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شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى
أوال /صالحيات مجمس الجامعة :

يمارس مجمس الجامعة الصالحيات آالتية لتسيير عمؿ الجامعة و تحقيؽ األىداؼ المطموبة :
أوال  /الصالحيات العممية :

 -1إقرار سياسة الجامعة وتطورىا في المجاالت العممية والفنية والثقافية و اإلدارية
 -2التوصية باستحداث الكميات والمعاىد التي تتطمبيا المسيرة العممية لمجامعة
 -3إقرار خطة لفتح األقساـ العممية و الفروع و المراكز العممية
 -4استحداث الدراسات العميا بمختمؼ االختصاصات في كميات في كميات الجامعة ومعاىدىا وفؽ الضوابط والشروط
 -5التوصية بتعييف عمداء الكميات و المعاىد باقتراح مف رئيس الجامعة .

 -6منح مرتبة األستاذية ألعضاء الييئة التدريسية في الكميات والمعاىد في الجامعة .
 -7الموافقة عمى التفرغ العممي لمتدريسييف داخؿ القطر وخارجو و عمى وفؽ قانوف الخدمة الجامعية .
 -8التوصية بخطط القبوؿ لطمبة الدراسات األولية و العميا في الكميات و المعاىد .
 -9إقرار خطط البحث العممي في الكميات والمعاىد ومراكز في الجامعة .

 -10إعادة النظر في المناىج الدراسية و إحداث التغيير فييا لغرض الترصيف المستمر لمحالة العممية وبشكؿ دوري و
بما ينسجـ مع روح العصر و التطورات العممية و التكنولوجية التي تشيدىا الجامعات المتطورة .
 -11الموافقة عمة اعتبار السنة الدراسية سنة عدـ رسوب بالنسبة لمطالب الذي يتعرض لمشاكؿ وصعوبات تقع خارج
إرادتو وتحوؿ دوف انتظامو في الدراسة ومشاركتو في االمتحانات النيائية وذلؾ بعد اقتناع المجمس بحالتو و بتوصية مف

رئيس الجامعة .

 -12الموافقة عمى اعتبار السنة الدراسية سنة عدـ رسوب لطمبة الجامعة نتيجة لمظروؼ االستثنائية التي يتعرض ليا
البمد .
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الموافقة عمى التمديد الثالث لطمبة الدراسات العميا باقتراح مف رئيس الجامعة .

تشكيؿ لجنة الترقيات المركزية وفروعيا .

اوال 2/الصالحيات االدارية

 -1إقرار المالؾ العممي و اإلداري و الفني و األمر بتنفيذه في مختمؼ تشكيالت الجامعة .
 -2المصادقة عمى عقد االتفاقيات وابراميا مع الجامعات والمؤسسات العممية في الدوؿ األخرى .

 -3الموافقة عمى خطة التأىيؿ والتدريب لممالكات العممية واإلدارية بعد توصية مف رئيس الجامعة .
 -4التوصية عمى إحالة أي مف منتسبي الجامعة إلى المحاكـ المختصة لمخالفتيـ القانوف و بقرار مف رئيس الجامعة .
 -5الموافقة عمى تمديد خدمة التدريسييف مف رتبة (أستاذ،أستاذ مساعد) عند بموغيـ السف القانوني لمدة عاـ قابمة
لمتجديد ثالث مرات فقط بتوصية مف مجمس الكمية ذي العالقة .

أوال 3/الصالحيات المالية :

 -1إقرار خطة الموازنة المالية السنوية وخطة االستيراد و الخطة االستثمارية لمجامعة و بالتنسيؽ مع الجيات المختصة
 -2المصادقة عمى الحسابات الختامية لمجامعة .
 -3النظر في تقرير ديواف الرقابة المالية و مناقشتو و تحديد نقاط الخمؿ و العمؿ عمى تجاوزىا .
شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -4الموافقة عمى الصرؼ عمى فقرات الموازنة الخطة االستثمارية و الخطة االستيرادية وذلؾ ضمف حدود التخصيصات
المعتمدة .
 -5الموافقة عمى إجراء المناقمة بيف فقرات الموازنة و فصميا باقتراح مف رئيس الجامعة عمى وفؽ تعميمات تنفيذ الموازنة
العامة لمدولة .

 -6تخويؿ بعض الصالحيات الى رئيس الجامعة .

ثانيا  /صالحيات رئيس الجامعة :
يمارس رئيس الجامعة الصالحيات االتية لتسيير عمؿ الجامعة بالشكؿ المطموب .
ثانيا : 1/الصالحيات العممية :

 -1النظر في محاضر مجالس الكميات و المصادقة عمييا .
 -2التوصية عمى التفرغ العممي لمتدريسييف داخؿ القطر وخارجو وعمى وفؽ قانوف الخدمة الجامعية
 -3متابعة سير التدريسات والبحوث العممية في الجامعة .
 -4منح الزماالت (عمى وفؽ االتفاقيات الثنائية المبرمة مع الجامعة ) و االجازات الدراسية لممنتسبيف إلكماؿ دراستيـ
داخؿ القطر وخارجو .

 -5اقتراح فتح الكميات و االقساـ العممية الى مجمس الجامعة والغائيا بعد توصية مف مجالس الكميات.
 -6المصادقة عمى محاضر لجاف الترقيات العممية المركزية ولجاف التأليؼ والتعضيد و الترجمة .
 -7التوقيع الى الشيادات الجدارية لمطمبة المتخرجيف .
 -8اصدار األوامر الجامعية الخاصة بتخرج طمبة الدراسات األولية والعميا .

 -9اصدار األوامر الجامعية الخاصة بالترقيات العممية لمتدريسييف في الجامعة بعد اقرارىا مف الجيات ذات العالقة .
 -10عقد االتفاقيات الثقافية و إبراميا مع مختمؼ الجامعات والمؤسسات العممية في الدوؿ األخرى بعد مصادقة
مجمس الجامعة و الو ازرة و الجيات األخرى ذات العالقة عند الضرورة .
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الموافقة عمى التمديد الثاني لطمبة الدراسات العميا و بتوصية مف مجمس الكمية .

ثانيا  :2 /الصالحيات االدارية :

 -1االشراؼ عمى النشاطات االدارية كافة ومتابعتيا .
 -2ترؤس اجتماعات مجمس الجامعة الدورية والطارئة و الدعوة إلييا وتنفيذ ق ارراتيا .
 -3البت في تعييف وتفرغ ونقؿ التدريسييف في الجامعة وضمف المالؾ العممي و المالي المصدؽ.
 -4مفاتحة دوائر الدولة المختمفة (عدا مكاتب الوزراء ) في ما يتعمؽ بأمور الجامعة .
 -5الموافقة عمى إعارة خدمات التدريسييف داخؿ القطر وخارجو عمى وفؽ قانوف الخدمة الجامعية .
 -6الموافقة عمى إيفاد التدريسييف خارج القطر عمى وفؽ ضوابط يضعيا مجمس الجامعة .

 -7احالة الموظفيف مف الفنييف واإلدارييف عمى التقاعد عند بموغيـ السف القانوني عمى وفؽ قانوف الخدمة المدنية .
 -8احالة الموضوعات التي تقع خارج صالحياتو الى مجمس الجامعة لمبت فييا .
 -9تمثيؿ الجامعة في االجتماعات الرسمية داخؿ القطر وخارجو .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -10تكميؼ بعض العامميف في الجامعة بالمياـ التي يتطمبيا عمؿ الجامعة عمى وفؽ قانوني الخدمة الجامعية و
الخدمة المدنية المعموؿ بيما .
بناء عمى توصية عميد الكمية أو المعيد و تثبيتيـ و إعفاؤىـ
 -11تعييف رؤساء االقساـ في الجامعة و تشكيالتيا ً
باستثناء مديري االقساـ الداخمية (و بالتنسيؽ مع جياز االشراؼ و التقويـ العممي ).
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قبوؿ استقالة التدريسييف في الجامعة ورفضيا .
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التوصية الى مجمس الجامعة بتعييف عمداء الكميات و المعاىد التابعة لمجامعة .
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توجيو كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قياميـ باعماؿ متميزة .

 -15معاقبة المقصريف بإحدى العقوبات المناسبة لمموظفيف و الفنييف بعد ثبوت ما يستوجب تمؾ العقوبة قانونيا
باستثناء عقوبتي الفصؿ و العزؿ .
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ابطاؿ العقوبات المفروضة عمى الموظفيف بعد استنفاذ أغراضيا عمى وفؽ القانوف .
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التوصية الى مجمس الجامعة بشاف ابطاؿ العقوبات المفروضة عمى التدريسييف بعد استنفاذ أغراضيا .
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منح منتسبي الجامعة و تشكيالتيا اجازة اعتيادية لمدة ثالثة اشير و براتب تاـ عمى وفؽ احكاـ القانوف .
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لرئيس الجامعة اف يعيد ببعض صالحياتو لمساعديو او لعمداء الكميات او لمف يراه مناسبا .

ثانيا  /الصالحيات المالية :

 -1الموافقة عمى صرؼ جميع فقرات الموازنة الخاصة بالجامعة و تشكيالتيا و عمى وفؽ تعميمات تنفيذ الموازنة  ،و
بما ال يزيد عمى ( )100000000مائة مميوف دينار .
 -2الموافقة عمى الصرؼ ضمف مشاريع الخطة االستثمارية و حسب ما تنص عميو العقود الموقعة مع الجامعة عمى

وفؽ مراحؿ التنفيذ و بعد توصية مف القسـ اليندسي و بما ال يزيد عمى ممياري دينار (عمى اف تتـ مراجعة حدود ىذه

الصالحية بصورة دورية ) .
 -3منح المكافآت التشجيعية والنقدية والعينية و بما ال يتجاوز ( )100000مائة الؼ دينار عف كؿ حالة .
 -4اقتراح موازنة الجامعة و رفعيا الى الو ازرة بعد مصادقة مجمس الجامعة عمييا .
 -5الموافقة عمى احالة التعيدات و المقاوالت المختمفة الخاصة بأنشطة الجامعة و مشاريعيا .

 -6الموافقة عمى شراء و استيراد المواد والتجييزات و األجيزة الالزمة لتسيير عمؿ الجامعة وكمياتيا .
 -7منح المكافآت النقدية لغير منتسبي الجامعة لقاء ما يقدمونو مف خدمات منيـ في إنجاز العمؿ و تحقيؽ أىداؼ
الجامعة و بما ال يزيد عمى ( )50000خمسوف الؼ دينار عف كؿ حالة .
 -8إىداء المواد العينية و بما ال يزيد عف ( )50000خمسوف الؼ دينار عف كؿ حالة وعند الضرورة الواجبة .
 -9الموافقة عمى شطب موجودات الجامعة و بحدود ( )1مميوف دينار عف كؿ حالة .

 -10توزيع أرباح المكاتب و العيادات االستشارية في الجامعة و حسب احكاـ قانوف المكاتب االستشارية الجامعية
النافذة
ثالثا /صالحيات مساعد رئيس الجامعة لمشؤون العممية :
يمارس مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف العممية الصالحيات أآلتية لتسييؿ عمؿ المراكز و األقساـ التابعة لو :
ثانيا  :1/الصالحيات العممية :

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -1اإلشراؼ عمى جميع المراكز العممية في الجامعة واألقساـ المرتبطة بو .
 -2اإلشراؼ العممي عمى النشاطات العممية في كميات الجامعة و معاىدىا و مراكزىا .
 -3إعداد خطة البحث العممي في الجامعة ورفعيا الى رئيس الجامعة لعرضيا عمى مجمس الجامعة لممصادقة .

 -4التوصية الى رئيس الجامعة بمنح الشيادات العممية لممتخرجيف في الدراسات األولية و العميا لكؿ االختصاصات
الموجودة في الجامعة .
 -5متابعة قضايا الطمبة العممي و البت فييا .
 -6أبداء الرأي في التفرغ العممي و إيفاد التدريسييف و التوصية بشأنيا الى رئيس الجامعة.

 -7تمثيؿ الجامعة في االجتماعات والمؤتمرات و المجاف العممية ذات العالقة بطبيعة عممو و بتخويؿ مف رئيس
الجامعة.
 -8تحديد أعداد المقبوليف في الدراسات األولية (الصباحية والمسائية) و مختمؼ االختصاصات ورفع التوصية الالزمة
لرئيس الجامعة و بالتنسيؽ مع مجالس الكميات المعنية .
 -9اقتراح الترشيحات لمزماالت و البعثات العممية في ما يخص منتسبي رئاسة الجامعة .
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متابعة البرامج والبحوث و المؤتمرات والندوات العممية التي تقيميا الكميات و المعاىد ومراكز الجامعة .

 -11المصادقة عمى وثائؽ التخرج الخاصة بالطمبة و إصدار التعميمات الخاصة بشأنيا عمى وفؽ القوانيف ذات
العالقة .
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االشراؼ عمى النشاطات الطالبية الثقافية و الفنية و الرياضية في الجامعة .

تشكيؿ المجاف العممية المختمفة في الجامعة ضمف اختصاصاتو باستثناء لجنة الترقيات المركزية و فروعيا .

 -14اقرار و تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لمطمبة والممارسات الميدانية لمتدريسييف وخطط انفتاح الجامعة عمى
مؤسسات حقؿ العمؿ .
ثالثا :2 /الصالحيات االدارية :

 -1مفاتحة دوائر الدولة المختمفة بما فييا الو ازرات (عدا مكتب الوزير) في ما يخص ممارسة تمؾ االختصاصات مع
اعطاء نسخة مف تمؾ المخاطبات الى مكتب رئيس الجامعة .

 -2التوقيع عمى المعامالت التي يبت فييا رئيس الجامعة و التي تقع ضمف اختصاصاتو .
 -3نقؿ موظفي المراكز و االقساـ المرتبطة بو بعد التشاور مع رؤسائيـ المباشريف .
 -4توجيو كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قياميـ باعماؿ متميزة .
 -5اية صالحيات اخرى يخوليا اياه رئيس الجامعة .

ثالثا :3/الصالحيات المالية :

 -1منح المكافآت التشجيعية في المجاالت العممية و بما ال يزيد عمى ( )50000خمسوف الؼ دينار عف كؿ حالة .

رابعا /صالحيات مساعد رئيس الجامعة لمشؤون االدارية و المالية :
يمارس مساعد رئيس الجامعة لمشؤوف االدارية والمالية الصالحيات االتية لتسيير عمؿ االقساـ المرتبطة بو و التشكيالت
التي تقع ضمف مياـ واجباتو :
 -1االشراؼ عمى جميع اقساـ الجامعة .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -2ابداء المشورة االدارية و القانونية لرئيس الجامعة .
 -3اصدار األوامر االدارية الخاصة بتعييف الموظفيف مف اإلدارييف والفنييف و التدريسييف في رئاسة الجامعة و المراكز
العممية المرتبطة بيا عمى وفؽ القوانيف و األنظمة المعموؿ بيا .

 -4نقؿ الموظفيف مف اإلدارييف والفنييف بيف التشكيالت االدارية التابعة لرئاسة الجامعة و بالتشاور مع رؤساءىـ
المباشريف .
 -5الموافقة عمى إيفاد منتسبي الجامعة مف الموظفيف واإلدارييف و الفنييف داخؿ القطر وخارجو عمى وفؽ التعميمات
النافذة

 -6الموافقة عمى تشكيؿ المجاف المختمفة في الجامعة ضمف اختصاصو .
 -7تشكيؿ المجاف التحقيقية لمتحقيؽ بشاف مخالفات الموظفيف والفنيف في رئاسة الجامعة .
 -8قبوؿ او رفض استقالة الموظفيف (عدا التدريسييف) .
 -9توجيو كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قياميـ باعماؿ متميزة .
 -10الموافقة عمى صرؼ رواتب االجازات االعتيادية والمتراكمة لموظفيف عف خدماتيـ عمى وفؽ أحكاـ القانوف .
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تغيير العناويف الوظيفية لمموظفيف (الفنيف واإلدارييف ) ضمف مالؾ الجامعة .
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منح إجازة المصاحبة الزوجية لموظفي الجامعة .
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القياـ بالزيارات الميدانية و التفتيشية لتشكيالت الجامعة كافة .
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االشراؼ العاـ عمى جميع األعماؿ االدارية و القانونية والمالية في الجامعة .

-16

اقتراح الدراسات والبحوث والنشاطات الخاصة بالجوانب االدارية و القانونية والمالية في الجامعة .
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تنظيـ اليويات المؤقتة و الدائمة و متابعة اليويات المفقودة عمى مستوى الجامعة .

 -17مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتيا المختمفة بما فييا الو ازرات (عدا مكتب الوزير) فيما يخص عمؿ االقساـ
المرتبطة بو .

-18

متابعة شؤوف االقساـ الداخمية و تذليؿ المشاكؿ التي تواجييا .

-19

التوقيع عمى المعامالت التي يبت فييا رئيس الجامعة و التي تقع ضمف اختصاصو .

-20

الموافقة عمى اجازات األمومة لموظفات رئاسة الجامعة و التشكيالت التابعة ليا .

-21

إحالة المتقدميف لمتعييف عمى المالؾ التدريسي الى المجاف العممية لتحديد صالحياتيـ لمتدريس .

 -22التوصية بتكميؼ موظفي رئاسة الجامعة و التشكيالت التابعة ليا باألعماؿ اإلضافية التي تتطمبيا مصمحة
الجامعة

-23

التوصية باالستغناء عف خدمات الموظفيف تحت التجربة لعدـ كفاءتيـ .

-24

اية صالحيات اخرى يخوليا اياه رئيس الجامعة .

رابعا :1/الصالحيات المالية :

 -1اقرار الكشوفات ألعماؿ و منح المدد اإلضافية في المقاوالت الخاصة بالجامعة .
 -2الموافقة عمى شراء المستمزمات االدارية واألجيزة العممية الالزمة و التي تتطمبيا تشكيالت الجامعة المختمفة .
 -3إعداد مقترح موازنة الجامعة السنوية و بالتنسيؽ مع القسـ المالي و رفعيا الى رئيس الجامعة .
 -4صرؼ رواتب االجازات االعتيادية المتراكمة لمموظفيف عـ خدماتيـ عمى وفؽ أحكاـ القانوف .
 -5منح المكافآت التشجيعية لمعامميف و بما ال يزيد عف ( )25000خمسة وعشروف الؼ دينار عف كؿ حالة .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -6الموافقة عمى منح المخصصات بكؿ أنواعيا حسب أحكاـ القوانيف والق اررات و التعميمات المراعية فيما يخص
منتسبي رئاسة الجامعة و المراكز العممية التابعة ليا .
وبناء عمى اقتراح القسـ المالي في الجامعة .
 -7اقتراح أجراء المناقالت الالزمة في مواد الموازنة ضمف الفصؿ الواحد
ً
 -8الموافقة عمى االشتراؾ في الجرائد و المجالت و المطبوعات الرسمية و غير الرسمية و بحدود التخصيصات المالية
 -9الموافقة عمى صرؼ السمؼ المستديمة ألغراض النشاط بحدود الصالحيات المخولة لو و الموافقة عمى صرؼ
السمؼ األخرى طبقا لمقوانيف و التعميمات الخاصة .
 -10إىداء األمواؿ النقدية و العينية و بما ال يتجاوز ( )50000خمسوف الؼ دينار عف كؿ حالة و في حالة
الضرورة .

-11

اية صالحيات اخرى يخوليا اياه رئيس الجامعة .

خامسا /صالحيات مدير المركز :
يمارس مدير المركز الصالحيات االتية :
 -1االشراؼ عمى اداء العمؿ في المركز و متابعة نشاطات العامميف .
 -2توزيع المياـ بيف الموظفيف العامميف في المركز لتسيير العمؿ
 -3الموافقة عمى منح االجازات االعتيادية عمى اف ال تتجاوز اسبوعيف و المصادقة عمى االجازات المرضية .

 -4التوصية بالموافقة عمى االجازات االعتيادية و المرضية لما زاد عمى األسبوعيف باإلضافة الى االجازات الدراسية .
 -5التوصية بفرض عقوبة عمى العامميف المقصريف .
 -6اقتراح توجيو كتب الشكر والتقدير لمعامميف المتميزيف و المبدعيف .
 -7التوصية بمنح العالوات والترفيع و الترقية مف درجة الى اخرى لمعامميف في المركز .
 -8التوصية بالتعييف والنسيب و االستغناء عف خدمات أي مف العامميف في المركز عمى وفؽ القوانيف و التعميمات
النافذة

 -9تمثيؿ المركز في المؤتمرات و الندوات العممية والفنية ضمف نطاؽ اختصاص مركزه .
 -10توزيع المياـ والمسؤوليات بيف منتسبي المركز و بما يساعد عمى تطور اداء العمؿ وتحسينو ضمف مالؾ المركز
المحدد .

-11

التوصية بايفاد منتسبي المركز داخؿ القطر وخارجو .

-12

التوصية بمنح المخصصات المختمفة لجميع العامميف في المركز .

-13

تقييـ اداء العامميف في المركز و رفعيا الى الجيات ذات العالقة .

-14

التعييف بعقد مؤقت لمعامميف في المركز لسد النقص في المالؾ و لضماف سير العمؿ .

-15

التوصية بالموافقة عمى تثبيت موظفي المركز بوظائفيـ عند إكماليـ المدة القانونية والمطموبة.

-17

التوصية بإناطة مياـ المركز الى احد منتسبيو في حالة تمتعو باألجازات االعتيادية و المرضية واإليفاد .

-16

توقيع المراسالت التي تحصؿ باسـ المركز .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

سادسا  /صالحيات مدير القسم في رئاسة الجامعة :
يمارس رئيس القسـ في رئاسة الجامعة الصالحيات االتية لتسيير عمؿ القسـ بالشكؿ المطموب :
 -1توزيع المياـ بيف الموظفيف العامميف في القسـ لتسيير العمؿ .
 -2الموافقة عمى منح االجازات االعتيادية عمى اف ال تتجاوز عشرة اياـ و المصادقة عمى االجازات المرضية .
 -3التوصية بالموافقة عمى االجازات االعتيادية والمرضية لما زاد عمى ( )10عشرة اياـ باالضافة الى االجازات
الدراسية .

 -4االشراؼ عمى اداء العمؿ في القسـ و متابعة نشاطات العامميف .
 -5التوصية بفرض عقوبة عمى العامميف المقصريف .
 -6اقتراح توجيو كتب الشكر و التقدير لمعامميف المتميزيف و المبدعيف .
 -7التوصية بمنح العالوة والترفيع و الترقية مف درجة الى اخرى لمعامميف في القسـ .

 -8التوصية بالتعييف والنسيب و االستغناء عف خدمات أي مف العامميف في القسـ عمى وفؽ القوانيف و التعميمات
النافذة .
 -9اقتراح تكميؼ العمميف في القسـ بالعمؿ االضافي خارج اوقات الدواـ الرسمي وضمف القوانيف و التعميمات المنظمة
لذلؾ .

-10

تمثيؿ القسـ في المؤتمرات و الندوات العممية والفنية ضمف نطاؽ اختصاص قسمو .

 -11توزيع المياـ والمسؤوليات بيف منتسبي القسـ و بما يساعد عمى تطور اداء العمؿ وتحسينو ضمف مالؾ القسـ
المحدد .
-12

التوصية بايفاد منتسبي القسـ الى داخؿ القطر و لمدة ال تتجاوز أسبوعا واحدا .

-13

التوصية بمنح المخصصات المختمفة لجميع العامميف في القسـ .

-15

اقتراح التعييف بعقد مؤقت لمعامميف في القسـ لسد حاالت النقص في المالؾ و لضماف سرعة سير العمؿ .

-16

التوصية بالموافقة عمى تثبيت موظفي القسـ بوظائفيـ عند إكماليـ المدة القانونية والمطموبة.

-17

التوصية بإناطة مياـ القسـ الى احد منتسبيو في حالة تمتعو باألجازات االعتيادية و المرضية واإليفاد .

-14

-18

تقييـ اداء العامميف في القسـ و رفعيا الى الجيات ذات العالقة.

اية صالحيات يخولو إياىا مسؤولو المباشر .

سابعا /صالحيات مجمس الكمية (المعهد) :
يمارس مجمس الكمية الصالحيات االتية لتسيير عمؿ الكمية و لتحقيؽ اىدافيا :

سابعا :1/الصالحيات العممية :

 -1رسـ سياسة الكمية بما ينسجـ و السياسة العامة لمجامعة و تحقيؽ رسالتيا .
 -2اعداد خطط القبوؿ لمدراسات االولية والعميا في اقساـ الكمية .
 -3اعداد خطة البحث العممي و التأليؼ و الترجمة القساـ الكمية .

 -4التوصية باستحداث االقساـ او الفروع العممية او دمجيا او إلغاءىا .
 -5التوصية باستحداث الدراسات العميا في الكمية .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -6النظر في خطط االقساـ العممية بشاف دعوة االساتذة الزائريف و المؤتمرات و الندوات العممية وااليفادات و التفرغ
العممي و االعارات و االجازات داخؿ القطر وخارجو و التوصية بشانيا الى رئيس الجامعة الستحصاؿ الموافقة عمييا .
 -7اقرار عناويف الرسائؿ و االطاريح لمدراسات العميا و الموافقة عمى تسمية المشرفيف عمى طمبة لدراسات العميا
وتسمية اعضاء لجاف المناقشة .

 -8تسمية اعضاء لجاف االمتحاف الشامؿ لطمبة الدكتوراه .
 -9اعادة النظر بمناىج الدراسات العميا و االولية بشكؿ دوري و توزيعيا عمى المراحؿ الدراسية .
-10
-11

اقرار نتائج امتحانات الدراسات العميا واالولية بعد رفعيا مف قبؿ االقساـ و الفروع العممية في الكمية .
اقرار جداوؿ االمتحانات النيائية بعد رفعيا مف االقساـ والفروع العممية .

 -12اقرار الترقية العممية لعضو الييئة التدريسيية (مدرس و استاذ مساعد) و رفعيا الى الجامعة الصدار االمر
الجامعي
 -13التوصية الى رئيس الجامعة بترقية عضو الييئة التدريسية الى مرتبة االستاذية بعد استكماؿ اجراءاتيا مف قبؿ
لجنة الترقيات العممية في الكمية .

-14

الموافقة عمى تاجيؿ السنة الدراسية لطمبة الكمية بعد توفر المبررات المقنعة والمستندات المطموبة .

-15

الموافقة عمى التمديد االوؿ لطمبة الدراسات العميا ( 6ستة اشير) و بتوصية مف مجمس القسـ .

 -16التوصية الى رئيس الجامعة بالموافقة عمى التمديد الثاني والثالث لطمبة الدراسات العميا بناء عمى اقتراح مف
مجمس القسـ او الفرع العممي في الكمية .

 -17التوصية بانتداب أعضاء الييئة التدريسية والمحاضريف لمدراسات العميا حسب الحاجة والمدة التي تحددىا االقساـ
والفروع .
 -18عقد االتفاقيات العممية والثقافية مع الكميات المناظرة داخؿ القطر وخارجو و رفعيا الى الجامعة لممصادقة عمييا
سابعا  : 2 /الصالحيات االدارية :

 -1اإلشراؼ عمى شؤوف الكمية و متابعة نشاطاتيا العممية والثقافية والفنية والرياضية .
 -2إعداد مالؾ الكمية لمعاـ الدراسي القادـ في النصؼ الثاني مف السنة الدراسية الحالية في ضوء اقتراح العميد و
مجالس االقساـ و الفروع .
 -3اعادة النظر بعناويف الفنييف و اإلدارييف ضمف المالؾ المصدؽ لمكمية .
 -4اعادة النظر بمالؾ الكمية بصورة دورية .

 -5تشكيؿ لجاف تساعده عمى أداء ميماتو العممية و االدارية و التربوية .
 -6فرض العقوبات االنضباطية عمى الطمبة .
 -7التوصية بمعاقبة التدريسييف والموظفيف بإحدى العقوبات جراء مخالفتيـ لمقوانيف والتعميمات النافذة .
 -8التوصية بإبطاؿ العقوبات المفروضة عمى التدريسييف والموظفيف بعد استنفاذ أغراضيا .

 -9التوصية بإلغاء العقوبات المفروضة عمى التدريسييف و الموظفيف بعد حصوؿ القناعة بزواؿ المبررات .
-10

التوصية بالحالة أي مف منتسبي الكمية الى المحاكـ المختصة نتيجة لمخالفتيـ أحكاـ القانوف .

 -11التوصية بتحديد خدمة التدريسييف (استاذ  ،استاذ مساعد) عند بموغيـ السف القانوني لمدة عاـ واحد وتجدد لثالث
مرات .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

سابعا:3 /الصالحيات المالية :

 -1اقتراح خطة الموازنة السنوية و خطة االستيراد و الخطة االستثمارية لمكمية ورفعيا الى رئيس الجامعة لتوحيدىا مع
خطط الكميات و المعاىد األخرى و رفعيا الى مجمس الجامعة لممصادقة عمييا .
 -2التوصية لمجامعة بإقرار الحسابات الختامية لمكمية .

 -3مراجعة تقرير ديواف الرقابة المالية الخاص بالكمية و مناقشتو و إبداء الرأي في المالحظات الواردة فيو .
 -4تخويؿ عميد الكمية او المعيد بعض الصالحيات .

ثامنا  /صالحيات عميد الكمية (المعهد) :
يمارس عميد الكمية او المعيد الصالحيات اآلتية لتسيير أعماؿ الكمية او المعيد و تنفيذ أىدافيا .
ثامنا  : 1/الصالحيات العممية :

يمارس عميد الكمية الصالحيات العممية اآلتية :

 -1تنفيذ ق اررات مجمس الجامعة فيما يتعمؽ بالكمية .
 -2إدارة الكمية مف الناحية العممية و االدارية والتربوية و الثقافية والمالية .
 -3متابعة سير التدريس األولية والعميا في الكمية .
 -4ترؤس مجمس الكمية و الييئات العممية فييا و رفع محاضرىا الى رئيس الجامعة لممصادقة .
 -5إعداد التقارير العممية الفصمية و السنوية عف نشاطات الكمية .
 -6المصادقة عمى التوصيات مجالس االقساـ و الفروع .
 -7اإلشراؼ العممي واإلداري عمى نشاطات االقساـ العممية و المكتب االستشاري .
 -8التوصية بتعييف رؤساء االقساـ العممية و معاوني العميد .
 -9تطبيؽ جميع التعميمات و األنظمة الصادرة بشاف تنظيـ الشؤوف العممية و التربوية و الق اررات الصادرة مف مجمس
الكمية .

-10

دعوة مجمس الكمية لالنعقاد في جمسات استثنائية .

-11

تشكيؿ المجاف الرئيسية في الكمية و إصدار األوامر االدارية الخاصة بيا .

-12

تشكيؿ لجاف االمتحانات لمكمية و لجاف طبع األسئمة االمتحانية .

-14

تمثيؿ الكمية في االجتماعات والندوات .

-13

تقويـ األداء السنوي ألعضاء الييئة التدريسية بالتشاور مع رئيس القسـ او الفرع العممي .

ثامنا  :2/الصالحيات االدارية :

يمارس عميد الكمية الصالحيات االدارية اآلتية :
 -1ترفيع أعضاء الييئة التدريسية و الموظفيف و الفنييف و اإلدارييف و منح العالوات السنوية ليـ عمى وفؽ أحكاـ
القوانيف و الق اررات و التعميمات المرعية .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -2توقيع عقود استخداـ التدريسييف و الخبراء و الفنييف العرب و األجانب ووضع شروط استخداميـ وكذلؾ إنياء
خدماتيـ وفؽ شروط العقد و الق اررات و التعميمات النافذة .
 -3إيفاد منتسبي الكمية كافة مف التدريسييف والموظفيف اإلدارييف و العماؿ داخؿ القطر لمدة ( )60يوما الغراض

عممية او الغراض تدريب الطمبة او الغراض أخرى تقتضييا مصمحة الكمية و مياميا األساسية و منحيـ مخصصات
االيفاد المقررة و التوصية بإيفادىـ الى خارج القطر لإلغراض المذكورة وحسب التعميمات النافذة .

 -4التوصية بنقؿ حممة الشيادات العميا (الماجستير و الدكتوراه ) و ما بمستواىا .
 -5مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتيا كافة (عدا الجيات العميا و مكاتب السادة الوزراء ) في كؿ ما يتعمؽ بأمور الكمية
مف النواحي العممية و التربوية ضمف اختصاص الكمية عدا ما يتعمؽ فييا بساسة الجامعة .

 -6الموافقة عمى االستعانة بخدمات التدريسييف مف قبؿ دوائر الدولة و عمى وفؽ قانوف الخدمة الجامعية .
 -7قبوؿ استقالة الموظفيف الفنييف واالدارييف عمى وفؽ احكاـ المواد المختصة في قانوف الخدمة المدنية النافذ بعد
التأكد مف ايفائيـ بالتزاماتيـ تجاه الدولة اف وجدت و كذلؾ مف براءة ذمميـ حسب األصوؿ عدا التدريسييف (ـ ؽ ف
 117لسنة . )1988

 -8الموافقة عمى تفرغ التدريسييف بعد إقرار التوصية بتفرغيـ مف قبؿ القسـ او الفرع المختص و مجمس الكمية و منحيـ
المخصصات المقررة لقاء ذلؾ .
 -9الموافقة عمى سفر التدريسييف و الموظفيف اآلخريف كافة الى خارج العراؽ خالؿ السنة الدراسية (في الحاالت
الضرورية غير المخمة بالعممية التدريسية) لمتمتع باإلجازات االعتيادية حسب احكاـ القانوف و كذلؾ الموافقة عمى سفر

المذكوريف خالؿ العطؿ الدراسية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة في التقويـ الجامعي بالنسبة لالنفكاؾ

و المباشرة .
 -10صرؼ رواتب االجازات االعتيادية لمتدريسييف مف المحاليف عمى التقاعد عف خدمتيـ الجامعية و غير الجامعية
المتراكمة لحد ( )180يوـ عمى وفؽ احكاـ الفقرة (ىػ) مف المادة ( )9مف قانوف الخدمة الجامعية ذي الرقـ ( )142لسنة

 1976المعدؿ و تعميمات الخدمة الجامعية بعددىا ( )3لسنة  1979في و كذلؾ صرؼ رواتب االجازات االعتيادية
لمموظفيف الفنييف و االدارييف المحاليف عمى التقاعد و الضماف االجتماعي و التعميمات المرعية .

 -11إخطار المتغيبيف عف الدواـ الرسمي بدوف عذر مشروع مف التدريسييف و الموظفيف الفنييف واالدارييف و اصدار
االوامر باعتبارىـ مستقيميف مف وظائفيـ بعد انتياء مدة اإلخطار حسب احكاـ القوانيف المرعية و التعميمات الصادرة
بموجبيا مع مراعاة إشعار مديرية القسـ القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمف لدييـ التزامات مع الدولة التخاذ
االجراءات بشاف تسوية تمؾ االلتزامات حسب تعيداتيـ و عقودىـ الموقعة مف الجامعة او الدوائر االخرى .

 -12التوصية بتغيير عناويف الموظفيف الفنييف واالدارييف في الحاالت التي تستوجب ذلؾ حسب تقدير العمادة عمى
وفؽ الدرجات المصدقة في مالؾ الكمية بشرط مراعاة الضوابط المبمغة مف قبؿ الجامعة بشاف تغيير العناويف .
 -13احالة الموظفيف الفنييف واالدارييف عمى التقاعد عند بموغيـ السف الثالثة و الستيف مف العمر بالشرط المذكور
طبقا الحكاـ قانوف التقاعد المدني ذي الرقـ ( )33لسنة  1966المعدؿ .

-14

تحديد اوقات الدواـ الرسمي ضمف الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمؿ في الكمية .

 -15منح اجازة المصاحبة الزوجية لمتدريسييف والموظفيف الفنييف واالدارييف عمى وفؽ احكاـ القوانيف و الق اررات و
التعميمات المرعية في الكمية .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -16منح المكافآت النقدية والعينية لمعامميف لدييـ في الحاالت و المناسبات التي تقتضي التكريـ او التحفيز و
التشجيع بما ال يتجاوز عف ( )50000خمسوف الؼ دينار عف كؿ حالة عمى اف ترعى احكاـ القوانيف و االنظمة و
التعميمات المرعية و شروط توفير التخصيصات المالية .

 -17اجراء نقؿ الموظفيف في ضوء الحاجة و مصمحة الكمية و ذلؾ بعد التنسيؽ بيف الكميتيف عمى اف تزود الجامعة /
شعبة التخطيط و المتابعة  /المالؾ بنسخة مف االمر االداري القاضي بالنقؿ
لغرض توثيؽ ذلؾ في سجالت المالؾ حسب االصوؿ .
-18

منح االجازات لمنتسبي الكمية خالؿ العطمة الربيعية .

 -19تعييف الطمبة العشرة االوائؿ عمى الكمية وتزويد الجامعة بنسخة مف اوامر تعيينيـ لغرض التاشير و بعد توفر
المالؾ المصدؽ .
-20

الموافقة عمى تسجيؿ الطمبة لمدراسات .

-21

الموافقة عمى توصيات المجاف المشكمة في الكمية .

ثامنا :3 /الصالحيات المالية :

 -1منح المخصصات بكافة انواعيا و عمى وفؽ القوانيف والق اررات و التعميمات والضوابط الصادرة بيا مف قبؿ السمطة
المختصة ووفؽ احكاـ قانوف الخدمة الجامعية ذي الرقـ  176لسنة  1976المعدؿ .
 -2الموافقة عمى شراء و استيراد الوسائؿ المختبرية و المستمزمات االخرى والمجالت و الكتب حسب التشريعات
المعموؿ بيا .

 -3الموافقة عمى صرؼ مكافآت لمف ىـ مف خارج الجامعة عمى التدريب و التدريس داخؿ الكمية و االشراؼ عمى
الرسائؿ و االشتراؾ في لجاف االمتحاف الشامؿ و لجاف المناقشة حسب التشريعات النافذة .
 -4الصرؼ عمى جميع فصوؿ و مواد موازنة الكمية و بحدود الصالحية الواردة في قانوف تنفيذ الموازنة العامة لمدولة
السنوي و في حالة عدـ ورودىا في ذلؾ القانوف فتكوف صالحيتو في الصرؼ لحد مبمغ ( )10000000عشرة مالييف
دينار عراقي في كؿ حالة .

 -5الموافقة عمى االتزاـ واحالة التعيدات و المقاوالت المختمفة الخاصة بتسيير انشطة الكمية التعميمية وبحدود
الصالحيات الواردة في الفقرة ()4اعاله .
-6

منح المدد و اقرار الكشوؼ االضافية الخاصة بجميع االعماؿ و التعيدات الواردة في الفقرتيف ( )5،4اعاله .

 -7إقرار التصاميـ والخرائط و الدراسات التي تجرييا الشعب اليندسية و المكاتب االستشارية المختصة الخاصة
بالتوسعيات و اإلضافات في أبنية و منشآت الكمية او توابعيا .

 -8مكافأة منتسبي الكمية العامميف فييا و غير العامميف لقاء جيود او اعماؿ او انشطة او تضحيات في اداء االعماؿ
و لحد مبمغ ( )25000خمسة وعشروف الؼ دينار في كؿ حالة .
-9

الموافقة عمى شطب امواؿ الدولة التالفة او اليالكة السباب غير االىماؿ المتعمد و لحد مبمغ (مميوف دينار) .

تاسعا /صالحيات معاون العميد لمشؤون العممية :
يمارس معاوف عميد الكمية او المعيد الصالحيات االتية لتسييؿ عمؿ شؤوف الطمبة في الكمية او المعيد :
 -1تنظيـ جداوؿ االمتحانات النيائية و بالتنسيؽ مع االقساـ العممية .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -2تنظيـ جدوؿ الدروس األسبوعية و بالتنسيؽ مع االقساـ العممية و عمى ضوء القاعات الدراسية بما يضمف حسف
سير التدريسات في الدراسات العميا .
 -3االشراؼ عمى سجؿ المحاضرات األسبوعية المعدة ليذا الغرض بما يضمف تغطية جميع الساعات المقررة لكؿ

مادة وحسب التعميمات المعموؿ بيا في ىذا الخصوص .

 -4متابعة دواـ طمبة الدراسات العميا وانضباطيـ وفؽ األنظمة والتعميمات المعموؿ بيا .
 -5تدقيؽ طمبات القبوؿ في الدراسات العميا بعد ورودىا مف االقساـ العممية و توحيدىا ورفعيا الى رئاسة الجامعة .
 -6تدقيؽ حاالت االنتقاؿ لمدراسات العميا مف الجامعات االخرى الى الدراسات العميا في الكمية و احالتيا الى االقساـ
العممية المختصة لمنظر فييا و مخاطبة الجيات ذات العالقة .

 -7متابعة طمبة الدراسات العميا مف حيث المدد الزمنية و تفرغيـ لمدراسة وفؽ االنظمة والتعميمات .
 -8المشاركة في اجتماعات لجاف الدراسات العميا في الكمية عند دعوتو مف قبميا لمناقشة أمور الدراسات العميا حسب
اختصاص االقساـ بما يضمف حسف األداء .
 -9اعداد بياف مناقشة طالب الدراسات العميا قبؿ اسبوع واحد مف موعد المناقشة و تييئة محاضر لجاف المناقشة و
تدقيقيا و رفعيا الى مجمس الكمية .

-10

االشراؼ عمى اعداد االحصائيات السنوية و الخاصة بالدراسات العميا في الكمية .

-11

تسميـ الدفاتر االمتحانية و تسمميا وفؽ القواعد المعموؿ بيا .

-12

اعالف نتائج االمتحانات بعد اقرارىا مف قبؿ لجاف الدراسات العميا في االقساـ العممية وحسب االختصاص .

-13

تزويد االقساـ العممية بالدرجات وفؽ نموذج معد ليذا الغرض القرارىا مف قبؿ لجاف الدراسات العميا .

 -14التنسيؽ مع االقساـ العممية بشاف تسميـ األسئمة االمتحانية و لمدوريف األوؿ و الثاني و ذلؾ وفؽ ما ىو معموؿ
بو في الدراسات األولية .
-15
-16

مخاطبة الدوائر الرسمية في كؿ ما يتعمؽ بسيرة طالب الدراسات العميا بدءاً مف تسجيمو وحتى تخرجو .
مخاطبة رئاسة الجامعة  /قسـ الدراسات العميا في كؿ ما يتعمؽ بسيرة طالب الدراسات العميا .

 -17مخاطبة الدوائر الرسمية في استحصاؿ موافقتيا األصولية بشاف المحاضريف بعد تحديد أسماؤىـ و دوائرىـ مف
قبؿ القسـ العممي المختص .
 -18التوقيع عمى استمارات العالوات السنوية و الترفيع الخاصة بموظفي الدراسات العميا و بصفتو رئيسو االعمى .
-19

مخاطبة الدوائر الرسمية و المؤسسات كافة عدا الو ازرات بكؿ ما يتعمؽ بيذه الصالحيات .

-21

التوقيع عمى استمارات الترفيع و العالوة السنوية الخاصة بموظفي التسجيؿ و باعتباره الرئيس المباشر .

-20

االشراؼ عمى سير العمؿ في شعبة التسجيؿ وتوزيع العمؿ بيف موظفييا و مراقبة دواميـ .

 -22الموافقة عمى منح موظفي شعبة التسجيؿ االجازات االعتيادية التي يستحقونيا داخؿ القطر مع مراعاة نصوص
القوانيف و االنظمة المرعية .

 -23التوقيع عمى المراسالت الخاصة بالطمبة العراقييف و العرب و األجانب مع الدائرة المعنية بشؤوف تسجيؿ الطمبة
في الجامعة و كميات الجامعة الوجيات الرسمية االخرى .
 -24تنظيـ قوائـ بقبوؿ الطمبة الجدد وحسب الحروؼ اليجائية و تسجيميـ و توزيعيـ عمى الشعب و بالتنسيؽ
والتعاوف مع االقساـ الداخمية .
 -25تنظيـ الوثائؽ و تدقيقيا و كذلؾ الدرجات و الوحدات الدراسية و المقررة و متابعة متطمبات الدراسة التحضيرية
لجميع المراحؿ الدراسية .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

 -26تسجيؿ درجات الطمبة الفصمية و تييئة السجالت الخاصة بالدرجات و االحتفاظ بيا بعد تسميميا مف لجنة
االمتحانات .
-27

التوقيع عمى الكتب التي تتضمف احالة الطمبة الى المراكز الصحية و المستشفيات .

 -28االشراؼ عمى غيابات الطمبة و ادخاليا في السجالت و تنظيـ جداوؿ فصمية باسماء الطمبة و عدد غيابات كال
منيـ و نشرىا في لوحة االعالنات و انذار الطمبة المتجاوزيف الحد القانوني لمغيابات بالتعاوف و التنسيؽ مع االقساـ
العممية في الكمية .
-29

تنظيـ خالصة وافية عف الطمبة الراسبيف و التاركيف والمفصوليف .

-31

االشراؼ عمى شؤوف الطمبة الثقافية واالجتماعية و الرياضية و بالتنسيؽ مع المجنة االتحادية .

-32

تييئة كؿ ما يتعمؽ باالمتحانات الفصمية و النيائية .

-33

تطبيؽ تعميمات الزي الموحد لمطمبة و اتخاذ العقوبات االنضباطية بحؽ المخالفيف .

-34

تييئة كؿ ما يتعمؽ باالمتحانات الفصمية والنيائية .

-36

االشراؼ عمى تنفيذ التعميمات االمتحانية التي أقرتيا الجيات العميا في الو ازرة و الجامعة .

-30

-35

التوقيع عمى ىويات الطمبة .

تطبيؽ تعميمات الزي الموحد لمطمبة واتخاذ العقوبات االنضباطية بحؽ المخالفيف .

 -37االشراؼ عمى طبع ما يحتاجو الطمبة مف استنساخ وتصوير فيما يخص دراستيـ و بعد موافقة رئيس القسـ
المختص .

-38
-39

توزيع او منح بعض مف ىذه الصالحيات لموظفي الشعب المرتبطة بو .
التوقيع عمى كؿ ما يتعمؽ بممارسة ىذه الصالحيات

 -40الموافقة عمى الصرؼ في القضايا التي تخص الشؤوف العممية و الطالبية او الدراسات العميا لحد ()20000
عشريف الؼ دينار في كؿ قضية و بشرط توفر االعتماد المالي الالزـ في الموازنة السنوية في الكمية .

 -41الموافقة عمى صرؼ األجور و المخصصات و المكافآت الخاصة بطمبة الدراسات الجامعية األولية و العميا
العراقييف منيـ و العرب و األجانب و حسبما تقره القوانيف و األنظمة و التعميمات النافذة .
-42

الموافقة عمى شراء الكتب و المجالت و الدوريات الخاصة لمكتبة الكمية و لحد عشريف نسخة مف كؿ منيا .

 -43منح المكافآت المالية والعينية لمنتسبي الشعب االدارية و العممية التابعة ألدارتو بحدود ( )10000عشرة االؼ
دينار عف كؿ حالة بشرط توفر التخصيص المالي .

 -44الموافقة عمى طبع االطاريح و الرسائؿ الجامعية والتقارير و البحوث في المكاتب الطباعية الخارجية في حالة
عدـ توفر االمكانية الذاتية لدى الكمية و صرؼ المبالغ المتحققة عمييا و عمى وفؽ تعميمات تنفيذ الموازنة النافذة .
-45

اصدار االوامر الو ازرية الخاصة بفصؿ الطمبة بسبب الغياب و الغش .

 -46اقتراح اصدار ق اررات الفصؿ بسب الغياب لمف يتجاوز النسبة المسموح بيا مف طمبة القسـ و الفرع عمى وفؽ
التعميمات النافذة عمى اف تقترف بمصادقة مجمس الكمية .

-47

اصدار االوامر االدارية لتنبيو او رسوب الطمبة بالغيابات او عند تقصيرىـ او مخالفتيـ لالنظمة والتعميمات

.
 -48اصدار االوامر االدارية الخاصة بالقاء المحاضرات مف قبؿ المنتسبيف او المحاضريف الخارجييف (بالتنسيؽ مع
عمادة الكمية ) و فتح السجالت او االستمارات الخاصة بيا مع تدقيقيا عمى وفؽ االوامر االدارية الصادرة بشأنيا و
متابعة صرفيا مف قبؿ أمانة القسـ بالتنسيؽ مع القسـ المالي في الكمية .

شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي – كلية العلوم – جامعة المثنى

شعبت ضمان الجىدة واالداء الجامعً

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

عاش ار  /صالحيات معاون العميد لمشؤون االدارية والمالية :
يمارس معاوف عميد الكمية او المعيد الصالحيات االتية لتسييؿ اعماؿ الشعب التابعة لو :
عاش ار  :1/الصالحيات االدارية :

 -1تنسيؽ اعماؿ الموظفيف االدارييف والفنييف في شعب الكمية كافة عمى وفؽ متطمبات العمؿ في الكمية وتوزيعيـ بيف
تمؾ الشعب بما يضمف مصمحة الكمية واحتياجيا .

 -2اصدار أوامر التعييف و التنسيب و االحالة عمى التقاعد و االستقالة عدا ما يتعمؽ بتنفيذ قرار مجمس قيادة الثورة
ذي الرقـ  550لسنة . 1989
 -3الموافقة عمة منح االجازات االعتيادية لمفنييف واإلدارييف والمتعاقديف مف منتسبي الكمية لمتمتع بيا داخؿ العراؽ
وخارجو .

 -4التوصية بترفيع منتسبي الكمية مف الفنييف واإلدارييف .
 -5الموافقة عمى تكميؼ موظفي الكمية و منتسبييا بالعمؿ االضافي الجامعي .
 -6الموافقة عمى قبوؿ التقارير الطبية و الصادرة مف داخؿ العراؽ و خارجو لمنتسبي الكمية كافة عمى اف تكوف تمؾ
التقارير مستوفية لمضوابط و االحكاـ الواردة في نظاـ االجازات المرضية ذي الرقـ  76لسنة  1959و تعديالتو .

 -7توجيو كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الكمية مف الفنييف واإلدارييف وعمى وفؽ احكاـ القوانيف واألنظمة النافذة .
 -8أجراء التنقالت الضرورية في المالؾ اإلداري في الكمية وعمى وفؽ مقتضيات المصمحة العامة و بالتنسيؽ مع
عمادة الكمية و رؤساء االقساـ العممية فييا .
 -9التوقيع عمى اصدار األوامر الخاصة بمنح االجازات االعتيادية والعطؿ الصيفية والمكافآت المقررة قانونا لمف يحاؿ
عمى التقاعد مف منتسبي الكمية .

 -10التوقيع عمى استمارات العالوات السنوية و الترفيعات الخاصة بالموظفيف االدارييف و الفنييف .
 -11منح اجازات األمومة و الوالدة لمنتسبات الكمية كافة و حسب الق اررات و التعميمات النافذة .
عاش ار  :2/الصالحيات المالية :

 -1الموافقة عمى احالة الكشوؼ و المدد اإلضافية عمى وفؽ المجاف المختصة و عمى وفؽ الشروط العامة لممقاوالت و
القوانيف و األنظمة المرعية .

 -2منح المكافات النقدية والتشجيعية لمنتسبي الكمية مف المتميزيف و بما ال يتجاوز ( )10000عشرة االؼ دينار في
كؿ حالة .
 -3صالحية توزيع التخصيصات المالية الالزمة مف االقساـ العممية و بالتنسيؽ مع السادة رؤساء االقساـ العممية .
 -4الموافقة و الصرؼ عمى سمؼ االيفاد لمتدريسييف و الفنييف و االدارييف لمنتسبي الكمية داخؿ القطر و لمفترات
الناسبة إلنجاز الميمة .

 -5الموافقة عمى منح التخصيصات المينية و اليندسية و بدؿ العدوى و المخاطر و المخصصات األخرى المقررة و
عمى وفؽ القوانيف و األنظمة و التعميمات .
 -6التوصية بإحالة منتسبي القسـ الى التحقيؽ عمى وفؽ قانوف انضباط موظفي الدولة .
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حادي عشر  /صالحيات رئيس القسم و الفرع العممي :
يمارس رئيس القسـ و الفرع العممي الصالحيات االتية :
حادي عشر  :1/الصالحيات العممية :

 -1استضافة المحاضريف الخارجييف إللقاء محاضرات في موضوعات محددة عمى طمبة الدراسات األولية و العميا و
اقتراح المكافات المناسبة و عمى وفؽ الضوابط المالية .

 -2تنفيذ ق اررات مجمس الجامعة و مجمس الكمية فيما يتعمؽ بقسمو .
 -3إدارة القسـ او الفرع مف النواحي العممية واالدارية و التربوية و الثقافية والمالية والفنية وشؤوف الطمبة .
 -4االشراؼ عمى سير التدريس و أساليب التدريس و عمى قياـ أعضاء الييئة التدريسية بواجباتيـ .
 -5اعداد التقارير العممية الفصمية والسنوية عف نشاطات القسـ او الفرع و رفعيا الى العميد .
 -6اعداد برامج تدريب الطمبة .
 -7توجيو الرسائؿ الجامعية وفؽ حاجات القطر التنموية .
 -8التوصية بتعييف مقرر القسـ و وكيمو عند غيابو .
 -9تشكيؿ المجنة االمتحانية في القسـ .

-10

ترشيح طمبة الدراسات العميا المتقدميف لمدراسة في القسـ او الفروع العممية بعد موافقة المجنة العممية وانسجاما

مع ضوابط القبوؿ المعموؿ بيا في الجامعة .
-11

التوصية بإضافة المناىج الدراسية المقررة لطمبة الدراسات العميا او حذفيا او تحويرىا و بما يؤدي الى تعزيز

المستوى العممي و يواكب التطورات عمى اف يقترف ذلؾ بمصادقة مجمس الكمية .

-12
-13

عرض البحوث عمى المجاف العممية الغراض التعضيد و الترقية .

توزيع الطمبة عمى المواقع التدريبية وتوزيع االشراؼ عميو بيف منتسبي القسـ واصدار األوامر االدارية الالزمة

لذلؾ .
-14

اقتراح إصدار األوامر االدارية الخاصة بالتفرغ الجامعي و المحاضرات اإلضافية عمى وفؽ الحاجة الفعمية

وانسجاما مع الضوابط الجامعية النافذة بعد موافقة مجمس الكمية .

-15
-16
-17

االشراؼ عمى الشؤوف العممية لمطمبة لمختمؼ مراحؿ الدراسة .

اقتراح الخبراء لمنظر في الترقيات العممية لتدريسي القسـ .
تكميؼ أي مف التدريسييف لمقياـ بالميمات التدريسية و حسب الحاجة الى ذلؾ بغض النظر عف السقؼ المحدد

مف قبؿ الجيات األعمى .

-18
-19
-20
-21
-22

الموافقة عمى قياـ أعضاء الييئة التدريسية بإلقاء المحاضرات في البرامج التدريسية او الدراسية لألقساـ األخرى
الموافقة عمى ترشيح أعضاء الييئة التدريسية لممشاركة في المجاف الفنية واإلدارية و العممية .
توجيو االستفسارات ألعضاء الييئة التدريسية في حالة تغيبيـ او تأخرىـ عف دخوؿ المحاضرات و مساءلتيـ
رئاسة المجنة العممية في القسـ .

مفاتحة االقساـ العممية في الجامعة و االقساـ العممية المناظرة في الجامعات العراقية األخرى و ىيئة المعاىد

الفنية فيما يتعمؽ بالشؤوف العممية والتدريسية او انتقاء المحاضريف و استحصاؿ الموافقة الالزمة عمى االستفادة مف
خدماتيـ عمى اف تعمـ عمادة الكمية بذلؾ .
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-23

دليل صالحياث الهيكل االداري كليت العلىم جامعت المثنى

مفاتحة الدوائر و المؤسسات الحكومية األخرى لألغراض نفسيا الواردة في الفقرة أعاله عمى اف تعمـ عمادة

الكمية بذلؾ .
-24

إصدار األوامر االدارية الالزمة في ما يتعمؽ بشؤوف القسـ العممية بعد استحصاؿ موافقة العمادة عمييا عمى

-25

مناقشة المناىج الدراسية و مفرداتيا و الكتب الدراسية و اقتراح تبديميا و تعديميا و حسب العمر الزمني لمكتاب

وفؽ صالحيتيا العممية .
المنيجي .

-26

تحديد احتياجات القسـ مف التدريسييف و الفنييف واإلدارييف .

-28

التوصية بإقرار النتائج النيائية لطمبة القسـ و متابعة الطمبة في كؿ ما يتعمؽ بسيرىـ الدراسي .

-29

توزيع الدروس عمى أعضاء الييئة التدريسية في القسـ العممي .

-27

اقتراح اإلعداد و الشروط الخاصة لمقبوؿ في القسـ العممي و حسب الطاقة االستيعابية .

حادي عشر  :2 /الصالحيات االدارية :

 -1التوقيع عمى استمارة العالوة السنوية و الترفيع في حقؿ الرئيس المباشر لمنتسبي القسـ كافة و التوصية بمنحيـ
العالوات و الترفيع .

 -2الموافقة عمى منح موظفي الخدمة الجامعية االجازات االعتيادية التي يستحقونيا بموجب الفقرة (أ) مف المادة
التاسعة مف قانوف الخدمة الجامعية ذي الرقـ(  ) 142لسنة  1976لمتمتع بيا داخؿ القطر مع مراعاة احكاـ الفقرة ()1
مف المادة آنفة الذكر .
 -3الموافقة عمى منح موظؼ الخدمة الجامعية مف منتسبي القسـ او الفرع االجازات االعتيادية المتراكمة عف خدماتيـ
خارج مالؾ التدريس اف وجدت عمى وفؽ قانوف الخدمة الجامعية و بما ال يتعارض مع متطمبات العمؿ .

 -4توجيو كتب الشكر و التقدير لمنتسبي القسـ او الفرع و كذلؾ لمف ىـ مف خارجو في حاالت األداء المتميز .
 -5التوصية بمنح الزماالت و االجازات الدراسية لمنتسبي القسـ .
 -6توزيع الواجبات عمى منتسبي القسـ او الفرع عمى وفؽ ما تمميو مصمحة القسـ العممية و اصدار األوامر االدارية
بذلؾ .

 -7دعوة مجمس القسـ لالنعقاد في جمسات استثنائية عند الضرورة .
 -8التوصية بإصدار ق اررات الفصؿ بسبب الغياب لمف يتجاوز النسبة المسموح بيا مف طمبة القسـ او الفرع و عمى
وفؽ التعميمات النافذة .
 -9اصدار أوامر التنبيو و رسوب الطمبة بالغيابات او عند تقصيرىـ و مخالفتيـ لألنظمة و التعميمات

 -10اصدار األوامر االدارية الخاصة بإلقاء المحاضرات مف قبؿ المنتسبيف او المحاضريف الخارجييف (بالتنسيؽ مع
عمادة الكمية) و فتح السجالت او االستمارات الخاصة بيا مع تدقيقيا عمى وفؽ األوامر االدارية الصادرة بشأنيا و
متابعة صرؼ أجورىا مف قبؿ أمانة القسـ بالتنسيؽ مع القسـ المالي في الكمية .
حادي عشر  :3/الصالحيات المالية :

يمارس رئيس القسـ الصالحيات المالية اآلتية :
 -1التوصية بالمساعدة المالية لمطمبة المحتاجيف مف ذوي السموؾ الحسف .
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 -2منح المكافآت المالية لمنتسبي القسـ او الفرع و لغيرىـ عمى اف ال تزيد عف ( )5000خمسة أالؼ دينار لكؿ حالة
و بحدود التخصيصات المالية و الصرؼ عمى فقرات و مواد الموازنة بحدود (مائة الؼ دينار) عف كؿ حالة في القسـ
لتوفير احتياجات القسـ .

 -3التوصية باستيراد جميع المواد واألجيزة و الموازـ المختبرية و التطبيقية مف خارج القطر و حسب االعتمادات
المصدقة لمقسـ و عف طريؽ لجنة تؤلؼ ليذا الغرض .
 -4شراء الكتب و الدوريات مف داخؿ القطر ضمف االعتماد المرصد .

مهام مقرر القسم العممي

يمارس مقرر القسم العممي المهام االتية:

 .1النيابة عف رئيس القسـ في بعض الصالحيات التي يخوليا لو رئيس القسـ مف خالؿ اإلشراؼ عمى تنظيـ
شؤوف القسـ.

 .2تمثيؿ رئاسة القسـ في االجتماعات الدورية واجتماعات العمادة وكؿ اجتماع يخولو رئيس القسـ او في حالة
عدـ تواجده.
 .3تنسيؽ وتطوير عالقات القسـ داخؿ الكمية والجامعة وخارجيا.

 .4المشاركة في اإلشراؼ عمى توفير كؿ متطمبات القسـ التعميمية والبحثية واإلدارية والمالية.
 .5تنفيذ ومتابعة ق اررات مجمس القسـ.
 .6رفع مذكرات لرئيس القسـ في كؿ ما يقع مف الطمبة او موظفي القسـ مف إخالؿ بالواجبات المطموبة أو أي
مخالفات أخرى.

 .7مساعدة رئيس القسـ في اعداد التقارير العممية الفصمية والسنوية عف نشاطات القسـ العممية.
 .8مساعدة رئيس القسـ في توزيع الطمبة عمى المواقع التدريبية وتوزيع االشراؼ عمي منتسبي القسـ.
 .9مساعدة رئيس القسـ في االشراؼ عمى الشؤوف العممية لمطمبة لمختمؼ المراحؿ الدراسية.
 .10رفع المذكرات الخاصة في اصدار االوامر االدارية الالزمة فيما يتعمؽ بشؤوف القسـ العممية بعد استحصاؿ
موافقة رئيس القسـ والعمادة عمييا.

 .11رفع المذكرات الخاصة بتحديد احتياجات القسـ مف التدريسييف والفنييف واالدارييف.
 .12المساعدة في توزيع الدروس عمى اعضاء الييئة التدريسية في القسـ العممي.
 .13المساعدة في وضع الجداوؿ الدراسية وجداوؿ اإلمتحانات الخاصة بالقسـ.
 .14المساعدة في عقد االجتماعات بالطالب والطالبات في القسـ بما ال يقؿ عف مرة واحدة لكؿ فصؿ دراسي

لموقوؼ عمى احتياجاتيـ والمشاكؿ والصعوبات التي تواجييـ خالؿ مسيرتيـ العممية بالجامعة واالستماع إلى

مقترحاتيـ وأرائيـ وايجاد الحموؿ الالزمة بذلؾ ورفع توصياتو لعميد الكمية إف لزـ.
 .15التوقيع عمى استمارة صرؼ أجور المحاضرات لمتدريسيف الخارجيف وتدريسي القسـ.
 .16التوصية بالموافقة عمى منح موظفي الخدمة الجامعية االجازات االعتيادية بالنيابة عف رئيس القسـ عند عدـ
تواجده.

 .17رفع مذكرات بالتوصية بإصدار ق اررات الفصؿ بسبب الغياب لمطمبة لمف يتجاوز النسبة المسموح بيا مف طمبة
القسـ او الفرع عمى وفؽ التعميمات النافذة.
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 .18رفع مذكرات الى رئاسة القسـ بالتوصية الصدار اوامر التنبيو ورسوب الطمبة بالغيابات او عند تقصيرىـ
ومخالفتيـ لألنظمة والتعميمات.
 .19االشراؼ عمى تييئة القاعات الدراسية وتوفير المستمزمات الالزمة لمدروس النظرية والعممية.
 .20االشراؼ عمى تييئة قاعة لمنشاطات المختمفة.

 .21متابعة التزاـ الطمبة بالضوابط والتعميمات الجامعية والزي الموحد
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