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 صالحيات معاون العميد للشؤون الادارية و املالية

 -ميارس معاون معيد اللكية الصالحيات االتية لتسهيل اعامل الشعب التابعة هل:

 

 اوال: الصالحيات الادارية

تنسيب اعامل املوظفني الاداريني و الفنيني يف شعب اللكية اكفة عىل وفق متطلبات العمل يف اللكية و توزيعهم بني    -1

 تكل الشعب مبا يضمن مصلحة اللكية و احتياجاهتا.

 اصدار اوامر التعيني و التنسيب و الاحاةل عىل التقاعد و الاس تقاةل عدا ما يتعلق بتنفيذ قرار جملس قيادة الثورة   -2

 .1191لس نة  555ذي الرمق  املنحل

املتعاقدين من منتس يب اللكية للمتتع هبا داخل العراق املوافقة عىل منح الاجازات الاعتيادية للفنيني و الاداريني و       -3

 و خارجه.

 املوافقة عىل ترفيع منتس يب اللكية من الفنيني و الاداريني.      -4

 املوافقة عىل تلكيف موظفي اللكية و منتسبهيا ابلعمل الاضايف اجلامعي.      -5

لعراق و خارجه ملنتس يب اللكية اكفة عىل ان تكون تكل التقارير املوافقة عىل قبول التقارير الطبية الصادرة من داخل ا   -6

 و تعديالته. 1151لس نة  66مس توفية للضوابط و الاحاكم الواردة يف نظام الاجازات املرضية ذي الرمق 

 مة النافذة توجيه كتب الشكر و التقدير ملنتس يب اللكية من الفنيني و الاداريني و عىل وفق احاكم القوانني و الانظ      -6

اجراء التنقالت الرضورية يف املالك الاداري يف اللكية و عىل وفق مقتضيات املصلحة العامة و ابلتنس يق مع عامدة    -9

 اللكية و رؤساء الاقسام العلمية فهيا.

قانوان ملن حيال عىل  التوقيع عىل اصدار الاوامر اخلاصة مبنح الاجازات الاعتيادية و العطل الصيفية و املاكفات املقررة   -1

 التقاعد من منتس يب اللكية .

 التوقيع عىل اس امترات العالوات الس نوية و الرتفيعات اخلاصة ابملوظفني الاداريني و الفنيني.  -15

 منح اجازة الامومة و الوالدة ملنتس بات اللكية و حسب القرارات و التعلاميت النافذة.  -11

 اثنيا: الصالحيات املالية :

املوافقة عىل احاةل الكشوف و املدد الاضافية عىل وفق اللجان اخملتصة و عىل وفق الرشوط العامة للمقاوالت و    -1

 القوانني و الانظمة املرعية .

( عرشة الاف دينار يف 15555منح املاكفات النقدية و التشجيعية ملنتس يب اللكية من املمتزيين و مبا ال يتجاوز )       -2

 لك حاةل .

 صالحية توزيع التخصيصات املالية الالزمة بني الاقسام العلمية و ابلتنس يق مع السادة رؤساء الاقسام العلمية.      -3

املوافقة و الرصف عىل سلف الايفاد للتدريس يني و الفنيني و الاداريني ملنتس يب اللكية داخل القطر و الفرتات       -4

 املناس بة الجناز املهمة.

قة عىل منح التخصيصات املهنية و الهندس ية و بدل العدوى و اخملاطر و اخملصصات الاخرى املقررة و عىل وفق املواف   -5

 القوانني و الانظمة و التعلاميت .

 التوصية ابحاةل منتس يب القسم اىل التحقيق عىل وفق قانون انضباط موظفي ادلوةل .      -6

اب ملن يتجاوز النس بة املسموح هبا من طلبة القسم او الفرع عىل وفق اقرتاح اصدار قرارات الفصل بسبب الغي   -6

 التعلاميت النافذة عىل ان تقرتن مبصادقة جملس اللكية.

 اصدار الاوامر الادارية بتنبيه او رسوب الطلبة ابلغياابت او عند تقصريمه و خمالفهتم لالنظمة و التعلاميت .      -9
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خلاصة ابلقاء احملارضات من قبل املنتس بني او احملارضين اخلارجيني ) ابلتنس يق مع عامدة اصدار الاوامر الادارية ا   -1

اللكية ( و فتح السجالت او الاس امترات اخلاصة هبا مع تدقيقها عىل وفق الاوامر الادارية الصادرة بشأ هنا و متابعة رصفها 

 من قبل امانة القسم ابلتنس يق مع القسم املايل لللكية.

 


