
 صالحيات رئيس الجامعة ثانياً / 

 -يمارس رئيس الجامعة الصالحيات اآلتية لتسيير عمل الجامعة بالشكل المطلوب :

  : الصالحيات العلمية1/  ثانياً 

 النظر في محاضر إجتماعات مجالس الكليات والمصادقة عليها. -1

قانون الموافقة على التفرغ العلمي للتدريسيين داخل القطر وخارجه وعلى وفق  -2

 الخدمة الجامعية.

 الموافقة على التمديد لطلبة الدراسات العليا باقتراح من رئيس الجامعة. -3

 الموافقة على التمديد الثالث لطلبة الدراسات العليا باقتراح من رئيس الجامعة. -4

منح الزماالت ) على وفق االتفاقيات الثنائية المبرمة مع الجامعة( واالجازات  -5

 ن الكمال دراستهم داخل القطر وخارجه.الدراسية للمنتسبي

إقتراح فتح الكليات واالقسام العلمية الى مجلس الجامعة والغائهال بعد توصية من  -6

 مجالس الكليات.

المصادقة على محاضر لجان الترقيات العلمية المركزية ولجان التأليف والتعضيد  -7

 والترجمة.

 توقيع الشهادات الجدارية للطلبة المتخرجين. -8

 ر االوامر الجامعية الخاصة بتخرج طلبة الدراسات االولية والعليا.إصدا -9

إصدار االوامر الجامعية الخاصة بالترقيات العلمية للتدريسيين في الجامعة بعد  -11

 اقرارها من الجهات ذات العالقة.

عقد االتفاقيات الثقافية وإبرامها مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول  -11

مصادقة مجلس الجامعة والوزارة والجهات االخرى ذات العالقة عند  االخرى بعد

 الضرورة.

 الموافقة على التمديد الثاني لطلبة الدراسات العليا وبتوصية من مجلس الكلية. -12
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  : الصالحيات االدارية2/  ثانياً 

 االشراف على النشاطات االدارية كافة ومتابعتها. -1

 والطارئة والدعوة اليها وتنفيذ قراراتها. ترّؤس إجتماعات مجلس الدورية -2

البت في تعيين وتفؤغ ونقل التدريسيين في الجامعة وضمن المالك العلمي والمالي  -3

 المصدق.

 مفاتحة دوائر الدولة المختلفة )عدا مكاتب الوزراء( في كل ما يتعلق بأمور الجامعة. -4

على وفق قانون الخدمة الموافقة على إعارة خدمات التدريسيين داخل القطر وخارجه  -5

 الجامعية.

 الموافقة على إبفاد التدريسيين خارج القطر على وفق ظوابط يضعها مجلس الجامعة. -6

على التقاعد عند بلوغهم السن القانوني على  داريينإحالة الموظفين من الفنيين واال -7

 وفق قانون الخدمة المدنية.

 الجامعة للبت فيها. إحالة الموضوعات التي تقع خارج صالحيته الى مجلس -8

 تمثيل الجامعة في االجتماعات الرسمية داخل القطر وخارجه. -9

تكليف بعض العاملين في الجامعة بالمهام التي يتطلبها عمل الجامعة وعلى وفق  -11

 قانوني الخدمة الجامعية والخدمة المدنية المعمول بها.

ميد الكلية أو المعهد تعيين رؤساء اقسام في الجامعة وتشكيالتها بناًء على توصية ع -11

وتثبيتهم وإعفاؤهم باستثناء مديري األقسام الداخلية ) وبالتنسيق مع جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي(.



 قبول استقالة التدريسيين في الجامعة او رفضها. -12

 التوصية الى مجلس الجامعة بتعيين عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. -13

 والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بأعمال متميزة.توجيه كتب الشكر  -14
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معاقبة المقصرين بأحدى العقوبات المناسبة للموظفينوالفنيين بعد ثبوت ما يستوجب  -15

 تلك العقوبة قانوناً باستثناء عقوبتي الفصل والعزل.

 القانون.إبطال العقوبات المفروضة على الموظفين بعد استنفاذ اغراضها على وفق  -16

التوصية الى مجلس الجامعة بشأن إبطال العقوبات المفروضة على التدريسيين بعد  -17

 استنفاذ أغراضها.

منح منتسبي الجامعة وتشكيالتها إجازة اعتيادية لمدة ثالثة اشهر وبراتب تام على  -18

 وفق أحكام القانون.

او لمن يراه  لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صالحياته لمساعديه او لعمداء الكليات -19

  مناسباً.

 : الصالحيات المالية 3/  ثانياً 

الموافقة على الصرف على جميع فقرات الموازنة الخاصة بالجامعة وتشكيالتها  -1

( مائة مليون 111,111,111وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة, وبما ال يزيد على )

 دينار.



سب ما تنص عليه العقود الموافقة على الصرف ضمن مشاريع الخطة االستثمارية وح -2

الموقعة مع الجامعة على وفق مراحل التنفيذ وبعد توصية من القسم الهندسي وبما ال 

 يزيد على ملياري دينار)على ان تتم مراجعة حدودج هذه الصالحية بصورة دورية(.

( مائة الف دينار 111,111منح المكافآت التشجيعية النقدية والعينية وبما ال يتجاوز) -3

 حالة. عن كل

 إقتراح موازنة الجامعة ورفعها الى الوزارة بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها. -4

الموافقة على إحالة التعهدات والمقاوالت المختلفة الخاصة بأنشطة الجامعة  -5

 ومشاريعها. 
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الموافقة على شراء واستيراد المواد والتجهيزات واالجهزة الالزمة لتسيير عمل  -6

 وكلياتها.الجامعة 

منح المكافآت النقدية لغير منتسبي الجامعة لقاء ما يقدمونه من خدمات منهم في انجاز  -7

( خمسين الف دينار عن 51,111العمل وتحقيق اهداف الجامعة وبما ال يزيد على)

 كل حالة.

( خمسين الف دينار عن كل حالة 51,111إهداء المواد العينية وبما ال يزيد على ) -8

 الواجبة. وعند الضرورة

 ( مليون دينار عن كل حالة.1الموافقة على شطب موجودات الجامعة وبحدود ) -9



توزيع إرباح المكاتب االستشارية في الجامعة وحسب إحكام قانون المكاتب  -11

 االستشارية الجامعية النافذة.

 


