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 -:ميارس عميد الكلية الصالحيات االدارية االتية 

ة و منح ترفيع اعضاء اهليئة التدريسية و الباحثني و املوظفني و الفنيني و االداري .1

 . العالوات السنوية هلم على وفق احكام القوانني و القرارات و التعليمات املرعية

                            توقيع عقود استخدام التدريسيني و الباحثني و اخلرباء و الفنيني العرب  .2

وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم على وفق شروط و واألجانب

 .العقد و القرارات و التعليمات النافذة

ايفاد منتسيب الكلية كافة من التدريسيني و الباحثني و املوظفني االداريني و  .3

تدريب  ألغراضعلمية او  ألغراض( يوما 60العمال داخل القطر ملدة ستني )

اخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها االساسية و منحهم  ألغراضالطلبة او 

 لألغراضاىل خارج القطر  بإيفادهمخمصصات االيفاد املقررة و التوصية 

 .املذكورة و حسب التعليمات

 . التوصية بنقل محلة الشهادات العليا ) املاجستري و الدكتوراه ( و ما مبستواها .4

مفاحتة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة ) عدا اجلهات العليا و مكاتب السادة  .5

الكلية من النواحي العلمية و الرتبوية ضمن  بأمورالوزراء ( يف كل ما يتعلق 

 . اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة اجلامعة

                ائر الدولة املوافقة على االستعانة خبدمات التدريسيني و الباحثني من قبل دو .6

 .على وفق قانون اخلدمة اجلامعيةو



قبول استقالة املوظفني الفنيني و االداريني على وفق احكام املواد املختصة يف  .7

من ايفائهم بالتزامات جتاه الدولة ان  التأكدقانون اخلدمة املدنية النافذ بعد 

 117وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب االصول عدا التدريسيني )م ق ن 

 .(1988لسنة 

املوافقة على تفرغ التدريسيني بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او  .8

 . الفرع املختص و جملس الكلية و منحهم املخصصات املقررة لقاء ذلك

املوافقة على سفر التدريسيني و املوظفني االخرين كافة اىل خارج العراق خالل  .9

السنة الدراسية ) يف احلاالت الضرورية غري املخلة بالعملية التدريسية ( للتمتع 

االعتيادية حسب احكام القانون و كذلك املوافقة على سفر املذكورين  باإلجازات

صيفية ( بشرط مراعاة املواعيد املثبتة خالل العطل الرمسية ) الربيعية و ال

 . بالتقويم اجلامعي بالنسبة لالنفكاك و املباشرة

صرف رواتب اإلجازات االعتيادية للتدريسيني من احملالني على التقاعد عن  .10

( يوما على وفق احكام 180خدماتهم اجلامعية و غري اجلامعية املرتاكمة حلد )

( 1976( لسنة )142قانون اخلدمة اجلامعية ذي الرقم ) ( من 9الفقرة )هـ( من املادة )

و كذلك صرف   1979( لسنة 3املعدل و تعليمات اخلدمة اجلامعية بعددها )

رواتب االجازات االعتيادية للموظفني و االداريني احملالني على التقاعد و الضمان 

 . االجتماعي و التعليمات املرعية

لرمسي بدون عذر مشروع من التدريسيني و املوظفني اخطار املتغيبني عن الدوام ا .11

الفنيني و االداريني و اصدار االوامر باعتبارهم مستقيلني من وظائفهم بعد انتهاء 

مدة االخطار حسب احكام القوانني املرعية و التعليمات الصادرة مبوجبها مع 

ين مراعاة اشعار مديرية القسم القانوني يف مركز اجلامعة فيما خيص الذ

لديهم التزامات مع الدولة الختاذ االجراءات بشأن تسوية تلك االلتزامات حسب 

 . تعهداتهم و عقودهم املوقعة مع اجلامعة او الدوائر االخرى

التوصية بتغيري عناوين املوظفني الفنيني و االداريني يف احلاالت اليت تستوجب  .12

يف مالك الكلية بشرط ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات املصدقة 

 . مراعاة الضوابط املبلغة من قبل اجلامعة بشأن تغيري العناوين

احالة املوظفني الفنيني و االداريني على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة و  .13

قانون التقاعد املدني ذي الرقم  ألحكامالستني من العمر بالشرط املذكور طبقا 

 .املعدل 1966( لسنة 33)

حتديد اوقات الدوام الرمسي ضمن الساعات املقررة رمسيا حسب مقتضى  .14

 . احلاجة و طبيعة العمل يف الكلية

منح اجازة املصاحبة الزوجية للتدريسيني و الباحثني و املوظفني الفنيني و  .15

 . االداريني على وفق احكام القوانني و القرارات و التعليمات املرعية يف الكلية

رئاسة االقسام و الفروع العلمية يف الكلية ) وكالة( ملدة فصل )كورس(  اسناد .16

 .دراسي واحد

النقدية و العينية للعاملني لديهم يف احلاالت و املناسبات اليت  املكافآتمنح  .17

( مخسني الف 50000تقتضي التكريم او التحفيز و التشجيع مبا ال يتجاوز مبلغ ) 

اعى احكام القوانني و االنظمة و التعليمات املرعية دينار عن كل حالة على ان تر

 .و شروط توفر التخصيصات املالية

اجراء نقل املوظفني يف ضوء احلاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بني  .18

الكليتني على ان تزود اجلامعة / شعبة التخطيط و املتابعة / املالك بنسخة من 

غرض توثيق ذلك يف سجالت املالك حسب االمر االداري القاضي بالنقل ل

 .االصول



 . منح االجازات ملنتسيب الكلية خالل العطل الربيعية .19

تعيني الطلبة العشرة االوائل على الكلية و تزويد اجلامعة بنسخ من اوامر  .20

 . و بعد توافر املالك املصدق التأشريتعيينهم لغرض 

 .تاملوافقة على تسجيل الطلبة للدراسا .21

 . املوافقة على توصيات اللجان املشكلة يف الكلية .22

ختويل رؤساء االقسام و املعاونني و مسؤولي الوحدات بعض الصالحيات اليت  .23

 . تقتضيها املصلحة العامة و اصدار االوامر االدارية بذلك

 

 الصالحيات املالية
 

القوانني و القرارات و التعليمات و الضوابط منح املخصصات بكافة انواعها و على وفق 

 176الصادرة من قبل السلطة املختصة و وفق احكام قانون اخلدمة اجلامعية ذي الرقم 

 . املعدل 1976لسنة 

املوافقة على شراء و استرياد الوسائل املختربية و املستلزمات االخرى و اجملالت و  .1

 . حسب التشريعات املعمول بهاو الكتب

ملن هم خارج اجلامعة عن التدريب و التدريس داخل  املكافآتاملوافقة على صرف  .2

الكلية و االشراف على الرسائل و االشرتاك يف جلان االمتحان الشامل و جلان 

 . املناقشة حسب التشريعات النافذة

الصرف على مجيع فصول و مواد موازنة الكلية و حبدود الصالحيات الواردة يف  .3

تنفيذ املوازنة العامة للدولة السنوي و يف حالة عدم وروده يف ذلك القانون  قانون

( عشرة ماليني دينار عراقي يف كل 10000000فتكون صالحيته يف الصرف حلد )

 . حالة

املوافقة على االلتزام و احالة التعهدات و املقاوالت املختلفة اخلاصة بتسيري  .4

 .( اعاله4لصالحيات الواردة يف الفقرة )انشطة الكلية التعليمية و حبدود ا

منح املدد و اقرار الكشوف االضافية اخلاصة جبميع االعمال او التعهدات الواردة  .5

 . ( اعاله5, 4يف الفقرتني )

املكاتب   اقرار التصاميم و اخلرائط و الدراسات اليت جتريها الشعب اهلندسية او .6

بالتوسعات او االضافات يف ابنية و منشئات الكلية االستشارية اهلندسية املختصة 

 .او توابعها

                غري االهمال املعتمد  ألسباباملوافقة على شطب اموال الدولة التالفة و اهلالكة  .7

 .حلد مبلغ ) مليون دينار (و

( مخسون الف دينار لكل حالة 50000تقديم اهلدايا العينية مبا ال يزيد عن قيمة )  .8

 . حلكومية الرمسية و االهليةاىل اجلهات ا

 


