وزارة التـعـليـــم الـعــــالـي والبـحـث الـعـلـمــي
جـامـعـــت بـغــــــــداد
معهد التخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا
الهيكل التنظيمي
وتوصيف العمل االداري والفني
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يتألف الييـكل التنـظيمي لمعيـد التخطيـط الحضـري واإلقميمـي من المكونات المدرجـة ادنـاه
ـ

مع توصيف العمـل الخـاص بكـل منـيا.

مـجـلـــــــــس الـمـعـهـــــــــــــد

-1

وتنف
عنه ـذ
وتصدر ـ
ـ
ياساتو
وتوجيه ـس ـ
ـ
اعماله
ـ
ومسؤول ع ـن
ـ
ية في المعو ـد،
عممية وادار ـ
ـ
ىيئة
وه ـو اعمى ـ
قبل مجمس
تقر من ـ
لمعمي التي ـ
ـد
صالحياته
ـ
تخويل بعض
وله ـ
ية  .ـ
القاررات واالوام ـر االدار ـ
جميع ـ
ـ
باشرافو
ـ

المعوـد ،في كل مال ـه عالقو بميام المعو ـد وتشكيالتو وس ـائر شؤونو العممية والفنية والمالي ـة واالداريـة

والتنظيمية ضمن احكام القواني ـن واالنظمة والتعميم ـات .ويتالف من مجم ـوعة من االساتذة برئاسة عمي ـد

المعو ـد.
-2

الـعـمـيـــــــــــــد
التعمميات ـفي ـكل م ـالو
ـ
هو الرئيس االعمى االداري والعممي لممعوـد ،وتصدر عنو الق اررات واالوامر و
وـ

لمقانون
المالي في المعو ـد وفقاً ـ
ـة
الطمب واالم ـور
وشؤون التدريسيين و ـة
بالشؤون العممية واالدارية ـ
ـ
عالقة
ـ
بالعميد ـكل م ـن- :
ـ
تبط
المختمف ذات العالقة .وير ـ
ـة
ويمثل المعوـد ـفي المجاالت
ـ
التعمميات
ـ
واالنظم ـة و

العميد
ــ
 .1معـاون

التخطيط والمتابعـة
ـ
اسات و
شعبة الدر ـ
 .2ـ
ابات
الحس ـ
ـ
شعبة
 .3ـ

المجلـس
ـ
 .4وح ـدة أمانـة
العميد
ـ
مكتب
 .5وح ـدة ـ

التدقيق
ـ
قاب و
 .6وح ـدة الر ـة

ونية
القان ـ
 .7الوح ـدة ـ

االعتمادية
ـ
ضمان الجـودة و
 .8وح ـدة ـ
التعميم العـالي
ـ
صندوق
 .9وح ـدة ـ
االستشاري
ـ
المكتب
 . 10ـ

العممية
ـ
المجلة
ـ
. 11
 . 12مختبـــر المعلومــاث الجغرافيـــــــــت

أيلولل 2012

ويكون توصيفيا ومياميا كما يمي:
1–2

معـاون العـمـيـــــــد
يكون مسؤوالً امام العميد عن ممارسة وتنفيذ جميع صالحيات العميد االدارية والمالية وتوقيع الكتب

والمراسالت الداخمية والخارجية عنو ضمن نطاق االعمال التي يكمف بيا من قبل العميد .ويرتبط بو عدد من

الشعب والوحدات االدارية  ,والتي سيرد ذكرىا الحقا.
2-2

شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة
يرأسيا احد التدريسيين من حممة الشيادات العميا في تخصص التخطيط الحضري واالقميمي او ما

يماثمو ويكون مسؤوالً عن ميام التخطيط والمتابعة ضمن نطاق المعيد والمشاركة في المجان والندوات العممية
وتقديم المقترحات الالزمة لتطوير العمل اضافة الى االشراف عمى وضع نظام شامل لممعمومات

واالحصاءات وبرامج وقواعد المعمومات وشبكة االعالم والمعموماتية والتخطيط لرفع كفاءة المنتسبين بما
يضمن اداء فعاالً لموحدات التابعة لممعيد ووفق برنامج التعميم المستمر .وتضم الشعبة كل من الوحدات

التالية-:
اوال:

وحـدة الـتعـليـم الـمســـتـمـر
تتكون من موظف يحمل شيادة جامعية يتولى تنظيم البرامج والدورات التدريبية لمكادر وطمبة المعيد
في الدوائر ذات االختصاص وكذلك اقامة الدورات المتخصصة في التعميم المستمر لموظفي الدولة.

ثانياً:

وحـدة قـاعـدة البيــانــات
وتتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية مناسبة يتولى ميام اعداد قاعدة بيانات خاصة

بكافة مفاصل الييكل التنظيمي لممعيد وادخال البيانات الخاصة بمنتسبي المعيد من تدريسيين وموظفين عمى
برامج خاصة بالحاسوب وتوحيد مايتم انجازة من توثيق الكتروني في شعب ووحدات المعيد ومتابعة تحديث

المعمومات بشكل دوري لغرض التاشير في قاعدة البيانات وتوفير المعمومات التي تحتاجيا الجامعة الغراض

تدخل في خدمة اىداف الجامعة وترصين مسيرتيا العممية.
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ثالثا:

وحــدة االحـصــــــــاء
وتتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية مناسبة يتولى ميام تزويد المراجع المختصة بالبيانات
والجداول االحصائية الالزمة لجميع انشطة المعيد  ،واعداد االحصاء الجامعي  ،واعداد واصدار دليل

المعيد  ،واعداد التقرير السنوي  ،واعداد تقرير فصمي بالمعمومات االحصائية عن المعيد .

رابعاً:

وحـدة االعـالم والمعلوماتية
تتكون من موظف يحمل شيادة جامعية ويفضل ان يكون لو خبرة في االعالم والحاسبات
واالنترنت .يتولى النشاط االعالمي الخاص بالمعيد وتوثيق النشاطات والفعاليات التي ينفذىا واالعالم
عن اي نشاط عممي سواء كان داخل المعيد او الجامعة او داخل العراق او خارجو كما يتولى تقديم

الخدمات واالستشارات الى طمبة المعيد في مجال برمجة الحاسبات واقامة الدورات التطويرية لمنتسبي
المعيد  ،واعداد وتوفير البيانات االحصائية والمعمومات الكترونيا لمجيات التي تطمبيا خارج المعيد
بالتعاون والتنسيق مع الوحدات االخرى والمحافظة عمى موجودات الوحدة وصيانتيا لتكون جاىزة

لمطمبة ومنتسبي المعيد.
خامسا:

المختبـرات التـدريسـية
يرأس المختبرات احد اعضاء الييئة التدريسية ويشاركة عدد من الفنين  .المختبرات مجيزة الكترونيا

بوسائل تسيل عممية عرض المحاضرات واجراء التطبيقات العممية لمدروس النظرية باالعتماد عمى برمجيات
تطبيقية خاصة  .المختبرات تضم مختبرين احدىما لمدكتوراه واالخر لمماجستير ،متوفرة فييا عدد من اجيزة
الحاسوب وشاشات العرض مع مجموعة من البرامجيات المطموبة ضمن الدروس النظرية ذات العالقة.
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شـــعـبـــة الــحـســـــــابـــات
ويرأسيا موظف حسابات حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة ،يتولى االشراف عمى اعمال الحسابات

وتنظيم مستند الصرف والصكوك والتوقيع عمييا و تنفيذ كل ما يخص الشؤون المالية الخاصة بالمعيد
ومايعيد بو الى الشعبة من اعمال اخرى مماثمة.
وتضم الشعبة كل من الوحدات التالية:
اوالً:

وحــدة الـرواتــب
تتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى تنظيم رواتب المنتسبين (تدريسيين،اداريين،
فنيين ،عقود) العاممين في المعيد ومسك وصل القبض وسجالت يومية الصندوق وسجل الرواتب وتنظيم
قيود اليومية ومسك سجل المحاسبة(.)16

ثانياً:

وحــدة الـمـوازنـــات
تتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى مسك السجالت اليومية
والتخصيصات والسمف واالمانات وااليرادات وسجل الشيكات الموقوفة وسجل المحاسبة ( )13واعداد الميزانية

التخمينية ومطابقة كشف البنك وعمل ميزان المراجعة الشيري وجدول المصرف الشيري .واجراء المناقالت

الخاصة بميزانية المعيد وفق تعميمات تنفيذ الميزانية واالشراف عمى تنفيذ الميزانية بما يغطي المصاريف التي
تتطمبيا انشطة المعيد خالل السنة المالية وفق التعميمات والضوابط المذكورة في قانون تنفيذ الميزانية.

ثالثا :وحدة المخـزن والتجـهيزات
تتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى مسك السجالت المخزنية وتنظيم
شؤون المخزن من موجودات وسحوبات لممواد وتجييز منتسبي المعيد ووحداتو بحاجاتيم من مستمزمات

وقرطاسية وتنظيم ومتابعة توفير احتياجات المعيد من مستمزمات والقيام بالجرد الختامي لالرصدة المخزنية

ومطابقتيا مع السجالت.
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وحـدة آمـانـة المجـلــس
تتكون من احد التدريسيين الذي يتولى ميام متابعة وتنظيم شؤون المجمس واجتماعاتو.
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وحـدة مـكتـب الـعـمـيــــد
وتتكون من سكرتير حاصل عمى شيادة جامعية مناسبة ويتقن الطباعة بالغتين العربية

واالنكميزية لمقيام بميام ومتابعة مراسالت واجتماعات ومقابالت العميد وتامين اتصاالتو وتنفيذ ميام الحفظ
والمراسالت السرية واية امور اخرى يكمف بيا من قبل العميد .و موظف اخر حاصل عمى شيادة جامعية

مناسبة ويتقن العمل عمى الحاسوب لممساعدة في طبع اعمال العميد من بحوث ومراسالت رسمية.
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وحـدة الرقـابـة والتـدقيـق
وتتكون من موظف يحمل شيادة جامعية ذات عالقة ويكون مسؤوالً عن تدقيق مستندات الصرف

والقبض وجميع العمميات المتعمقة بااليرادات والنفقات والتسويات وجرد الموجودات وتدقيق السجالت المالية
كافة.ودراسة الجانب المالي لمعقود المقترح ابراميا مع الغير قبل التوقيع عمييا ومتابعة تنفيذ الموازنة

التخطيطية لممعيد وتدقيق العمميات المتعمقة بالحسابات الختامية وقوائم اجور المحاضرات وساعات العمل

االضافية واجراء الجرد الدوري والمفاجيء لموجودات الصندوق والمخزن والسمف وممطابقتيا مع السجالت
والمستندات الخاصة.
7 –2

الـوحــدة القـانـونيــــة
يرأس الوحدة موظف حاصل عمى شيادة جامعية بالقانون  .وتيتم الوحدة برسم السياسة

القانونية في المعيد بما يتالئم مع السياسة القانونية في رئاسة الجامعة .وتقديم االستشارات القانونية واقتراح
االجراءات القانونية في المواضيع التي تتطمب ذلك  .وتنظيم الكفاالت وكافة االمور االخرى التي تتعمق

بالجانب القانوني وتشكيل المجان التحقيقية المختمفة والمجان االخرى التي يتطمب فييا حضور الرآي القانوني.

أيلولل 2012

8-2

وحدة ضمان الجودة واالداء
يرأسيا احد التدريسيين من حممة الشيادات العميا ويكون مسؤوالً عن الموام الخاصة بضمان الجودة

واالعتمادية في المعيد وصوالً إلى مصاف المعاىد العالمية المتخصصة بمجاالت التخطيط الحضري
واإلقميمي من خالل إدخال وتطبيق نظام الجودة في مختمف أنشطة المعيد.

9-2

وحدة صندوق التعليم العالي
ويراسيا موظف حسابات حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة بتولي ميام المتعمقة بتنفيذ الجوانب الخاصة

بصندوق التعميم العالي وحسب التعميمات.

10 - 2

المـكتب االســـتشــاري
ويراسو احد التدريسيين من حممة الشيادة العميا في تخصص التخطيط الحضري و االقميمي او ما يماثمو،
ويظم المكتب اعضاء متخصصين من التدريسيين ويرتبط المكتب مباشرة بعميد المعيد وتتحدد آليات عممو
وتشكيالتو عمى وفق ما جاء بقانونو..

11 - 2

المجــــلـة الـعلميــــــة
وىي مجمة عممية فصمية محكمة تيتم بنشر البحوث والدراسات العممية المتخصصة بمجاالت التخطيط

الحضري واالقميمي واالختصاصات االخرى ذات العالقة .يرأس تحريرىا عميد المعيد ويكون معاون العميد
نائباً لرئيس التحرير وتتكون ىيئة التحرير من مجموعة من التدريسيين المتخصصين مع سكرتي اًر لمتحرير.
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صورة الهيكل التنظيمي للمعهد

12 – 2

مختبـر المعلومات GIS
يرأس المختبـر احـد اعضاء الييئة التدريسية وبمشاركة عدد من االساتذة الذين يمتمكون الكفاءة في

التدريب عمى برامج نظم المعمومات  .يظم المختبر مجموعة من الحاسبات والطابعات المتخصصة المزودة
ببرامج خاصة  .ومن ميام المختبر اقامة دورات تدريبية عمى برامج نظم المعمومات الجغرافية لمنتسبي
القطاع العام والخاص اضافة الى اعطاء محاضرات لطمبة المعيد متعمقة باستخدام نظم المعمومات

الجغرافية في التخطيط الحضري واالقميمي.
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الشعب والوحدات المرتبطة بمعاون العميد :
.1

شعبة ادارة الموارد البشرية

.2

شعبة التسجيل

.3

شعبة المكتبة

.4

وحدة السكرتارية

.5

وحدة المتابعة

.7

وحدة الشؤون العممية

.6

وحدة العالقات الثقافية

ويكون توصيفها ومهامها كما يمي
1–1–2

شــعبـة ادارة المـوارد البشـــريـــة
ويرأسيا موظف افراد وخدمات ادارية حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى ميام كل ما يخص

الشؤون االدارية وذاتية المنتسبين من تدريسيين واداريين وما يعيد بو الى الشعبة من اعمال اخرى مماثمة.

وتضم الشعبة كل من الوحدات التالية-:
اوالً:

وحـــدة االفــراد
وتتكون من موظف يحمل شيادة جامعية ذات عالقة يتولى شؤون ذاتية التدريسيين والموظفيين و الخاصة

بالعالوات والترقيات واالجازات وتنظيم دفاتر الخدمة ومعامالت التقاعد وىويات المنتسبين وكل ما يخصيم

من امور اخرى.
ثانياً:

وحـــدة الـمـالك
وتتكون من موظف بحمل شيادة جامعية ذات عالقة يتولى شؤون تنظيم مايخص مالك منتسبي المعيد.

ثالثاً:

وحــدة االرشـــيف
وتتكون من موظف يحمل الشيادة االعدادية عمى االقل يتولى شؤون الصادرة والواردة وحفظ

المعامالت واالرشيف وكل ما يتعمق ببريد المعيد.
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رابعاً :

وحــدة التـقـاعــــــد
يرآس الوحدة موظف حاصل عمى شيادة جامعية اولية ولو خبرة في العمل االداري  ،لكي يتمكن من
ممئ دفتر الخدمة وفق االضبارة الشخصية لمموظف  ،ويتابع مدة الخدمة لكل موظف  .وايظا يتابع االنظمة
والقوانين والتعميمات والتوجييات الخاصة بالتقاعد ويعمل بموجبيا.

خامسا :

وحـدة الصيـانة والخـدمـات
وتتكون من موظف فني لمتابعة وتنفيذ ميام االدامة(نجارة ،صباغة ،كيرباء ،انابيب ،فالحة) وكذلك

عدد من السواق وموظف الخدمات وحسب حاجة المعيد.

2-1–2

شـــعـبــة الـتــســــــــجـيــــل
ويرأسيا موظف تسجيل حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة ويتولى تنفيذ كل ما يخص شؤون
التسجيل الخاصة بطمبة المعيد ومنيا تنظيم ىوياتيم والسيرة الدراسية وادخال المعمومات لممتقدمين لمدراسة

في منظومة القبول لمدراسات العميا واجراءات التقويم المغوي لمرسائل واالطاريح وتزويد الطمبة باالق اررات

والمستخمصات وبراءة الذمة وتنظيم سجالت خاصة بالرسائل واالطاريح وارساليا لمجيات المعنية وعقود

الطمبة وكذلك تحرير االوامر االدارية بقبول الطمبة ومباشرتيم بالدراسة وتييئة اوليات مجمس المعيد لمفقرات

الخاصة بالطمبة وتحرير االوامر االدارية المترتبة عن ذلك وما يعيد بو الى الشعبة من اعمال اخرى مماثمة.

وتضم الشعبة كل من الوحدات التالية-:
أوال:

وحـدة القبـــــول
وتتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى تنفيذ الشؤون الخاصة بقيود

الطمبة وانجاز متطلبات الطمبة الجدد واعداد ىوياتيم ومتابعة دوام الطمبة واصدار االنذارات والعقوبات،

وتزويدىم بتاييد القبول لغرض جمب االجازة الدراسية ،وتزويدىم بكتب ابداء المساعدة الى الجيات ذات

العالقة لمحصول عمى المعمومات المتعمقة ببحوثيم ومشاريعيم ،واعداد قوائم الطمبة المرقنة قيودىم.
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ثانياً:

وحدة االشراف العلمي للطلبة
وتتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى إنجاز اإلجراءات اإلدارية العممية
الخاصة بالطمبة من حيث متابعة الفترة االصمية والتمديدات لمطمبة ومتابعة كل ما يتعمق بتشكيل لجان

المناقشة ومواعيدىا وتييئة المحاضر ليذا الغرض  ،وتحرير االوامر االدارية المتعمقة بيذا الموضوع واعداد

مستمسكات منح الشيادة واصدار االمر االداري بالتخرج.
ثالثاً:

وحـدة الـوثائق والخـريجـين
وتتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى تزويد الطمبة بالوثائق وكتب
التأييد بالتخرج الى الجيات المختمفة ،ومتابعة تصديق الوثائق في الجيات االخرى واية اجراءات تخص

وثائق الطمبة وكذلك االجابة عمى صحة صدور وثائق خريجي المعيد وبشكل سري وتزويد الجامعة باسماء

الخريجين كل ثالثة اشير وبشكل دوري.
رابعاً:

وحـدة التـدريب الصيــفي
تتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة يتولى االشراف عمى تييئة استمارات متابعة

الطمبة (كل ثالثة اشير) لغرض تقييم الطالب خالل فترة البحث من قبل المشرف .وتييئة كتب مفاتحة
الدوائر لغرض التدريب الصيفي لمطالب  ،واعداد التقارير الخاصة بتقييم سير العممية التدريبية
خامسا:

وحـدة الـعـقـــــــود
تتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية بالقانون  ،وتعمل الوحدة تنظيم العقود بين المعيد والجيـة

المتعاقد معيـا في فترة البحث ومتابعة كل البنود المتعمقة بالعقد من حيث تزويد الجيـة المتعاقد معيا بالتقارير
الفصمية لبيان الية تقدم العمل.
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شــعـبـــــة المـكتـبـــــــــــــة
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يرأسيا موظف يحمل شيادة جامعية ذات عالقة يتولى ميمة االشراف عمى المكتبة وتنظيميا والمصادر

العممية وتسمم الكتب والدوريات الواردة الى المكتبة من مختمف الجيات والحفاظ عمى الكتب والمستمزمات
الموجودة في المكتبة وعمل الجرد السنوي لمحتويات المكتبة من المصادر العممية كافة واية امور اخرى

تخص اعمال وواجبات المكتبة.وتظم الشعبة كل من الوحدات التالية:
اوالً:

وحـدة الــدوريــــــات
وتتكون من موظف يحمل شيادة جامعية ذات عالقة يتولى شؤون متابعة الدوريات العممية مع مختمف
الجيات والقيام باعمال تبويبيا وفيرستيا وتصنيفيا وتسجيميا.

ثانياً:

وحـــــدة االســـتـعـارة
استعارة الكتب من المكتبة واعداد ىويات
وتتكون من موظف يحمـل شيادة جامعية يتولى تنظيم ومتابعة ـ
ـ

مكتبية لمتدريسسين والطمبة.
ثالثاً:

وحـــدة الـنـظـــم االلـيـــــة
وتييئتىا لمتدريسيين والطمبة
ـ
الحاسبة
ـ
تنظيم الكتب عمى
ـ
وتتكون من موظف يحمل شيادة جامعية يتولى
ـ
عند الحاجة.

4–1–2

وحـــدة الـســـــكـرتــاريــة
بية واالنكميزية
بالمغتين العر ـ ـ
ـ
مناسبة ويتقن الطباعـة
ـ
جامعي
ـة
شىادة
وتتكون من سكرتير حاصل عمى ـ

لمقيام بميام تنظيم ومتابعة المراسالت وحفظ االضابير واجتماعات ومقابالت معاون العميد وتامين اتصاالتو.
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وحــــــدة الـمتـابــعـــــــة
وتتكون من موظف حاصل عمى شيادة جامعية ذات عالقة ويكون مسؤوالً عن ميام متابعة وتنسيق تنفيذ

الميام ضمن نطاق المعيد.وخاصة فيما يتعمق بميام الحراس الميميين وحسب حاجة المعيد.
6- 1 – 2

الــوحـــدة الـعـلـمـيـــــــة
يترأسيا احد التدريسيين من حممة الشيادات العميا والخبرة العممية يتولى االشراف عمى الشؤون العممية ومتابعة

النشاطات العممية في المعيد.
7- 1 – 2

وحــدة العـالقـات الـثقافيــة
تتكون من موظف يحمل شيادة جامعية ذات عالقة يكون مسؤوالً عن شؤون العالقات الثقافية والتبادل
العممي بين المعيد والمؤسسات العممية واالكاديمية االخرى.
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