
 صالحيات مجلس الجامعة:

 -يمارس مجلس الجامعة الصالحيات اآلتية لتسيير عمل الجامعة وتحقيق االهداف المطلوبة:

 :: الصالحيات العلمية أوالا  

 إقرار سياسة الجامعة وتطورها في المجاالت العلمية والفنية والثقافية واالدارية. .1
  المسيرة العلمية للجامعة.ستحداث الكليات والمعاهد التي تتطلبها االتوصية ب .2
 إقرار خطة لفتح االقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية. .3
ستحداث الدراسات العليا بمختلف االختصاصات في كليات الجامعة ومعاهدها وفق الضوابط ا .4

 والشروط.
 التوصية بتعيين عمداء الكليات والمعاهد باقتراح من رئيس الجامعة. .5
 عضاء الهيئة التدريسية في الكليات ومعاهد الجامعة.منح مرتبة االستاذية أل .6
الموافقة على التفرغ العلمي للتدريسيين داخل القطر وخارجه وعلى وفق قانون الخدمة  .7

 الجامعية.
 التوصية بخطط القبول للدراسات االولية والعليا في الكليات والمعاهد. .8
 في الجامعة.إقرار خطط البحث العلمي في الكليات والمعاهد والمراكز  .9

حداث التغيير فيها لغرض الترصين .11 المستمر  إعادة النظر في المناهج الدراسية وا 
للحالة العلمية بشكل دوري وبما ينسجم مع روح العصر والتطورات العلمية والتكنولوجية التي 

 تشهدها الجامعات المتطورة.
للطالب الذي يتعرض الى الموافقة على اعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب بالنسبة  .11

مشاكل وصعوبات تقع خارج إرادته وتحول دون انتظامه في الدراسة ومشاركته في االمتحانات 
 النهائية وذلك بعد اقتناع المجلس بحالته وبتوصية من رئيس الجامعة.

الموافقة على اعتبار السنة الدراسية سنة عدم رسوب لطلبة الجامعة نتيجة للظروف  .12
 ية التي يتعرض لها البلد.االستثنائ

  

 

 



 الصالحيات االداريةثانياا: 

 إقرار المالك العلمي واالداري والفني واالمر بتنفيذه في مختلف تشكيالت الجامعة. .1
برامها مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول االخرى. .2   المصادقة على عقد االتفاقيات وا 
للمالكات العلمية واالدارية بعد توصية من رئيس لموافقة على خطة التأهيل والتدريب ا .3

  الجامعة.
المختصة نتيجة   التوصية بالموافقة على إحالة ايًّ من منتسبي الجامعة الى المحاكم .4

  لمخالفتهم احكام القانون وبتوصية من رئيس الجامعة.

 

 : الصالحيات الماليةثالثاا 

االستيراد والخطة االستثمارية للجامعة وبالتنسيق إقرار خطة الموازنة المالية السنوية وخطة  .1
  مع الجهات المختصة.

 على الحسابات الختامية للجامعة. المصادقة .2
  تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشته وتحديد نقاط الخلل والعمل على تجاوزها.  لنظر فيا .3
االستيرادية وذلك ضمن  الموافقة على الصرف على فقرات الموازنة والخطة االستثمارية والخطة .4

  المعتمدة.  حدود التخصيصات
على   الموافقة على إجراء المناقلة بين فقرات الموازنة وفصولها باقتراح من رئيس الجامعة .5

  وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
 تخويل بعض الصالحيات الى رئيس الجامعة. .6

 
 

 


