
 عماد الكلاةالساد يحات  الص

 , وتنفيذ اهدافها   لتسيير اعمال الكليةيحيا  الالصمجموعة واسعة من عميد الكلية السيد يمارس 

 -:ويمكن تفصيل هذه الصاليحيا  بالنقاط التاليــة  

 

 ة ــيحات  الللماالالصأوالً:  

 

 . تنفيذ قرارا  مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية 1

  ةية والثقافية والماليبوردارية والتإلالكلية من النايحية العلمية وارة . ادا2

 ولية والعليا في الكلية أل. متابعة سير التدريسا  ا3

 عليها. ترؤس مجلس الكلية والهيئا  العلمية فيها ورفع ميحاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة 4

 الكلية  . اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطا 5

 قسام والفروع أل. المصادقة على توصيا  مجالس ا6

 قسام العلمية ألداري على نشاطا  ااإلف العلمي واشرإل. ا7

 قسام العلمية ومعاوني العميد أل. التوصية بتعين رؤساء ا8

الصادرة من   ااررالقنظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية وأل. تطبيق جميع التعليما  وا9

 مجلس الكلية 

 نعقاد في جلسا  استثنائية ال. دعوة مجلس الكلية ل10

 دارية الخاصة بها إلوامر األجان الرئيسية في الكلية واصدار ا. تشكيل الل11

 متيحانية إلسئلة األمتيحانية للكلية ولجان طبع اإل. تشكيل اللجان ا12

 ية بالتشاور مع رئيس القسم او الفرع العلميعضاء الهيئة التدريسألاء السنوي ألد. تقويم ا13

 والندوا . جتماعا اال. تمثيل الكلية في 14

 

 

 

 



 

 ة ــداراإليحات  االالصثتناتً:  

 

وا  السنوية لهم على وفق ايحكام الداريين ومنح العإلالتدريسية والموظفين والفنيين وا. ترفيع اعضاء الهيئة 1

 القوانين والقرارا  والتعليما  المرعية 

جانب ووضع شروط استخدامهم وكذلك انهاء ألسيين والخبراء والفنيين العرب وا. توقيع عقود استخدام التدري2

 خدماتهم وفق شروط العقد والقرارا  والتعليما  النافذة 

 مصليحة الكلية ويحسب مقتضيا داريين والعمال إلريسيين والموظفين اكافة من التد . ايفاد منتسبي الكلية3

ألغراض المذكورة ليفاد المقررة والتوصية بإيفادهم الى خارج القطر إلساسية ومنيحهم مخصصا  األومهامها ا

 يحسب التعليما  النافذةو

 وما بمستواها  ( الماجستير والدكتوراه). التوصية بنقل يحملة الشهادا  العليا 4

في كل ما يتعلق بأمور ( ا  العليا ومكاتب السادة الوزراءعدا الجه). مفاتيحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة 5

 الكلية من النوايحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة 

 الجامعية  ى وفق قانون الخدمةبخدما  التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعل ستعانةاال. الموافقة على 6

المدنية النافذ  داريين على وفق ايحكام المواد المختصة في قانون الخدمةإلول استقالة الموظفين والفنيين وا. قب7

 والقوانينصول أليحسب اوبعد التأكد من ايفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة ان وجد  وكذلك من براءة ذممهم 

ريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم  من قبل القسم او الفرع المختص ومجلس الكلية . الموافقة على تفرغ التد8

 ومنيحهم المخصصا  المقررة لقاء ذلك 

  الل السنة الدراسية في اليحاالكافة الى خارج العراق خ ة على سفر التدريسيين والموظفين. الموافق9

على عتيادية يحسب ايحكام القانون وكذلك الموافقة الا  اجازإلالضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية للتمتع با

اسية الربيعية والصيفية بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة رسفر المذكورين خال العطل الد

 النفكاك والمباشرةل

جامعية وغير عتيادية للتدريسيين من الميحالين على التقاعد عن خدمتهم الإلجازا  اإل. صرف رواتب ا10

 3 من قانون الخدمة الجامعية بعددها 9من المادة  (هـ )يوما على وفق ايحكام الفقرة  180الجامعية المتراكمة ليحد 

الميحالين على التقاعد  داريينإلعتيادية للموظفين الفنيين واإلجازا  إلوكذلك صرف رواتب ا 1979لسنة 

 والتعليما  المرعية  جتماعياالوالضمان 

ن او داريياإلو. النظر في قبول التقارير الطبية الصادرة من خارج العراق بيحق التدريسيين والموظفين الفنيين 11

لسنة   33المعدل بالنظام ذي الرقم  1959لسنة  76 جازا  المرضية ذي الرقم إلرفضها على وفق ايحكام نظام ا

قم  رمن قانون الخدمة المدنية ذي ال 46 كام المادة جازا  المرضية المبينة فيها مع مراعاة ايحإلومنح ا , 1969

 المعدل والتعليما  الصادرة بهذا الشأن1960لسنة   24



داريين الوا . اخطار المغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين12

رية القسم القانوني في مركز الجامعة واصدار اوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد مراعاة اشعار مدي

ما  يحسب تعهداتهم وعقودهم اتزلاتخاذ اجراءا  بشأن تسوية تلك اإلوبالنسبة لمن لديهم التزاما  مع الدولة 

 خرىألالموقعة مع الجامعة او الدوائر ا

مادة على وفق   التي تستوجب ذلك يحسب تقدير العالداريين في اليحاإلغيير عناوين الموظفين الفنيين وا. ت13

 ك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين الالدرجا  المصدقة في م

داريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر بالشرط المذكور إل. ايحالة الموظفين الفنيين وا14

 المعدل 1966لسنة   33طبقا ايحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم  

 . تيحديد اوقا  الدوام الرسمي ضمن الساعا  المقررة رسميا يحسب مقتضى اليحاجة وطبيعة العمل في الكلية 15

داريين على وفق ايحكام القوانين والقرارا  إلللتدريسيين والموظفين الفنيين وابة الزوجية . منح اجازة المصايح16

 والتعليما  المرعية 

  والمناسبا  التي تقتضي التكريم او التيحفيز ال. منح المكافآ  النقدية والعينية للعاملين لديهم في اليحا17

نظمة العلى ان تراعى ايحكام القوانين وا, يحالة  يتجاوز مبل   خمسين الف دينار عن كل الوالتشجيع بما 

 والتعليما  المرعية وشروط توفر التخصيصا  المالية 

على ان تزود  ,. اجراء نقل الموظفين في ضوء اليحاجة ومصليحة الكلية وكذلك بعد التنسيق بين الكليتين 18

بالنقل لغرض توثيق ذلك في  قاضيداري الالمر االك بنسخة من االالجامعة / شعبة التخطيط والمتابعة / الم

 صول الك يحسب اال  المالسج

 جازا  لمنتسبي الكلية خال العطلة الربيعية ال. منح ا19

وائل على الكلية وتزويد الجامعة بنس  من اوامر تعينهم لغرض التأشير وبعد توفر ال. تعيين الطلبة العشرة ا20

 ك المصدق الالم

 . الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسا  21

 . الموافقة على توصيا  اللجان المشكلة في الكلية22

 

  

 

 

 

 



 ة ـــيحات  المتلاالالصثتلثتً: 

 

. منح المخصصا  بكافة انواعها وعلى وفق القوانين والقرارا  والتعليما  والضوابط  الصادرة بها من قبل 1

 المعدل 1976لسنة  176السلطة المختصة ووفق ايحكام قانون الخدمة الجامعة ذي الرقم 

التشريعا   ب يحسب  والكتالخرى والمجالد الوسائل المختبرية والمستلزما  اراء واستيا. الموافقة على شر2

 المعمول بها 

شراف على ال. الموافقة على صرف مكافآ  لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية وا3

 متيحان الشامل ولجان المناقشة يحسب التشريعا  النافذةالشتراك في لجان االالرسائل وا

المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية وبيحدود   اللتزام وايحالة التعهدا  والمقاوال. الموافقة على ا4 

 ه الاع 4 يحيا  الواردة في الفقرة الالص

 هالاع 5و  4عمال او التعهدا  الواردة في الفقرتين  الضافية الخاصة بجميع اال. منح المدد واقرار الكشوف ا5

ستشارية المختصة الخاصة الاو المكاتب ا . اقرار التصاميم والخرائط والدراسا  التي تجريها الشعب الهندسية6

 ضافا  في ابنية ومنشآ  الكلية او توابعها البالتوسعا  او ا

عمال ال. مكافأة منتسبي الكلية العاملين فيها وغير العاملين لقاء جهود او اعمال او انشطة او تضيحيا  في اداء ا7

 وليحد مبل  خمسة وعشرين الف دينار في كل يحالة 

 . همال المتعمد وليحد مبل  مليون دينارالعلى شطب اموال الدولة التالفة والهالكة ا سباب غير ا . الموافقة8


