
المراكز البحثية والخدمية/الهيكل التنظيمي لجامعة بغداد   

(الشعب والوحدات االدارية)  

 

 المراكز البحثية

المركزالوطني الريادي 

 لبحوث السرطان

 

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

وحدة أمانة 

 المجلس

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة المكتبة

 الوحدة القانونية

وحدة شؤون 

 المواطنين

وحدة الدراسات 

 والتخطيط

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة التعليم 

 المستمر

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 شعبة التسجيل السرطاني

 واالحصاء الطبي

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات
 

المتابعةوحدة   

 
وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

 مركز دراسات المرأة

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة قياس 

 واستطالع الراي العام

وحدة مؤشرات 

 النوع االجتماعي

وحدة الدراسات 

 والتخطيط 

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة التعليم 

 المستمر

 وحدة المكتبة

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات
 

المتابعةوحدة   

 
وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

مركز بحوث ومتحف 

 التاريخ الطبيعي

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس
 

االعالم وحدة 

 والعالقات العامة

وحدة قاعة  

 المعروضات

وحدة التحنيط         

والورشة الفنية      

وحدة امانة صندوق 

 التعليم العالي

وحدة الدراسات 

 والتخطيط

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة التعليم 

 المستمر

 وحدة المكتبة

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات
 

المتابعةوحدة   

 
وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

مركز بحوث السوق 

 وحماية المستهلك

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة استطالع الرآي

 وحدة 

 الدراسات والتخطيط

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 وحدة التعليم المستمر

 وحدة المكتبة

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات
 

المتابعةوحدة   

 
وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

مركز الدراسات 

 االستراتيجية والدولية

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس
 

االعالم وحدة 

 والعالقات العامة

 
 وحدة المكتبة

                  وحدة

 الدراسات والتخطيط

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 وحدة التعليم المستمر

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات

 وحدة المتابعة

وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

مركز البحوث التربوية 

 والنفسية

 

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس
 

االعالم وحدة 

 والعالقات العامة

 
 وحدة المكتبة

                  وحدة

 الدراسات والتخطيط
 

ضمان الجودة وحدة 

 وتقويم االداء

 
 وحدة التعليم المستمر

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات

 وحدة المتابعة

وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

مركز احياء التراث 

 العلمي العربي

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

 وحدة المكتبة

                  وحدة

 الدراسات والتخطيط

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

 وحدة التعليم المستمر

 الوحدة القانونية

عبة الشؤون االداريةش  

 

وحدة الموارد 

 البشرية

وحدة المخزن 

 والتجهيزات

 وحدة المتابعة

وحدة الصيانة 

 والخدمات

عبة الشؤون العلميةش  

 وحدة البحث العلمي

وحدة المجلة 

 العلمية

 وحدة الترجمة

 المراكز الخدمية

المركز الوطني للدراسات 

 السكانية والديموغرافية

 مركز التعليم المستمر

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس

وحدة الدراسات 

  والتخطيط

االعالم وحدة 

 والعالقات العامة

وحدة ضمان الجودة  

 وتقويم االداء

وحدة الشؤون 

 العلمية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 شعبة التدريب

 وحدة التأهيل التربوي

وحدة البرامج 

 التدريبية

وحدة  متابعة وحدات 

 التعليم المستمر

عبة الشؤون االداريةش  

 

 وحدة الموارد البشرية

 

االضابير وحدة 

  واالرشفة االلكترونية

  

المالكوحدة   

 
 

القانونيةالوحدة   

 

وحدة الصيانة 

 والخدمات 

 وحدة المخزن

التطوير شعبة  

  

تطوير وحدة 

 المهارات اللغوية 

 
 

اعداد وحدة 

 القادة

 
 

االختبارات  وحدة 

 المعيارية

 

ابن سينامركز   

 

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة أمانة المجلس

 وحدة المتابعة

التجهيزاتوحدة   

 وحدة 

 الصيانة والخدمات

 وحدة

 الموارد البشرية

حدة الدراسات و  

 والتخطيط 

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة االعالم 

 والمعلوماتية

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 شعبة المونتاج

 وحدة المونتاج

 وحدة التصوير

 شعبة البرامجيات

 وحدة البرمجة

 وحدة الشبكات

 شعبة التقويم التربوي

 وحدة التدريب

 وحدة التقويم

مركز الحاسبة 

 االلكترونية

 

 المدير

وحدة  السكرتارية 

 والقلم السري

 وحدة 

 الدراسات والتخطيط

وحدة ضمان الجودة 

 وتقويم االداء

وحدة االعالم 

 والعالقات العامة

وحدة التنسيق 

 التقني 

وحدة االبتكار والريادة 

 والتطوير

االداريةعبة الشؤون ش  
 

 وحدة الموارد البشرية

 وحدة المخازن

وحدة متابعة 

 الحراسات

وحدة البصمة 

 االلكترونية واالجازات

خدماتوحدة ال  

 شعبة التدريب الفني

 وحدة التدريب

وحدة التعليم االلكتروني 

 والقاعات التفاعلية

الموقع االلكتروني شعبة  

وحدة ادارة الموقع 

 االلكتروني 

وحدة حسابات 

 كوكل

وحدة تطبيقات 

 الموقع االلكتروني

وحدة ادارة خوادم 

 الموقع االلكتروني 

  شعبة

النظمة والبرمجياتا  

 
  وحدة

 التحليل والتصميم

 وحدة

 تطوير البرامج

 وحدة الدعم الفني

شعبة صيانة 

 الحاسبات والشبكات

  وحدة

 صيانة الحاسبات

 وحدة هندسة النظم

 وحدة الشبكات

تكنولوجيا وحدة 

 المعلومات 

 وحدة الدفاع المدني وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

 وحدة الدفاع المدني

    تصميم                  
بسام عبد الرحمن احمد:   المهندس              

هاني محسن عبود     : مبرمج اقدم     

  أشراف
حسينزينة معين محمد . د.م  

 مدير قسم الدراسات والتخطيط
 

 تدقيق
سهير سلمان:  مدير اقدم   

 


