
 رابعاً / صالحيات مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية

يمارس مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية الصالحيات اآلتية لتسيير عمل    

 -األقسام المرتبطة به والتشكيالت التي تقع ضمن مهام واجباته :

 االشراف على جميع أقسام الجامعة. -1

 االدارية والقانونية لرئيس الجامعة.إبداء المشورة  -2

إصدار االوامر االدراية الخاصة بتعيين الموظفين من االداريين والفنيين والتدريسيين  -3

في رئاسة الجامعة والمراكز العلمية المرتبطة بها على وفق القوانين واالنظمة 

 المعمول بها.

ية التابعة لرئاسة الجامعة نقل الموظفين من االداريين والفنيين بين التشكيالت االدار -4

 وبالتشاور مع رؤسائهم المباشرين.

الموافقة على إيفاد منتسبي الجامعة من الوظفين واالدرايين والفنيين داخل القطر  -5

 وخارجه على وفق التعليمات.

 الموافقة على تشكيل اللجان المختلفة في الجامعة ضمن اختصاصه. -6

 خالفات الموظفين والفنيين في رئاسة الجامعة.تشكيل اللجان التحقيقية للتحقيق بشأن م -7

 قبول او رفض استقالة الموظفين )عدا التدريسيين(. -8

 توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بأعمال متميزة. -9

الموافقة على صرف رواتب االجازات االعتيادية والمتراكمة للموظفين عن خدماتهم  -11

 على وفق احكام القانون.
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 تغيير العناوين الوظيفية للموظفين )الفنيين واالداريين( ضمن مالك الجامعة. -11

 منح اجازات المصاحبة الزوجية للموظفين. -12

 القيام بالزيارات الميدانية والتفتيشية لتشكيالت الجامعة كافة. -13

 االشراف العام على جميع االعمال االدارية والقانونية والمالية في الجامعة. -14

 الهويات المؤقتة والدائمية ومتابعة الهويات المفقودة على مستوى الجامعة.تنظيم  -15

إقتراح الدراسات والبحوث والنشاطات الخاصة بالجوانب االدارية والقانونية  -16

 والمالية في الجامعة.

مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة بما فيها الوزارات )عدا مكتب الوزير(  -17

 المرتبطة به. فيما يخص عمل االقسام

 متابعة شؤون االقسام الداخلية وتذليل المشاكل التي تواجهها. -18

 التوقيع على المعامالت التي يبت فيها رئيس الجامعة والتي تقع ضمن اختصاصه. -19

 الموافقة على إجازة االمومة لموظفات رئاسة الجامعة والتشكيالت التابعة لها. -21

ريسي الى اللجان العلمية لتحديد صالحيتهم إحالة المتقدمين للتعيين على المالك التد -21

 للتدريس.

التوصية بتكليف موظفي رئاسة الجامعة والتشكيالت التابعة لها باالعمال االضافية  -22

 التي تتطلبها مصلحة الحامعة.

 التوصية باالستغناء عن خدمات الموظفين تحت التجربة لعدم كفائتهم. -23

 ة.أية صالحيات أخرى يخولها إياه رئيس الجامع -24
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 : الصالحيات المالية1رابعاً / 

 إقرار الكشوفات العمال ومنح المدد االضافية في المقاوالت الخاصة بالجامعة. -1

الموافقة على شراء المستلزمات االدارية واالجهرة العلمية الالزمة والتي تتطلبها  -2

 تشكيالت الجامعة المختلفة.

وبالتنسيق مع القسم المالي ورفعها الى رئيس اعداد مقترح موازنة الجامعة السنوية  -3

 الجامعة.

صرف رواتب االجازات االعتيادية المتراكمة للموظفين عن خدماتهم على وفق احكام  -4

 القانون.

( خمسة وعشرين الف 25111منح المكافآت التشجيعية للعاملين وبما ال يزيد عن ) -5

 دينار عن كل حالة.

واعها حسن أحكام القوانين والقرارات الموافقة على منح المخصصات بكل أن -6

 والتعليمات المرعية فيما يخص منتسبي رئاسة الجامعة والمراكز العلمية التابعة لها.

اقتراح اجراء المناقالت الالزمة في مواد الموارنة ضمن الفصل وبناء على اقتراح  -7

 القسم المالي في الجامعة.

والمطبوعات الرسمية وغير الرسمية الموافقة على االشتراك في الجرائد والمجالت  -8

 وبحدود التخصيصات المالية.

الموافقة على صرف السلف المستديمة الغراض النشاط بحدود الصالحيات الخولة له  -9

 والموافقة على صرف السلف االخرى طبقاً للقوانين والتعليمات الخاصة.

الف دينار عن كل  ( خمسين51,111اهداء االموال النقدية والعينية وبما ال يتجاوز ) -11

 حالة وفي حالة الضرورة.

 أية صالحيات اخرى يخولها إياه رئيس الجامعة. -11
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