صالحيات رئيس املسم و امفرع امؼومي :
ميارس رئيس املسم و امفرع امؼومي امصالحيات االتية :
اوال -:امصالحيات امؼومية :
 .1اس تضافة احملارضين اخلارجيني الإملاء حمارضات يف موضوػات حمددة ػىل ظوبة ادلراسات ا ألومية و امؼويا و اكرتاح املاكفات املناس بة و ػىل
وفق امضوابط املامية .
 .2تنفيذ كرارات جموس اجلامؼة و جموس املكية فامي يتؼوق بلسمو .
 .3اإدارة املسم او امفرع من امنوايح امؼومية والادارية و امرتبوية و امثلافية واملامية وامفنية وشؤون امعوبة .
 .4الارشاف ػىل سري امتدريسات و أأساميب امتدريس و ػىل كيان أأغضاء امييئة امتدريس ية بواجباهتم .
 .5اػداد امتلارير امؼومية امفصوية وامس نوية غن وشاظات املسم او امفرع و رفؼيا اىل امؼميد .
 .6اػداد برامج تدريب امعوبة .
 .7توجيو امرسائل اجلامؼية وفق حاجات املعر امتمنوية .
 .8امتوصية بتؼيني ملرر املسم و وكيهل غند غيابو .
 .9تشكيل انوجنة الامتحاهية يف املسم .
 .11ترش يح ظوبة ادلراسات امؼويا املتلدمني ندلراسة يف املسم او امفروع امؼومية بؼد موافلة انوجنة امؼومية واوسجاما مع ضوابط املبول املؼمول
هبا يف اجلامؼة .
 .11امتوصية بإضافة املناجه ادلراس ية امللررة معوبة ادلراسات امؼويا او حذفيا او حتويرىا و مبا يؤدي اىل تؼزيز املس توى امؼومي و يواكب
امتعورات ػىل ان يلرتن ذكل مبصادكة جموس املكية .
 .12غرض امبحوث ػىل انوجان امؼومية الغراض امتؼضيد و امرتكية .
 .13توزيع امعوبة ػىل املواكع امتدريبية وتوزيع الارشاف ػويو بني منتس يب املسم واصدار ا ألوامر الادارية امالزمة كلكل .
 .14اكرتاح اإصدار ا ألوامر الادارية اخلاصة بمتفرغ اجلامؼي و احملارضات االإضافية ػىل وفق احلاجة امفؼوية واوسجاما مع امضوابط اجلامؼية امنافذة
بؼد موافلة جموس املكية .
 .15الارشاف ػىل امشؤون امؼومية نوعوبة خملتوف مراحل ادلراسة .
 .16اكرتاح اخلرباء نونظر يف امرتكيات امؼومية متدرييس املسم .
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تلكيف أأي من امتدريس يني نوليام بمليامت امتدريس ية و حسب احلاجة اىل ذكل بغض امنظر غن امسلف احملدد من كبل اجليات ا ألػىل .
املوافلة ػىل كيام أأغضاء امييئة امتدريس ية بإملاء احملارضات يف امربامج امتدريس ية او ادلراس ية م ألكسام ا ألخرى .
املوافلة ػىل ترش يح أأغضاء امييئة امتدريس ية نومشاركة يف انوجان امفنية واالإدارية و امؼومية .
توجيو الاس تفسارات ألغضاء امييئة امتدريس ية يف حاةل تغيهبم او تأأخرمه غن دخول احملارضات و مساءههتم .
رئاسة انوجنة امؼومية يف املسم .
مفاحتة الاكسام امؼومية يف اجلامؼة و الاكسام امؼومية املناظرة يف اجلامؼات امؼراكية ا ألخرى و ىيئة املؼاىد امفنية فامي يتؼوق بمشؤون امؼومية
وامتدريس ية او اهتلاء احملارضين و اس تحصال املوافلة امالزمة ػىل الاس تفادة من خدماهتم ػىل ان تؼمل غامدة املكية بذكل .
 -23مفاحتة ادلوائر و املؤسسات احلكومية ا ألخرى م ألغراض هفسيا امواردة يف امفلرة أأػاله ػىل ان تؼمل غامدة املكية بذكل .
 -24اإصدار ا ألوامر الادارية امالزمة يف ما يتؼوق بشؤون املسم امؼومية بؼد اس تحصال موافلة امؼامدة ػوهيا ػىل وفق صالحيهتا امؼومية .
 -25مناكشة املناجه ادلراس ية و مفرداهتا و امكتب ادلراس ية و اكرتاح تبديويا و تؼديويا و حسب امؼمر امزمين نوكتاب املهنجي .
 -26حتديد احتياجات املسم من امتدريس يني و امفنيني واالإداريني .
 -27اكرتاح االإػداد و امرشوط اخلاصة نولبول يف املسم امؼومي و حسب امعاكة الاستيؼابية .

 -28امتوصية بإكرار امنتاجئ اههنائية معوبة املسم و متابؼة امعوبة يف لك ما يتؼوق بسريمه ادلرايس .
 -29توزيع ادلروس ػىل أأغضاء امييئة امتدريس ية يف املسم امؼومي .
اثهيا -:امصالحيات الادارية :
 -1امتوكيع ػىل اس امترة امؼالوة امس نوية و امرتفيع يف حلل امرئيس املبارش ملنتس يب املسم اكفة و امتوصية مبنحيم امؼالوات و امرتفيع .
 -2املوافلة ػىل منح موظفي اخلدمة اجلامؼية الاجازات الاغتيادية اميت يس تحلوهنا مبوجب امفلرة ( أأ) من املادة امتاسؼة من كاهون اخلدمة اجلامؼية ذي
امرمق(  ) 142مس نة  1976نومتتع هبا داخل املعر مع مراػاة احاكم امفلرة ( )1من املادة أهفة اكلكر .
 -3املوافلة ػىل منح موظف اخلدمة اجلامؼية من منتس يب املسم او امفرع الاجازات الاغتيادية املرتامكة غن خدماهتم خارج مالك امتدريس ان وجدت ػىل
وفق كاهون اخلدمة اجلامؼية و مبا ال يتؼارض مع متعوبات امؼمل .
 -4توجيو كتب امشكر و امتلدير ملنتس يب املسم او امفرع و كذكل ملن مه من خارجو يف حاالت ا ألداء املمتزي .
 -5امتوصية مبنح امزماالت و الاجازات ادلراس ية ملنتس يب املسم .
 -6توزيع امواجبات ػىل منتس يب املسم او امفرع ػىل وفق ما متويو مصوحة املسم امؼومية و اصدار ا ألوامر الادارية بذكل .
 -7دغوة جموس املسم مالهؼلاد يف جوسات اس تثنائية غند امرضورة .
 -8امتوصية بإصدار كرارات امفصل بسبب امغياب ملن يتجاوز امنس بة املسموح هبا من ظوبة املسم او امفرع و ػىل وفق امتؼواميت امنافذة .
 -9اصدار أأوامر امتنبيو و رسوب امعوبة بمغيابت او غند تلصريمه و خمامفهتم م ألهظمة و امتؼواميت
 -11اصدار ا ألوامر الادارية اخلاصة بإملاء احملارضات من كبل املنتس بني او احملارضين اخلارجيني (بمتنس يق مع غامدة املكية) و فتح امسجالت او
الاس امترات اخلاصة هبا مع تدكيليا ػىل وفق ا ألوامر الادارية امصادرة بشأأهنا و متابؼة رصف أأجورىا من كبل أأماهة املسم بمتنس يق مع املسم املايل يف
املكية .
اثمثا :-امصالحيات املامية :
ميارس رئيس املسم امصالحيات املامية التية :
 -1امتوصية بملساػدة املامية نوعوبة احملتاجني من ذوي امسووك احلسن .
 -2منح املاكفأت املامية ملنتس يب املسم او امفرع و مغريمه ػىل ان ال تزيد غن ( )5111مخسة أأالف دينار ملك حاةل و حبدود امتخصيصات املامية و
امرصف ػىل فلرات و مواد املوازهة حبدود (مائة امف دينار) مع لك حاةل يف املسم متوفري احتياجات املسم .
 -3امتوصية بس ترياد مجيع املواد وا ألهجزة و انووازم اخملتربية و امتعبيلية من خارج املعر و حسب الاغامتدات املصدكة نولسم و غن ظريق جلنة تؤمف ميذا
امغرض .
 -4رشاء امكتب و ادلورايت من داخل املعر مضن الاغامتد املرصد .

