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 وحدة التخطيط والمتابعة

تعتبر وحدة التخطيط والمتابعة من الوحدات المعتمدة في الهيكل التنظيمي واإلداري في جامعات 
/جامعة  داباآلوكليات ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم استحداثها في كلية 

عميد للشؤون العلمية ارتباطها المباشر مع معاون ال ويكون 2008/2009في العام الدراسي االنبار 
والدراسات العليا .ولوحدة التخطيط والمتابعة دور مهم في سير العمل اإلداري من خالل عمل 
اإلحصائيات ووضع الخطط المستقبلية لتطوير العمل اإلداري .ومن أهم نشاطات وحدة التخطيط 

جاز السنوي ,وضع تقرير والمتابعة اإلحصاء الجامعي , التقرير السنوي , النشاط الفصلي, دليل االن
واقع حركة التشغيل , رفع تقارير شهرية إلى رئاسة الجامعة حول مكافحة الفساد إضافة إلى متابعة 
المتغيرات التي تحصل في الكلية على المستوى األكاديمي واإلداري وتحديث المعلومات بصورة 

  .مستمرة

  

 

 

 



 وحدة االنشطة الطالبية

ان الهدف من وراء استحداث وحدة االنشطة الطالبية في الكلية هو للتعريف على ان الكلية ليست 
للدراسة فقط ولكن أيضا الكتشاف وتنمية المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطالب في 

هم مختلف المجاالت الثقافية واالجتماعية والفنية من أجل تنمية شخصية الطالب وإثراء شخصيت
وتبصيرهم بطبيعة المجتمع ودور الثقافة في عملية التطوير فضال عن نشر الوعي الثقافي 

 واالجتماعي والفني.

 

 وحدة االرشاد التربوي

هو الوقوف الى جانب طلبتنا في توجيه ووقاية ان الهدف من استحداث وحدة االرشاد التربوي  
جههم في الشارع سلوكياتهم داخل وخارج الكلية حيث يعاني الكثير من الطلبة من ضغوط نفسية توا

وفي البيت وبسبب عدم وجود متنفس لهم مما يؤدي بهم الى تصرف تصرفات يصفها البعض غريبة 
الن الكلية أصبحت هي المتنفس الوحيد لهم ومن هنا يأتي دور اإلرشاد التربوي داخل الكلية واهميته 

لحرم الجامعي وكذلك في السيطرة على السلوكيات الخاطئة أو التصرفات التي نعاني منها داخل ا
 . توعية الطلبة ومحاولة ايجاد الحلول للمشاكل التي يتعرضون اليها

 

 

 وحدة العالقات الثقافية والعالقات العامة

التنظيمي واإلداري  تعتبر وحدة العالقات الثقافية والعالقات العامة من الوحدات المعتمدة في الهيكل
ويكون ارتباطها المباشر مع في جامعات وكليات ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قات معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا. ومن أهم نشاطات وحدة العالقات الثقافية والعال
تدريسي وموظفي الكلية داخل وخارج العراق للمشاركة في المؤتمرات  ايفادات العامة متابعة

حركة التعليم العالي والبحث العلمي, متابعة حركة  والدورات والندوات ذات الصلة بواقع تطوير
 البعثات والزمالة الدراسية لمنتسبي الكلية.

  

 المعلوماتية واإلنترنيتوحدة  

المعتمدة في الهيكل التنظيمي واإلداري المهمة ومن الوحدات  المعلوماتية واالنترنيتتعتبر وحدة  
حيث يقع على عاتقها عدد من المهام عميد الكلية وها المباشر بالسيد , ويكون ارتباط اآلدابلكلية 

شبكة االنترنيت داخل  حيث تكون الوحدة مسؤولة عن, وتفرعاتها  والمعلوماتية  باإلنترنيتالخاصة 
اناطة مهمة الى  باإلضافةواالجهزة االلكترونية االخرى . والطابعات الكلية وكذلك اجهزة الحاسوب 

 .بيانات خاصة بها  دةه الوحدة وعمل قاعبهذة والعليا هويات طلبة الكلية للدراسات االولي

أما المهمة االهم واألبرز فهي الموقع االلكتروني الخاص بالكلية وما يتطلبه من صيانة وتحديث 
 بالتنسيق مع باقي اقسام وشعب ووحدات الكلية . ورفد بالمعلومات مستمر

 



 

 مكتبة الكليةوحدة 

وأيضا ً تحتوي على  االنسانيةعلى مجموعة مرموقة من الدوريات  اآلدابفي كلية تحتوي المكتبة 
والمكتبة  قاعة لإلنترنيتيجري العمل على تهيئة . كما نسانية واالدبيةيرة من األقراص االمجموعة كب
وإلى أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وكذلك إلى طلبة ال. تقدم المكتبة خدماتها إلى كافة االلكترونية 

 روادها من الكليات االخرى .

 

 الوحدة الرياضية

بدنيا وصحيا هذه الوحدة تساعد في دفع عجلة التطور وهي الوحدة المختصة على تهيئة الجيل العلمي 
العلمي بخطوات واسعة فكلما كان الجسم سليم كان العقل سليم وهي الوحدة المسؤولة عن اإلشراف 
عل األنشطة الرياضية والمتضمنة أعداد فرق الكلية بمختلف األلعاب الرياضية مقسمة حسب مواهب 

ات الجامعة من اجل المشاركات الخارجية على المستوي المحلي وإبداع الطلبة والعمل على رفد منتخب
والدولي وهي الوحدة المسؤولة باإلشراف على المالعب والمسابقات الرياضية داخل الكلية وهي 

 .المسؤولة عن توفير التجهيزات الرياضية للطالب

 

 الوحدة االمنية

ى عاتقها أمور عدة منها حماية الكلية من , إذ يقع عل تعتبر هذه الوحدة من أهم الوحدات في الكلية
مختلف الجوانب وحماية طلبتها ومنتسبيها. وتضم هذه الوحدة قسما االستعالمات والحراسة وهما 

 القسمان اللذان تعتمد عليهما الكلية في ديمومتها ودوامها حيث إن من مهامها اآلتي:

 مراقبة األوضاع األمنية داخل الكلية  .1

 مراقبة وتفتيش بنايه الكلية صفوفاً ومرافقات صحية والساحات بشكل يومي  .2

 متابعة حراس الوجبة الصباحية والمسائية  .3

  

 وحدة الصيانة والخدمات

  

تقع على عاتق الوحدة مهام الصيانة وتوفير الخدمات لكافة مكونات الكلية والتي تشمل كافة اعمال 
  الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية والزراعية والخدمية ألبنية الكلية وشوارعها واروقتها. 

 


