
 صالحيات مجلس الكلية
 -يمارس مجلس الكلية الصالحيات االتية لتسير عمل الكلية وتحقيق اهدافها :
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للكلية ورفعها الى رئيس خطة الموازنة السنوية وخطة االستيراد والخطة االستثمارية  اقتراح .1

مع خطط الكليات والمعاهد االخرى ورفعها الى مجلس الجامعة للمصادقة  الجامعة لتوحيدها
 عليها 

 التوصية للجامعة بإقرار الحسابات الختامية للكلية  .2
خاص بالكلية ومناقشته وابداء الرأي في المالحظات الواردة لمراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية ا .3
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 تخويل عميد الكلية او المعهد بعض الصالحيات  .4
 
 
 
 



 صالحيات عميد الكلية ) المعهد (
  -يمارس عميد الكلية او المعهد الصالحيات االتية لتسيير اعمال الكلية او المعهد وتنفيذ اهدافها :

 : الصالحيات العلمية 1
 -يمارس عميد الكلي الصالحيات العلمية االتية :

 الجامعة فيما يتعلق بالكلية  تنفيذ قرارات مجلس .1
 والمالي ية والثقافية ادارة الكلية من الناحية العلمية واالدارية والتربو  .2
 متابعة سير التدريسات االولية والعليا في الكلية  .3
 ترؤس مجلس الكلية والهيئات العلمية فيها ورفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة  .4
 اعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات الكلية  .5
 المصادقة على توصيات مجالس االقسام والفروع  .6
 االشراف العلمي واالداري على نشاطات االقسام العلمية والمكتب االستشاري  .7
 التوصية بتعين رؤساء االقسام العلمية ومعاوني العميد  .8
ادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات تطبيق جميع التعليمات واالنظمة الص .9

 الصادرة من مجلس الكلية 
 دعوة مجلس الكلية لالنعقاد في جلسات استثنائية  .10
 تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية واصدار االوامر االدارية الخاصة بها  .11
 تشكيل اللجان االمتحانية للكلية ولجان طبع االسئلة االمتحانية  .12
 تقويم االداء السنوي ألعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رئيس القسم او الفرع العلمي  .13
  والندوات.تمثيل الكلية في االجتماعات  .14
 

 الصالحيات االدارية 
  -يمارس عميد الكلية الصالحيات االدارية االتية:

ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والفنيين واالداريين ومنح العالوات السنوية لهم على  .1
 وفق احكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية 

توقيع عقود استخدام التدريسيين والخبراء والفنيين العرب واالجانب ووضع شروط استخدامهم  .2
 والقرارات والتعليمات النافذة وكذلك انهاء خدماتهم وفق شروط العقد 

 (60ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والموظفين االداريين والعمال داخل القطر لمدة ) .3
يوما ألغراض علمية او ألغراض تدريب الطلبة او ألغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية 

دهم الى خارج القطر االيفاد المقررة والتوصية بإيفاومهامها االساسية ومنحهم مخصصات 
 لألغراض المذكورة حسب التعليمات النافذة  



 التوصية بنقل حملة الشهادات العليا ) الماجستير والدكتوراه ( وما بمستواها  .4
مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة ) عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء (في كل ما  .5

ة والتربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمي
 بسياسة الجامعة 

الموافقة على االستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعلى وفق قانون الخدمة  .6
 الجامعية 

قبول استقالة الموظفين والفنيين واالداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة  .7
تجاه الدولة ان وجدت وكذلك من براءة ذممهم فذ بعد التأكد من ايفائهم بالتزاماتهم المدنية النا

 ( 1988لسنة  117)م ق ن  حسب االصول عدا التدريسيين
الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم  من قبل القسم او الفرع المختص  .8

 ومجلس الكلية ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك 
الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين االخرين كافة الى خارج العراق خالل السنة الدراسية  .9

حسب ) في الحاالت الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية ( للتمتع باإلجازات االعتيادية 
فية احكام القانون وكذلك الموافقة على سفر المذكورين خالل العطل الدراسية ) الربيعية والصي

 .( بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة لالنفكاك والمباشرة
صرف رواتب االجازات االعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمتهم  .10

( يوما على وفق احكام الفقرة )هـ ( من المادة ) 180الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد )
وكذلك صرف رواتب االجازات  1979( لسنة 3خدمة الجامعية بعددها ) ( من قانون ال9

تيادية للموظفين الفنيين واالداريين المحالين على التقاعد والضمان االجتماعي والتعليمات االع
 المرعية 

النظر في قبول التقارير الطبية الصادرة من خارج العراق بحق التدريسيين والموظفين  .11
( لسنة  76او رفضها على وفق احكام نظام االجازات المرضية ذي الرقم ) الفنيين واالداريين 

ومنح االجازات المرضية المبينة فيها  1969( لسنة  33المعدل بالنظام ذي الرقم)  1959
 1960( لسنة  24( من قانون الخدمة المدنية ذي القم )  46مع مراعاة احكام المادة ) 

 الشأنالمعدل والتعليمات الصادرة بهذا 
لمغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين اخطار ا .12

واالداريين واصدار االوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد مراعاة اشعار مديرية القسم 
القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة التخاذ االجراءات بشأن 

 تسوية تلك االلتزامات حسب تعهداتهم وعقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر االخرى 



تغيير عناوين الموظفين الفنيين واالداريين في الحاالت التي تستوجب ذلك حسب تقدير  .13
ق الدرجات المصدقة في مالك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل العمادة على وف

 بشأن تغيير العناوين الجامعة 
احالة الموظفين الفنيين واالداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر  .14

 المعدل 1966( لسنة  33بالشرط المذكور طبقا الحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم ) 
تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة وطبيعة  .15

 العمل في الكلية 
منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين واالداريين على وفق احكام  .16

 القوانين والقرارات والتعليمات المرعية 
املين لديهم في الحاالت والمناسبات التي تقتضي التكريم منح المكافآت النقدية والعينية للع .17

( خمسين الف دينار عن كل حالة على 50000) يتجاوز مبلغ  او التحفيز والتشجيع بما ال
 ان تراعى احكام القوانين واالنظمة والتعليمات المرعية وشروط توفر التخصيصات المالية 

كلية وكذلك بعد التنسيق بين الكليتين اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة ال .18
على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط والمتابعة / المالك بنسخة من االمر االداري القاضي 

 بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجالت المالك حسب االصول 
 منح االجازات لمنتسبي الكلية خالل العطلة الربيعية  .19
ية وتزويد الجامعة بنسخ من اوامر تعينهم لغرض تعيين الطلبة العشرة االوائل على الكل .20

 التأشير وبعد توفر المالك المصدق 
 الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات  .21
 الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية  .22
 :الصالحيات المالية 2
وعلى وفق القوانين والقرارات والتعليمات والضوابط  الصادرة منح المخصصات بكافة انواعها  .1

 1976لسنة  176بها من قبل السلطة المختصة ووفق احكام قانون الخدمة الجامعة ذي الرقم 
 المعدل 

الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات االخرى والمجالت والكتب حسب  .2
 التشريعات المعمول بها 

وافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية الم .3
واالشراف على الرسائل واالشتراك في لجان االمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات 

 النافذة 



الموافقة على االلتزام واحالة التعهدات والمقاوالت المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية  .4
 ( اعاله  4في الفقرة ) التعليمية وبحدود الصالحيات الواردة 

منح المدد واقرار الكشوف االضافية الخاصة بجميع االعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين   .5
 ( اعاله 5و  4) 

اميم والخرائط والدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب االستشارية اقرار التص .6
 المختصة الخاصة بالتوسعات او االضافات في ابنية ومنشآت الكلية او توابعها 

مكافأة منتسبي الكلية العاملين فيها وغير العاملين لقاء جهود او اعمال او انشطة او تضحيات  .7
 ( خمسة وعشرين الف دينار في كل حالة  25000غ ) في اداء االعمال ولحد مبل

الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة والهالكة ال سباب غير االهمال المتعمد ولحد مبلغ  .8
 مليون دينار

 
 

 صالحيات معاون العميد للشؤون العلمية 
يمارس معاون عميد الكلية او المعهد الصالحيات االتية لتسهيل عمل شؤون الطلبة في الكلية او 

  -المعهد :
 تنظيم جداول االمتحانات النهائية وبالتنسيق مع االقسام العلمية  .1
تنظيم جداول الدروس االسبوعية وبالتنسيق مع االقسام العلمية وعلى ضوء القاعات الدراسية  .2

 سير التدريسات في الدراسات العليا  بما يضمن حسن
الغرض بما يضمن تغطية جميع االشراف على سجل المحاضرات االسبوعية المعدة لهذا  .3

 الساعات المقررة لكل مادة وحسب التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص 
زت االشراف على سجل غيابات الطلبة وتطبيق التعليمات المعمول بها على الطلبة الذين تجاو  .4

 غياباتهم النسب المسموح بها 
 متابعة دوام طلبة الدراسات العليا وانضباطهم وفق االنظمة والتعليمات المعمول بها  .5
تدقيق طلبات القبول في الدراسات العليا بعد ورودها من االقسام العلمية وتوحيدها ورفعها الى  .6

 رئاسة الجامعة 
امعات االخرى الى الدراسات العليا في الكلية تدقيق حاالت االنتقال للدراسات العليا من الج .7

 واحالتها على االقسام العلمية المختصة للنظر فيها ومخاطبة الجهات ذات العالقة 
 متابعة طلبة الدراسات العليا من حيث المدد الزمنية وتفريغهم للدراسة وفق االنظمة والتعليمات  .8
كلية عند دعوته من قبلها لمناقشة امور المشاركة في اجتماعات لجان الدراسات العليا في ال .9

 الدراسات العليا حسب اختصاص االقسام بما يضمن حسن االداء 



وتهيئة اعداد بيان مناقشة طالب الدراسات العليا قبل اسبوع واحد من موعد المناقشة  .10
 محاضر لجان المناقشة وتدقيقها ورفعها الى مجلس الكلية 

 االشراف على اعداد االحصائيات السنوية الخاصة بالدراسات العليا في الكلية  .11
 تسليم الدفاتر االمتحانية وتسلمها وفق القواعد المعمول بها  .12
اعالن نتائج االمتحانات بعد اقرارها من قبل لجان الدراسات العليا في االقسام العلمية  .13

 وحسب االختصاص 
بالدرجات وفق نموذج معد لهذا الغرض إلقرارها من قبل لجان تزويد االقسام العلمية   .14

 دراسات العليا ال
التنسيق مع االقسام العلمية بشأن تسليم االسئلة االمتحانية  وللدورين االول والثاني وذلك  .15

 وفق ما هو معمول به في الدراسات االولية 
بدءا من تسجيله  العليا مخاطبة الدوائر الرسمية في كل ما يتعلق بسيرة طالب الدراسات  .16

 وحتى تخرجه 
مخاطبة رئاسة الجامعة/ قسم الدراسات العليا في كل ما يتعلق بسيرة طالب الدراسات  .17

 العليا 
مخاطبة الدوائر الرسمية في استحصال موافقاتها االصولية بشأن المحاضرين بعد تحديد  .18

 ودوائرهم من قبل القسم العلمي المختص اسمائهم 
ستمارات العالوات السنوية والترفيع الخاصة بموظفي الدراسات العليا بصفته التوقيع على ا .19
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