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التعليمات
الوزارية الخاصة يإدارة اقسام الطالبات من قبل معاونة مدير االقسام الداخلية وارتباطها بالسيد رئيس

الجامعة بصورة مباشرة .

لغرض متابعة كل مايتعلق بشؤون الطالبات
وتنظيم الية السيطرة على األقسام الداخلية للطالبات حصلت موافقة معالي والوزير

المحترم على األتي:
-1يتم إدارة األقسام الداخلية للطالبات من قبل

معاونة مدير األقسام الداخلية تنطبق عليها الضوابط المذكورة بكتابنا المرقم (ج ق
/1011) في 2015/6/16 وترتبط مباشرة بالسيد رئيس الجامعة

-2تشكل في كل مجمع سكني للطالبات لجنة متابعة
من الموظفين يتم اختيارهن بدقة مسؤوليتها متابعة كل مايتعلق بشؤون الطالبات وترتبط
مباشرة بالمعاونة ورفع تقرير يومي إلى المعاونة مدير األقسام الداخلية وكذلك تزويد
جهاز اإلشراف / األقسام الداخلية أسبوعيآ بتقرير مفصل من قبل معاونة مدير األقسام

الداخلية وتتحمل اللجنة مسؤولية دقة وصحة المعلومات المقدمة .
-3اختيار المشرفات على أقسام الطالبات من

العناصر الكفوءة ومن حملة شهادة البكالوريوس ومن العوائل العراقية المعروفة
المشهود لها بالسمعة الحسنة وتحدد واجباتها باالتي :

أ- متابعة سلوك الطالبات إثناء تواجدهن في القسم الداخلي والتجول داخل أروقة
القسم ليال .

ب- متابعة غرف الطالبات من حيث االهتمام بنظافتها وادامة الموجودات فيها .
ج- متابعة تنظيم السجالت الخاصة بغيابات

الطالبات وعددهن .
د- قيام المشرفات بالتجول داخل الممرات لمتابعة

سلوك الطالبات .
ه-رفع موقف او كشف بأي مخالفة تحدث في القسم الداخلي .

وفي حالة حدوث التهاون في نقل المعلومات
تتحمل المشرفة المسؤولة والمسألة القانونية

-4تفعيل دور الباحثة االجتماعية لما لها من تأثير على توعية الطالبات ، ويكون
تواجدها في أقسام الطالبات وفقآ لجدول زيارات يعد لهذا الغرض ومن مهامها رفع

تقارير مفصلة عن مجمل أوضاع الطالبات والمشرفات .
-5اليسمح بدخول إي جهة مهما كان صفتها إلى األقسام

الداخلية للطالبات اال بعد استحصال الموافقات الرسمية من رئاسة الجامعة .
-6يمنع منعآ باتآ إدخال الهاتف النقال ذو

الكامرة من قبل الطالبات وفي حالة ضبطه يتم مصادرته وان تكرر الفعل تمنع الطالبة
من السكن في األقسام الداخلية .

-7اإلشراف المباشر من قبل امينة المجمع على
شبكة االنترنيت المزودة بها المجمعات السكنية للطالبات مع التأكد على ان تكون

الحزمة مسيطر عليها .
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