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مجالس الكليات
ومجالس األقسام
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جمااس الك ياتااسالسجمااس الك

ااس لللل

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جمس الك ياتسالسجمس الك

سل

بناء على قانون اجلامعة واللوائح والنظم األساسية تصدر املوجهات اآلتية :ل

أسالًل:لجماالك ياتةل:ل
أ/لأختصسصسالكجملاا
 - 1النظر فى اخلطط والربامج الدراسية واالمتحانات ومجيع املسائل العلمية فى الكلية .
 - 2يقدم اجمللس التوصيات جمللس األساتذة حول اللوائح املنظمة للمناهج الدراسية ومننح
الدرجات واالجازات العلمية وترشيح األساتذة املمتحنني من اخلارج .
 - 3توزيع الساعات التدريسية واعتماد األساتذة املتعاونني .
ب/لتيوينلكجملاا
 - 1يتكون اجمللس من :
 عميد الكلية رئيساً وكيل الكلية . رؤساء األقسام احلاصلني على درجة األستاذ العلمية فى ختصص الكلية . اثنني من عمداء الكليات األخري . مسجل الكلية  -مقرراً - 2ال تتجاوز عضوية اجمللس عشرة أعضاء
 - 3عننند ونناوز املننعهلني لعضننوية اجمللننس العنندد ادنندد ت ح ن األقدميننة فننى املرشننحني
احلاصلني على درجة األستاذ العلمية .
 - 4جيوز إكمال عضوية اجمللس من احلاصلني علنى درجنة دون درجنة األسنتاذ بقنرار منن
مدير اجلامعة .
 - 5يصدر عميد الكلية قراراً بتكوين اجمللس وامساء أعضائه بصورة ل خ مدير اجلامعة.
 - 6جيو ز لألخ أمنني الشنعون العلمينة حضنور اجتماعنات

نالس الكلينات وتكنون لنه

حقوق العضوية كاملة فى االجتماعات التى يشارك فى جلساتها .
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ج/لكجتمسعسالجماالك ياتةل:
 - 1يعقد اجمللس جلسة دورية مرة فى كل شهر .
 - 2ال تعقد جلسة طارئة إال بعد موافقة األخ نائب مدير اجلامعة على قائمة موضوعات
معتمدة من عميد الكلية .
 - 3تتم الدعوة ال نعقاد

لس الكلية بصورة ل خ نائب املدير وأمني الشعون العلمية .

 - 4ترفع حماضر االجتماعات لألخ نائب املدير بصورة ملكتب مدير اجلامعة .

ثسنتسًل:لجماالك ق ملك عاميل:ل
أ/لأختصسصسالجماالك ق مل:
 - 1النظر فى متابعة وتقويم األداء العلمي فى القسم .
 - 2حتليل نتائج امتحانات املواد وتقوميها .
 - 3رفع التوصيات جمللس الكلية بشأن تدريس املقررات وتقسيم الساعات .
 - 4ميارس

لس القسم مهامه حتت اشراف

لس الكلية ويعمل على تنفيذ سياسات

لس الكلية ورفع التقارير بشأنها .
ب/لتيوينلجماالك ق مل:
 - 1يتكون لس القسم من :
-

رئيس القسم .

-

مجيع أعضاء هيئ ة التدريس فى التخصص العلمي .

 - 2ال تقل درجة عضو

لس القسم عن درجة حماضر .

ج/لتيوينلجماالك ق مل:
 - 1يعقد لس القسم جلستني دوريتني كل شهر .
 - 2ال تقعد جلسة طارئة إال بعد موافقة عميد الكلية على قائمة موضنوعات معتمندة
من رئيس القسم .
 - 3تتم الدعوة بانعقاد اجمللس بصورة ل خ عميد الكلية .
 - 4ترفع حماضر اجتماعات

لس القسم ل خ عميد الكلية بصورة لألخ نائب املدير .
واهلل املوفق
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