوير السنوية لكوادر الهيئة التدريسية في القسم واقرار البرامج المقدمة من اللجان العلمية الفرعية.اقتراح برامج التدريب وال )6
 اقرار خطة وعناوين مشاريع التخرج لطلبة المراحل المنتهية للفروع العلمية واالشراف على مخرجاتها التعليمية بالتنسيق. )7
 وجودة البرامج التعليمية. اقتراح البرامج واالليات الستقراء حاجة سوق العمل )8
 التوصية بإقرار صالحية التدريس لمتقدمين الى عضوية الهيئة التدريسية في القسم. )9

 اقتراح برامج تطوير االداء الجامعي للقسم. )10
 دراسة المقاصة المطلوبة للطلبة المنقولين الى القسم التوصية بإقرارها. )11
 لنقاط الضعف في البرامج التعليمة وحاجة سوق العمل. اقتراح برامج التدريب الصيفي لطلبة القسم وفقاً  )12
 القيام بالمهام والواجبات التي يكلفها بها مجلس القسم او رئيس القسم. )13
 المساهمة في دفع وتطوير الخطط والبرامج العلمية في القسم من خالل مجلس ضمان الجودة. )14

 
 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.د. هـ مساحة تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 رئيس اللجنة (المعاون العلمي)
 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 6 6 عضو (رئيس اللجنة الفرعية)

 واجباتهأ.م.د. هـ مدنية تدريسي + 
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (مدير شعبة ش علمية)

 



بسم هللا الرحمن الرحيم  
 

 REPUBLIC OF IRAQ جمهورية العراق

 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
AND SCIENTIFIC RESEARCH 

  UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  الجامعة التكنولوجية

 BUILDING & CONSTRUCTION قسم هندسة البناء واإلنشاءات
ENGINEERING DEPARTMENT 

 
 

 

                     :     bldconst@uotechnology.edu.iq Email                       لكتروني :ريد األــالب
 : www. uotechnology.edu.iq Web site الموقع األلكتروني :

- 62 - 

 29بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 لجنة الدراسات العلياالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1
 

وهي لجنة مشكلة من رؤساء لجان الدراسات العليا في الفروع العلمية، تهدف الى تقويم ومتابعة شؤون الدراسات العليا في القسم وتقديم 
 مقترحاتها الى السيد رئيس القسم لغرض اقراراها او ارسالها الى مجلس القسم. 

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 ليا.اقتراح ومتابعة خطط الدراسات العليا للفروع العلمية وفقا لمقترحات لجنة الدراسات العليا في كل فرع وبالتنسيق مع شعبة الدراسات الع )1
 التنسيق مع اللجنة العلمية للقسم في اعداد خطة مشاريع ورسائل واطاريح الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. )2
رعية في تدقيق درجات المواد الدراسية التي حصل عليها المقبولين بالدراسات العليا كل في مجال اختصاصه، لتشخيص التنسيق مع اللجان الف )3

 جوانب القوة والضعف في االعداد االكاديمي السابق، لتحديد المقررات الدراسية (االختيارية) التي ينبغي عليهم دراستها.
المصادر الخاصة بها الختصاصات الدراسات العليا في القسم وارسالها الى اللجنة العلمية تحديد مفردات المقررات الدراسية والكتب و )4

 للتوصية بإقرارها.
 اقتراح خطة البعثات والزماالت الدراسية السنوية للقسم بالتنسيق مع اللجان الفرعية. )5
ت البحثية، استنادا الى برنامج الزمالة المقترح دراسة وبيان االسباب والمبررات الموجبة وتأييد ومصادقة سفر طالب ومشرفي الزماال )6

 ورصانة الجامعة المقدم عليها وتوصيات المشرف.
 دراسة اسباب ومبررات تمديد دراسة طالب الدراسات العليا لمرحلة البحث والتوصية لمجلس القسم بإقرارها. )7
 وابط والتعليمات والتوصية بإقرارها.تدقيق وتأييد اكمال طالب الدراسات العليا لمتطلبات نيل الشهادة وفقا للض )8
 اعداد الدراسات واقتراح االليات الكفيلة باالستفادة من الرسائل واالطاريح المنجزة في مجاالت التطبيق. )9

 القيام بالمهام والواجبات التي يكلفها بها مجلس القسم او رئيس القسم. )10
 القسم من خالل مجلس ضمان الجودة.المساهمة في دفع وتطوير خطط وبرامج الدراسات العليا في  )11

 
 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 رئيس اللجنة (المعاون العلمي)
 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 6 6 الفرعية)عضو (رئيس اللجنة 

 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو (مدير شعبة ش علمية)
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 30بطاقة رقم:   البناء واالنشاءاتلقسم هندسة  توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 لجنة الترقيات العلميةالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1
 

تهدف الى تقويم ومتابعة شؤون الترقيات العلمية وتعضيد بحوث اعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتقديم مقترحاتها الى مجلس القسم 
 لغرض اقراراها او ارسالها الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعة. 

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 الترقية العلمية.مستحقي وتهيئة االستمارات الخاصة بالتعليمات الخاصة بالترقيات العلمية وتنفيذ تعميم  )1
 ترويج معامالت الترقية العلمية للتدريسيين من خالل تدقيق االستمارات المقدمة وإرسال البحوث إلى المقيمين. )2
اختصاصاتهم لغرض التنسيق مع الكليات الهندسية في الجامعات العراقية والعالمية في اعداد قوائم بالمقومين العلميين بعناوينهم و )3

 اعتمادهم كمقومين لبحوث طالبي الترقية.
 تشكيل لجان تحديد نسبة االستالل لبحوث المقدمين للترقية. )4
 ارسال البحوث العلمية للمقومين العلمين ولجان االستالل ومتابعة االجابة. )5
 .لجنة الترقيات العلمية في الجامعةإحالتها إلى و قسم بإقرارهاوالتوصية إلى مجلس ال معامالت الترقيةتنظيم خالصة ب )6
 .تعضيدهاترويج معامالت تعضيد البحوث العلمية من خالل تدقيق المتطلبات وإرسال البحوث إلى مقيمين والتوصية ب )7
بعد إحالتها إلى الكليات ذات  قسممتابعة معامالت الترقية الخاصة بالتدريسيين الذين تقع اختصاصاتهم خارج اختصاصات ال )8

 .االختصاص
 تقديم االستشارة إلى عميد الكلية فيما يخص أمور الترقية والتعضيد. )9

 بإحصائيات المعامالت المنجزة وسير الترقيات العلمية. لجنة الترقيات العلمية في الجامعةتزويد  )10
 المساهمة في دفع وتطوير حركة الترقيات في القسم من خالل مجلس ضمان الجودة. )11

 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 رئيس اللجنة
 أ.م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 عضو

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 (مقرر القسم)سكرتير اللجنة 
 أ.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته

 أ.م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته
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 31بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 لجنة التدريب الصيفيالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1
 

تهدف الى االدارة والتنظيم والتدقيق واالشراف على برامج التدريب الصيفي لطلبة الدراسات االولية في القسم من خالل التنسيق مع 
 ريب الصيفي في الفروع العلمية وشعبة التسجيل والشؤون الطالبية. دلجان الت

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 تطبيق البرامج المعتمدة من قبل مجلس القسم لتدريب الطالب. )1
اعداد قوائم بالطلبة المستحقين للتدريب الصيفي حسب عناوينهم بالتنسيق مع شعبة التسجيل وتوزيعهم على جهات التدريب  )2

 المعتمدة.
 التنسيق مع الجهات المعتمدة لتنفيذ برامج التدريب المطلوبة وفقاً لالعداد والتوقيتات. )3
 .الجهات المدربة وتأمين التحاق الطلبة اليهامفاتحة  )4
اعداد تقارير الزيارة وتسليمها لشعبة زيارات دورية إلى مواقع التدريب وتنظيم من خالل  للطلبة المتدربينمتابعة االشراف وال )5

 .الجودة واالداء الجامعيضمان 
استالم استمارات التقييم النهائي من الجهات المدربة واعداد مجمل التقييم وتسليمه الى شعبة التسجيل وشعبة ضمان الجودة واالداء  )6

 الجامعي.
 تقديم تقرير تقييم التدريب الصيفي للعام الدراسي الى السيد رئيس القسم وشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي. )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته 1 1 رئيس اللجنة
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته واجباتهم. ماجستير هـ مدنية تدريسي +  6 6 عضو (رؤساء اللجان الفرعية)
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 32بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 لجنة االشراف التربويالشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
  االهداف: -1
 

تهدف الى ان تكون حلقة الوصل بين الطلبة والقيادات االدارية في القسم، الطالعهم على احوالهم ومشاكلهم اشراكهم في صنع القرار 
 الجل تحقيق االداء الجامعي االمثل. 

 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 . واقتراحها على مجلس ضمان الجودة إلقرارهاشاملة علي شكل مراحل  إشراقيةإعداد خطة  )1
 .التعليمات واللوائح ذات العالقة بالعمل التربوي والتعليمي وتنفيذ االطالع )2
 .السابقة اإلشراقيةالتقارير وتحليل دراسة  )3
 توزيع مهام االشراف والمتابعة على كافة التدريسيين المؤهلين في الفروع العلمية ومتابعة ادائهم. )4
 دة واالداء الجامعي.اعداد تقارير متابعة دورية وتقديمها لشعبة ضمان الجو )5
 وضع االليات ألنماء وترسيخ المفاهيم االخالقية للطلبة وتنمية ثقافتهم العامة. )6
 تبني حوافز ايجابية لتحقيق انضباط الطالب ورفع مستوى ادائهم. )7
 وضع االجراءات المناسبة ألشراك الطلبة في ابداء الرأي بالعملية االكاديمية. )8
 لمشاكل التي يعاني منها الطلبة من خالل توظيف االمكانات المتاحة.المساهمة في تذليل المعوقات وا )9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 أ.م.د. تدريسي + واجباته م.د. تدريسي + واجباته 1 1 رئيس اللجنة
 م.د. هـ مدنية تدريسي + واجباته م. ماجستير هـ مدنية تدريسي + واجباته 6 6 اللجان الفرعية)عضو (رؤساء 
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 33بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 العميدمكتب الشعبة :  رئيس القسمالقسم : 
 االهداف: -1

 
 تنظيم البريد الصادر والوارد الخاص بجميع الهياكل االدارية للقسم وتنظيم جدول اعمال ومقابالت وزيارات السيد رئيس القسم.

 
 
 
 
 
 
  

 الواجبات : -2
 

 مسؤول عن استالم وتأشير البريد الخارجي والداخلي (االعتيادي والسري) الوارد الى القسم. )1
 القسم على البريد الوارد.اطالع السيد رئيس  )2
 توزيع البريد على المفاصل االدارية للقسم وفقاً لما ينسبه رئيس القسم. )3
 تصدير وتأشير البريد الخاص برئيس القسم. )4
 استقبال ضيوف رئيس القسم وتنظيم مواعيده. )5
 متابعة البريد الخاص برئيس القسم مع الهياكل االدارية المرتبطة بالقسم. )6
 يد.حفظ وارشفة البر )7
 توصيل واستالم البريد الصادر والوارد الى القسم من والى رئاسة الجامعة. )8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 دبلوم فني ادارة دبلوم فني ادارة او سكرتارية 1 1 مسؤول مكتب
 خريج اعدادية تجارة خريج اعدادية 1 1 سكرتير 

 خريج متوسطة خريج متوسطة 1 1 ساعي بريد او كاتب
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 34بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 المعاون العلميمكتب الشعبة :  والطالبيةمعاون رئيس القسم للشؤون العلمية القسم : 
 االهداف: -1

 
 تنظيم البريد الصادر والوارد الخاص بجميع الشعب والوحدات االدارية المرتبطة بالمعاون العلمي.

 
 
 
 
 
 
 
  

 الواجبات : -2
 

 مسؤول عن استالم وتأشير البريد (االعتيادي والسري) الوارد الى المعاون العلمي. )1
 المعاون العلمي على البريد الوارد.اطالع السيد  )2
 توزيع البريد على الهياكل االدارية المرتبطة بالمعاون العلمي وفقاً لما ينسبه. )3
 تصدير وتأشير البريد الخاص بالمعاون العلمي. )4
 استقبال ضيوف المعاون العلمي وتنظيم مواعيده. )5
 رتبطة به.متابعة البريد الخاص بالمعاون العلمي مع الهياكل االدارية الم )6
 حفظ وارشفة البريد. )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 بكالوريوس احصاء دبلوم فني ادارة او سكرتارية 1 1 مسؤول مكتب
 سكرتير

 
  خريج اعدادية 0 1
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 35بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات في الهيكل التنظيميتوصيف المكونات االدارية 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 المعاون االداريمكتب الشعبة :  معاون رئيس القسم للشؤون االدارية والماليةالقسم : 
 االهداف: -1

 
 االدارية المرتبطة بالمعاون االداري.تنظيم البريد الصادر والوارد الخاص بجميع الشعب والوحدات 

 
 
 
 
 
 
 
  

 الواجبات : -2
 

 مسؤول عن استالم وتأشير البريد (االعتيادي والسري) الوارد الى المعاون االداري. )1
 اطالع السيد المعاون االداري على البريد الوارد. )2
 ينسبه.توزيع البريد على الهياكل االدارية المرتبطة بالمعاون االداري وفقاً لما  )3
 تصدير وتأشير البريد الخاص بالمعاون االداري. )4
 استقبال ضيوف المعاون االداري وتنظيم مواعيده. )5
 متابعة البريد الخاص بالمعاون االداري مع الهياكل االدارية المرتبطة به. )6
 حفظ وارشفة البريد. )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

 المالك المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

  دبلوم فني ادارة او سكرتارية 0 1 مسؤول مكتب
 سكرتير

 
 

  خريج اعدادية 0 1
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 36بطاقة رقم:   لقسم هندسة البناء واالنشاءات توصيف المكونات االدارية في الهيكل التنظيمي
 قسم هندسة البناء واالنشاءات : الدائرة

 سكرتير الفرعالشعبة :  الفرعرئيس القسم : 
 االهداف: -1
 

 تنظيم وتوصيل البريد الصادر والوارد الخاص بالفرع.
 
 
 
 
 
 

 الواجبات : -2
 

 مسؤول عن استالم وتأشير البريد الخارجي والداخلي (االعتيادي والسري) الوارد الى الفرع. )1
 اطالع رئيس الفرع على البريد الوارد. )2
 المفاصل االدارية للفرع وفقاً لما ينسبه رئيس الفرع.توزيع البريد على  )3
 اطالع التدريسين على البريد وفقاً لتوجيهات رئيس الفرع. )4
 تنظيم بريد لجان وتدريسيي ومنتسبي الفرع. )5
 تصدير وتأشير البريد الخاص برئيس الفرع. )6
 استقبال ضيوف رئيس الفرع وتنظيم مواعيده. )7
 مع الهياكل االدارية المرتبطة بالفرع والقسم.متابعة البريد الخاص برئيس الفرع  )8
 حفظ وارشفة البريد. )9

 توصيل واستالم البريد الصادر والوارد الى الفرع من والى رئاسة القسم. )10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المالك : -3
 

 الوظيفة
 الحد االدنى العدد

المالك  المؤهل الموجود للمؤهل المطلوب
 الموجود المطلوب

 سكرتير الفرع
 
 

 دبلوم فني ادارة او سكرتارية دبلوم فني ادارة او سكرتارية 5 6
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 العجز في القوى العاملة حسب التوصيف الوظيفيقائمة 
 

 العدد الوظيفة الحد االدنى للمؤهل المطلوب ةاالدار ت
 1 سكرتير خريج اعدادية مكتب المعاون العلمي 1
 1 سكرتير خريج اعدادية مكتب المعاون االداري 2
 1 مسؤول مكتب دبلوم فني ادارة او سكرتارية مكتب المعاون االداري 3
 1 مبرمج بكالوريوس علوم حاسبات شعبة ضمان الجودة 4
 1 محلل بيانات بكالوريوس احصاء او ادارة اعمال شعبة ضمان الجودة 5
 1 مترجم بكالوريوس لغات او اداب انكليزي شعبة ضمان الجودة 6
 6 كاتب خريج اعدادية التسجيل والشؤون الطالبية شعبة 7
 1 مسؤول وحدة النشاط العلمي بكالوريوس علوم حاسبات شعبة الشؤون العلمية 8
 1 مسؤول وحدة العالقات الثقافية بكالوريوس لغات او آداب انكليزي شعبة الشؤون العلمية 9

 1 سكرتير خريج اعدادية شعبة الشؤون العلمية 10
 1 مسؤول وحدة الوثائق والشهادات بكالوريوس لغات او آداب انكليزي شعبة الدراسات العليا 11
 1 مسؤول وحدة شؤون طلبة د.ع  بكالوريوس علوم حاسبات شعبة الدراسات العليا 12
 1 سكرتير خريج اعدادية شعبة الدراسات العليا 13
 1 وحدة بنك المعلومات مسؤول بكالوريوس احصاء شعبة االحصاء والمعلوماتية 14
 1 مسؤول وحدة الدراسات والتخطيط بكالوريوس علوم حاسبات شعبة االحصاء والمعلوماتية 15
 1 سكرتير خريج اعدادية شعبة االحصاء والمعلوماتية 16
 6 فني مختبر (معيد) بكالوريوس هندسة مدنية شعبة المختبرات 17
 1 فني مختبر حاسبة علوم حاسباتبكالوريوس هندسة او  شعبة المختبرات 18
 1 فني مختبر مساحة وتحسس نائي بكالوريوس هندسة مساحة شعبة المختبرات 19
 4 فني مختبر دبلوم فني او تقني مدني شعبة المختبرات 20
 1 فني مختبر مساحة وتحسس نائي دبلوم فني او تقني مساحة شعبة المختبرات 21
 1 مسؤول وحدة االفراد بكالوريوس ادارة والقانونيةشعبة الشؤون االدارية  22
 2 مسؤول وحدة االضابير دبلوم فني ادارة شعبة الشؤون االدارية والقانونية 23
 1 مسؤول وحدة االحصاء بكالوريوس احصاء شعبة الشؤون االدارية والقانونية 24
 1 سكرتير خريج اعدادية شعبة الشؤون االدارية والقانونية 25
 2 كاتب خريج اعدادية شعبة الشؤون االدارية والقانونية 26
 2 أمين مخزن دبلوم فنني ادارة شعبة المخازن 27
 1 محاسب دبلوم فني محاسبة شعبة المخازن 28
 1 مدير الشعبة بكالوريوس هندسة ميكانيكية او كهربائية شعبة الصيانة والخدمات 29
 1 معاون مدير الشعبة هندسة كهربائية او حاسباتبكالوريوس  شعبة الصيانة والخدمات 30
 4 سائق خريج متوسطة شعبة الصيانة والخدمات 31
 3 فني خريج معهد مهني شعبة الصيانة والخدمات 32
 1 حرس  خريج متوسطة شعبة الصيانة والخدمات 33
 2 فالح خريج ابتدائية شعبة الصيانة والخدمات 34
 4 عامل خدمة خريج ابتدائية شعبة الصيانة والخدمات 35
 1 مسؤول وحدة االنترنيت بكالوريوس هـ شبكات  شعبة االعالم واالنترنيت 36
 1 مسؤول وحدة صيانة الحاسبات بكالوريوس هـ حاسبات شعبة االعالم واالنترنيت 37
 1 مسؤول وحدة االعالم بكالوريوس اعالم شعبة االعالم واالنترنيت 38
 1 فني خريج اعدادية صناعة كهرباء او حاسبات واالنترنيتشعبة االعالم  39
 1 دبلوم فني ادارة او سكرتارية سكرتير رئيس الفرع 40

 65 المجموع
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 العجز في القوى العاملة حسب مؤهل الحد االدنى المطلوبقائمة 
 

 العدد مؤهل الحد االدنى المطلوب ت
 6 بكالوريوس هندسة مدنية 1
 1 هندسة مساحة بكالوريوس 2
 1 بكالوريوس هندسة كهربائية 3
 1 بكالوريوس هندسة ميكانيكية 4
 2 بكالوريوس هندسة حاسبات 5
 1 بكالوريوس هندسة شبكات 6
 4 بكالوريوس علوم حاسبات 7
 4 بكالوريوس احصاء او ادارة اعمال 8
 3 بكالوريوس لغات او آداب انكليزي 9
 1 بكالوريوس اعالم 10
 4 دبلوم فني مدني 11
 1 دبلوم فني مساحة 12
 6 دبلوم فني ادارة او سكرتارية 13
 1 دبلوم فني محاسبة 14
 4 خريج معهد مهني او اعدادية صناعة 15
 14 خريج اعدادية 16
 5 خريج متوسطة 17
 6 خريج ابتدائية 18
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