
 صالحيات رئيس القسم و الفرع العلمي :                                                   

 ميارس رئيس القسم و الفرع العلمي الصالحيات االتية :

 الصالحيات العلمية : -اوال:

لقاء حمارضات يف موضوعات حمددة عىل طلبة ادلراسات الأولية و الع  .1 ليا و اقرتاح املاكفات املناس بة و عىل اس تضافة احملارضين اخلارجيني الإ

 وفق الضوابط املالية .

 تنفيذ قرارات جملس اجلامعة و جملس اللكية فامي يتعلق بقسمه . .2

دارة القسم او الفرع من النوايح العلمية والادارية و الرتبوية و الثقافية واملالية والفنية وشؤون الطلبة . .3  اإ

 التدريس و عىل قيان أأعضاء الهيئة التدريس ية بواجباهتم . الارشاف عىل سري التدريسات و أأساليب .4

 العلمية الفصلية والس نوية عن نشاطات القسم او الفرع و رفعها اىل العميد .  اعداد التقارير .5

 اعداد برامج تدريب الطلبة . .6

 توجيه الرسائل اجلامعية وفق حاجات القطر التمنوية . .7

 غيابه . التوصية بتعيني مقرر القسم و وكيهل عند .8

 تشكيل اللجنة الامتحانية يف القسم . .9

عمول ترش يح طلبة ادلراسات العليا املتقدمني لدلراسة يف القسم او الفروع العلمية بعد موافقة اللجنة العلمية وانسجاما مع ضوابط القبول امل .11

 هبا يف اجلامعة .

ضافة .11 و حذفها او حتويرها و مبا يؤدي اىل تعزيز املس توى العلمي و يواكب املناجه ادلراس ية املقررة لطلبة ادلراسات العليا ا  التوصية بإ

 التطورات عىل ان يقرتن ذكل مبصادقة جملس اللكية .

 عرض البحوث عىل اللجان العلمية الغراض التعضيد و الرتقية . .12

 دارية الالزمة كلكل .توزيع الطلبة عىل املواقع التدريبية وتوزيع الارشاف عليه بني منتس يب القسم واصدار الأوامر الا .13

صدار الأوامر الادارية اخلاصة بلتفرغ اجلامعي و احملارضات االإضافية عىل وفق احلاجة الفعلية وانسجاما مع الضوابط اجلامعية .14 النافذة  اقرتاح اإ

 بعد موافقة جملس اللكية .

 الارشاف عىل الشؤون العلمية للطلبة خملتلف مراحل ادلراسة . .15

 نظر يف الرتقيات العلمية لتدرييس القسم .اقرتاح اخلرباء لل  .16

 

 

 تلكيف أأي من التدريس يني للقيام بملهامت التدريس ية و حسب احلاجة اىل ذكل بغض النظر عن السقف احملدد من قبل اجلهات الأعىل .    -17

لقاء احملارضات يف الرب     -18  امج التدريس ية او ادلراس ية للأقسام الأخرى .املوافقة عىل قيام أأعضاء الهيئة التدريس ية بإ

 املوافقة عىل ترش يح أأعضاء الهيئة التدريس ية للمشاركة يف اللجان الفنية واالإدارية و العلمية .  -19

 توجيه الاس تفسارات لأعضاء الهيئة التدريس ية يف حاةل تغيهبم او تأأخرمه عن دخول احملارضات و مساءلهتم .  -21

 نة العلمية يف القسم .رئاسة اللج   -21

شؤون العلمية مفاحتة الاقسام العلمية يف اجلامعة و الاقسام العلمية املناظرة يف اجلامعات العراقية الأخرى و هيئة املعاهد الفنية فامي يتعلق بل     -22

 تعمل عامدة اللكية بذكل . والتدريس ية او انتقاء احملارضين و اس تحصال املوافقة الالزمة عىل الاس تفادة من خدماهتم عىل ان

 مفاحتة ادلوائر و املؤسسات احلكومية الأخرى للأغراض نفسها الواردة يف الفقرة أأعاله عىل ان تعمل عامدة اللكية بذكل .   -23

صدار الأوامر الادارية الالزمة يف ما يتعلق بشؤون القسم العلمية بعد اس تحصال موافقة العامدة علهيا عىل وفق صالحيهتا العلمية .  -24  اإ

 مناقشة املناجه ادلراس ية و مفرداهتا و الكتب ادلراس ية و اقرتاح تبديلها و تعديلها و حسب العمر الزمين للكتاب املهنجي .  -25

 ياجات القسم من التدريس يني و الفنيني واالإداريني .حتديد احت  -26

 اقرتاح االإعداد و الرشوط اخلاصة للقبول يف القسم العلمي و حسب الطاقة الاستيعابية . -27



قرار النتاجئ الهنائية لطلبة القسم و متابعة الطلبة يف لك ما يتعلق بسريمه ادلرايس . -28  التوصية بإ

 ء الهيئة التدريس ية يف القسم العلمي .توزيع ادلروس عىل أأعضا  -29

 الصالحيات الادارية :  -اثنيا:

 التوقيع عىل اس امترة العالوة الس نوية و الرتفيع يف حقل الرئيس املبارش ملنتس يب القسم اكفة و التوصية مبنحهم العالوات و الرتفيع . -1

اليت يس تحقوهنا مبوجب الفقرة )أأ( من املادة التاسعة من قانون اخلدمة اجلامعية ذي الرمق)  املوافقة عىل منح موظفي اخلدمة اجلامعية الاجازات الاعتيادية -2

 ( من املادة أ نفة اكلكر .1للمتتع هبا داخل القطر مع مراعاة احاكم الفقرة ) 1976( لس نة  142

دية املرتامكة عن خدماهتم خارج مالك التدريس ان وجدت عىل املوافقة عىل منح موظف اخلدمة اجلامعية من منتس يب القسم او الفرع الاجازات الاعتيا -3

 وفق قانون اخلدمة اجلامعية و مبا ال يتعارض مع متطلبات العمل .

 توجيه كتب الشكر و التقدير ملنتس يب القسم او الفرع و كذكل ملن مه من خارجه يف حاالت الأداء املمتزي .   -4

 ادلراس ية ملنتس يب القسم . التوصية مبنح الزماالت و الاجازات   -5

 عىل وفق ما متليه مصلحة القسم العلمية و اصدار الأوامر الادارية بذكل .  توزيع الواجبات عىل منتس يب القسم او الفرع  -6

 دعوة جملس القسم لالنعقاد يف جلسات اس تثنائية عند الرضورة .   -7

صدار قرارات الفصل بسبب الغياب ملن يتجاو  -8  ز النس بة املسموح هبا من طلبة القسم او الفرع و عىل وفق التعلاميت النافذة .التوصية بإ

 اصدار أأوامر التنبيه و رسوب الطلبة بلغيابت او عند تقصريمه و خمالفهتم للأنظمة و التعلاميت   -9

لقاء احملارضات من قبل املنتس بني او احملارضين اخلارج  -11 يني )بلتنس يق مع عامدة اللكية( و فتح السجالت او اصدار الأوامر الادارية اخلاصة بإ

لقسم املايل يف الاس امترات اخلاصة هبا مع تدقيقها عىل وفق الأوامر الادارية الصادرة بشأأهنا و متابعة رصف أأجورها من قبل أأمانة القسم بلتنس يق مع ا

 اللكية .

 : الصالحيات املالية :-اثلثا 

 الية ال تية :ميارس رئيس القسم الصالحيات امل

 التوصية بملساعدة املالية للطلبة احملتاجني من ذوي السلوك احلسن .   -1

( مخسة أأالف دينار للك حاةل و حبدود التخصيصات املالية و الرصف 5111منح املاكفأ ت املالية ملنتس يب القسم او الفرع و لغريمه عىل ان ال تزيد عن ) -2

 )مائة الف دينار( مع لك حاةل يف القسم لتوفري احتياجات القسم .عىل فقرات و مواد املوازنة حبدود 

جلنة تؤلف لهذا التوصية بس ترياد مجيع املواد والأهجزة و اللوازم اخملتربية و التطبيقية من خارج القطر و حسب الاعامتدات املصدقة للقسم و عن طريق  -3

 الغرض .

 الاعامتد املرصد . رشاء الكتب و ادلورايت من داخل القطر مضن   -4
 


