
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة األنبار

 

دلـيــل 
 الصـالحيات

 

 ١



 صالحيات مجلس الجامعة/ اوالً 
مجلس الجامعة الصالحيات اآلتية لتسيير عمـل الجامعـة وتحقيـق االهـداف             يمارس  

  -:المطلوبة

 الصالحيات العلمية : ١/ اوالً 

 . الجامعة وتطورها في المجاالت العلمية والفنية والثقافية واالداريةخططإقرار  .١

 .ةالتوصية بآستحداث الكليات والمعاهد التي تتطلبها المسيرة العلمية للجامع .٢

 .إقرار خطة لفتح االقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية .٣

إستحداث الدراسات العليا بمختلف االختصاصات في كليات الجامعة ومعاهـدها وفـق             .٤

 .الضوابط والشروط

باقتراح مـن رئـيس     ومساعدي رئيس الجامعة    التوصية بتعيين عمداء الكليات والمعاهد       .٥

 .الجامعة

 .الستاذية ألعضاء الهيئة التدريسية في الكليات ومعاهد الجامعةمنح مرتبة ا .٦

الموافقة على التفرغ العلمي للتدريسيين داخل القطر وخارجه وعلى وفق قانون الخدمـة              .٧

 .الجامعية

 .التوصية بخطط القبول للدراسات االولية والعليا في الكليات والمعاهد .٨

 . والمعاهد والمراكز في الجامعةإقرار خطط البحث العلمي في الكليات .٩

بعد اخذ رأي اللجان القطاعيـة      ( إعادة النظر في المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها         .١٠

 لغرض الترصين المستمر للحالة العلمية بشكل دوري وبما ينسجم مع روح            )المتخصصة

 .ةالعصر والتطورات العلمية والتكنولوجية التي تشهدها الجامعات المتطور

الموافقة على اعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب بالنسبة للطالب الذي يتعرض الى               .١١

مشاكل وصعوبات تقع خارج إرادته وتحول دون انتظامه في الدراسـة ومشـاركته فـي               

 ٢



من مجلس الكليـة وتأييـد      االمتحانات النهائية وذلك بعد اقتناع المجلس بحالته وبتوصية         

 .استنفاذ الطالب لكافة فرصه وفق التعليمات االمتحانية، وبعد رئيس الجامعة

اعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب لطلبـة الجامعـة نتيجـة للظـروف              توصية ب ال .١٢

 .االستثنائية التي يتعرض لها البلد

 .تشكيل لجنة الترقيات المركزية وفروعها .١٣

والمؤسسات العلميـة فـي     المصادقة على عقد االتفاقيات وإبرامها مع الجامعات         .١٤

 .الدول االخرى

الموافقة على تسمية واصدار المجالت العلمية المحكمة حسب االختصاصـات العلميـة             .١٥

 .والتعليمات النافذة

 .الموافقة على التمديد الثالث لطلبة الدراسات العليا باقتراح من رئيس الجامعة .١٦

واالجـازات  ) ة المبرمة مع الجامعـة    على وفق االتفاقيات الثنائي   ( منح الزماالت    .١٧

 . وخارجهعراقالدراسية للمنتسبين الكمال دراستهم داخل ال

 الصالحيات االدارية : ٢/ اوالً 

 .إقرار المالك العلمي واالداري والفني واالمر بتنفيذه في مختلف تشكيالت الجامعة .١

ارية بعد توصية من رئـيس      الموافقة على خطة التأهيل والتدريب للمالكات العلمية واالد        .٢

 .الجامعة

التوصية بالموافقة على إحالة ايّ من منتسبي الجامعة الى المحـاكم المختصـة نتيجـة                .٣

 .لمخالفتهم احكام القانون وبتوصية من رئيس الجامعة

الموافقة على االيفادات طويلة االمد خارج العراق وعلى منح االجازات الدراسـية بعـد               .٤

 .س الكليةالتوصية من مجل

عند بلوغهم السن   ) استاذ، استاذ مساعد  (الموافقة على تمديد خدمة التدريسيين من مرتبة         .٥

 .بتوصية من مجلس الكلية ذي العالقةالقانوني لمدة عام قابلة للتجديد ثالث مرات فقط 

 ٣



 الصالحيات المالية : ٣/ اوالً 

 والخطـة االسـتثمارية للجامعـة       إقرار خطة الموازنة المالية السنوية وخطة االستيراد       .١

 .وبالتنسيق مع الجهات المختصة

 .المصادقة على الحسابات الختامية للجامعة .٢

النظر في تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشته وتحديد نقـاط الخلـل والعمـل علـى                 .٣

 .تجاوزها

سـتيرادية  الموافقة على الصرف على فقرات الموازنة والخطة االستثمارية والخطـة اال           .٤

 .وذلك ضمن حدود التخصيصات المعتمدة

أو  الموافقة على إجراء المناقلة بين فقرات الموازنة وفصولها باقتراح من رئيس الجامعة            .٥

 .على وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة من عميد الكلية المعني

 .تخويل بعض الصالحيات الى رئيس الجامعة .٦

 ٤



  رئيس الجامعةصالحيات / ثانياً 
 - :يمارس رئيس الجامعة الصالحيات اآلتية لتسيير عمل الجامعة بالشكل المطلوب

  الصالحيات العلمية : ١/ثانياً 

 .النظر في محاضر إجتماعات مجالس الكليات والمصادقة عليها .١

 .متابعة سير التدريسات والبحوث العلمية في الجامعة .٢

ام العلمية الى مجلس الجامعة والغائها بعد توصية من مجالس          إقتراح فتح الكليات واالقس    .٣

 .الكليات

المصادقة على محاضر لجان الترقيات العلمية المركزية ولجـان التـأليف والتعضـيد              .٤

 .والترجمة

 .توقيع الشهادات الجدارية للطلبة المتخرجين .٥

 . والعلياإصدار االوامر الجامعية الخاصة بتخرج طلبة الدراسات االولية .٦

إصدار االوامر الجامعية الخاصة بالترقيات العلمية للتدريسيين في الجامعة بعد إقرارهـا             .٧

 .من الجهات ذات العالقة

عقد االتفاقيات الثقافية وإبرامها مع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية فـي الـدول              .٨

ت العالقـة عنـد     االخرى بعد مصادقة مجلس الجامعة والوزارة والجهـات االخـرى ذا          

 .الضرورة

 .الموافقة على التمديد الثاني لطلبة الدراسات العليا وبتوصية من مجلس الكلية .٩

 الصالحيات االدارية : ٢/ ثانياً 

 . االشراف على النشاطات االدارية كافة ومتابعتها .١

 .راتهاتَرؤُّس إجتماعات مجلس الجامعة الدورية والطارئة والدعوة اليها وتنفيذ قرا .٢

 ٥



البت في تعيين وتفرغ ونقل التدريسيين في الجامعة وضمن المـالك العلمـي والمـالي                .٣

 .المصدق

 .في كل ما يتعلق بأمور الجامعة) عدا مكاتب الوزراء(مفاتحة دوائر الدولة المختلفة  .٤

الموافقة على إعارة خدمات التدريسيين داخل القطر وخارجه على وفق قانون الخدمـة              .٥

 .معيةالجا

 .الموافقة على إيفاد التدريسيين خارج القطرعلى وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة .٦

إحالة الموظفين من الفنيين واالداريين على التقاعد عند بلوغهم السن القانوني على وفق              .٧

 . المدنيتقاعدقانون الاحكام 

 .بت فيهاإحالة الموضوعات التي تقع خارج صالحيته الى مجلس الجامعة لل .٨

 .تمثيل الجامعة في االجتماعات الرسمية داخل القطر وخارجه .٩

تكليف بعض العاملين في الجامعة بالمهام التي يتطلبها عمل الجامعة وعلى وفق قـانوني     .١٠

 .الخدمة الجامعية والخدمة المدنية المعمول بهما

 بناء على توصية عميـد      في الجامعة وتشكيالتها  ومدراء المراكز   تعيين رؤساء االقسام     .١١

الذين يـتم التنسـيق      باستثناء مديري األقسام الداخلية      ،الكلية أو المعهد وتثبيتهم وإعفاؤهم    

 . مع جهاز االشراف والتقويم العلميبشأنهم

 . قبول استقالة التدريسيين في الجامعة او رفضها .١٢

 .ومساعدي رئيس الجامعة التوصية الى مجلس الجامعة بتعيين عمداء الكليات والمعاهد .١٣

 .توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بأعمال متميزة .١٤

معاقبة المقصرين بأحدى العقوبات المناسبة للموظفين والفنيين بعد ثبوت مـا يسـتوجب              .١٥

 .تلك العقوبة قانوناً باستثناء عقوبتي الفصل والعزل

 .ى الموظفين بعد استنفاذ اغراضها على وفق القانونإبطال العقوبات المفروضة عل .١٦

 ٦



التوصية الى مجلس الجامعة بشأن إبطال العقوبات المفروضة علـى التدريسـيين بعـد               .١٧

 .استنفاذ أغراضها

منح منتسبي الجامعة وتشكيالتها إجازة اعتيادية لمدة ثالثة اشهر وبراتب تام على وفـق               .١٨

 . أحكام القانون

معة أن يعهد ببعض صالحياته لمساعديه او لعمداء الكليـات او لمـن يـراه             لرئيس الجا  .١٩

 .مناسباً

  الصالحيات المالية : ٣/ ثانياً 

الموافقة على الصرف على جميع فقرات الموازنة الخاصة بالجامعة وتشكيالتها وعلـى             .١

ر وبمـا   من الصالحيات الممنوحة للسيد الوزي    % ٢٠وفق تعليمات تنفيذ الموازنة، وبنسبة      

  .  مائة مليون دينار)١٠٠٠٠٠٠٠٠( ال يزيد على 

الموافقة على الصرف ضمن مشاريع الخطة االستثمارية وحسب ما تنص عليه العقـود              .٢

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

 ).صالحية بصورة دوريةعلى ان تتم مراجعة حدود هذه ال(على ملياري دينار 

 مائة الف دينار عن     )١٠٠٠٠٠(منح المكافآت التشجيعية النقدية والعينية وبما ال يتجاوز          .٣

 .كل حالة

 .إقتراح موازنة الجامعة ورفعها الى الوزارة بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها .٤

 لجامعة ومشـاريعها  الموافقة على إحالة التعهدات والمقاوالت المختلفة الخاصة بأنشطة ا         .٥

 .وتوقيع العقود بهذا الشأن

الموافقة على شراء واستيراد المواد والتجهيزات واالجهزة الالزمة لتسيير عمل الجامعة            .٦

 .وكلياتها

منح المكافآت النقدية لغير منتسبي الجامعة لقاء ما يقدمونه من خدمات منهم في انجـاز                .٧

 خمسين الف دينار عن كـل       )٥٠٠٠٠(زيد على   العمل وتحقيق اهداف الجامعة وبما ال ي      

 .حالة

 ٧



 خمسين الف دينار عن كل حالة وعند        )٥٠٠٠٠(إهداء المواد العينية وبما ال يزيد على         .٨

 .الضرورة الواجبة

 . عن كل حالة١مليون دينار) ١(الموافقة على شطب موجودات الجامعة وبحدود  .٩

توزيع أرباح المكاتب والعيادات االستشارية في الجامعة وحسب أحكام قانون المكاتـب             .١٠

 .االستشارية الجامعية النافذة

 

                                                 
 .ع على آخر المستجدات بشأنهاينبغي مراجعة آافة هذه االرقام مع الشؤون المالية لألطال 1

 ٨



 صالحيات مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية/ ثالثاً 
آلتية لتسهيل عمل المراكز    يمارس مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الصالحيات ا       

 . :واالقسام التابعة له

 الصالحيات العلمية : ١/ ثالثاً 

 .االشراف على جميع المراكز العلمية في الجامعة واالقسام المرتبطة به .١

 .االشراف العلمي على النشاطات العلمية في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها .٢

معة ورفعها الى رئيس الجامعة لعرضها على مجلـس         إعداد خطة البحث العلمي في الجا      .٣

 .الجامعة للمصادقة

 .متابعة قضايا الطلبة العلمية والبت فيها .٤

 .إبداء الرأي في التفرغ العلمي وإيفاد التدريسيين والتوصية بشأنها الى رئيس الجامعة .٥

قة بطبيعـة عملـه   تمثيل الجامعة في االجتماعات والمؤتمرات واللجان العلمية ذات العال        .٦

 .وبتخويل من رئيس الجامعة

ومختلـف  ) الصـباحية والمسـائية   (تحديد أعداد المقبـولين فـي الدراسـات االوليـة            .٧

ورفع التوصية الالزمة لـرئيس     المعنية    وذلك بالتنسيق مع مجالس الكليات     االختصاصات

 .الجامعة

 .تسبي رئاسة الجامعةإقتراح الترشيحات للزماالت والبعثات العلمية فيما يخص من .٨

متابعة البرامج والبحوث والمؤتمرات والندوات العلمية التي تقيمها الكليـات والمعاهـد             .٩

 .ومراكز الجامعة

المصادقة على وثائق التخرج الخاصة بالطلبة وإصدار التعليمات الخاصة بشأنها علـى             .١٠

 .وفق القوانين ذات العالقة

 .ية الثقافية والفنية والرياضية في الجامعةاالشراف على النشاطات الطالب .١١

 ٩



 باستثناء لجنـة الترقيـات      تشكيل اللجان العلمية المختلفة في الجامعة ضمن اختصاصاته        .١٢

 .العلمية وفروعها

إقرار وتنفيذ برنامج التدريب الصيفي للطلبة والممارسات الميدانية للتدريسيين وخطـط            .١٣

 .عملانفتاح الجامعة على مؤسسات حقل ال

 الصالحيات االدارية : ٢/ ثالثاً 

فيما يخص ممارسة   ) عدا مكتب الوزير  (مفاتحة دوائر الدولة المختلفة بما فيها الوزارات         .١

 .تلك االختصاصات مع إعطاء نسخة من تلك المخاطبات الى مكتب رئيس الجامعة

 .اختصاصاتهالتوقيع على المعامالت التي يبت فيها رئيس الجامعة والتي تقع ضمن  .٢

 .نقل موظفي المراكز واالقسام المرتبطة به بعد التشاور مع رؤسائهم المباشرين .٣

 .لقاء قيامهم بأعمال متميزةالمرتبطين به توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة  .٤

معاقبة منتسبي االقسام المرتبطة به وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطـاع              .٥

 .١٩٩١لسنة ) ١٤(تراكي رقم االش

التوصية برفع العقوبات االنضباطية المفروضة على منتسبي االقسام المرتبطة به وفـق             .٦

لسـنة  ) ١٤(قانون اضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم        من  ) ١٣(احكام المادة   

١٩٩١. 

لمدة التزيـد عـن     ايفاد منتسبي االقسام المرتبطة به من غير التدريسيين داخل العراق            .٧

 .أيام ومنحهم مخصصات السفر وااليفاد وفق التعليمات النافذة) ١٠(

) ٣٠(منح منتسبي االقسام المرتبطة به االجازات االعتيادية براتب تام لمدة التزيد عـن               .٨

 .يوما داخل وخارج العراق

ب لمدة سـنة    التوصية بمنح منتسبي االقسام المرتبطة به االجازات االعتيادية بدون رات          .٩

 .قابلة للتجديد مرة واحدة فقط داخل وخارج العراق

منح منتسبي االقسام المرتبطـة بـه االجـازات المرضـية الصـادرة مـن االطبـاء                  .١٠

 ١٠



أيام، ومازاد عن ذلك من اللجان الطبية المختصة، ولـه حـق            ) ١٠(االختصاصيين لغاية   

 .االعتراض والطعن في هذه االجازات

 .رى يخولها اياه رئيس الجامعةاية صالحيات اخ .١١

  الصالحيات المالية : ٣/ ثالثاً 

خمسين ألف  ) ٥٠٠٠٠(منح المكافآت التشجيعية في المجاالت العلمية وبما ال يزيد على            .١

 .دينار عن كل حالة

 

 ١١



  صالحيات مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية/ رابعاً 

االدارية والمالية الصالحيات اآلتية لتسيير عمل      يمارس مساعد رئيس الجامعة للشؤون      

  . :تقع ضمن مهام واجباته األقسام المرتبطة به والتشكيالت التي

 داريةالصالحيات اال : ١/ رابعاً 

 . االشراف على جميع أقسام الجامعة .١

 .إبداء المشورة االدارية والقانونية لرئيس الجامعة .٢

اصة بتعيين الموظفين من االداريين والفنيين والتدريسيين في        إصدار االوامر االدارية الخ    .٣

 .رئاسة الجامعة والمراكز العلمية المرتبطة بها على وفق القوانين واالنظمة المعمول بها

نقل الموظفين من االداريين والفنيين بين التشكيالت االدارية التابعة لرئاسـة الجامعـة              .٤

 .وبالتشاور مع رؤسائهم المباشرين

معاقبة منتسبي االقسام المرتبطة به وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولـة والقطـاع               .٥

 .١٩٩١لسنة ) ١٤(االشتراكي رقم 

التوصية برفع العقوبات االنضباطية المفروضة على منتسبي االقسام المرتبطة بـه وفـق              .٦

لسـنة  ) ١٤(قم  من قانون اضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي ر       ) ١٣(احكام المادة   

١٩٩١. 

) ١٠(ايفاد منتسبي االقسام المرتبطة به من غير التدريسيين داخل العراق لمدة التزيد عن               .٧

 .أيام ومنحهم مخصصات السفر وااليفاد وفق التعليمات النافذة

) ٣٠(منح منتسبي االقسام المرتبطة به االجازات االعتيادية براتب تام لمدة التزيد عـن               .٨

 .وخارج العراقيوما داخل 

التوصية بمنح منتسبي االقسام المرتبطة به االجازات االعتيادية بدون راتب لمدة سنة قابلة              .٩

 .للتجديد مرة واحدة فقط داخل وخارج العراق

 ١٢



منح منتسبي االقسام المرتبطة به االجازات المرضـية الصـادرة مـن االطبـاء               .١٠

 من اللجان الطبية المختصة، ولـه حـق         أيام، ومازاد عن ذلك   ) ١٠(االختصاصيين لغاية   

 .االعتراض والطعن في هذه االجازات

 .الموافقة على تشكيل اللجان المختلفة في الجامعة ضمن اختصاصه .١١

 .توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بأعمال متميزة .١٢

 .ضمن مالك الجامعة) ينالفنيين واالداري( تغيير العناوين الوظيفية للموظفين .١٣

 .القيام بالزيارات الميدانية والتفتيشية لتشكيالت الجامعة كافة .١٤

 .االشراف العام على جميع االعمال االدارية والقانونية والمالية في الجامعة .١٥

 .تنظيم الهويات المؤقتة والدائمية ومتابعة الهويات المفقودة على مستوى الجامعة .١٦

دراسات والبحوث والنشاطات الخاصة بالجوانب االدارية والقانونية والمالية في         إقتراح ال  .١٧

 .الجامعة

فيمـا  ) عدا مكتب الـوزير   (مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة بما فيها الوزارات          .١٨

 .يخص عمل االقسام المرتبطة به

 .متابعة شؤون االقسام الداخلية وتذليل المشاكل التي تواجهها .١٩

 .التوقيع على المعامالت التي يبت فيها رئيس الجامعة والتي تقع ضمن اختصاصه .٢٠

 .الموافقة على إجازة االمومة لموظفات رئاسة الجامعة والتشكيالت التابعة لها .٢١

إحالة المتقدمين للتعيين على المالك التدريسي الى اللجان العلميـة لتحديـد صـالحيتهم               .٢٢

 .للتدريس

ة بتكليف موظفي رئاسة الجامعة والتشكيالت التابعة لها باالعمال االضافية التـي     التوصي .٢٣

 .تتطلبها مصلحة الجامعة

 .التوصية باالستغناء عن خدمات الموظفين تحت التجربة لعدم كفاءتهم .٢٤

 ١٣



 .أية صالحيات أخرى يخولها إياه رئيس الجامعة .٢٥

 الصالحيات المالية: ٢/ رابعاً 

على وفق التعليمات   ى شراء المستلزمات االدارية و االجهزة العلمية الالزمة         الموافقة عل  .١

 .النافذة

 و  و بالتنسيق مع القسم المالي    فيما يخص رئاسة الجامعة     موازنة السنوية   الاعداد مقترح    .٢

 . لعرضها على مجلس الجامعة ألقرارهارفعها الى رئيس الجامعة

متراكمة للموظفين عن خدماتهم على وفق احكـام        صرف رواتب االجازات االعتيادية ال     .٣

 .القانون

الف دينار عـن    ين   خمس )٠٠٠٥٠(منح المكافآت التشجيعية للعاملين و بما ال يزيد عن           .٤

 . كل حالة

الموافقة على منح المخصصات بكل أنواعها حسـب أحكـام القـوانين و القـرارت و                 .٥

 . معة و المراكز العلمية التابعة لهاالتعليمات المرعية فيما يخص منتسبي رئاسة الجا

اقتراح اجراء المناقالت الالزمة في مواد الموازنة ضمن الفصل الواحد و بنـاء علـى                .٦

 . وفق التعليمات النافذةاقتراح القسم المالي في الجامعة

الموافقة على االشتراك في الجرائد والمجالت و المطبوعات الرسمية و غير الرسمية و              .٧

 . التخصيصات الماليةبحدود 

الموافقة على صرف السلف المستديمة الغراض النشاط بحدود الصالحيات المخولة له و             .٨

 . الموافقة على صرف السلف االخرى طبقاً للقوانين و التعليمات الخاصة

خمسين ألف دينار عن كـل      ) ٥٠٠٠٠(اهداء االموال النقدية و العينية و بما ال يتجاوز           .٩

 . حالة الضرورةحالة و في 

 . أية صالحيات اخرى يخولها إياه رئيس الجامعة .١٠

 ١٤



 صالحيات مدير المركز/ خامساً 
 -:يمارس مدير المركز الصالحيات اآلتية

 . اإلشراف على اداء العمل في المركز و متابعة نشاطات العاملين .١

 . توزيع المهام بين الموظفين العاملين في المركز لتسيير العمل .٢

الموافقة على منح االجازات االعتيادية على ان ال تتجاوز اسبوعين و المصادقة علـى               .٣

 . االجازات المرضية

التوصية بالموافقة على االجازات االعتيادية و المرضية لما زاد على اسبوعين باإلضافة             .٤

 . الى اإلجازات الدراسية

 . التوصية بفرض عقوبة على العاملين المقصرين .٥

 . اقتراح توجيه كتب الشكر و التقدير للعاملين المتميزين والمبدعين .٦

 . التوصية بمنح عالوات الترفيع و الترقية من درجة الى اخرى للعاملين في المركز .٧

التوصية بالتعيين و التنسيب و االستغناء عن خدمات اي من العاملين في المركز علـى                .٨

 . وفق القوانين و التعليمات النافذة

 .تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات العلمية و الفنية ضمن نطاق اختصاص مركزه .٩

توزيع المهام و المسؤوليات بين منتسبي المركز و بما يساعد على تطـوير اداء العمـل        .١٠

 . وتحسينه ضمن مالك المركز المحدد

 . التوصية بايفاد منتسبي المركز داخل القطر و خارجه .١١

 . صية بمنح المخصصات المختلفة لجميع العاملين في المركزالتو .١٢

 . تقييم اداء العاملين في المركز و رفعها الى الجهات ذات العالقة .١٣

 . التعيين بعقد مؤقت للعاملين في المركز لسد النقص في المالك و لضمان سير العمل .١٤

 ١٥



عند اكمـالهم المـدة القانونيـة       التوصية بالموافقة على تثبيت موظفي المركز بوظائفهم         .١٥

 . المطلوبة

 . توقيع المراسالت التي تصدر بآسم المركز .١٦

التوصية بإناطة مهام المركز الى احد منتسبيه في حالة تمتعه باالجـازات االعتياديـة و                .١٧

 . المرضية و االيفاد

 

 صالحيات مدير القسم في رئاسة الجامعة/ سادساً 
 -: سة الجامعة الصالحيات اآلتية لتسيير عمل القسم بالشكل المطلوبيمارس مدير القسم في رئا

 . توزيع المهام بين الموظفين العاملين في القسم لتسيير العمل .١

الموافقة على منح االجازات االعتيادية على ان ال تتجاوز عشرة ايام و المصادقة علـى                .٢

 . االجازات المرضية

أيـام  ) ١٠(زات االعتيادية و المرضـية لمـا زاد علـى           التوصية بالموافقة على االجا    .٣

 . باإلضافة الى اإلجازات الدراسية

 . االشراف على اداء العمل في القسم و متابعة نشاطات العاملين .٤

 . التوصية بفرض عقوبة على العاملين المقصرين .٥

 . اقتراح توجيه كتب الشكر و التقدير للعاملين المتميزين و المبدعين .٦

 . التوصية بمنح عالوات الترفيع و الترقية من درجة الى اخرى للعاملين في القسم .٧

التوصية بالتعيين و التنسيب و االستغناء عن خدمات اي من العاملين في القسم على وفق               .٨

 . القوانين و التعليمات النافذة

ام الرسمي و ضـمن     اقتراح تكليف العاملين في القسم بالعمل االضافي خارج اوقات الدو          .٩

 . القوانين و التعليمات المنظمة لذلك

 ١٦



 .تمثيل القسم في المؤتمرات و الندوات العلمية و الفنية ضمن نطاق اختصاص قسمه .١٠

توزيع المهام و المسؤوليات بين منتسبي القسم و بما يساعد على تطوير اداء العمـل و                 .١١

 . تحسينه ضمن مالك القسم المحدد

 . ايفاد منتسبي القسم الى داخل القطر و لمدة ال تتجاوز اسبوعاً واحداًالتوصية ب .١٢

 . التوصية بمنح المخصصات المختلفة لجميع العاملين في القسم .١٣

 . تقييم اداء العاملين في القسم و رفعه الى الجهات ذات العالقة .١٤

 في المالك و لضـمان      اقتراح التعيين بعقد مؤقت للعاملين في القسم لسد حاالت النقص          .١٥

 . سرعة سير العمل

التوصية بالموافقة على تثبيت موظفي القسم بوظائفهم عنـد اكمـالهم المـدة القانونيـة                .١٦

 . المطلوبة

التوصية باناطة مهام القسم الى احد منتسبيه في حاالت تمتعه باالجـازات االعتياديـة و      .١٧

 . المرضية و االيفاد

 . له اياها مسؤوله المباشراية صالحيات اخرى يخو .١٨

 ١٧



 )المعهد(صالحيات مجلس الكلية / سابعاً 
 -: يمارس مجلس الكلية الصالحيات اآلتية لتسيير عمل الكلية و تحقيق اهدافها

 الصالحيات العلمية : ١/ سابعاً 

 . رسم سياسة الكلية بما ينسجم و السياسة العامة للجامعة و تحقيق رسالتها .١

 . قبول للدراسات االولية والعليا في اقسام الكليةاعداد خطط ال .٢

 . اعداد خطة البحث العلمي و التأليف و الترجمة ألقسام الكلية .٣

 .التوصية باستحداث األقسام أو الفروع العلمية أو دمجها أوالغائها .٤

 . التوصية باستحداث الدراسات العليا في الكلية .٥

بشأن دعوة االساتذة الزائرين والمـؤتمرات والنـدوات        النظر في خطط االقسام العلمية       .٦

العلمية وااليفادات والتفرغ العلمي واإلعارات واإلجازات داخل القطر وخارجه والتوصية          

 . بشأنها الى رئيس الجامعة الستحصال الموافقة عليها

فين على  اقرار عناوين الرسائل و االطاريح للدراسات العليا و الموافقة على تسمية المشر            .٧

 . طلبة الدراسات العليا و تسمية اعضاء لجان المناقشة

 . تسمية اعضاء لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه .٨

إعادة النظر بمناهج الدراسات العليا و االولية بشكل دوري و توزيعها علـى المراحـل                .٩

 . الدراسية

د رفعها من قبـل االقسـام والفـروع         اقرار نتائج امتحانات الدراسات العليا واألولية بع       .١٠

 . العلمية في الكلية

 . اقرار جداول االمتحانات النهائية بعد رفعها من االقسام و الفروع العلمية .١١

و رفعها  ) مدرس و استاذ مساعد   ( الترقية العلمية لعضو الهيئة التدريسية       اقرارالتوصية ب  .١٢

 ١٨



 . الى الجامعة الصدار االمر الجامعي

الـى اللجنـة    ترقية عضو الهيئة التدريسية الى مرتبة االسـتاذية          برفع معاملة    صيةالتو .١٣

جامعة والتي تتولى بدورها استكمال اجراءاتها القانونيـة         لترقيات العلمية في ال   المركزية ل 

 .ومن ثم رفعها الى رئيس الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة

ة الكلية بعد توفر المبررات المقنعة و المستندات        الموافقة على تأجيل السنة الدراسية لطلب      .١٤

 .والتوصية بشأن التأجيل للمرة الثانية،  للمرة االولى المطلوبة

و بتوصية من مجلـس     )  ستةاشهر   ٦(الموافقة على التمديد االول لطلبة الدراسات العليا         .١٥

 . القسم

 و الثالث لطلبة الدراسات العليا      التوصية الى رئيس الجامعة بالموافقة على التمديد الثاني        .١٦

 . بناء على اقتراح من مجلس القسم او الفرع العلمي في الكلية

 اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين للدراسات العليا حسب         ستعارة خدمات التوصية با  .١٧

 . الحاجة و المدة التي تحددها االقسام و الفروع

لثقافية مع الكليات المناظرة داخل القطر و خارجـه و          عقد االتفاقيات العلمية و ا    اقتراح   .١٨

 .رفعها الى الجامعة للمصادقة عليها

التوصية الى رئيس الجامعة بمنح الشهادات العلمية للمتخرجين فـي الدراسـات             .١٩

 .االولية والعليا لكل االختصاصات الموجودة في الجامعة

 الصالحيات االدارية : ٢/ سابعاً 

كلية للعام الدراسي القادم في النصف الثاني من السنة الدراسية الحالية في            اعداد مالك ال   .١

 . ضوء اقتراح العميد و مجالس االقسام و الفروع

 . عناوين الفنيين و االداريين ضمن المالك المصدق للكليةالموتفقة على تغيير .٢

 . اعادة النظر بمالك الكلية بصورة دورية .٣

 . ى اداء مهماته العلمية و االدارية و التربويةتشكيل لجان تساعده عل .٤

 ١٩



 . فرض العقوبات االنضباطية على الطلبة .٥

التوصية بمعاقبة التدريسيين والموظفين بأحدى العقوبات جـراء مخـالفتهم للقـوانين و              .٦

 . التعليمات النافذة

2 فاذ اغراضهاالتوصية بابطال العقوبات المفروضة على التدريسيين و الموظفين بعد استن .٧

. 

التوصية بإحالة ايّ من منتسبي الكلية الى المحاكم المختصة نتيجـة لمخـالفتهم احكـام                .٨

 . القانون

عند بلوغهم السن القانوني لمدة     ) ذ مساعد استا، استاذ  (التوصية بتمديد خدمة التدريسيين      .٩

 .عام واحد وتجدد لثالث مرات كحد اقصى

 لمنتسبي الكلية كافة    خارج العراق الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من         .١٠

على ان تكون تلك التقارير مستوفية للضوابط و االحكام الواردة فـي نظـام االجـازات                

 .  و تعديالته١٩٥٩  لسنة٧٦المرضية ذي الرقم 

  الصالحيات المالية : ٣/ سابعاً 

اقتراح خطة الموازنة السنوية و خطة االستيراد و الخطة االستثمارية للكلية و رفعها الى               .١

رئيس الجامعة لتوحيدها مع خطط الكليات و المعاهد االخرى ورفعها الى مجلس الجامعة             

 . للمصادقة عليها

 . ر الحسابات الختامية للكليةالتوصية للجامعة باقرا .٢

مراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية الخاص بالكليـة و مناقشـته و ابـداء الـرأي فـي                   .٣

  .هالمالحظات الواردة في

صالحية توزيع التخصيصات المالية الالزمة بين االقسام العلمية و بالتنسيق مـع السـادة               .٤

 . رؤساء األقسام العلمية

 . لية أو المعهد بعض الصالحياتتخويل عميد الك .٥
                                                 

 .هذه الفقرات تتناقض مع قانون اضباط موظفي الدولة الذي خول العميد هذه الصالحيات باعتباره رئيس الدائرة 2

 ٢٠



 )المعهد(صالحيات عميد الكلية / ثامناً 
 يمارس عميد الكلية او المعهد الصالحيات اآلتية لتسيير أعمال الكلية أو المعهد و تنفيذ اهدافها

:- 

 الصالحيات العلمية : ١/ ثامناً 

 -:يمارس عميد الكلية الصالحيات العلمية اآلتية

 . لس الجامعة فيما يتعلق بالكليةتنفيذ قرارات مج .١

 . ادارة الكلية من الناحية العلمية و االدارية و التربوية و الثقافية و المالية .٢

 . متابعة سير التدريسات االولية و العليا في الكلية .٣

 ترؤس مجلس الكلية والهيئات العلمية فيها ورفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة .٤
. 

 .  التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكليةاعداد .٥

 . المصادقة على توصيات مجالس االقسام و الفروع .٦

 . االشراف العلمي و االداري على نشاطات االقسام العلمية و المكتب االستشاري .٧

 . التوصية بتعيين رؤساء األقسام العلمية و معاوني العميد .٨

يمات و االنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلميـة و التربويـة و             تطبيق جميع التعل   .٩

 . القرارات الصادرة من مجلس الكلية

 . دعوة مجلس الكلية لالنعقاد في جلسات استثنائية .١٠

 . تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار االوامر االدارية الخاصة بها .١١

 . و لجان طبع االسئلة االمتحانيةتشكيل اللجان االمتحانية للكلية  .١٢

 تقويم االداء السنوي إلعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رئيس القسم او الفرع العلمي .١٣

 ٢١



. 

 . تمثيل الكلية في االجتماعات و الندوات .١٤

 الصالحيات االدارية : ٢/ ثامناً 

 -:يمارس عميد الكلية الصالحيات االدارية اآلتية

 الهيئة التدريسية و الموظفين و الفنيين و االداريـين و مـنح العـالوات               ترفيع اعضاء  .١

 ومن خالل لجنـة     السنوية لهم على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية          

  .تشكل لهذا الغرض

توقيع عقود استخدام التدريسيين و الخبراء و الفنيين العرب و االجانب و وضع شـروط              .٢

 .كذلك انهاء خدماتهم وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة استخدامهم و 

 عـراق ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الموظفين االداريين و العمال داخـل ال              .٣

يوما الغراض علمية او الغراض  تدريب الطلبة او الغرض اخـرى            ) ٣٠(ثالثين  لمدة  

ساسية ومنحهم مخصصات االيفاد المقررة والتوصـية       تقتضيها مصلحة الكلية ومهامها اال    

 بايفادهم الى خارج القطر لالغرض المذكورة حسب التعليمات النافذة

 وما بمستواها )الماجستير والدكتوراه(التوصية بنقل حملة الشهادات العليا  .٤

في كل  ) ءعدا الجهات العليا ومكاتي السدة الوزرا     (مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة       .٥

ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية والتربوية ضمن اختصاص الكلية عدا مـايتعلق           

 .فيها بسياسة الجامعة

الموافقة على االستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة وعلـى وفـق قـانون                .٦

 .الخدمة الجامعية 

ى وفق احكام المواد المختصة في قـانون        قبول استقالة الموظفين الفنييين واالداريين عل      .٧

الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولةان وجدت وكـذلك مـن               

 ).١٩٨٨ لسنة ١١٧م ق ن (براءة ذممهم حسب االصول عدا التدريسيين

 ٢٢



ـ               .٨ رع الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبـل القسـناو الف

 .المختص ومجلس الكلية ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك

الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين االخرين كافة الى خارج العراق خالل السـنة              .٩

للتمتـع باالجـازات    ) في الحاالت الضرورية  غير المخلة بالعملية التدريسـية        (الدراسية  

افقة على سفر المذكورين خالل العطل الدراسية     االعتيادية حسب احكام القانون وكذلك المو     

بشرط مرعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجـامعي بالنسـبة لالنفكـاك           )الربيعية والصيفية   (

 .والمباشرة

صرف رواتب االجازات االعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خـدمتهم             .١٠

من المـادة   ) ه(يوما على وفق احكام الفقرة    ) ١٨٠(الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد      

 المعدل وتعليمـات الخدمـة      ١٩٧٦لسنة  ) ١٤٢(من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم       )٩(

 وكذلك صرف رواتب االجازات االعتيادية للمـوظفين        ١٩٧٩لسنة  ) ٣(الجامعية بعددها   

 .مات المرعيةالفنيين واالدارين المحالين على التقاعد والضمان االجتماعي والتعلي

 لمنتسبي الكلية كافة    داخل العراق الموافقة على قبول التقارير الطبية الصادرة من         .١١

على ان تكون تلك التقارير مستوفية للضوابط و االحكام الواردة فـي نظـام االجـازات                

 . و تعديالته١٩٥٩ لسنة ٧٦المرضية ذي الرقم 

ة من الفنيين و االداريين و على وفـق  توجيه كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الكلي       .١٢

 .خمسة عشر يوما) ١٥(ويترتب على ذلك قدم لمدة  احكام القوانين و االنظمة النافذة

وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي        كلية  معاقبة منتسبي ال   .١٣

 .١٩٩١لسنة ) ١٤(رقم 

 وفـق احكـام   كليةمنتسبي ال   على التوصية برفع العقوبات االنضباطية المفروضة     .١٤

 .١٩٩١لسنة ) ١٤(من قانون اضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم ) ١٣(المادة 

يومـا  ) ٣٠( االجازات االعتيادية براتب تام لمدة التزيد عـن          كليةمنح منتسبي ال   .١٥

 .داخل وخارج العراق

ون راتب لمـدة سـنة قابلـة         االجازات االعتيادية بد   كليةالتوصية بمنح منتسبي ال    .١٦

 ٢٣



 .للتجديد مرة واحدة فقط داخل وخارج العراق

أخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بـدون عـذر مشـروع مـن التدريسـيين                .١٧

والموظفين الفنيين واإلداريين وإصدار األوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء           

لتعليمات الصادرة بموجبهـا مـع مراعـاة        مدة اإلخطار حسب أحكام القوانين المرعية وا      

أشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مـع الدولـة               

التخاذ اإلجراءات بشأن تسوية تلك االلتزامات حسب تعهداتهم وعقـودهم الموقعـة مـع              

 . الجامعة او الدوائر األخرى 

الفنين واإلداريين في الحاالت التي تسـتوجب       تغيير عناوين الموظفين      بالتوصية   .١٨

ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في مالك الكليـة بشـرط مراعـاة                

 . الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشان تغيير العناوين 

أحالة الموظفين والفنيين واإلداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين            .١٩

 ١٩٦٦لسنة  )٣٣(لعمر بالشرط المذكور طبقا ألحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم           من ا 

 . المعدل 

 حسب مقتضى الحاجة    اتحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسمي        .٢٠

 . وطبيعة العمل في الكلية 

على وفق  منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين واالداريين          .٢١

 . أحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية 

أجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد التنسـيق بـين               .٢٢

المالك بنسـخة مـن األمـر       / ة التخطيط والمتابعة    بشع/ الكليتين على ان تزود الجامعة      

 . ك حسب األصول اإلداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجالت المال

 .  منح األجازات للمنتسبي الكلية خالل العطلة الربيعية  .٢٣

 .  الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية  .٢٤

  الصالحيات المالية : ٣/ ثامناً 

منح المخصصات بكافة انواعها وعلى وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط              .١

 ١٧٦بل السلطة المختصة ووفق احكام قانون الخدمة الجامعة ذي الرقم           الصادرة بها من ق   

 .  المعدل١٩٧٦لسنة 

 ٢٤



الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات االخرى و المجـالت و               .٢

 . الكتب حسب التشريعات المعمول بها

ب و التدريس داخـل     الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدري           .٣

ن المناقشـة   الكلية و االشراف على الرسائل و االشتراك في لجان االمتحان الشامل و لجا            

 .حسب التشريعات النافذة

الصرف على جميع فصول ومواد موازنة الكلية وبحدود الصالحيات الواردة في قـانون             .٤

ذلـك القـانون فتكـون      تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي وفي حالة عدم ورودها فـي            

عشرة ماليين دينار عراقي عـن كـل        ) ١٠٠٠٠٠٠٠(صالحياته في الصرف لحد مبلغ      

 .حالة

الموافقة على االلتزام واحالة التعهدات و المقاوالت المختلفة الخاصـة بتسـيير انشـطة               .٥

 . اعاله) ٤(الكلية التعليمية و بحدود الصالحيات الواردة في الفقرة 

رار الكشوف االضافية الخاصة بجميع االعمال او التعهدات الواردة فـي           منح المدد و اق    .٦

 . اعاله ) ٥ و ٤(الفقرتين 

اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريهـا الشـعب الهندسـية او المكاتـب                 .٧

االستشارية المختصة الخاصة بالتوسعات او االضافات في ابنيـة و منشـآت الكليـة او               

 . توابعها

لموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة السباب غير االهمال المتعمد و لحـد               ا .٨

 . وذلك من خالل تشكيل لجان الشطب)مليون دينار( مبلغ 

منح المكافأة المالية والعينية للعاملين وغير العاملين في الحاالت والمناسبات التي تقتضي             .٩

خمسين الف دينار عن كـل       ) ٥٠٠٠٠(تجاوز مبلغ   التكريم او التحفيز والتشجيع بما ال ي      

حالة على ان تراعى أحكام القوانين واألنظمـة والتعليمـات المرعيـة وشـروط تـوفر                

 . التخصيصات المالية 

 ٢٥



  صالحيات معاون العميد للشؤون العلمية/ تاسعاً 
في الكلية أو   يمارس معاون عميد الكلية أو المعهد الصالحيات اآلتية لتسهيل عمل شؤون الطلبة             

 -: المعهد

 . تنظيم جداول االمتحانات النهائية وبالتنسيق مع األقسام العلمية .١

تنظيم جداول الدروس األسبوعية وبالتنسيق مع األقسام العلمية وعلى ضـوء القاعـات              .٢

 . الدراسية بما يضمن حسن سير التدريسات في الدراسات العليا

سبوعية المعّدة لهذا الغرض بما يضمن تغطية جميع        اإلشراف على سجل المحاضرات األ     .٣

 . الساعات المقررة لكل مادة وحسب التعليمات المعمول بها في هذا الخصوص

 . متابعة دوام طلبة الدراسات العليا وانضباطهم وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها .٤

سـام العلميـة وتوحيـدها      تدقيق طلبات القبول في الدراسات العليا بعد ورودها من األق          .٥

 . ورفعها إلى رئاسة الجامعة

تدقيق حاالت االنتقال للدراسات العليا من الجامعات األخرى إلى الدراسات العليـا فـي               .٦

 .الكلية واحالتها على األقسام العلمية المختصة للنظر فيها ومخاطبة الجهات ذات العالقة

 الزمنية وتفرغهم للدراسـة وفـق األنظمـة         متابعة طلبة الدراسات العليا من حيث المدد       .٧

 . والتعليمات

المشاركة في اجتماعات لجان الدراسات العليا في الكلية عند دعوته من قبلهـا لمناقشـة                .٨

 .أمور الدراسات العليا حسب اختصاص األقسام بما يضمن حسن األداء

د المناقشـة وتهيئـة     إعداد بيان مناقشة طالب الدراسات العليا قبل أسبوع واحد من موع           .٩

 . محاضر لجان المناقشة وتدقيقها ورفعها إلى مجلس الكلية

 . اإلشراف على إعداد اإلحصائيات السنوية والخاصة بالدراسات العليا في الكلية .١٠

 . تسليم الدفاتر االمتحانية وتسلُّمها وفق القواعد المعمول بها .١١

 ٢٦



 قبل لجان الدراسات العليا في األقسام العلميـة         إعالن نتائج االمتحانات بعد إقرارها من      .١٢

 . وحسب االختصاص

تزويد األقسام العلمية بالدرجات وفق نموذج معد لهذا الغرض إلقرارها من قبل لجـان               .١٣

 . الدراسات العليا

التنسيق مع االقسام العلمية بشأن تسليم األسئلة االمتحانية وللدورين األول والثاني وذلك             .١٤

 .هو معمول به في الدراسات األوليةوفق ما 

مخاطبة الدوائر الرسمية في كل ما يتعلق بسيرة طالب الدراسات العليا بدءاً من تسجيله               .١٥

 . وحتى تخرجه

قسم الدراسات العليا في كل ما يتعلق بسيرة طالب الدراسـات           / مخاطبة رئاسة الجامعة     .١٦

 . العليا

صال موافقاتها األصولية بشأن المحاضرين بعد تحديد       مخاطبة الدوائر الرسمية في استح     .١٧

 . أسمائهم ودوائرهم من قبل القسم العلمي المختص

التوقيع على استمارات العالوات السنوية والترفيع الخاصة بموظفي الدراسـات العليـا             .١٨

 . المباشربصفته الرئيس 

  ما يتعلق بهذه الصالحياتمخاطبة الدوائر الرسمية والمؤسسات كافة عدا الوزارات بكل .١٩
. 

 اإلشراف على سير العمل في شعبة التسجيل وتوزيع العمل بين موظفيها ومراقبة دوامهم .٢٠
. 

التوقيع على استمارات الترفيع والعالوة السنوية الخاصة بموظفي التسـجيل باعتبـاره             .٢١

 .الرئيس المباشر

لمدة ثالثة زات االعتيادية التي يستحقونها      اإلجا المرتبطين به  نموظفيالالموافقة على منح     .٢٢

 .  مع مراعاة نصوص القوانين واألنظمة المرعيةعراقداخل الايام كحد اقصى 

التوقيع على المراسالت الخاصة بالطلبة العراقيين والعرب واألجانب مع الدائرة المعنية            .٢٣

 ٢٧



  . األخرىبشؤون تسجيل الطلبة في الجامعة وكليات الجامعة والجهات الرسمية

تنظيم قوائم بقبول الطلبة الجدد وحسب الحروف الهجائية وتسـجيلهم وتـوزيعهم علـى           .٢٤

 .علميةالشعب بالتنسيق والتعاون مع االقسام ال

تنظيم الوثائق وتدقيقها وكذلك الدرجات والوحدات الدراسية والمقررة ومتابعة متطلبـات            .٢٥

 . الدراسة التحضيرية لجميع المراحل الدراسية

تسجيل درجات الطلبة الفصلية وتهيئة السجالت الخاصة بالدرجات واالحتفاظ بها بعـد             .٢٦

 . تسلمها من لجنة االمتحانات

  .التوقيع على الكتب التي تتضمن إحالة الطلبة إلى المراكزالصحية والمستشفيات .٢٧

ة بأسماء الطلبة   يابات الطلبة وإدخالها في السجالت وتنظيم جداول فصلي       شراف على غ  اال .٢٨

وعدد غيابات كل منهم ونشرها في لوحة اإلعالنات وإنذار الطلبـة المتجـاوزين الحـد               

 . القانوني للغيابات بالتعاون والتنسيق مع األقسام العلمية في الكلية

 . تنظيم خالصة وافية عن الطلبة الراسبين والتاركين والمفصولين .٢٩

 . التوقيع على هويات الطلبة .٣٠

اإلشراف على شؤون الطلبة الثقافية واالجتماعية والرياضـية بالتنسـيق مـع اللجنـة               .٣١

 . االتحادية لالتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية

 . تهيئة كل ما يتعلق باالمتحانات الفصلية والنهائية .٣٢

 .تطبيق تعليمات الزي الموحد للطلبة واتخاذ العقوبات االنضباطية بحق المخالفين .٣٣

 اإلشراف على تنفيذ التعليمات االمتحانية التي أقرتها الجهات العليا في الوزارة والجامعة .٣٤
. 

اإلشراف على طبع ما يحتاجه الطلبة من استنساخ وتصوير فيما يخص دراستهم وبعـد               .٣٥

 . موافقة رئيس القسم المختص

 . ة بهتوزيع أو منح بعض من هذه الصالحيات لموظفي الشُعب المرتبط .٣٦

 ٢٨



 . التوقيع على كل ما يتعلق بممارسة هذه الصالحيات .٣٧

الموافقة على الصرف في القضايا التي تخص الشؤون العلمية والطالبية أو الدراسـات              .٣٨

عشرين ألف دينار في كل قضية وبشرط تـوفر االعتمـاد المـالي             ) ٢٠٠٠٠(العليا لحد   

 . الالزم في الموازنة السنوية للكلية

افقة على صرف األجور والمخصصات والمكافـآت الخاصـة بطلبـة الدراسـات             المو .٣٩

الجامعية األولية والعليا العراقيين منهم والعرب واألجانب وحسبما تقره القوانين واألنظمة           

 . والتعليمات النافذة

الموافقة على شراء الكتب والمجالت والدوريات الخاصة لمكتبة الكلية ولحـد عشـرين              .٤٠

 .  عند توفر التخصيص المالي منهانسخة لكل

منح المكافآت المالية أو العينية لمنتسبي الشعب اإلدارية والعلمية التابعة إلدارته بحـدود              .٤١

 .عشرة آالف دينار عن كل حالة بشرط توفر التخصيص المالي) ١٠٠٠٠(

اتب الطباعية  الموافقة على طبع االطاريح والرسائل الجامعية والتقارير والبحوث في المك          .٤٢

الخارجية في حالة عدم توفر اإلمكانية الذاتية لدى الكلية وصرف المبالغ المتحققة عليهـا              

 . وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة النافذة

 .إصدار األوامر اإلدارية الخاصة بفصل الطلبة بسبب الغياب والغش .٤٣

النسبة المسموح بها من طلبـة       الغياب لمن يتجاوز     بسبباقتراح إصدار قرارات الفصل      .٤٤

 . القسم والفرع على وفق التعليمات النافذة على أن تقترن بمصادقة مجلس الكلية 

 رسوب الطلبة بالغياب او عند تقصيرهم او مخـالفتهم  او إصدار األوامر اإلدارية بتنبيه      .٤٥

 . لألنظمة والتعليمات 

ضرات من قبل المنتسبين او المحاضـرين        بإلقاء المحا  الخاصة إصدار األوامر اإلدارية     .٤٦

وفتح السجالت او االستمارات الخاصة بهـا مـع         ) بالتنسيق مع عمادة الكلية     (الخارجين  

تدقيقها على وفق األوامر اإلدارية الصادرة بشأنها ومتابعة صرفها من قبل أمانـة القسـم             

 . بالتنسيق مع القسم المالي في الكلية 

 ٢٩



 العميد للشؤون االدارية و الماليةصالحيات معاون / عاشراً 

  -: يمارس معاون عميد الكلية او المعهد الصالحيات اآلتية لتسهيل أعمال الشعب التابعة له

 الصالحيات االدارية : ١/ عاشراً 

تنسيب اعمال الموظفين االداريين و الفنيين في شعب الكلية كافة على وفـق متطلبـات                .١

 . ين تلك الشعب بما يضمن مصلحة الكلية و احتياجاتهاالعمل في الكلية و توزيعهم ب

الموافقة على منح االجازات االعتيادية للفنيين و االداريين و المتعاقدين مـن منتسـبي               .٢

 .الكلية للتمتع بها داخل العراق و خارجه

توجيه كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الكلية من الفنيين و االداريـين و علـى               التوصية ب  .٣

 . ق احكام القوانين و االنظمة النافذةوف

اجراء التنقالت الضرورية في المالك االداري في الكليـة و علـى وفـق مقتضـيات                 .٤

 . المصلحة العامة و بالتنسيق مع عمادة الكلية و رؤساء األقسام العلمية فيها

فية و  التوقيع على اصدار االوامر الخاصة بمنح االجازات االعتيادية و العطـل الصـي             .٥

 . المكافآت المقررة قانوناً لمن يحال على التقاعد من منتسبي الكلية

التوقيع على استمارات العالوات السنوية و الترفيعات الخاصة بالموظفين االداريـين و             .٦

 .الفنيين

 . التوصية باحالة منتسبي القسم الى التحقيق على وفق قانون انضباط موظفي الدولة .٧

. 

  الصالحيات المالية : ٢/ عاشراً 

منح المكافآت النقدية و التشجيعية لمنتسبي الكلية مـن المتميـزين و بمـا ال يتجـاوز                  .١

 . عند توفر التخصيص الماليعشرة االف دينار في كل حالة) ١٠٠٠٠(

الموافقة و الصرف على سلف االيفـاد للتدريسـيين و الفنيـين و االداريـين               التوصية ب  .٢

 ٣٠



 .  القطر و للفترات المناسبة النجاز المهمةلمنتسبي الكلية داخل

الموافقة على منح التخصيصات المهنية و الهندسـية و بـدل العـدوى و المخـاطر و                  .٣

 . المخصصات االخرى المقررة و على وفق القوانين و االنظمة و التعليمات

 ٣١



 صالحيات رئيس القسم والفرع العلمي/ حادي عشر 
  -:مي الصالحيات اآلتيةيمارس رئيس القسم والفرع العل

  الصالحيات العلمية : ١/ حادي عشر 

استضافة المحاضرين الخارجيين إللقاء محاضرات في موضوعات محددة علـى طلبـة             .١

 . الدراسات األولية والعليا واقتراح المكافآت المناسبة وعلى وفق الضوابط المالية

 . علق بقسمهتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلية فيما يت .٢

إدارة القسم أو الفرع من النواحي العلمية واإلدارية والتربوية والثقافية والمالية والفنيـة              .٣

 . وشؤون الطلبة

اإلشراف على سير التدريسات وأساليب التدريس وعلى قيام أعضاء الهيئـة التدريسـية              .٤

 . بواجباتهم

 .طات القسم أوالفرع ورفعها إلىالعميدإعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشا .٥

 . إعداد برامح تدريب الطلبة .٦

 . توجيه الرسائل الجامعية وفق حاجات القطر التنموية .٧

 . التوصية بتعيين مقرر القسم ووكيله عند غيابه .٨

 . تشكيل اللجنة االمتحانية في القسم .٩

 القسم أو الفروع العلمية بعد موافقـة        ترشيح طلبة الدراسات العليا المتقدمين للدراسة في       .١٠

 . مع ضوابط القبول المعمول بها في الجامعة" اللجنة العلمية وانسجاما

التوصية بإضافة المناهج الدراسية المقررة لطلبة الدراسات العليا أو حذفها أو تحويرهـا              .١١

بمصـادقة  وبما يؤدي إلى تعزيز المستوى العلمي ويواكب التطورات على أن يقترن ذلك             

 . مجلس الكلية

 ٣٢



 .عرض البحوث على اللجان العلمية ألغراض التعضيد والترقية .١٢

توزيع الطلبة على المواقع التدريبية وتوزيع اإلشراف عليه بين منتسبي القسم وإصـدار              .١٣

 . األوامر االدارية الالزمة لذلك

محاضرات اإلضافية علـى    اقتراح إصدار األوامر اإلدارية الخاصة بالتفرغ الجامعي وال        .١٤

 .مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجلس الكلية" وفق الحاجة الفعلية وانسجاما

  .اإلشراف على الشؤون العلمية للطلبة لمختلف مراحل الدراسة .١٥

 . اقتراح الخبراء للنظر في الترقيات العلمية لتدريسيي القسم .١٦

قيام بالمهمات التدريسية وحسب الحاجة إلى ذلـك بغـض          تكليف أيّ من التدريسسين لل     .١٧

 . النظر عن السقف المحدد من قبل الجهات األعلى

الموافقة على قيام أعضاء الهيئة التدريسية بإلقاء المحاضرات في البرامج التدريسـية أو              .١٨

 . الدراسية لألقسام األخرى

ركة في اللجـان الفنيـة واإلداريـة        الموافقة على ترشيح أعضاء الهيئة التدريسية للمشا       .١٩

 . والعلمية

توجيه االستفسارات ألعضاء الهيئة التدريسية في حالة تغيبهم أو تأخرهم عـن دخـول               .٢٠

 . المحاضرات ومساءلتهم

 . رئاسة اللجنة العلمية في القسم .٢١

لعراقيـة  مفاتحة األقسام العلمية في الجامعة واألقسام العلمية المناظرة فـي الجامعـات ا             .٢٢

األخرى وهيئة المعاهد الفنية فيما يتعلق بالشؤون العلمية والتدريسية أو انتقاء المحاضرين            

 . واستحصال الموافقة الالزمة على االستفادة من خدماتهم على أن تعلم عمادة الكلية بذلك

اله مفاتحة الدوائر والمؤسسات الحكومية األخرى لألغراض نفسها الواردة في الفقرة أع           .٢٣

 .على أن تعلم عمادة الكلية بذلك

إصدار األوامر اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بشؤون القسم العلمية بعد استحصال موافقـة              .٢٤

 ٣٣



 . العمادة عليها على وفق صالحيتها العلمية

مناقشة المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تبديلها وتعـديلها وحسـب             .٢٥

 . ي للكتاب المنهجيالعمر الزمن

 . تحديد احتياجات القسم من التدريسيين والفنيين واإلداريين .٢٦

 . اقتراح األعداد والشروط الخاصة للقبول في القسم العلمي وحسب الطاقة االستيعابية .٢٧

التوصية بإقرار النتائج النهائية لطلبة القسم ومتابعة الطلبة في كل مـا يتعلـق بسـيرهم       .٢٨

 . الدراسي

 . توزيع الدروس على أعضاء الهيئة التدريسية في القسم العلمي .٢٩

  الصالحيات اإلدارية : ٢/ حادي عشر 

التوقيع على استمارة العالوة السنوية والترفيع في حقل الرئيس المباشر لمنتسبي القسـم              .١

 . كافة والتوصية بمنحهم العالوات والترفيع

سبي القسم أو الفرع وكذلك لمن هم مـن خارجـه فـي             توجيه كتب الشكر والتقدير لمنت     .٢

 . حاالت األداء المتميز

 . التوصية بمنح الزماالت واإلجازات الدراسية لمنتسبي القسم .٣

توزيع الواجبات على منتسبي القسم أو الفرع على وفق ما تمليه مصلحة القسم العلميـة                .٤

 . وإصدار األوامر االدارية بذلك

 . م لالنعقاد في جلسات استثنائية عند الضرورةدعوة مجلس القس .٥

التوصية بإصدار قرارات الفصل بسبب الغياب لمن يتجاوز النسبة المسموح بهـا مـن               .٦

 . طلبة القسم او الفرع وعلى وفق التعليمات النافذة

اصدار اوامر التنبيه ورسوب الطلبة بالغيابات اوعند تقصـيرهم ومخـالفتهم لالنظمـة              .٧

 . توالتعليما

 ٣٤



اصدار االوامر االدارية الخاصة بالقاء المحاضرات من قبل المنتسبين او المحاضـرين             .٨

وفتح السجالت أو االستمارات الخاصة بهـا مـع         ) بالتنسيق مع عمادة الكلية   (الخارجيين  

تدقيقها على وفق األوامر االدارية الصادرة بشأنها ومتابعة صرف اجورها من قبل أمانة             

  .  مع القسم المالي في الكليةالقسم بالتنسيق

  الصالحيات المالية : ٣/ حادي عشر 

  -:يمارس رئيس القسم الصالحيات المالية اآلتية

 . التوصية بالمساعدة المالية للطلبة المحتاجين من ذوي السلوك الحسن .١

) ٥٠٠٠(منح المكافآت المالية لمنتسبي القسم او الفرع و لغيرهم على ان ال تزيد عـن                 .٢

خمسة االف دينار لكل حالة وبحدود التخصيصات المالية والصرف على فقرات ومـواد             

 . عن كل حالة في القسم لتوفيراحتياجات القسم) مائة ألف دينار(الموازنة بحدود

التوصية باستيراد جميع المواد و االجهزة و اللوازم المختبرية و التطبيقية مـن خـارج                .٣

 . مصدقة للقسم و عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرضالقطر و حسب االعتمادات ال

 . شراء الكتب و الدوريات من داخل القطر ضمن االعتماد المرصد .٤

 ٣٥



 صالحيات مجلس القسم العلمي/ ثاني عشر 
يتألف مجلس القسم من رئيس القسم ومقرري الدراسات العليا واالولية ورؤساء الفروع في االقسام              

مكن اضافة عدد من التدريسيين من ذوي المراتـب العلميـة العليـا             وي، التي تحتوي على فروع     

ويمـارس  . سبعة اعضاء ) ٧(والتخصصات المختلفة بحيث ال يقل عدد اعضاء مجلس القسم عن           

 :مجلس القسم الصالحيات والواجبات التالية

 ٠مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية  .١

 وأساليب التدريس وتطويرها وعلى قيـام أعضـاء         األشراف على سير للتدريسات    .٢

الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم اآلخرين بواجباتهم وعلى الشؤون العلميـة للطلبـة             

 ٠في مختلف مراحل الدراسة عن طريق اإلشراف العلمي والعملي المستمر عليهم

 ٠ية بهامناقشة التأليف وأعداد البحوث من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والتوص .٣

متابعة تنفيذ هيكل عضو الهيئة التدريسية وفق قانون الخدمة الجامعية  والتعليمـات              .٤

 ٠المعمول بها 

القيام بتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات العلمية الخاصة          .٥

 ٠بالقسم 

ـ             .٦ ق بالشـؤون   متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية واللجنة القطاعية في كل مـا يتعل

 ٠العلمية للقسم

 ٠اقتراح الشروط الخاصة للقبول في القسم .٧

مناقشة ودراسة ورفع التوصية لمجلس الكليـة حـول القضـايا المتعلقـة بترقيـة                .٨

 ٠التدريسيين 

 ٠اقتراح حاجات القسم من أعضاء الهيئة التدريسية وللفنيين واإلداريين  .٩

 ٠السفرات العلمية وتنظيمها القيام باإلجراءات الخاصة بإقامة  .١٠

 ٠تشكيل اللجان الدائمية والمؤقتة العلمية والتربوية وفقاً لحاجاته  .١١

اقتراح تعديل المناهج الدراسية ومفردتها في ضوء توصـيات أعضـاء الهيئـة              .١٢

 ٠التدريسية 

توزيع المواد الدراسية والوحـدات الفصـلية علـى أعضـاء هيئـة التـدريس                .١٣

 والمحاضرين 

 ٣٦



إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم واقتراح السـبل الكفيلـة              .١٤

إلنجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية المؤلفة والمترجمة واالهتمام ببحـوث          

 ٠الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها 

ليـة مـع    التوصية باقرار النتائج النهائية لطلبة القسم قبل أحالتها الى مجلـس الك            .١٥

 ٠التوصيات للبت فيها 

التوصية بتفرغ عضو الهيئة التدريسية وفقاً لقانون الخدمـة الجامعيـة وحسـب              .١٦

 ٠حاجات القسم 

 ٠التوصية بأقامة الدورات التأهيلية والتدريبية  .١٧

 ٠اقتراح احتياجات القسم من المواد واألجهزة  والمعدات والكتب .١٨

 ٠لزائرين العرب واألجانب التوصية بدعوة األساتذة ا .١٩

 ٠تسمية أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاءه وفقاً لحاجة القسم  .٢٠

 ٠تخويل بعض صالحيته الى رئيس القسم  .٢١
 

 

 

 

 

 ٣٧


