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   )٤٠( )من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم٣٧ب) من المادة ( /١استنادا إلى إحكام البند (

  المعدل ١٩٨٨لسنة 
  

  - أصدرنا النظام الداخلي األتي :
  ٢٠١٤) لسنة ١رقم (

   النظام الداخلي

  لجامعة جابر بن حیان الطبیة                                           

  الفصل األول                                                   

  تعریف الجامعة وأھدافھا                                             

  )١المادة (
  الجامعة حرم أمن ومركز أشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع یزدھر في رحابھا العقل 

  وتعلو فیھ قدرة اإلبداع واالبتكار لصیاغة الحیاة، وتقع علیھا المسؤولیة المباشرة في تحقیق أھدافھا 

  المتصلة بالحالة وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة اإلنسانیة والدراسات 

  العلمیة وواقع االحتیاجات الجدیدة التي تضمن مستویات رصینة ورفیعة لتناسب العصر ومتطلباتھ وبما

  یؤدي إلى الوصول إلى مستویات علمیة وتقنیة تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة .

  )٢المادة (
  لجامعة جابر بن حیان الطبیة والكلیات والمراكز المرتبطة بھا ، الشخصیة المعنویة واالستقالل اإلداري 

  والمالي واألھلیة القانونیة الالزمة لتحقیق أھدافھا ، ویدیر شؤون كل منھا مجلس .

  )٣المادة (

  مقر جامعة جابر بن حیان الطبیة .. محافظة النجف األشرف 
  )٤المادة (
  - إلى األتي :الطبیة  جامعة جابر بن حیانتھدف 

  تقدیم تعلیم متمیز مبني على مواكبة مستجدات التخصص العلمي ، وملتزم بالموروث العلمي والتعلیمي العراقي  -١
  األصیل .

  تنمیة قدرات أعضاء الھیئة التدریسیة وتطویرھا فضال عن تحسین قدرات العاملین وخلق قدرات جدیدة تتناسب  -٢
  لبات الجودة .ومتط

  بناء شخصیة الطلبة من خالل تنمیة روح البحث العلمي واالستقالل الفكري تعلیمھم مھارات وفن القیادة بما  -٣

  یجعلھم قادرین على االبتكار والتحدي والقیادة والتعلم الذاتي والعمل الجماعي .
  على المنافسة محلیا ودولیا.تخریج كوادر علمیة مؤھلة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل وقادرة  -٤
  تلبیة احتیاجات خطط التنمیة في فروع المعرفة ومتطلبات تطویر المجتمع . - -٥
  تطویر العالقات العلمیة والثقافیة والفنیة مع الجامعات والمؤسسات األكادیمیة اإلقلیمیة والعالمیة والتفاعل  -٦
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  اإلیجابي مع تجاربھا وخبراتھا العلمیة الناجحة .
  تدعیم المراكز البحثیة لتقدیم خدماتھا االستشاریة لمؤسسات المجتمع والمساھمة في حل مشكالتھ وتقدیم الرؤى -٧

  في القضایا المختلفة .
  االھتمام بالتعلیم المستمر لشرائح المجتمع وتطویر أسالیبھ . -٨
  قا لمواصفات عالیة الجودة .إعداد الكوادر المؤھلة علمیا ومھنیا وتربویا في مختلف مجاالت المعرفة وف -٩
  

  الفصل الثاني
  تشكیالت الجامعة

  )٥لمادة (ا
   - تتألف الجامعة من التشكیالت اآلتیة :

  مجلس الجامعة  –أوال 
  صندوق التعلیم العالي  –ثانیا 
  الكلیات والمراكز العلمیة والبحثیة في الجامعة  –ثالثا 
  كلیة الطب -أ      
  كلیة طب األسنان  - ب      
  كلیة الصیدلة  -ج      
  كلیة التمریض  - د      

  
  األقسام اإلداریة في رئاسة الجامعة  –رابعا 

  المستشفى التعلیمي الجامعي  –خامسا 
  المراكز الطبیة التخصصیة  –سادسا 
  ) ٦المادة (

  - مجلس الجامعة : ھو الھیأة العلمیة واإلداریة العلیا في الجامعة ویتألف من : –أوال 
  رئیس الجامعة ......  رئیسا -أ

  مساعدي رئیس الجامعة .... أعضاء  -ب
  العمداء ...... أعضاء  -ج
  عضوین من الھیأة التدریسیة ینتخبھما رئیس وأعضاء مجلس الجامعة لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة  -د

  واحدة ..... أعضاء 
  
  الجامعة ترشحھ النقابة أو اي جھة تحل محلھا في ممثل عن نقابة المعلمین من أعضاء الھیأة التدریسیة في – ھ

  .... عضوا .تمثیل الھیأة التدریسیة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید 
  ممثل عن الطلبة في الجامعة یتم اختیاره وفق تعلیمات یصدرھا الوزیر لمدة سنة قابلة للتجدید في المسائل  - و

  الخاصة بالطلبة 

  أمین المجلس ....... مقررا - ز

  ینتخب مجلس الجامعة أثنین من أعضاء الھیئة التدریسیة ویرفع أسمیھما مع السیرة الذاتیة لكل منھم وعدد  –ثانیا 
  األصوات التي حصلوا علیھا إلى الوزارة لتعینھما إلشغال مقعد العضویة الشاغر المشار إلیھ في ( أوال / د) أعاله.

  
  لمجلس الجامعة أن یختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة واالختصاص لمدة سنتین قابلة للتجدید  –ثالثا 

  لمرة واحدة .
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  )  ٧المادة ( 
  

  ینعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري واحدة في األقل في كل شھر ولرئیس الجامعة أن یدعو الى اجتماع استثنائي عند
  طي من ثلث عدد أعضائھ ، ویتم نصاب المجلس بحضور أغلبیة أعضائھ وتتخذ القرارات الضرورة او بناء على طلب خ

  واالقتراحات والتوصیات بأغلبیة عدد الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس المجلس .
  
  

  )  ٨المادة ( 
  

  ترفع الجامعة صورة من توصیات مجلسھا التي تقع خارج صالحیاتھ إلى الوزیر خالل خمسة عشر یوما من  –أوال 
  صدورھا ، وللوزیر المصادقة على التوصیات حال دراستھا أو أعادتھا إلى مجلس الجامعة الذي أصدرھا خالل تأریخ 
  أصر المجلس المذكور على التوصیات  فإذایھا ،عشر یوما من تأریخ تسجیلھا في سجل الواردة إلعادة النظر ف خمسة

  البت فیھا ویكون قراره قطعیا . فالوزیر 
  

   اإلطالعتبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسھا التي تقع ضمن صالحیاتھ الى الوزیر والجامعات األخرى لغرض  –ثانیا 
  علیھا .

  
  )  ٩المادة ( 

  
  داریة والمالیة المحددة بموجب قانون وزارة التعلیم العالي والبحثیمارس مجلس الجامعة االختصاصات العلمیة واإل

  العدل ، والتعلیمات واألوامر ٢٠٠٨) لسنة  ٢٣المعدل ، وقانون الخدمة الجامعیة رقم (  ١٩٨٨لسنة  ٤٠العلمي رقم 
  -الصادرة بموجبھما أضافھ الصالحیات اآلتیة لتسیر عمل الجامعة وتحقیق أھدافھا :

  
  -الصالحیات العلمیة : –أوال 

  
  
  أقرار سیاسة الجامعة وتطورھا في المجاالت العلمیة والفنیة والثقافیة واإلداریة  -١
  التوصیة بأستحداث الكلیات والمعاھد التي تتطلبھا المسیرة العلمیة للجامعة  -٢
  أقرار خطة لفتح األقسام العلمیة والفروع والمراكز العلمیة  -٣
  ات العلیا بمختلف االختصاصات في كلیات الجامعة ومعاھدھا وفق الضوابط والشروطاستحداث الدراس -٤
  التوصیة بتعین عمداء الكلیات والمعاھد بأقتراح من رئیس الجامعة  -٥
  منح مرتبة األستاذیة ألعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیات والمعاھد في الجامعة  -٦
  الموافقة على التفرغ العلمي للتدریسیین داخل القطر وخارجھ وعلى وفق قانون الخدمة الجامعیة  -٧
  التوصیة بخطط القبول لطلبة الدراسات األولیة والعلیا في الكلیات والمعاھد -٨
  إقرار خطط البحث العلمي في الكلیات والمعاھد ومراكز في الجامعة . -٩

  ج الدراسیة وإحداث التغییر فیھا لغرض الترصین المستمر للحالة العلمیة وبشكل دوري وبماإعادة النظر في المناھ -١٠
  ینسجم مع روح العصر والتطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تشھدھا الجامعات المتطورة .

  ت تقع خارج. الموافقة على اعتبار السنة الدراسیة سنة عدم رسوب بالنسبة للطالب الذي یتعرض لمشاكل وصعوبا -١١
  إرادتھ وتحول دون انتظامھ في الدراسة ومشاركتھ في االمتحانات النھائیة وذلك بعد اقتناع المجلس بحالتھ وبتوصیة 

  من رئیس الجامعة .
  الموافقة على اعتبار السنة الدراسیة سنة عدم رسوب لطلبة الجامعة نتیجة للظروف االستثنائیة التي یتعرض لھا -١٢

  البلد.
  من رئیس الجامعة . باقتراحلموافقة على التمدید الثالث لطلبة الدراسات العلیا ا -١٣
  التوصیة بقبول الطلبة الوافدین من خارج القطر وحسب الضوابط  -١٥
  التوصیة باالستثمار والمشاركة بتعزیز قدرات الجامعة المالیة . -١٦
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  - الصالحیات اإلداریة : –ثانیا 

  واإلداري والفني واألمر بتنفیذه في مختلف تشكیالت الجامعة .إقرار المالك العلمي  -١
  المصادقة على عقد االتفاقیات وإبرامھا مع الجامعات والمؤسسات العلمیة في الدول األخرى بعد استحصال موافقة  -٢

  الجھات المختصة .
  من رئیس الجامعة .الموافقة على خطة التأھیل والتدریب للمالكات العلمیة واإلداریة بعد توصیة  -٣
  التوصیة على إحالة أي من منتسبي الجامعة إلى المحاكم المختصة لمخالفتكم القانون وبقرار من رئیس الجامعة . -٤
  الموافقة على تمدید خدمة التدریسیین من رتبة ( أستاذ ، أستاذ مساعد ) عند بلوغھم السن القانوني لإلحالة  -٥

  إلى التقاعد .
  الجامعة صالحیة تعدیل أو حذف أو إضافة أیة مواد أخرى على ھذا النظام .لمجلس  -٦
  

   -الصالحیات المالیة : –ثالثا 
  إقرار خطة الموازنة المالیة السنویة وخطة االستیراد والخطة االستثماریة للجامعة وبالتنسیق مع الجھات المختصة . -١
  المصادقة على الحسابات الختامیة للجامعة . -٢
  النظر في تقریر دیوان الرقابة المالیة ومناقشتھ وتحدید نقاط الخلل والعمل على تجاوزھا . -٣
  الموافقة على الصرف على فقرات الموازنة الخطة االستثماریة والخطة االستیرادیة وذلك ضمن حدود التخصیصات  -٤

  المعتمدة .
باقتراح من رئیس الجامعة على وفق تعلیمات تنفیذ الموازنة الموافقة على إجراء المناقلة بین فقرات الموازنة وفصلھا  -٥

  العامة للدولة .
  لمجلس الجامعة تخویل بعض الصالحیات الى رئیس الجامعة . –رابعا 

  )  ١٠المادة ( 
رئیس الجامعة مسؤول عن أدارة شؤون الجامعة ویعین بدرجة خاصة ویشترط فیھ ان یكون عراقیا من أبوین  –أوال 

  الوالدة ومن أصول غیر أجنبیة ومن حملة شھادة الدكتوراه او ما یعادلھا وبمرتبة أستاذ .عراقیین ب
  خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، ویجوز  ٥یرتبط رئیس الجامعة بالوزیر وتحدد مدة أشغالھ لھذا بــ  –ثانیا 

  تكلیفھ بأشغال موقع مماثل في جامعة او ھیئة أخرى لمدة مماثلة .
  ) ١١(  المادة
  ) ٤٠یمارس رئیس الجامعة الصالحیات الممنوحة لھ بموجب قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (  –أوال 

  المعدل والتعلیمات واألوامر الصادرة بموجبھما ٢٠٠٨) لسنة  ٢٣المعدل وقانون الخدمة الجامعیة رقم (  ١٩٨٨لسنة 
  - وكما یلي :

  رئاسة مجلس الجامعة ودعوتھ الى االجتماعات العادیة واألسثنائیة وتنفیذ قراراتھ ولھ تمثیل الجامعة أمام الجھات  -١
  كافة .

  أدارة شؤون الجامعة العلمیة واإلداریة والمالیة وفق أحكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة . -٢
  فقا للقوانین واألنظمة والتعلیمات النافذة .إھداء األموال المنقولة وغیر المنقولة و -٣
  توزیع أرباح المكاتب والعیادات االستشاریة وفقا لقانون مكاتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في مؤسسات التعلیم  -٤

  المعدل والتعلیمات الصادرة بموجبھ . ١٩٩٧) لسنة  ٧العالي رقم ( 
  التعیین في الخدمة الجامعیة .تعیین أو أعادة تعیین من تتوفر فیھ شروط  -٥
  تعیین الموظفین من الفنیین واإلداریین . -٦
  ترفع موظف الخدمة الجامعیة وفق القانون . -٧
  وتكلیف رؤساء األقسام ومعاوني العمداء في كلیات الجامعة . إعفاء -٨
  قبول استقالة التدریسیین أو أحالتھم الى التقاعد وفقا للقانون . -٩

  كرات التفاھم وعقد االتفاقیات مع الجامعات والمؤسسات العلمیة خارج العراق بعد استحصال الموافقات توقیع مذ -١٠
  األصولیة على ذلك .

  تكلیف التدریسیین بالدوام خالل العطلة السنویة وتعویضھم عنھا بمدة مماثلة خالل السنة او بما یعادل ذلك من راتب  -١١
  ومخصصات شھریة .

  ى أیفاد التدریسیین ومنتسبي الجامعة خارج العراق .الموافقة عل -١٢
  توجیھ كتب الشكر والتقدیر لمنتسبي الجامعة لقاء قیامھم بأعمال متمیزة . -١٣
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  منح المكافأت التشجیعیة لمنتسبي الجامعة وفقا للقانون . -١٤
  ئة .األوامر الجامعیة بمنج الشھادات العلمیة للخریجین من الجامعة او الھی إصدار -١٥
  متابعة شؤون األقسام الداخلیة وتذلیل المشاكل التي تواجھھا . -١٦
  . ١٩٦٠) لسنة  ٢٤منح التدریسیین أجازة بدون راتب وبراتب تام بموجب قانون الخدمة المدنیة رقم (  -١٧
  المصادقة على محاضر لجان الترقیات العلمیة . -١٨
  زارة .الموازنة العامة للجامعة ورفعھا للو اقتراح -١٩
  الموافقة على شراء واستیراد المواد والتجھیزات . -٢٠
  الموافقة على الصرف ضمن مشاریع الخطة االستثماریة وفقا للصالحیات التي تحددھا الوزارة . -٢١

  
  لرئیس الجامعة منح بعض صالحیاتھ الى مساعدیھ وعمداء الكلیات . –ثانیا 

  
  )  ١٢المادة ( 

  
  یعاون رئیس الجامعة مساعدان یرتبطان بھ ویكونا بمستوى مدیر عام ویقوم كل منھما باألعمال والصالحیات  –أوال 

  التي یكلفھما بھا . 
  

یشترط في من یعین مساعدا لرئیس الجامعة ان یكون حاصال على شھادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد في  –ثانیا 
  األقل .

  
  یعود مساعد رئبس الجامعة إلى وظیفتھ كعضو ھیئة تدریسیة عند انتھاء تكلیفھ او إعفاءه من منصبھ . –ثانیا 

  )  ١٣المادة ( 
  

  - والمالیة الصالحیات اآلتیة :یمارس مساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة 
  

  الصالحیات اإلداریة  –أوال 
  
  عن سیرھا الى رئیس الجامعة .متابعة أداء جمیع أقسام الجامعة ورفع التقاریر  -١
  أبداء المشورة اإلداریة والقانونیة لرئیس الجامعة . -٢
  إصدار األوامر اإلداریة الخاصة بتعیین الموظفین من أداریین وفنیین والتدریسیین في رئاسة الجامعة والمراكز  -٣

  لیة .العلمیة المرتبطة بھا وفقا للقانون النافذ وبعد استحصال الموافقات األصو
نقل الموظفین من اإلداریین والفنیین بین التشكیالت اإلداریة التابعة لرئاسة الجامعة بموافقة رئیس الجامعة والتشاور  -٤

  مع رؤسائھم المباشرین .
  التوصیة بتشكیل اللجان التحقیقیة بشأن مخالفات الموظفین في رئاسة الجامعة . -٥
  في الجامعة ضمن اختصاصھ . الموافقة على تشكیل اللجان المختلفة -٦
  قبول او رفض استقالة الموظفین . -٧
  تغییر العناوین الوظیفیة للموظفین ( أداریین وفنیین ) ضمن مالك الجامعة وحسب الموافقات األصولیة . -٨
  منح أجازات المصاحبة الزوجیة للموظفین . -٩

  كافة . القیام بالزیارات المیدانیة والتفتیش لتشكیالت الجامعة -١٠
  تنظیم الھویات المؤقتة والدائمیة لمنتسبي الجامعة . -١١
  الموافقة على إجازة األمومة لموظفات رئاسة الجامعة والتشكیالت التابعة لھا . -١٢
  اللجان العلمیة لتحدید صالحیاتھم للتدریس . إلىأحالة المتقدمین للتعیین على المالك التدریسي  -١٣
  موظفي رئاسة الجامعة والتشكیالت التابعة لھا باإلعمال اإلضافیة التي تتطلبھا مصلحة الجامعة .التوصیة بتكلیف  -١٤
  التوصیة باالستغناء عن خدمات الموظفین تحت التجربة لعدم كفاءتھم. -١٥
  التوصیة بتوجیھ كتب الشكر والتقدیر لمنتسبي الجامعة لقاء قیامھم بأعمال متمیزة . -١٦
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  - ت المالیة :الصالحیا –ثانیا 
  
  أقرار الكشوفات لإلعمال ومنح المدد اإلضافیة في المقاوالت الخاصة بالجامعة وبالتنسیق مع قسم العقود الحكومیة   -١

  وضمن الصالحیة الممنوحة لھ من رئیس الجامعة والمحددة بمبالغ معینة .
  التي تتطلبھا تشكیالت الجامعة المختلفة .الموافقة على شراء المستلزمات اإلداریة واألجھزة العلمیة الالزمة  -٢
  أعداد مقترح موازنة الجامعة السنویة وبالتنسیق مع القسم المالي ورفعھا إلى رئیس الجامعة . -٣
  صرف رواتب اإلجازات االعتیادیة المتراكمة للموظفین عن خدماتھم وفق أحكام القانون . -٤
  انون .منح المكافأت التشجیعیة للعاملین وفقا للق -٥
  اقتراح أجراء المناقالت الالزمة في مواد الموازنة ضمن الفصل الواحد بناء على اقتراح القسم المالي في الجامعة -٦
  

  ) ١٤المادة ( 
  -یمارس مساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة المھام اآلتیة :

  .اإلشراف على جمیع المراكز العلمیة في الجامعة واألقسام المرتبطة بھا  -١
  اإلشراف العلمي على النشاطات العلمیة في كلیات الجامعة ومعاھدھا ومراكزھا . -٢
  إعداد خطة البحث العلمي في الجامعة لعرضھا على مجلس الجامعة للمصادقة . -٣
  التوصیة بمنح الشھادات العلمیة للمتخرجین في الدراسات االولیة والعلیا في الجامعة . -٤
  ین في الدراسات األولیة ( الصباحیة والمسائیة ) ورفعھا الى رئیس الجامعة .تحدید أعداد المقبول -٥
  اإلشراف على الدراسات العلیا في الكلیات التابعة الى الجامعة . -٦
  متابعة البرامج والمؤتمرات والندوات العلمیة التي تقیمھا الكلیات والمعاھد ومراكز الجامعة . -٧
  الخاصة بالطلبة وفقا للتعلیمات النافذة . المصادقة على وثائق التخرج -٨
  متابعة قضایا الطلبة العلمیة والبت غیھا . -٩

  إبداء الرأي في التفرغ العلمي ألعضاء الھیئة التدریسیة . -١٠
  تمثیل الجامعة في االجتماعات والمؤتمرات واللجان العلمیة ذات العالقة بطبیعة العمل . -١١
  الت والبعثات العلمیة فیما یخص منتسبي الجامعة .اقتراح الترشیحات للزما -١٢
  تشكیل اللجان العلمیة المختلفة في الجامعة . -١٣
  التوقیع على المعامالت التي یبت فیھا رئیس الجامعة التي تقع ضمن اختصاصھ. -١٤
  تلك االختصاصات .مفاتحة دوائر الدولة المختلفة بما فیھا الوزارات ( عدا مكتب الوزیر ) فیما یخص ممارسة  -١٥
  التوصیة بتوجیھ كتب الشكر والتقدیر لمنتسبي الجامعة لقاء قیامھم بأعمال متمیزة  -١٦

  
  ) ١٥المادة ( 

  یتولى عمادة الكلیة موظف بدرجة مدیر عام ،یرتبط برئیس الجامعة ویشترط فیھ ان یكون عراقیا من ابوین عراقیین 
  خمس سنوات  ٥تاذ مساعد في االقل ،وتحدد مدة إشغالھ لھذا الموقع بـــوبمرتبة أس أجنبیةبالوالدة ومن اصول غیر 

  للتجدید مرة واحدة .قابلة  
  
  
  
  



 
7 

  )  ١٦المادة ( 
  -یمارس عمید الكلیة المھام اآلتیة :

  تنفیذ قرارات مجلس الجامعة فیما یتعلق بالكلیة . -١
  والثقافیة والمالیة .أدارة الكلیة من الناحیة العلمیة واإلداریة والتربویة  -٢
  متابعة سیر التدریسات األولیة والعلیا في الكلیة . -٣
  ترؤس مجلس الكلیة ورفع محاضرھا إلى رئاسة الجامعة للمصادقة . -٤
  المصادقة على توصیات مجالس األقسام والفروع . -٥
  . التوصیة بتعیین رؤساء األقسام العلمیة ومعاوني العمید وإعفائھم من مناصبھم -٦
  تشكیل اللجان الرئیسیة في الكلیة وإصدار األوامر اإلداریة الخاصة بھا . -٧
  التوقیع على الوثائق الدراسیة للطلبة ومنحھم تأییدات التخرج من الكلیة . -٨

  ترفیع أعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین ومنح العالوات السنویة لھم وفقا للقوانین واألنظمة . -٩

  استخدام التدریسیین والخبراء وانھاء خدماتھم .توقیع عقود  -١٠
  أیفاد منتسبي الكلیة من التدریسیین والموظفین اإلداریین داخل العراق ومنحھم مخصصات اإلیفاد المقررة  -١١

  بأیفادھم خارج العراق حسب التعلیمات النافذة .والتوصیة    
  ونقلھم إلیھا .التوصیة بنقل أعضاء الھیئة التدریسیة من الكلیة  -١٢
  قبول استقالة الموظفین ( فنیین وإداریین ) وفق أحكام قانون الخدمة المدنیة المعدل بناء على طلبھم او نتیجة  -١٣

  انقطاعھم عن الدوام بدون عذر مشروع .
  أحالة الموظفین (  فنیین وإداریین ) الى التقاعد عند بلوغھم السن القانوني لإلحالة الى التقاعد وفق أحكام قانون  -١٤

  التقاعد النافذ عدا التدریسیین .
  منح المكافأت النقدیة والعینیة للعاملین عند قیامھم بأعمال ممیزة وبحدود الصالحیات النافذة . -١٥
  أحالة التعھدات والمقاوالت المختلفة وفق حاجة الكلیة وبحدود الصالحیات المقررة .الموافقة على  -١٦
  منح اإلجازات االعتیادیة لمنتسبي الكلیة لمدة شھر واحد . -١٧
  الموافقة على شراء واستیراد الوسائل المختبریة والمستلزمات األخرى والمجالت والكتب وفقا للتشریعات النافذة . -١٨

  
  )  ١٧المادة ( 

  
  مجلس الكلیة : ھو الھیئة العلمیة واإلداریة العلیا في الكلیة ویتألف من : –أوال 

  
  عمید الكلیة ..... رئیســــا . -أ

  رؤساء األقسام العلمیة او رؤساء الفروع العلمیة في الكلیات التي ال توجد فیھا أقسام عملیة أعضاء . –ب 
  معاوني العمید .... أعضاء . -ج
  عن نقابة المعملین أو إي جھة تحل محلھا بتمثیل التدریسیین من أعضاء الھیأة التدریسیة في الجامعة ترشحھ ممثل  -د

  النقابة او الجھة التي تحل محلھا .
  رئیس عن الطلبة في الكلیة یتم اختیاره وفق تعلیمات یصدرھا الوزیر في المسائل التي تخص الطلبة . – ھ
  مدیري مراكز البحوث المرتبطة بالكلیة أعضاء . - و
  أمین مجلس الكلیة مقررا . - ز
  

  لمجلس الكلیة اختیار اثنین من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الكلیة لمدة سنتین قابلة للتجدید . –ثانیا 
  
  
  



 
8 

  )  ١٨المادة ( 
  

  كتمل النصاب فیھ بحضور أغلبیة األعضاء وتتخذ ینعقد مجلس الكلیة مرة واحدة في الشھر في األقل بدعوة من رئیسھ وی
  القرارات واالقتراحات والتوصیات بأغلبیة عدد الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس

  المجلس .
  

  )  ١٩المادة ( 
  

  - یمارس مجلس الكلیة االختصاصات اآلتیة :
  

  -االختصاصات العلمیة : - أوال
  للدراسات األولیة والعلیا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بھا ومتابعة تنفیذھا . وضع خطة القبول -١
  وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتألیف والترجمة وتوفیر مستلزمات التعلیم وتوفیر أعضاء الھیئة التدریسیة -٢

  وخدمة المجتمع.
  األقسام او الفروع العلمیة  إلغاءوضع الخطط لفتح األقسام والفروع العلمیة والمراكز واقتراح استحداث او دمج او  -٣

  وتوزیع المناھج على السنوات الدراسیة .
  أقرار خطط األقسام العلمیة بشأن دعوة األساتذة الزائرین . -٤
  تحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة أقرار عناوین الرسائل الجامعیة وتسمیة لجان االم -٥

  وإضافة او حذف مواضیع دراسیة للدراسات العلیا .
  التوصیة بأستحداث الدراسات العلیا ومناھجھا وخططھا السنویة والخمسیة وغیرھا من االمور التي لم یرد ذكرھا  -٦

  في ھذه المادة .
  االختصاصات اإلداریة : –ثانیا 

  وافقة على نقل وتنسیب األفراد العاملین من التدریسین والفنیین واالداریین ضمن كلیات ودوائر الجامعة بالتنسیق الم -١
  بین طرفي المناقلة .

  اإلشراف على شؤون الكلیة واالھتمام بمختلف أوجھ نشاطاتھا العلمیة والثقافیة والتربویة والریاضیة . -٢
  لسنة الدراسیة للسنة الالحقة في ضوء مایقدمھ العمید ومجالس األقسام .أعداد مالك الكلیة قبل نھایة ا -٣
  اقتراح األجازات الدراسیة داخل جمھوریة العراق لمنتسبي الكلیة بناء علة اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص . -٤
  ریة العراق بناء على اقتراحاقتراح إعارة خدمات التدریسیین او منحھم األجازات والزماالت الدراسیة خارج جمھو -٥

  القسم او الفرع العلمي المختص .
  الموافقة على تفرغ عضو الھیئة التدریسیة داخل وخارج جمھوریة العراق وفق الضوابط . -٦
  القوانین واألنظمة  إلحكامالموافقة على تغییر عناوین الفنیین واالداریین ضمن مالك الكلیة المصدق ذاتھا وطبقا  -٧

  مات .والتعلی
  للمجلس تشكیل لجان تساعده على أداء مھامھ العلمیة والراداریة والمالیة والتربویة . -٨
  فرض العقوبات االنضباطیة على الطلبة حسب األنظمة المرعیة . -٩

  النظر في جمیع الشؤون األخرى في الكلیة التي یحیلھا الیھ العمید . -١٠
  ت فیما یتعلق باألمور العلمیة واإلداریة واألنشطة الطالبیة في الكلیة .اإلشراف على تنفیذ األنظمة والتعلیما -١١
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  التدریسیة والمحاضرین للدراسات العلیا حسب المدة والحاجة التي تحددھا او  الھیئةالتوصیة بانتداب أعضاء  -١٢
  الفروع 

  إبداء التوصیة بشأن األمور المحالة من الوزیر او رئیس الجامعة . -١٣
  اقتراح خطة لتأھیل الكوادر العلمیة واإلداریة . -١٤
  اقتراح خطة للعالقات الثقافیة الثنائیة . -١٥

  االختصاصات المالیة : –ثالثا 
  اقتراح خطة الموازنة السنویة والمنھاج االستیرادي السنوي والخطة االستثماریة السنویة . -١
  التوصیة بأقرار الحسابات الختامیة للكلیة . -٢
  الدولة المنقولة وغیر المنقولة  ألموالوالبیع  واإلیجارمصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمین ال -٣

  . ٢٠١٣لسنة  ٢١القانون رقم  إلحكامالقانون وفقا  إلحكاموفقا 
  التصامیم والخرائط وجداول الكمیات لألعمال والمشاریع الخاصة بھا والواردة في الموازنة  أعدادالموافقة على  -٤

  للتعاقد على تنفیذھا وفقا إلحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بھا . وإحالتھااالعتیادیة او االستثماریة 
  للمجلس تخویل بعض صالحیاتھ الى عمید الكلیة . –رابعا 

  )  ٢٠المادة ( 
  للعمید معاون للشؤون اإلداریة وأخر للشؤون العلمیة ویتم تفویضھم بالصالحیات التي تمكنھم من القیام بمھامھم 

  الوظیفیة على ان یكون المعاون حاصال على شھادة الدكتوراه وبمرتبة علمیة التقل عن أستاذ مساعد خدمة وظیفیة 
  ) خمس سنوات في األقل . ٥لمدة ( 

  )  ٢١المادة ( 
  - ارس معاون العمید للشؤون اإلداریة والمالیة الصالحیات االتیة :یم
  متابعة أداء الموظفین في شعب الكلیة ومراقبة انتظام دوامھم . -١
  توزیع اإلعمال للموظفین اإلداریین والفنیین وفقا لشعب الكلیة ومتطلبات العمل ومقتضیات المصلحة العامة . -٢
  االعتیادیة للفنیین واإلداریین من منتسبي الكلیة لمدة خمسة ایام والتوصیة بمنحالموافقة على منح األجازات  -٣

  اإلجازات االعتیادیة لما زاد عن مدة خمسة ایام .
  التوصیة بترفیع منتسبي الكلیة من الفنیین واإلداریین . -٤
  الموافقة على تكلیف موظفي الكلیة بالعمل اإلضافي . -٥
  التقاریر الطبیة الصادرة من الجھات ذات االختصاص لمنتسبي الكلیة وفقا للضوابط .الموافقة على قبول  -٦
  التوصیة بتوجیھ كتب الشكر والتقدیر لمنتسبي الكلیة من فنیین واداریین وفقا للقوانین واألنظمة . -٧
  یین .التوقیع على استمارات العالوات السنویة والترفیعات الخاصة بالموظفین اإلداریین والفن -٨
  الموافقة على أحالة الكشوف والمدة اإلضافیة على وفق اللجان المختصة استنادا للقوانین واألنظمة النافذة . -٩

  ١٤التوجیھ بإحالة المنتسبین فنیین وإداریین الى التحقیق وفق قانون انضباط موظفي الدولة المعدل رقم  -١٠
  . ١٩٩١لسنة 

  الك اإلداري في الكلیة وفق متطلبات المصلحة العامة بالتنسیق مع عمادة أجراء التنقالت الضروریة في الم -١١
  الكلیة ورؤساء األقسام العلمیة .

  تزوید الموظفین بكتب تأیید استمرار في الخدمة الى الجھات المختلفة . -١٢
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  ) ٢٢المادة ( 
  -: اآلتیةیمارس معاون عمید الكلیة للشؤون العلمیة الصالحیات 

  جداول الدروس األسبوعیة بالتنسیق مع األقسام العلمیة .تنظیم  -١
  األشراف على سجل المحاضرات األسبوعیة بما یضمن تغطیة جمیع الساعات المقرة لكل حالة . -٢
  األشراف على سجل غیابات الطلبة وتطبیق التعلیمات المعمول بھا لمن تجاوزات غیاباتھ النسب المسموح بھا . -٣
  لبة الدراسات العلیا وانضباطھم وفق األنظمة والتعلیمات النافذة .متابعة دوام ط -٤
  تدقیق طلبات القبول في الدراسات العلیا بعد ورودھا من األقسام العلمیة وتوحیدھا . -٥
  تدقیق حاالت االنتقال للدراسات العلیا من الجامعات الى الكلیة وأحالتھا الى األقسام العلمیة للنظر فیھا . -٦
  بعة طلبة الدراسات العلیا من حیث المدة الزمنیة المقررة للدراسة .وفق األنظمة والتعلیمات .متا -٧
  إعالن نتائج االمتحانات بعد أقرارھا من قبل لجان الدراسات العلیا في األقسام العلمیة. -٨
  دراسات العلیا .تزوید األقسام العلمیة بالدرجات وفق نموذج معد لھذا الغرض إلقرارھا من قبل لجان ال -٩

  التنسیق مع األقسام العلمیة بشأن تسلیم األسئلة االمتحانیة للدورین .  -١٠
  مخاطبة الدوائر الرسمیة في كل ما یتعلق بسیرة طالب الدراسات العلیا  . -١١
  األشراف على سیر العمل في شعبة التسجیل وتوزیع العمل بین موظفیھا ومراقبة دوامھم . -١٢
  على استمارات الترفیع والعالوة السنویة الخاصة بموظفي التسجیل باعتباره الرئیس المباشر .التوقیع  -١٣
  الموافقة على منح موظفي التسجیل اإلجازات االعتیادیة التي یستحقونھا وفق القانون . -١٤
  التوقیع على المراسالت الخاصة بالطلبة بشأن التسجیل مع الجھات المختلفة . -١٥
  لوثائق وتدقیقھا وكذلك الدرجات والوحدات الدراسیة .تنظیم ا -١٦
  التوقیع على ھویات الطلبة . -١٧
  تھیئة كل ما یتعلق باالمتحانات الفصلیة والنھائیة . -١٨
  تطبیق تعلیمات الزي الموحد للطلبة وأتحاذ اإلجراءات بحق المخالفین . -١٩

  
  )  ٢٣المادة ( 

  القسم العلمي ھو الوحدة العلمیة األساس في الجامعة ویدیره مجلس القسم ورئیسھ الذي یعین بقرار من رئیس  –اوال 
  الجامعة بناء على توصیة من عمید الكلیة .

  یتولى مجلس القسم االختصاصات اآلتیة : –ثانیا 
  دیلھا في ضوء توصیات أعضاء الھیئة مناقشة مناھج الدراسة ومفرداتھا والكتب الدراسیة واقتراح تعدیلھا او تب -١

  التدریسیة .
  اقتراح حاجات القسم من أعضاء الھیئة التدریسیة والفنیین والتوصیة بدعوة األساتذة الزائرین . -٢
  أقرار مشاریع البحوث العلمیة المقدمة من أعضاء القسم واقتراح السبل الكفیلة إلنجازھا بتعضید البحوث العلمیة  -٣

  ؤلفة والمترجمة واالھتمام ببحوث الطلبة وتوفیر مستلزمات تنفیذھا .والكتب الم
  تنفیذ قرارت مجلس الكلیة . -٤
  تألیف اللجان التربویة والعلمیة وفقا لحاجات القسم . -٥
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  األشراف على سیر التدریسات وأسالیب التدریس وتطویرھا وعلى قیام أعضاء الھیئة التدریسیة ومنتسبي القسم -٦
  بواجباتھم ، وعلى الشؤون العلمیة للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طریق األشراف .اآلخرین 

  متابعة التطورات العلمیة والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجیھ أعضاء الھیئة التدریسیة لتحدیث المناھج  -٧
  ة .والمواد الدراسیة بما یجعلھا منسجمة مع ھذه التطورات العلمیة والتكنولوجی

  تخویل بعض صالحیاتھ الى رئیس القسم . -٨
  

  ) ٢٤المادة ( 
  -یمارس رئیس القسم العلمي الصالحیات االتیة :

  
  -الصالحیات العلمیة : –أوال 

  تنفیذ قرارات مجلس الجامعة وجلس الكلیة فیما یتعلق بالقسم العلمي . -١
  ربویة والثقافیة والمالیة وشؤون الطلبة .أدارة القسم او الفرع من النواحي العلمیة واإلداریة والت -٢
  األشراف على سیر التدریس ومتابعة قیام الھیئة التدریسیة بواجباتھم . -٣
  أعداد التقاریر العلمیة الفصلیة والسنویة عن نشاط القسم ورفعھا الى العمید. -٤
  أعداد برنامج تدریب الطلبة . -٥
  ت البلد .توجیھ كتابة الرسائل الجامعیة وفق حاجا -٦
  تشكیل اللجنة االمتحانیة من القسم . -٧
  ترشیح طلبة الدراسات العلیا المتقدمین للدراسة في القسم وفقا لضوابط القبول . -٨
  على أقرار القسم العلمي .’ التوصیة في تحدیث المناھج الدراسیة للدراسات العلیا بناء -٩

  ید والترقیة .عرض البحوث على اللجان العلمیة إلغراض التعض -١٠
  اقتراح إصدار األوامر اإلداریة الخاصة بالتفرغ الجامعي والمحاضرات اإلضافیة استنادا الى موافقة مجلس الكلیة . -١١
  أقتراح الخبراء للنظر في الترقیات العلمیة لتدریسي القسم . -١٢
  واإلداریة والعلمیة . الموافقة على ترشیح أعضاء الھیئة التدریسیة للمشاركة في اللجان الفنیة -١٣
  توجیھ االستفسارات ألعضاء الھیئة التدریسیة عند غیابھم أو تأخرھم عن الدوام الرسمي . -١٤
  مفاتحة األقسام العلمیة في الجامعة واألقسام المناظرة في الجامعات العراقیة األخرى وھیئة التعلیم التقني فیما یتعلق -١٥

  قة العمادة المسبقة .بالشؤون العلمیة والتدریسیة بمواف
  مناقشة المناھج الدراسیة ومفرداتھا وتقدیم المقترحات بشأنھا . -١٦
  على توصیة القسم العلمي .’ تحدید احتیاجات القسم من التدریسیین والفنیین واإلداریین بناء -١٧
  ابیة .أقتراح أعداد الطلبة والشروط الخاصة بالقبول في القسم العلمي حسب الطاقة االستیع -١٨
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  - الصالحیات اإلداریة : –ثانیا 
  
  التوقیع على استمارة العالوة السنویة والتوقیع في حقل الرئیس المباشر لمنتسبي القسم كافة والتوصیة بمنحھم -١

  العالوة والترفیع .
  
  )  ٢٣الجامعیة رقم ( الموافقة على منح موظفي الخدمة الجامعیة اإلجازات االعتیادیة استنادا إلى قانون الخدمة  -٢

  . ٢٠٠٨لسنة 
  
  التوصیة بمنح الشكر والتقدیر لمنتسبي القسم في حالة األداء المتمیز . -٣
  
  التوصیة بمنح الزماالت واإلجازات الدراسیة لمنتسبي القسم . -٤
  
  اإلداریة بذلك .توزیع الواجبات على منتسبي القسم وفق ما تملیھ مصلحة القسم العلمیة وإصدار األوامر   -٥
  دعوة مجلس القسم لالنعقاد . -٦
  
  إصدار األوامر اإلداریة الخاصة بإلقاء المحاضرات من قبل المحاضرین الخارجیین بالتنسیق مع عمادة الكلیة ومتابعة  -٧

  صرف أجورھا .
  
  

  )  ٢٥المادة ( 
  

  للجامعة صندوق یسمى صندوق التعلیم العالي یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل اإلداري والمالي وتتكون  –أوال 
  -موارده مما یأتي :

  
  األجور الدراسیة . -أ

  أجور الدراسات المسائیة . –ب 
  إیرادات مكاتب الخدمات العلمیة واالستشاریة . -ج
  ت .اإلیرادات الناجمة عن الخدمات والنشاطا -د
  األرباح المتحققة من استثمار أموالھا المنقولة وغیر منقولة . – ھ
  المنح والھبات والتبرعات والوقف واالكتتاب وفق التشریعات النافذة . - و
  
  

  وقرارات وتوصیات  ١٩٩٩لسنة  ١٢٢یدار صندوق التعلیم العالي في الجامعة وفقا لتعلیمات الصندوق المرقمة  –ثانیا 
  مجلس أدارتھ .

  
  لمجلس أدارة الصندوق تنظیم حسابات فرعیة للكلیات ضمن حسابات صندوق التعلیم العالي في الجامعة . –ثالثا 

  
  یحدد مجلس أدارة صندوق التعلیم العالي في الجامعة كیفیة التعامل مع اإلیرادات المتحققة من نشاطات وخدمات  –رابعا 

  ١٩٩٩لسنة  ٢٦عملھا وتنظیم الجوانب المالیة الخاصة وفقا لقانون رقم  المراكز الخدمیة والتعلیمیة والتدریبیة والیة
  والتعلیمات الصادرة بموجبھ .
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  )  ٢٦المادة ( 
  

  -تضم الجامعة الكلیات والمراكز العلمیة والبحثیة اآلتیة : –أوال 
  كلیة الطب -أ      
  كلیة طب األسنان  - ب      
  كلیة الصیدلة  -ج      
  كلیة التمریض  - د      

  -المراكز العلمیة ھي :
  مركز أمراض الدم وجراحة القلب -١
  مركز أمراض وجراحة الجھاز الھضمي  -٢
  مركز التأھیل والعالج الطبي  -٣
  مركز معالجة العقم  -٤
  مركز الجراحات الیومیة  -٥
  مركز أمراض الدم وزراعة نخاع العظم  -٦
  مركز معالجة األورام  -٧
  مركز العالج باللیزر -٨
  مركز أمراض وجراحة الجملة العصبیة  -٩

  مركز جراحة العظام والمفاصل  -١٠
  مركز زراعة األسنان  -١١

  لمجلس الجامعة التوصیة بأستحداث كلیات ومراكز بحثیة وفقا للحاجة الفعلیة وبعد توافر المتطلبات الالزمة  –ثانیا 
  ألستحداثھا .

  
  )  ٢٧المادة ( 

  - جابر بن حیان الطبیة وھیئتھا التدریسیة تتألف من : جامعة
  تتألف الھیئة التدریسیة في الجامعة من : –أوال 
  األساتذة . -أ     
  األساتذة المساعدین . -ب    
  المدرسین . - ج    
  المدرسین المساعدین . -د    

   - تتألف الجامعة من األقسام والشعب اآلتیة : –ثانیا 
  قسم الرقابة والتدقیق الداخلي  - أ    
  شعبة الرقابة  -١    

  شعبة التدقیق  -٢    
  قسم شؤون األقسام الداخلیة . -ب
  شعبة شؤون طلبة األقسام الداخلیة  -١
  شعبة الشؤون اإلداریة  -٢
  قسم األعالم والعالقات العامة . -ج

  شعبة األعالم  -١
  شعبة العالقات العامة  -٢
  ان الجودة واألداء الجامعي .قسم ضم ٠د
  شعبة تقویم األداء الجامعي  -١
  شعبة ضمان الجودة  -٢
  شعبة التدریب والدعم الفني -٣
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  قسم الحاسبة االلكترونیة  – ھ
  شعبة األنظمة والبرامجیات  -١
  شعبة المواقع االلكترونیة   -٢
  قسم الشؤون الھندسیة  - و
  شعبة أدارة االستثمار والمشاریع  -١
  ابعة تشعبة التنفیذ والم -٢
  شعبة العقود الحكومیة  -٣
  قسم الموارد البشریة  - ز
  شعبة المالك  -١
  شعبة شؤون الموظفین  -٢
  شعبة شؤون التدریسیین -٣
  وحدة البرید والحفظ -٤
  قسم الشؤون اإلداریة  -ح
  شعبة الخدمات العامة  -١
  شعبة النقل واآللیات  -٢
  الشعبة الزراعیة  -٣
  شعبة الحراسات وأمن الجامعة  -٤
  شعبة البدالة  -٥
  شعبة الصیانة  -٦
  قسم الشؤون المالیة  - ز
  شعبة حسابات الخطة  -١
  شعبة حسابات الدیوان والمصروفات  -٢
  شعبة الرواتب واالستقطاعات  -٣
  شعبة السجالت والتوحید -٤
  شعبة المخازن  -٥
  قسم الشؤون القانونیة  -ح
  شعبة االستشارات القانونیة  -١
  شعبة أدارة األمالك والسكن  -٢
  شعبة الحقوق والدعاوي  -٣
  شعبة العقود والكفاالت  -٤
  قسم النشاطات الریاضیة والفنیة  –ط 
  شعبة النشاط الریاضي  -١
  شعبة النشاط الفني  -٢

  قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة  –ي 
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  شعبة التخطیط والمتابعة  -١
  شعبة اإلحصاء والدراسات  -٢
  قسم العالقات الثقافیة  –ك 
  شعبة الزماالت  -١
  شعبة العالقات الثقافیة  -٢
  قسم التسجیل وشؤون الطلبة  –ل 
  شعبة التسجیل  -١
  شعبة شؤون الطلبة  -٢
  شعبة التصدیقات والوثائق والشھادات  -٣
  قسم البحث والتطویر  –م 
  شعبة الدراسات العلیا  -١
  شعبة القبول والتخطیط  -٢
  شعبة البحث والتطویر  -٣
  شعبة الشؤون العلمیة  -٤
  قسم المكتبة المركزیة  –ن 
  شعبة الفھرسة والتصنیف  -١
  شعبة خدمات المستفیدین  -٢
  المكتبة االفتراضیة  -٣

  توفر ذلك .یرأس كل قسم او شعبة موظف حاصل على الماجستیر في األقل او بكالوریوس عند عدم  –ثانیا 
  ) ٢٨المادة ( 

  والتدقیق الداخلي الشعب اآلتیة :یضم قسم الرقابة  –أوال 
  شعبة الرقابة  -١
  شعبة التدقیق الداخلي  -٢
  التحقق من أن كل كلیة أو قسم تابع الى رئاسة الجامعة تمسك بسجالت منظمة بدون حك أو شطب أو نقل أو تحشیة. -١
  والمستندات المالیة الدوریة وغیر الدوریة وسجالتھا .التأكد من صحة ودقة القیود  -٢
  تدقیق حسابات المخازن وقیودھا ودفاترھا وسجالتھا . -٣
  تدقیق جمیع حسابات التسویة من أمانات وسلف للتحقق من صحة العملیات فیھا والتأكد من تسویة السلف بعد انتھاء -٤

  الغرض منھا .
  لمركبات الجامعة وألیاتھا .مراقبة تدقیق السجالت المختلفة  -٥
  تدقیق أرقام الشیكات وأوامر الصرف والتحویالت وسائر إشعارات القید على مختلف حسابات وقیمة كل منھا وسالمة  -٦

  التوقیعات علیھا .
  مراجعة االتفاقیات والقیود والعطاءات والتأكد من اختصاصات موقعھا ومن سالمة تنفیذھا ومن عدم تعارضھا مع -٧
  قوانین واألنظمة والتعلیمات ومراقبة خطابات الضمان والشیكات المصدقة الصادرة مقابل عطاءات تطرحھا الجامعة .ال
  التدقیق في معامالت الشطب والبیع للمواد المستھلكة والفائضة عن الحاجة من عدم إجراءھا في غیر الحاالت  -٨

  ولھ بھا في الجامعة .واألصول المنصوص علیھا في القوانین والتعلیمات المعم
  مراقبة جمیع السجالت المثبتة لواردات الجامعة كالرسوم التي تقبض من الطلبة ومبالغ إیجار النوادي والحوانیت  -٩

  في صندوق  وإیداعھاوإجور السكن أو أي واردات أخرى مفروضة بموجب القانون والتحقق من تحصیل ھذه األموال 
  لمخصصة لھا.ا واألبوابالجامعة ضمن الفصول 

  مراقبة تنفیذ موازنة الجامعة وفحص الحسابات الختامیة والنظر في تقاریر مدققي الحسابات ( دیوان الرقابة المالیة ) -١٠
  والتأكد من صحة التقاریر قبل فحصھا من قبل المدققین الخارجیین . 
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  ) ٢٩المادة ( 
  - : اآلتیةیضم قسم شؤون األقسام الداخلیة الشعب  –أوال 

  شعبة شؤون طلبة األقسام الداخلیة . -١
  شعبة الشؤون اإلداریة . -٢

یرتبط القسم برئیس الجامعة ویتولى مھمة توفیر سكن مناسب لطلبة األقسام الداخلیة باالعتماد على الطاقة  –ثانیا 
  االستیعابیة وحسب ضوابط السكن المعمول بھا في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .

  ) ٣٠(  المادة
  -یضم قسم األعالم والعالقات العامة الشعب األتیة : –أوال 

  شعبة األعالم  -١
  شعبة العالقات العامة  -٢

  -یرتبط القسم برئیس الجامعة ویتولى المھام األتیة : –ثانیا 
  إصدار صحیفة تعني بشؤون الجامعة . -١
  یخص الجامعة . وضع الردود اإلعالمیة حول استفھامات وسائل األعالم فیما -٢
  المشاركة في أعداد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشیة للكلیات ومراكز الجامعة . -٣
  وتثقیفیة وإعالنیة .نشر إعالنات الجامعة في  إرشادیةأعداد النشرات والبوسترات والالفتات بحسب الحاجة كوسیلة  -٤

  وسائل األعالم .
  لجامعة لنشرھا في الصحف والفضائیات .تزوید الصحفیین بأخبار ونشاطات ا -٥

  ) ٣١المادة ( 
  -یضم قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي الشعب اآلتیة : –أوال 

  شعبة تقویم األداء الجامعي  -١
  شعبة ضمان الجودة -٢
  شعبة التدریب والدعم الفني  -٣

  -یرتبط القسم برئیس الجامعة ویتولى المھام اآلتیة : –ثانیا 
  دورات تدریب ودورات تطویریة للعاملین في مجال الجودة .أقامة  -١
  تقدیم الدعم الفني الكامل لقسم ضمان الجودة واألداء الجامعي مثل أجھزة الكومبیوتر والشبكات وربط األقسام مع  -٢

  بعضھا وإنشاء قاعدة بیانات للجامعات .
  دة من اجل بناء نظام الجودة الداخلیة بالجامعة مما یعززمتابعة وتنفیذ خطط الجودة بالجامعة فیما یتعلق بضمان الجو -٣

  جودة العملیة التعلیمیة في الجامعة .
  تأسیس برامج الرقابة والمتابعة الدوریة لتنفیذ معاییر ضمان الجودة واالعتماد . -٤
  عضو  –المناھج  –امعة البنى التحتیة للج –ضبط الجودة لمكونات العملیة التعلیمیة والتي تشمل ( الطالب الجامعي  -٥

  البحوث األكادیمیة )  –الھیئة التدریسیة 
  تقدیم المشورة والنصح والتوجیھ لكلیات الجامعة التي لم تحقق المستویات المطلوبة من ضمان الجودة في الجوانب  -٦

  المطلوب اعتمادھا .
  الكلیات .أعداد التقییم الذاتي السنوي للكلیات وإنشاء قاعدة بیانات عن  -٧



 
17 

  ) ٣٢المادة ( 
  -یضم قسم الحاسبة االلكترونیة الشعب اآلتیة : –أوال 

  شعبة األنظمة والبرامجیات  -١
  شعبة المواقع االلكترونیة  -٢

  -یرتبط القسم برئیس الجامعة ویتولى المھام اآلتیة : –ثانیا 
  المشورة  وإبداءط األنترنت لرئاسة الجامعة ومتابعتھ إعداد األنظمة االلكترونیة الحدیثة وتطبیقھا في الجامعة وتوصیل خ -١

  الفنیة والدعم للكلیات .
بناء وإدامة قاعدة معلوماتیة للجامعة تعتمد البرمجة الحدیثة إلدخال البیانات وأعداد التقاریر وترتیب كافة انواع  -٢

  المخرجات حسب المعلومات المدخلة .
خالل الدورات العامة والتخصصیة وإجراء االختبارات المحلیة والعالمیة وإعطاء تبنى مشروع محو األمیة للحاسوب من  -٣

  الشھادات في استخدام الحاسوب في كافة مجاالتھ.
  تبني أعمال الصیانة الخاصة بالحاسبات وشبكات الحاسبة المعدة داخل الجامعة . -٤
لمستجدات وإنشاء مواقع أخرى للكلیات والمجالت تصمیم ومتابعة موقع رئاسة الجامعة االلكتروني ورفع األخبار وا -٥

  العلمیة واألقسام التابعة للرئاسة وتدریب العاملین علیھا وإبداء المشورة الفنیة .
  استالم وإرسال البرید االلكتروني الخاص برئاسة الجامعة . -٦
  إعداد مكتبة الكترونیة خاصة بالجامعة واعتدادھا وفق إطار حدیث . -٧

  )  ٣٣المادة ( 
  - یضم قسم الشؤون الھندسیة الشعب االتیة : –أوال 

  شعبة أدارة االستثمار والمشاریع . -١
  شعبة العقود الحكومیة . -٢
  شعبة التنفیذ والمتابعة . -٣

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
التي تصدر عن ھیئة التخطیط عن طریق األشراف المباشر على التنفیذ وتسدید تنفیذ مشاریع الخطة االستثماریة  -١

  حساباتھا .
  أعداد دراسات الجدوى لمشاریع الخطة االستثماریة وتھیئة متطلباتھا الوظیفیة . -٢
اإلحالة بصیغة إجراء الكشوفات الخاصة بأعمال التأھیل والتوسیع ألبنیة الجامعة وتنفیذھا أما بشكل أمانة أو عن طریق  -٣

  العقود وحسب الصالحیات وبعد استحصال موافقة السید رئیس الجامعة .
  إبداء المشورة الفنیة للسید رئیس الجامعة ومساعدي رئیس الجامعة ولعمداء الكلیات . -٤
  إعداد بعض تصامیم األبنیة الصغیرة مع المواصفات الفنیة وأعداد جداول كمیاتھا . -٥
لخطة الخاصة بمشاریع الجامعة وأدراجھا حسب األولویات ضمن الخطة االستثماریة السنویة إعداد ومناقشة ا -٦

  والمستقبلیة .
  التنسیق مع المكاتب الھندسیة االستشاریة عند أعداد التصامیم وتزویدھم بالمعلومات والمتطلبات لھا . -٧
لقانونیة الالزمة في حالة اخالل المتعاقد بااللتزامات متابعة تنفیذ العقود العامة ومراحل االنجاز واتخاذ اإلجراءات ا -٨

  التعاقدیة .
  تھیئة وأعداد مستندات المناقصة أداریا وترجمة العقود ووثائق المناقصة . -٩



 
18 

  اإلعالن عن المناقصات وتشكیل لجان فتح وتحلیل العطاءات . -١٠
  العقودموافقات على اختیار األسلوب األمثل للتنفیذ التنسیق مع قسم العقود الحكومیة في الوزارة بشأن استحصال ال -١١

  )  ٣٤المادة (
  - یضم قسم الموارد البشریة الشعب اآلتیة :

  شعبة المالك  -١
  شعبة شؤون الموظفین  -٢
  شعبة شؤون التدریسیین  -٣

  -ویتولى المھام االتیة : اإلداریةیرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون  –ثانیا 
  إجراء التعیینات ومتعلقاتھا والتنقالت وما یترتب علیھا من وإلى تشكیالت الجامعة وإجراء المناقلة اإلداریة بین  -١

  الكلیات وحسب الحاجة .
  إجراء الحذف واالستحداث للعناوین والدرجات الوظیفیة لغرض تأمین وتوفیر درجات وظیفیة خاصة بالترفیعات . -٢
  تأمین كافة الموارد البشریة الخاصة بتشكیالت الجامعة وإعداد خطة لسد االحتیاجات البشریة الخاصة بالھیكلیة  -٣

  العلمیة والفنیة واإلداریة وفق معاییر الوصف الوظیفي .
  تأمین الدرجات الوظیفیة للتعیین وإعادة تعیین والترقیات . -٤
  أعداد المالك المشغول والشاغر . -٥
  ناء الھیكل التنظیمي للكلیات المستحدثة واألقسام والشعب والوحدات المستحدثة .ب -٦

  ) ٣٥المادة ( 
  -: اآلتیةیضم قسم الشؤون اإلداریة الشعب  –أوال 

  شعبة الخدمات العامة  -١
  شعبة النقل واآللیات  -٢
  الشعبة الزراعیة  -٣
  شعبة الحراسات وامن الجامعة  -٤
  شعبة البدالة  -٥
  عبة الصیانة ش -٦

  -ویتولى المھام االتیة : اإلداریةیرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون  –ثانیا 
  األشراف على تحدید احتیاجات الجامعة من أعمال النظافة والصیانة ووسائل النقل وتشغیلھا. -١
  زیت المحرك) وفق االستمارات المعدة لھذا الغرض األشراف على  –تجھیز اآللیات والمولدات بالوقود من ( كاز  -٢

  إصدار أذونات صرفھا ، واالحتفاظ بسجالت وإحصاءات مفصلة عن السیارات وحركتھا .
  األشراف علة تأمین الحراسات الجامعة والكلیات التابعة لھا. -٣
  تھیئة الكوادر الخدمیة لغرض دیمومة نظافة الجامعة . -٤
  حركة العجالت وصیانتھا ومتابعة عمل المولدات وصیانتھا النجاز متطلبات العمل الجامعة . تنظیم - ٥
  متابعة أعمال الصیانة لحدائق الجامعة ومبانیھا بالتنسیق مع قسم الشؤون الھندسیة . -٦
  والصحیة ). –والخدمیة  –صیانة كافة األعمال من ضمنھا ( الكھربائیة  -٧
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  ) ٣٦المادة ( 
  یضم قسم الشؤون المالیة  –أوال  - تیة :الشعب اال

  شعبة التخطیط المالي  -١
  شعبة حسابات الخطة االستثماریة  -٢
  شعبة الحسابات  -٣
  شعبة السجالت والتوحید -٤
  شعبة المخازن  -٥

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
لتقدیریة السنویة ومناقشتھا مع وزارة المالیة وتحدید احتیاجات ومستلزمات الكلیات والمراكز التابعة إعداد الموازنة ا -١

للجامعة وتوفیر التخصیصات المالیة للمستلزمات السلعیة والخدمیة والموجودات الثابتة والصیانة وتمویل الرواتب ومتابعتھا 
  تمادات تخصیصات الموازنة .شھریا مع وزارة المالیة ومتابعة المناقالت بین اع

تنفیذ النفقات للمشاریع الرأسمالیة ضمن الموازنة االستثماریة للمشاریع المعاقدة مع الجامعة وصرف التخصصیات  -٢
المعتمدة من خالل تدقیق واحتساب ذرعات العمل المقدمة من قبل القسم الھندسي ومتابعة التمویل المطلق من قبل وزارة 

داول مبوبة شھریا تتضمن مصروفاتھا الذي تتوقف علیھ الیھ التمویل من وزارة المالیة وإعداد الموازین التخطیط وإعداد ج
  الشھریة ومتابعة المناقالت بین المشاریع ضمن الخطة السنویة للموازنة االستثماریة .

اإلضافیة التي یلقیھا األساتذة وتدقیق تدقیق رواتب منتسبي رئاسة الجامعة والكلیات والمراكز التابعة لھا والمحاضرات  -٣
األوامر اإلداریة الخاصة بمنحھم المخصصات والمحاضرات اإلضافیة وصرف مخصصات اإلیفاد والسفر لمنتسبي رئاسة 

  الجامعة الموفدین .
 جمع وتوحید موازین المراجعة الصادرة من الكلیات بمیزان موحد لتشكیالت الجامعة من كلیات وإعداد جداول -٤

المصروفات على مستوى الجامعة بخصوص استغالل وتنفیذ الصرف ضمن التخصیصات المالیة بموجب الموازنة الفدرالیة 
على مستوى الجامعة  اإلیراداتوتحدید نسبة التجاوز في اإلنفاق ضمن التخصیصات المعتمدة في الموازنة وإعداد جداول 

  ومطابقة كشف البنك الموحدة .
أقسام الجامعة من المواد المشتراة من قبل اللجان المركزیة للموجودات الثابتة واألجھزة والمعدات توفیر احتیاجات  -٥

والقرطاسیة واالستھالكیة والریاضیة واألدوات االحتیاطیة للسیارات واستالم الھدایا والھبات من قبل الوزارة وتوزیعھا على 
  لمستھلكة بعد استحصال الموافقات امعة وشطب المواد االكلیات والمراكز وجرد الموجودات الخاصة بأقسام الج

  ضمن سجالت شعبة التجھیزات  وإخراجھااألصولیة ومتابعة المخازن وتنظیمھا بكل ما یتعلق بأدخال المواد 
  ) ٣٧المادة ( 

  -: اآلتیةیضم قسم الشؤون القانونیة الشعب  –أوال 
  شعبة االستشارات القانونیة  -١
  الك والسكن شعبة أدارة األم -٢
  شعبة الحقوق والدعاوي  -٣
  شعبة العقود والكفاالت  -٤

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
  تقدیم الرأي والمشورة القانونیة في األمور المعروضة علیھا من رئاسة الجامعة وتشكیالتھا . -١
للوحدات السكنیة وتوزیعھا للمتنافسین علیھا وفق ضوابط اإلسكان المعمول بھا في الوزارة متابعة أوامر التخصیص  -٢

  ورصد المخالفات والتجاوزات وتوجیھ التبلیغات واإلنذارات الالزمة للمتجاوزین .
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قوقیین المحاكم والھیئات والدوائر ذات االختصاص القضائي والقانوني وتوكیل الموظفین الح إمامتمثیل الجامعة  -٣
  للترافع امام المحاكم في الدعاوي والشكاوي المقامة من قبل الجامعة او علیھا ومتابعتھا وتنفیذ القرارات الصادرة بشأنھا 

إعداد التعھدات والكفاالت الخاصة بموظفي المالك المؤقت وطلبة البعثات والزماالت واإلجازات الدراسیة ( الماجستیر  -٥
  ة ومصادقتھا .و الدكتوراه ) في الجامع

  
  ) ٣٨المادة ( 

  -: اآلتیةیضم قسم النشاطات الریاضیة والفنیة الشعب  –أوال 
  شعبة النشاط الریاضي  -١
  شعبة النشاط الفني  -٢

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
  مستواھم الریاضي .تنمیة المواھب الریاضیة للطلبة ورفع  -١
إعداد المنھاج السنوي إلقامة البطوالت الریاضیة في بدایة كل عام دراسي جدید وتحدید مواعید وتواریخ أقامة  -٢

  البطوالت الریاضیة .
إعداد وتھیئة المالعب الریاضیة الخاصة بالجامعة خالل العطلة الصیفیة وتھیئة المستلزمات والتجھیزات الریاضیة  -٣

  بالدربین والالعبین من العطلة في الفرق الریاضیة من منتخبات الجامعة .الخاصة 
إعداد منتخبات الجامعة التي تشارك في البطوالت التي یقیمھا قسم الریاضة الجامعیة في وزارة التعلیم العالي والبحث  -٤

  العلمي سنویا وبأشراف االتحاد العراقي للریاضة الجامعیة .
بات الجامعة للمشاركة في البطوالت الجامعیة العربیة علما بأن الجامعات تشارك بأسم االتحاد تھیئة وإعداد منتخ -٥

  العراقي للریاضة الجامعیة وعلى حسابھا الخاص .
  التنسیق والتعاون مع أندیة المحافظة من خالل رفدھا بالالعبین والخبرات الفنیة واإلداریة . -٦
یاضیة في أغناء الدورات التي یقیمھا بالحاضرین من حملة الشھادات العلیا لخدمة التعاون المشترك مع المؤسسات الر -٧

  الحركة الریاضیة في المحافظة من مبدأ االنفتاح على المجتمع .
إعداد المنھاج السنوي إلقامة المھرجانات والفعالیات الفنیة في بدایة كل عام دراسي جدید ومن خاللھ وتحدید مواعید  -٨

  مة المھرجانات والفعالیات الفنیة .وتواریخ أقا
إعداد وتھیئة القاعات والمسارح الفنیة الخاصة بالجامعة مع توفیر كل المستلزمات والتجھیزات الفنیة الخاصة  -٩

بالمدربین والمشاركین من الطلبة في الفرق خالل العطلة الصیفیة من كل عام استعدادا للعام الدراسي الجدید لتكون جاھزة 
  كافة الفعالیات والمھرجانات الفنیة . الالستقب

تدریب الطلبة ضمن منھاج خاص وفي جمیع الفعالیات الفنیة ولفترة محددة ومن خالل التدریب یتم اختیار الفرق  -١٠
  الفنیة في كل فعالیة لغرض المشاركة في جمیع الفعالیات والمھرجانات الفنیة الداخلیة والخارجیة .

للفنون الموسیقیة والمسرحیة خاصة بالجامعة وإقامة المسابقات اإلبداعیة ومواسم ثقافیة وأدبیة  تھیئة وإعداد فرقة -١١
  للمبدعین في فنون األدب المختلفة لطلبة الجامعة .

القیام بسفرات ثقافیة للطلبة الموھوبین والمبدعین في مجاالت الفنون واألدب واستضافة وتلبیة الدعوات للمشاركات  -١٢
  األدبیة وبالتنسیق مع قسم العالقات الثقافیة في رئاسة الجامعة .الفنیة و
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  )  ٣٩المادة ( 
  -: اآلتیةیضم قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة الشعب  –أوال 

  شعبة التخطیط والمتابعة  -١
  شعبة اإلحصاء والدراسات  -٢

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
دراسة الجداول اإلحصائیة والتخطیطیة في جمیع الكلیات والدوائر التابعة لرئاسة الجامعة وشعب اإلحصاء والتخطیط  -١

  والمتابعة .
ة النخطیطیة واإلحصائیة والتي تصب في تحلیل ھذه الجداول لحصول على مخططات بیانیة تساھم في تطویر عملی -٢

  النھایة في تطویر العملیة التعلیمیة والتربویة لمالھا من معلومات حالیة ومستقبلیة .
إعداد جمیع الخطط الخاصة بالكلیات الدوائر التابعة للرئاسة وبالتنسیق المباشر مع ھذه الكلیات والدوئر بعد إعداد  -٣

  مستلزمات الالزمة إلنجاح ھذه الخطط .الدراسات المسبقة لھا وتھیئة 
متابعة جمیع المراسالت داخل وخارج الجامعة ورصد المشاكل والمعوقات التي تواجھ الكلیات وأقسام رئاسة الجامعة  -٤

  في كافة األنشطة .
  المساھمة في إعداد دلیل الجامعة للعام السنوي . -٥
  االستشاریة في الجامعة .إعداد جدول خاص بمتابعة عمل المكاتب  -٦
  متابعة جمیع األوامر الجامعیة والكتب الوزاریة والكتب الرسمیة األخرى ونسب انجازھا . -٧
  متابعة االستمارة الفنیة والتي تشمل إعداد التدریسیین والموظفین وطلبة الدراسات العلیا .لكافة تشكیالت الجامعة . -٨

  )  ٤٠المادة ( 
  - : اآلتیةیضم قسم العالقات الثقافیة الشعب  –أوال 

  شعبة البعثات والزماالت  -١
  شعبة العالقات الثقافیة  -٢

  -: اآلتیةیرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة ویتولى المھام  –ثانیا 
  عقد مذكرات التفاھم والتوأمة مع الجامعات العالمیة . -١
  وبقیة الجامعات عن طریق فتح نوافذ اتصال تبادل منفعة واالنضمام للمنظمات واالتحادات  إدامة الصلة بین الجامعة -٢

  العلمیة العالمیة .
  إرسال الطلبة في زماالت دراسیة إلى الخارج. -٣
  منح اإلجازات الدراسیة خارج العراق . -٤
  إیفاد األساتذة والموظفین والطلبة للتدریب والبحث العلمي . -٥
  فرغ العلمي لألساتذة خارج العراق .منح الت -٦
  إرسال الطلبة في بعثات دراسیة وبحثیة . -٧
  إعارة خدمات األساتذة من وإلى بقیة الجامعات.  -٨
  استضافة األساتذة من الخارج. -٩

  المشاركة في الجوائز والمسابقات في خارج العراق . -١٠
  صحة الصدور وتقییم الشھادات . -١١
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  ) ٤١المادة ( 
  -: اآلتیةیضم قسم التسجیل وشؤون الطلبة الشعب  –أوال 

  شعبة التسجیل  -١
  شعبة شؤون الطلبة  -٢
  شعبة التصدیقات والوثائق والشھادات  -٣

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
  والتسجیل واالنتقال واالستضافة وتعدیل الترشیح والمھجرین والعائدینمتابعة جمیع قضایا الطالب المتعلقة بالقبول  -١

  من خارج العراق .
  تصحیح أسماء ومجامیع الطلبة من الذین ترد أخطاء في معلومات قبولھم ضمن قوائم القبول المركزي . -٢
  ضات الطلبة المعلنة ضمن الضوابط .ااستقبال أعتر -٣

  -عة ویتولى المھام اآلتیة :یرتبط القسم برئیس الجام –ثانیا 
  متابعة طلبة الدراسة المسائیة  -٥
  أجراء تعدیالت على اإلحصاء الجامعي عن طریق أنشاء بنك المعلومات والشروع بتطبیق عمل الرقم الجامعي الموحد  -٦

  وھو نظام بتطابق مع الجودة الشاملة التي تسعى الجامعة الى اعتمادھا .
  خالل التدریب الصیفي والقیام باألنشطة الثقافیة والفكریة التي من شأنھا رفد حیویة واستمراریة متابعة تدریب الطلبة  -٧

  مستوى العلم والمعرفة لطلبة الجامعة .
  إعداد تأییدات التخرج ووثائق الدراجات والشھادات الجداریة للخریجین وتصدیقھا . -٨

  في جانب كفاءة وأداء خریجیھا .
  )  ٤٢المادة ( 

  -یضم قسم البحث والتطویر الشعب اآلتیة : –اوال 
  شعبة الدراسات العلیا . -١
  شعبة القبول والتخطیط . -٢
  شعبة البحث والتطویر . -٣
  شعبة الشؤون العلمیة . -٤

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة ویتولى المھام االتیة : –ثانیا 
  
  سات العلیا لالختصاصات المتنوعة .أعداد خطط للقبول في الدرا -١
  أعداد منظومة القبول بكافة قنوات التقدیم وتدقیقھا وأرسالھا الى الوزارة وتعمیمھا على الكلیات . -٢
  قبول المتقدمین الى الدراسات العلیا وفق تعلیمات الوزارة الخاصة بذلك وحسب الخطة المقدمة من الكلیات التي توجد  -٣

  فیھا دراسات علیا وبما یتفق مع المنظومة االلكترونیة الخاصة بالقبول ومتابعة مباشرات الطلبة واإلجازات الدراسیة 
  للموظفین .

  متابعة التمدیدات الدراسیة للطلبة والتمدیدات االستثنائیة . -٤
  ھات ذات العالقة ببحوث الطلبة .إصدار الكتب الرسمیة الخاصة بتسھیل مھمة طلبة الدراسات العلیا الى كافة الج -٥
  إصدار األوامر الجامعیة بالتخرج للطلبة المتخرجین بعد تدقیق أولیاتھم . -٦
  استحداث دراسات علیا بأختصاصات مختلفة وفق أمكانیة الجامعة وحسب حاجة البلد. -٧
  إجابة الكتب الخاصة بصحة صدور األوامر الجامعیة بالتخرج بعد تدقیقھا . -٨
  تعاون بین الجامعات العراقیة األخرى بخصوص قبول طلبة من كلیاتنا بالدراسات العلیا باالختصاصات غیر المتوفرةال -٩

  بجامعتنا وبالعكس .
  ترشیح منتسبي الجامعة من تدریسیین وموظفین للمؤتمرات والندوات العلمیة . -١٠
  بتقویمھا ومتابعتھا .متابعة المجالت العلمیة وبحوث التدریسیین العلمیة  -١١
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  )  ٤٣المادة ( 
  

  - یضم قسم المكتبة المركزیة الشعب اآلتیة : –أوال 

  شعبة الفھرسة والتصنیف  -١
  شعبة خدمات المستفیدین  -٢
  شعبة اإلحصاء  -٣
  المكتبة االفتراضیة  -٤

  -یرتبط القسم بمساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة ویتولى المھام اآلتیة : –ثانیا 
  اختیار الكتب وتنفیذ شرائھا عند ورودھا الى األمانة العامة للمكتبة المركزیة وتأیید استالمھا لغرض صرف أثمانھا . -١
  إھداء المطبوعات التي تصدرھا الجامعة . -٢
  ألخرى أعداد بطاقات التزوید للمطبوعات التي تصل الى المكتبة من تنظیم سجالت األساس للكتب والمواد الثقافیة ا -٣

  وتنزیلھا على نظام التزوید اآللي .
  فھرسة وتصنیف الكتب والمطبوعات وأعداد البطاقات األولیة لتسھیل االستدالل علیھا واإلفادة منھا ومتابعة الفھرس  -٤

  الخاص ببطاقات الفھرسة والتصنیف وترتیبھا بحسب تصنیف دیوي العشري وإعداد بطاقة فھرسة وتصنیف لكل عنونان 
  مرتبة ترتیبا تصاعدیا .

  أعداد وتصمیم النظم اإللیة التي تحتاجھا المكتبة في عملھا وتقدیم خدمات البحث اآللي للمطبوعات الموجدة في المكتبة  -٥
  استالم الرسائل واالطاریح الجامعیة المفرغة على أقراص لیزریة من الجامعة والجامعات األخرى وتخزین الكتب  -٦

  الع الباحثین علیھا والدارسین واإلفادة منھا .االلكترونیة الط
  أرشاد المستفیدین للحصول على المصادر الكتب المراجع الدوریات المخزونة في النظام االلكتروني . -٧
  إعارة الكتب والرسائل الجامعیة والدوریات داخل المكتبة وخارجھا والعمل على تنسیق إرجاعھا . -٨
  االطاریح الجامعیة الماجستیر والدكتوراه من طلبة الدراسات العلیا واستالم المجالت استالم وتسجیل الرسائل و -٩

  والدوریات والنشرات والتقاریر والكتب السنویة وأدلة الجامعات .
  تنظیم السجالت والفھارس ومتابعة الكتب المتأخرة والمفقودة . -١٠
  ة في المكتبة وتوفیر كافة المصادر والمراجع والمناھج الدراسیة .أعداد طلبات الشراء ومتابعة األمور المالیة المتعلق -١١

  )  ٤٤المادة ( 
  

  یقر مجلس الجامعة الھیكل التنظیمي واإلداري للجامعة والھیاكل التنظیمیة للتشكیالت التابعة لھا ولھ تعدیلھا وفقا 
  ف الجامعة .للمتطلبات والضروریات العلمیة واإلداریة والفنیة التي تلبي متطلبات أھدا
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  الفصل الثالث                                                          
  أحكام عامة وختامیة                                                      

  
  ) ٤٥المادة ( 

  
  اللغة العربیة واللغة االنكلیزیة ھي لغة التدریس الرسمیة في كلیات الجامعة ولمجلس الجامعة ان یقرر استعمال 

  أي لغة أخرى للتدریس عندما تقتضي الضرورة ذلك .
  

  )٤٦المادة (
  

  یطبق التقویم الجامعي الموحد المعمول بھ في مؤسسات التعلیم العالي على الدراسة في الجامعة .
  

  )  ٤٧المادة (
  

  فصلین التقل مدة كل منھما عن خمسة عشر أسبوعا یكون بینھما عطلة لمدة أسبوعین  إلىتنقسم السنة الدراسیة 
  نھائي ، وتعین مواد الدراسة وتعدل بقرار من مجلس  بامتحانوأمتحانا واحدا لكل فصل وتختم السنة الدراسیة 

  الجامعة .
  

  ) ٤٨المادة ( 
  

  الفرع العلمي فقط ، بالنسبة لالختصاصات العلمیة وخریجو الدراسة  –خریجي الدراسة اإلعدادیة  یقبل في الجامعة
  اإلعدادیة بفرعیھا العلمي واألدبي بالنسبة لالختصاصات اإلنسانیة .

  )  ٤٩المادة ( 
  

  ) سنوات في األقل ، یمنح الطالب بعد اجتیازھا بنجاح شھادة البكالوریوس ٦ – ٤مدة الدراسة األولیة في الجامعة ( 
  في حقل االختصاص . وتمنح خریجي الدراسات العلیا فیھا شھادات الماجستیر والدكتوراه  او ما یعادلھا في حقل 

  االختصاص ،  بعد إكمالھم المدة والشروط  التي تتطلبھا الدراسة . 
  

  )  ٥٠المادة ( 
  

  ن الدراسة في كلیات الجامعة صباحیة او صباحیة ومسائیة في بعض منھا .تكو
  

  ) ٥١المادة ( 
  

  تؤسس وتدار مراكز البحوث والوحدات البحثیة في الجامعة وتنظم شؤونھا وفقا لنظام مراكز البحث العلمي في 
  وأیة تعلیمات  ٢٠٠٥) لسنة  ١٥٨والتعلیمات رقم (  ١٩٩٥) لسنة  ١وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ( 

  تصدر عن الوزارة .
  

  )  ٥٢المادة ( 
  

  میزانیة الجامعة مستقلة وتدیر الجامعة أموالھا بنفسھا ویتم الصرف والقبض وفق التعلیمات الصادرة من الوزارة .
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  ) ٥٣المادة ( 
  

  % األوائل على المعاھد .١٠قبول أصحاب الشھادات المعادلة وال 
  توفر الجامعة األقسام الداخلیة لطلبتھا القادمین من المحافظات األخرى والمناطق النائیة بالتنسیق مع الجھات المختصة 

  في الوزارة من صندوق دعم األقسام الداخلیة ووفقا الضوابط الخاصة بھذا الشأن .
  

  )  ٥٤المادة ( 
  

  تشجیع الجامعة وتتبنى النشاطات الالصفیة التي تسھم في بناء شخصیة الطالب وبنیتھ البدنیة وھوایاتھ الفنیة واألدبیة 
  التي تخلق حالة من التوزان بین الضرورات العلمیة والضرورات اإلنسانیة التي تساعد مجتمعة على التفتح الذھني 

  واإلبداعي لدى الطلبة .
  
  )  ٥٥لمادة ( ا

  
  توفر الجامعة ما تتطلبھ العملیة التعلیمیة والبحث العلمي من كتب ومراجع ودوریات عربیة وأجنبیة ضمن األمكانات 

  المتاحة في میزانیة الجامعة .
  

  )  ٥٦المادة ( 
  -تدعم الجامعة حركة البحث العلمي والنشر من خالل ما یأتي :

  تقدیم الدعم المادي للباحثین والتدریسیین لنشر بحوثھم في المجاالت العلمیة الرصینة . –أوال 
  تحمل نفقات طبع الكتب المنھجیة والمساعدة التي یعدھا ویؤلفھا ویترجمھا تدریسیو الجامعة وفقا للتعلیمات النافذة  –ثانیا 
  مدعومة أو مخفضة لطلبة الدراسات العلیا في الجامعة . تقدیم خدمات طبع اإلطاریح والرسائل الجامعیة بأسعار –ثالثا 
  أصدار المجالت العلمیة المحكمة لنشر البحوث العلمیة . –رابعا 

  
  )  ٥٧المادة ( 

  
  تطبق القوانیین واألنظمة والتعلیمات المعمول بھا في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في كل ما یتعلق بشؤون 

  الدراسات األولیة والعلیا بالجامعة .التدریسیین والطلبة و
  

  )  ٥٨المادة ( 
  تطبق ضوابط انتقال الطلبة المعمول بھا في مؤسسات التعلیم العالي للنقل من وإلى الجامعة وفقا للطاقة االستیعابیة .
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  )  ٥٩المادة ( 
  یخضع طلبة الجامعة خالل العطلة الصیفیة الى تدریب في مختلف المؤسسات الحكومیة وكال حسب اختصاصھ وفقا 

  لتعلیمات التدریب الصیفي .
  

  )  ٦٠المادة ( 
  یعد ھذا النظام الداخلي نافذا من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة .

  
  
  
  
  
  

  المدرجة أسماءھم في أدناه . السادة اللجنة المؤلفة من بأشراف  تم أعداد ھذا النظام 
  
  
  
  

  عماد عبد العزیز                          أ.م.د.عبد العظیم نصار                             أ.م.د. احمد موسى عیسى 
  ة للشؤون اإلداریة مدیر اإلداري والقانونیة                     خبیر أداري                                مساعد رئیس الجامع

  
  
  
  
  

  أ.د. باسم متعب زوین                                                           أ.د. علي محمود صاحب الصائغ الشمري     
  مساعد رئیس الجامعة للشؤون العلمیة                                                            رئیس الجامعة 

  
 

 


