
س القسم و الفرع العلمي                                                     ات رئ  :صالح

ات االتیة  س القسم و الفرع العلمي الصالح   :ميارس رئ

ات العلمیة  -:اوال   :الصالح

ٔولیة و الع  .1 راسات ا ىل طلبة ا ات حمددة  ني ٕاللقاء حمارضات يف موضو ىل استضافة احملارضن اخلارج لیا و اقرتاح املاكفات املناسبة و 
 .وفق الضوابط املالیة 

ذ قرارات جملس اجلامعة و جملس اللكیة ف یتعلق بقسمه  .2  .تنف
یة وشؤون الطلبة  .3 ة واملالیة والف داریة و الرتبویة و الثقاف  .ٕادارة القسم او الفرع من النوا العلمیة و
ٔسالیب .4 ىل سري التدرسات و  اهتم  رشاف  ٔعضاء الهیئة التدرسیة بواج ان  ىل ق  .التدرس و 
داد التقارر .5   .العلمیة الفصلیة والسنویة عن شاطات القسم او الفرع و رفعها اىل العمید   ا
رامج تدریب الطلبة  .6 داد   .ا
ات القطر التمنویة  .7 ا ه الرسائل اجلامعیة وفق   .توج
 .غیابه  التوصیة بتعیني مقرر القسم و وی عند .8
انیة يف القسم  .9 م لجنة  ل ا  .شك

ول امل .10 اما مع ضوابط الق س لجنة العلمیة وا راسة يف القسم او الفروع العلمیة بعد موافقة ا راسات العلیا املتقدمني  عمول رشیح طلبة ا
 .هبا يف اجلامعة 

ضافة .11 ٕ راسات العلیا ا   التوصیة  راسیة املقررة لطلبة ا ب املناجه ا ذفها او حتورها و مبا یؤدي اىل تعزز املستوى العلمي و یوا و 
ىل ان یقرتن ذ مبصادقة جملس اللكیة   .التطورات 

ة  .12 ان العلمیة الغراض التعضید و الرتق ل ىل ا  .عرض البحوث 
ٔوامر  .13 سيب القسم واصدار ا لیه بني م رشاف  ة وتوزیع  ىل املواقع التدری  .داریة الالزمة  توزیع الطلبة 
اما مع الضوابط اجلامعیة .14 س ة الفعلیة وا ىل وفق احلا ة  لتفرغ اجلامعي و احملارضات إالضاف داریة اخلاصة  ٔوامر  النافذة  اقرتاح ٕاصدار ا

 .بعد موافقة جملس اللكیة 
راسة  .15 ل ا تلف مرا لطلبة  ىل الشؤون العلمیة    .رشاف 
ل  .16 ات العلمیة لتدريس القسم اقرتاح اخلرباء    .نظر يف الرتق

14-       
15-  16     
ىل      -17 ٔ ل اجلهات ا ة اىل ذ بغض النظر عن السقف احملدد من ق ملهامت التدرسیة و حسب احلا ام  لق ٔي من التدرسیني    .لكیف 
لقاء احملارضات يف الرب      -18 ٕ ٔعضاء الهیئة التدرسیة  ام  ىل ق ٔخرى املوافقة  ٔقسام ا راسیة ل   .امج التدرسیة او ا
یة وإالداریة و العلمیة    -19 ان الف ل لمشاركة يف ا ٔعضاء الهیئة التدرسیة  رشیح  ىل    .املوافقة 
هتم    -20 ٔخرمه عن دخول احملارضات و مساء ا تغیهبم او ت ٔعضاء الهیئة التدرسیة يف  ستفسارات  ه    .توج
لج    -21   .نة العلمیة يف القسم رئاسة ا
ل      -22 یة ف یتعلق  ٔخرى و هیئة املعاهد الف ة ا قسام العلمیة املناظرة يف اجلامعات العراق قسام العلمیة يف اجلامعة و  شؤون العلمیة مفاحتة 

ىل ان دماهتم  ستفادة من  ىل    .تعمل عامدة اللكیة بذ  والتدرسیة او انتقاء احملارضن و استحصال املوافقة الالزمة 
ىل ان تعمل عامدة اللكیة بذ    -23 اله  ٔ ٔغراض نفسها الواردة يف الفقرة  ٔخرى ل ة ا ر و املؤسسات احلكوم وا   .مفاحتة ا
هتا العلمیة    -24 ىل وفق صالح لهيا  شؤون القسم العلمیة بعد استحصال موافقة العامدة  داریة الالزمة يف ما یتعلق  ٔوامر    .ٕاصدار ا
اب املهنجي    -25 لك راسیة و اقرتاح تبدیلها و تعدیلها و حسب العمر الزمين  ب ا راسیة و مفرداهتا و الك اقشة املناجه ا   .م
یني وإالداریني حتدید اح  -26 ات القسم من التدرسیني و الف   .یا
عابیة  -27 س ول يف القسم العلمي و حسب الطاقة  لق داد و الرشوط اخلاصة    .اقرتاح إال



رايس  -28 ابعة الطلبة يف لك ما یتعلق سريمه ا هنائیة لطلبة القسم و م قرار النتاجئ ا ٕ   .التوصیة 
ٔعضا   -29 ىل  روس    .ء الهیئة التدرسیة يف القسم العلمي توزیع ا

داریة   -:نیا ات    :الصالح
ع  -1 سيب القسم اكفة و التوصیة مبنحهم العالوات و الرتف س املبارش ملن ع يف حقل الرئ رة العالوة السنویة و الرتف ىل اس ع    .التوق
عتیادیة -2 ازات  ح موظفي اخلدمة اجلامعیة  ىل م ستحقوهنا مبوجب الفقرة  املوافقة  ( من املادة التاسعة من قانون اخلدمة اجلامعیة ذي الرمق) ٔ (اليت 

اة احاكم الفقرة  1976لسنة )  142 ل القطر مع مرا ر ) 1(لمتتع هبا دا ٓنفة ا   .من املادة 
عتیا -3 ازات  سيب القسم او الفرع  ح موظف اخلدمة اجلامعیة من م ىل م ىل املوافقة  دت  ارج مالك التدرس ان و دماهتم  دیة املرتامكة عن 

طلبات العمل    .وفق قانون اخلدمة اجلامعیة و مبا ال یتعارض مع م
ٔداء املمتزي    -4 االت ا ه يف  ار سيب القسم او الفرع و كذ ملن مه من  ر ملن ه كتب الشكر و التقد   .توج
ازات   -5 سيب القسم  التوصیة مبنح الزماالت و  راسیة ملن   .ا
سيب القسم او الفرع   -6 ىل م ات  داریة بذ   توزیع الواج ٔوامر  ة القسم العلمیة و اصدار ا   .ىل وفق ما متلیه مصل
ائیة عند الرضورة    -7 لسات است   .دعوة جملس القسم لالنعقاد يف 
او  -8 ب الغیاب ملن یت صدار قرارات الفصل س ٕ ت النافذة التوصیة  ىل وفق التعل سبة املسموح هبا من طلبة القسم او الفرع و    .ز ال
ت   -9 ٔنظمة و التعل ت او عند تقصريمه و خمالفهتم ل لغیا ه و رسوب الطلبة  ٔوامر التن   اصدار 

سبني او احملارضن اخلارج  -10 ل املن لقاء احملارضات من ق ٕ داریة اخلاصة  ٔوامر  سیق مع عامدة اللكیة(ني اصدار ا الت او ) لت ح الس و ف
سیق مع ا لت ٔمانة القسم  ل  ٔجورها من ق ابعة رصف  ٔهنا و م داریة الصادرة ش ٔوامر  ىل وفق ا قها  رات اخلاصة هبا مع تدق لقسم املايل يف س

  .اللكیة 
ات املالیة : -لثا     :الصالح

ات امل س القسم الصالح ٓتیة ميارس رئ   :الیة ا
ني من ذوي السلوك احلسن    -1 لطلبة احملتا دة املالیة  ملسا   .التوصیة 
زید عن  -2 ىل ان ال  سيب القسم او الفرع و لغريمه  ٓت املالیة ملن ح املاكف ا و حبدود التخصیصات املالیة و الرصف ) 5000(م ٔالف دینار للك  مخسة 

ات القسم ) مائة الف دینار(ىل فقرات و مواد املوازنة حبدود  یا ا يف القسم لتوفري اح   .مع لك 
لقسم و عن طریق  -3 دات املصدقة  ع ارج القطر و حسب  ة من  تربیة و التطبیق لوازم ا زة و ا ٔ سترياد مجیع املواد وا جلنة تؤلف لهذا التوصیة 

  .الغرض 
ل القطر مضن   -4 ت من دا ور ب و ا د املرصد  رشاء الك   .ع

  


