
  مـــســـقـلس اـیــیات رئــالحــص

  یة ـالـتـلات اـیـالحـي الصـمـلـعـلرع اــفــلم او اـســقــلس اـیـئارس رـمـی

  

  یة ـلمـعـلیات اـالحـصـال / أوال

  محاضرات في موضوعات  إللقاءاستضافة المحاضرین الخارجیین

والعلیا واقتراح المكافئات  األولیةمحددة على طلبة الدراسات 
 .المناسبة وعلى وفق الضوابط المالیة 

  تنفیذ قرارات مجلس الجامعة ومجلس الكلیة فیما یتعلق بقسمھ. 

 والتربویة  واإلداریةالفرع من النواحي العلمیة  أوالقسم  إدارة

 .والثقافیة والمالیة والفنیة لشؤون الطلبة 

 أعضاءالتدریس وعلى قیام  وأسالیبعلى سیر التدریسات  اإلشراف 
 .الھیئة التدریسیة بواجباتھم 

 الفرع  أوالتقاریر العلمیة الفصلیة والسنویة عن نشاطات القسم  إعداد
 .العمید  إلىورفعھا 

 برامج تدریب الطلبة  إعداد. 

 جیھ الرسائل الجامعیة وفق حاجات القطر التنویھ تو. 

  التوصیة بتعیین مقرر القسم ووكیلھ عند غیابھ. 

  تشكیل اللجنة االمتحانیة في القسم. 

  الفرع  أوترشیح طلبة الدراسات العلیا المتقدمین للدراسة في القسم

العلمیة بعد موافقة اللجنة العلمیة وانسجاما مع ضوابط القبول 
 .بھا في الجامعة  المعمول

  أوالمناھج الدراسیة المقررة لطلبة الدراسات العلیا  بإضافةالتوصیة 
تعزیز المستوى العلمي ویواكب  إلىتحویرھا وبما یؤدي  أوحذفھا 

 .یقترن ذلك بمصادقة مجلس الكلیة  أنالتطورات على 

  التعضید والترقیة  إلغراضعرض البحوث على اللجان العلمیة. 

 علیھ بین  اإلشرافبة على المواقع التدریبیة وتوزیع توزیع الطل
 .الالزمة لذلك  اإلداریة األوامر وإصدارمنتسبي القسم 



  الخاصة بالتفرغ الجامعي  اإلداریة األوامر إصداراقتراح
على وفق الحاجة الفعلیة وانسجاما مع  اإلضافیةوالمحاضرات 

 . الضوابط الجامعیة النافذة بعد موافقة مجلس الكلیة

 على الشؤون العلمیة لمختلف مراحل الدراسة  اإلشراف. 

  اقتراح الخبراء للنظر في الترقیات العلمیة لتدریسي القسم. 

  من التدریسیین للقیام بالمھمات التدریسیة وحسب الحاجة  أيتكلیف
 . األعلىالى ذلك بغض النظر عن النسق المدد من قبل الجھات 

  المحاضرات في  بإلقاءالتدریسیة  الھیئة أعضاءالموافقة  على قیام

 . األخرى مالألقسالدراسة  أوالبرامج التدریسیة 

  الھیئة التدریسیة للمشاركة في اللجان  أعضاءالموافقة على ترشیح
 .والعلمیة  واإلداریةالفنیة 

  أوالھیئة التدریسیة في حالة تغیبھم  ألعضاءتوجیھ االستفسارات 

 .ضرات ومسائلتھم عن دخول المحا تأخرھم

  رئاسة اللجنة العلمیة في القسم. 

  العلمیة المناظرة في  واألقسامالعلمیة في الجامعة  األقساممفاتحة
وھیئة المعاھد الفنیة فیما یتعلق بالشؤون  األخرىالجامعات العراقیة 

انتقاء المحاضرین واستحصال الموافقة  أوالعلمیة والتدریسیة 

 .تعلم عمادة الكلیة بذلك  إنمن خدماتھم على الالزمة على االستفادة 

  نفسھا  لإلغراض األخرىمفاتحة الدوائر والمؤسسات الحكومیة
 .تعلم عمادة الكلیة بذلك  إنعلى  أعالهالواردة في الفقرة 

 الالزمة فیما یتعلق بشؤون القسم العلمیة بعد  اإلداریة األوامر إصدار
 .صالحیتھا العلمیة  على وفقاستحصال موافقة العمادة علیھا 

  مناقشة المناھج الدراسیة ومفرداتھا والكتب الدراسیة واقتراح تبدیلھا
 .وتعدیلھا وحسب العمر الزمني للكتاب المنھجي 

  واإلداریینتحدید احتیاجات القسم من التدریسیین والفنیین . 

  والشروط الخاصة للقبول في القسم العلمي وحسب  اإلعداداقتراح
 .الطاقة االستیعابیة 



  النتائج لطلبة القسم ومتابعة الطلبة في كل ما یتعلق  بإقرارالتوصیة
 .بسیرھم الدراسي 

  التدریسیة في القسم العلمي  الھیئة أعضاءتوزیع الدروس على. 

  

   ةــداریاإلیات ـالحـصـال /ثانیاً 

 لتوقیع على استمارة العالوة السنویة والترفیع في حقل الرئیس ا
 .المباشر لمنتسبي القسم كافة والتوصیة بمنحھم العالوات والترفیع 

  االعتیادیة التي  اإلجازاتالموافقة على منح موظفي الخدمة الجامعیة
من المادة التاسعة من قانون الخدمة ) أ ( یستحقھا بموجب الفقرة 

للتمتع بھا داخل القطر مع  ١٩٧٦لسنة )  ١٤٢( ي الرقم الجامعیة ذ
 .الذكر  أنفةمن المادة )  ١( الفقرة  إحكاممراعاة 

  الموافقة على منح موظف الخدمة الجامعیة من منتسبي القسم او

االعتیادیة المتراكمة عن خدمتھم خارج مالك  اإلجازاتالفرع 
یة وبما ال التدریس او وجدت على وفق قانون الخدمة الجامع

 .یتعارض مع متطلبات العمل 

  توجیھ كتب الشكر والتقدیر لمنتسبي القسم او الفرع وكذلك لمن ھم
 .المتمیز  األداءمن خارجھ في حاالت 

  الدراسیة لمنتسبي القسم  واإلجازاتالتوصیة بمنح الزماالت. 

  توزیع الواجبات على منتسبي القسم او الفرع على وفق ما تملیھ
 .بذلك  اإلداریة األوامر وإصدارقسم العلمیة مصلحة ال

  دعوة مجلس القسم لالنعقاد في جلسات استثنائیة عند الضرورة. 

  قرارات الفصل بسبب الغیاب لمن یتجاوز النسبة  بإصدارالتوصیة

 .المسموح بھا من طلبة القسم او الفرع وعلى وفق التعلیمات النافذة 

 بالغیابات او عند تقصیرھم التنبیھ ورسوب الطلبة  أوامر إصدار
 .والتعلیمات  لألنظمةومخالفتھم 

 المحاضرات من قبل  بإلقاءالخاصة  اإلداریة األوامر إصدار
) بالتنسیق مع عمادة الكلیة ( المنتسبین او المحاضرین الخارجیین 



وفتح السجالت او االستمارات الخاصة بھا مع تدقیقھا على وفق 
من قبل  أجورھاومتابعة صرف  بشأنھاالصادرة  اإلداریة األوامر

 .القسم بالتنسیق مع القسم المالي في الكلیة  أمانة

  

  

  یة ـلاـمـیات الـالحـصـال /ثالثاً 

  التوصیة بالمساعدة المالیة للطلبة المحتاجین من ذوي السلوك الحسن
. 

  ال  إنالمكافئات المالیة لمنتسبي القسم او الفرع ولغیرھم على منح
دینار لكل حالة وبحدود  أالفخمسة )  ٥٠٠٠( تزید عن 

( المالیة والصرف على فقرات ومواد الموازنة بحدود التخصیصات 
 .عن كل حالة في القسم لتوفیر احتیاجات القسم ) دینار  إلفمائة 

  المختبریة  واللوازم واألجھزةجمیع المواد التوصیة باستیراد
والتطبیقیة من خارج القطر وحسب االعتمادات المصدقة للقسم وعن 

 .طریق لجنة تؤلف لھذا الغرض

  شراء الكتب والدوریات من داخل القطر ضمن االعتماد المرصد.  

  

  


