صالحيات معيد اللكية
أ .الصالحيات العلمية
 .1تنفيذ قرارات جملس اجلامعة فامي يتعلق ابللكية .
 .2اإدارة اللكية من الناحية العلمية والإدارية والرتبوية والثقافية واملالية .
 .3متابعة سري التدريسات الولية والعليا يف اللكية .
 .4ترؤس جملس اللكية والهيئات العلمية فهيا ورفع حمارضها اىل رئيس اجلامعة للمصادقة .
 .5اإعداد التقارير العلمية الفصلية والس نوية عن نشاطات اللكية .
 .6املصادقة عىل توصيات جمالس القسام والفروع .
 .7ا إلرشاف العلمي والإداري عىل نشاطات القسام العلمية واملكتب الاستشاري .
 .8التوصية بتعيني رؤساء القسام العلمية ومعاوين العميد .
 .9تطبيق مجيع التعلاميت والنظمة الصادرة بشأن تنظمي الشؤون العلمية والرتبوية والقرارات الصادرة من جملس اللكية .
 .11دعوة جملس اللكية لالنعقاد يف جلسات اس تثنائية .
 .11تشكيل اللجان الرئيس ية يف اللكية وإاصدار الوامر الإدارية اخلاصة هبا .
 .12تشكيل اللجان الامتحانية لللكية وجلان طبع الس ئةل الإمتحانية .
 .13تقومي الداء الس نوي لعضاء الهيئة التدريس ية ابلتشاور مع رئيس القسم أو الفرع .
 .14متثيل اللكية يف الاجامتعات والندوات .
ب -الصالحيات الإدارية:
 .1ترفيع أعضاء الهيئة التدريس ية واملوظفني والفنيني والإداريني ومنح العالوات الس نوية هلم عىل وفق اإحاكم القوانني والقرارات والتعلاميت
املرعية .
 .2توقيع عقود اس تخدام التدريس يني واخلرباء والفنيني العرب والجانب ووضع رشوط اس تخداهمم وكذكل اإهناء خدماهتم وفق رشوط العقد
والقرارات والتعلاميت النافذة .
 .3اإيفاد منتس يب اللكية اكفة من التدريس يني واملوظفني الإداريني والعامل داخل القطر ملدة س تني يوم ًا لغراض علمية أو لغراض تدريب
الطلبة أو لإغراض أخرى تقتضهيا مصلحة اللكية وهماهما الساس ية ومنحهم خمصصات الإيفاد املقررة والتوصية ابإيفادمه اىل خارج القطر
للغراض املذكورة حسب التعلاميت النافذة .
 .4التوصية بنقل محةل الشهادات العليا ( املاجس تري وادلكتوراه ) وما مبس تواها .
 .5مفاحتة دوائر ادلوةل ومؤسساهتا اكفة ( عدا اجلهات العليا وماكتب السادة الوزراء ) فامي يتعلق بأمور اللكية من النوايح العلمية والرتبوية عدا
ما يتعلق فهيا بس ياسة اجلامعة.
 .6املوافقة عىل الاس تعانة ابلتدريس يني من قبل دوائر ادلوةل وفق قانون اخلدمة اجلامعية .
 .7قبول اس تقاةل املوظفني الفنيني والإداريني وفق أحاكم املواد اخملتصة يف قانون اخلدمة املدنية النافذ بعد التأكد من اإيفاهئم ابلزتاماهتم جتاه ادلوةل
اإن وجدت وكذكل من براءة ذمهتم حسب الصول عدا التدريس يني ( م ق ن  117لس نة . ) 1988
 .8املوافقة عىل تفرغ التدريس يني بعد اإقرار التوصية من قبل القسم أو الفرع اخملتص وجملس اللكية ومنحهم اخملصصات املقررة لقاء ذكل .
 .9املوافقة عىل سفر التدريس يني واملوظفني الآخرين اكفة اىل خارج القطر خالل الس نة ادلراس ية يف احلالت الرضورية غري اخللل ابلعملية
التدريس ية ( للمتتع ابلإجازات الاعتيادية حسب اإحاكم القانون وكذكل املوافقة عىل سفر املذكورين خالل العطل ادلراس ية ( الربيعية والصيفية
) ) برشط مراعاة املواعيد املثبتة ابلتقومي اجلامعي ابلنس بة لالنفاكك واملبارشة .
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 .11رصف رواتب الإجازات الاعتيادية
للتدريس يني من احملالني عىل التقاعد عن خدمهتم اجلامعية املرتامكة حلد (  ) 181يوم ًا عىل وفق أحاكم الفقرة ( )5من املادة ( )9من قانون
اخلدمة اجلامعية رمق ( )142لس نة  1976املعدل وتعلاميت اخلدمة اجلامعية بعددها ( )3لس نة  1979وكذكل رصف رواتب الإجازات
الاعتيادية للموظفني الفنيني والإداريني احملالني عىل التقاعد والضامن الاجامتعي والتعلاميت املرعية .
 .11النظر يف قبول التقارير الطبية الصادرة من خارج العراق حبق التدريس يني واملوظفني الفنيني والإداريني أو رفضها عىل وفق أحاكم نظام
الإجازات املرضية رمق  76لس نة  1959املعدل ابلنظام رمق ( )33لس نة  1969ومنح الإجازات املرضية املبينة فهيا مع مراعاة اإحاكم املادة ()46
من قانون اخلدمة املدنية رمق ( )24لس نة  1961املعدل والتعلاميت الصادرة هبذا بشأن .
 .12إاخطار املتغيبني عن ادلوام الرمسي بدون عذر مرشوع من التدريس يني واملوظفني الفنيني والإداريني وإاصدار الوامر ابعتبارمه مس تقلني
من وظائفهم بعد اإنهتاء مدة الإخطار حسب أحاكم القوانني املرعية والتعلاميت الصادرة مبوجهبا مع مراعاة اإشعار مديرية القسم القانوين يف مركز
اجلامعة ابلنس بة ملن دلهيم الزتامات مع ادلوةل لختاذ الإجراءات بشأن تسوية تكل الالزتامات حسب تعهداهتم وعقودمه املوقعة مع اجلامعة أو
ادلوائر الخرى .
 .13تغيري عناوين املوظفني الفنيني والإداريني يف احلالت اليت تس توجب ذكل حسب تقدير العامدة عىل وفق ادلرجات املصدقة يف مالك
اللكية برشط مراعاة الضوابط املبلغة من قبل اجلامعة بشأن تغيري العناوين .
 .14اإحاةل املوظفني الفنيني والإداريني عىل التقاعد عند بلوغهم الس نة الثالثة والس تني من العمر ابلرشط املذكور طبق ًا لإحاكم قانون التقاعد
املدين رمق ( )33لس نة  1966املعدل .
 .15حتديد أوقات ادلوام الرمسي مضن الساعات املقررة رمسي ًا حسب مقتىض احلاجة وطبيعة العمل يف اللكية .
 .16منح اإجازة املصاحبة الزوجية للتدريس يني واملوظفني الفنيني والإداريني عىل وفق اإحاكم القوانني والقرارات والتعلاميت املرعية .
 .17منح املاكفأآت النقدية والعينية للعاملني دلهيم يف احلالت واملناس بات اليت تقتيض التكرمي أو التحفزي والتشجيع مبا ل يتجاوز مبلغ مخسني
ألف دينار عن لك حاةل عىل أن تراعى اإحاكم القوانني والنظمة والتعلاميت املرعية ورشوط توفر التخصيصات املالية .
 .18اإجراء نقل املوظفني يف ضوء احلاجة ومصلحة اللكية وذكل ابلتنس يق بني اللكيتني عىل أن تزود اجلامعة  /شعبة التخطيط واملتابعة /
املالك بنسخة من المر الإداري القايض ابلنقل لغرض توثيق ذكل يف جسالت املالك حسب الصول .
 .19منح الإجازات ملنتس يب اللكية خالل العطةل الربيعية .
 .21تعيني الطلبة العرشة الوائل عىل اللكية وتزويد اجلامعة بنسخ من أوامر تعيهنم لغرض التأشري وبعد توفر املالك املصدق .
 .21املوافقة عىل تسجيل الطلبة لدلراسات .
 .22املوافقة عىل توصيات اللجان املشلكة .

ج -الصالحيات املالية:
 .1منح اخملصصات باكفة أنواعها وعىل وفق القوانني والقرارات والتعلاميت والضوابط الصادرة هبا من قبل السلطة اخملتصة ووفق اإحاكم قانون
اخلدمة اجلامعية ذي الرمق  176لس نة  1976املعدل .
 .2املوافقة عىل رشاء واس ترياد الوسائل اخملتربية واملس تلزمات الخرى واجملالت والكتب حسب الترشيعات املعمول هبا .
 .3املوافقة عىل رصف ماكفأآت ملن مه من خارج اجلامعة عن التدريب والتدريس داخل اللكية وا إلرشاف عىل الرسائل والاشرتاك يف جلان
الامتحان الشامل وجلان املناقشة حسب الترشيعات النافذة .
 .4املوافقة عىل الالزتام وإاحاةل التعهدات واملقاولت اخملتلفة اخلاصة بتس يري أنشطة اللكية التعلميية وحبدود الصالحيات الواردة يف الفقرة ()4
أعاله .
 .5منح املدد وإاقرار الكشوف الإضافية اخلاصة جبميع العامل والتعهدات الواردة يف الفقرتني ( )5 , 4أعاله .
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 .6اإقرار التصاممي واخلرائط وادلراسات اليت جترهيا الشعب الهندس ية أو املاكتب الاستشارية اخملتصة اخلاصة ابلتوسعات والإضافات يف أبنية
ومنشأآت اللكية أو توابعها .
 .7ماكفأة منتس يب اللكية العاملني فهيا وغري العاملني لقاء هجود أو أعامل أو أنشطة أو تضحيات يف أداء العامل وحلد مبلغ مخسة وعرشين ألف
دينار يف لك حاةل .
 .8املوافقة عىل شطب أموال ادلوةل التالفة والهالكة لس باب غري الإهامل املتعمد وحلد مبلغ مليون دينار .
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