
 

 ثالثاً / صالحيات مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

يمارس مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الصالحيات اآلتية لتسهيل عمل المراكز 

 -واالقسام التابعة له :

 : الصالحيات العلمية1ثالثاً /

 االشراف على جميع المراكز العلمية في الجامعة واالقسام المرتبطة به. -1

 العلمي على النشاطات العلمية في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها .االشراف  -2

إعداد خطة البحث العلمي في الجامعة ورفعها الى رئيس الجامعة لعرضها على  -3

 مجلس الجامعة للمصادقة.

التوصية الى رئيس الجامعة بمنح الشهادات العلمية للمتخرجين في الدراسات االولية  -4

 ت الموجودة في الجامعة.والعليا لكلك االختصاصا

 متابعة قضايا الطلبة العلمية والبت فيها. -5

 

6 

 

 

 

إبداء الرأي في التفرغ العلمي وإيفاد التدلريسيين والتوصية بشأنها الى رئيس  -6

 الجامعة.

 تمثيل الجامعة في االجتماعات والمؤتمرات واللجان العلمية ذات العالقة بطيبعة عمله -7

 وبتخويل من رئيس الجامعة.

حديد أعداد المقبولين في الدراسات االولية )الصباحية والمسائية( ومختلف ت -8

 االختصاصات ورفع التوصية الالزمة لرئيس الجامعة.



 إقتراح الترشيحات للزماالت والبعثات العلمية فيما يخص منتسبي رئاسة الجامعة. -9

الكليات والمعاهد متعابعة البرامج والبحوث والمؤتمرات والندوات العلمية التي تقيمها  -11

 ومراكز الجامعة.

المصادقة على وثائق التخرج الخاصة بالطلبة وإصدار التعليمات الخاصة بشأنها على  -11

 وفق القوانين ذات العالقة.

 االشراف على النشاطات الطالبية الثقافية والفنية والرياضية في الجامعة. -12

 ته.تشكيل اللجان العلمية المختلفة في الجامعة ضمن اختصاصا -13

إقرار وتنفيذ برنامج التدريب الصيفي للطلبة والممارسات الميدانية للتدريسيين وخطط  -14

 انفتاح الجامعة على مؤسسات حقل العمل.

 : الصالحيات االدارية2ثالثاً / 

مفاتحة دوائر الدولة المختلفة بما فيها الوزارات )عدا مكتب الوزير( فيما يخص  -1

نسخة من تلك المخاطبات الى مكتب رئيس ممارسة تلك االختصاصات مع إعطاء 

 الجامعة.

 التوقيع على المعامالت التي يبت فيها رئيس الجامعة والتي تقع ضمن اختصاصاته. -2

 نقل موظفي المراكز واالقسام المرتبطة به بعد التشاور مع رؤساتهم المباشرين. -3

 زة.توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بأعمال متمي -4

 اية صالحيات اخرى يخولها اياه رئيس الجامعة. -5
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 : الصالحيات المالية3ثالثاً / 



( خمسين الف 51,111منح المكافآت التشجيعية في المجاالت العلمية وبما ال يزيد على )

 دينار عن كل حالة.

 

 


