
 صالحيات مجلس الكلية

 أ. الصالحيات العلمية : 

رسم سٌاسة الكلٌة بما ٌنسجم والسٌاسة العامة للجامعة وتحقٌق رسالتها  .1

. 

 . إعداد خطط القبول للدراسات األولٌة فً أقسام الكلٌة .2

 . إعداد خطة البحث العلمً ألقسام الكلٌة .3

 العلمٌة أو دمجها أو إلغائها .. التوصٌة باستخدام األقسام أو الفروع 4

 . التوصٌة باستحداث الدراسات العلٌا فً الكلٌة .5

. النظر فً خطط األقسام العلمٌة بشأن دعوة األساتذة الزائرٌن 6

والمؤتمرات والندوات العلمٌة واالٌفادات والتفرع العلمً واالعارات 

لجامعة واإلجازات داخل القطر وخارجه والتوصٌة بشأنها الى رئٌس ا

 الستحصال الموافقة علٌها .

. إقرار عناوٌن الرسائل واألطارٌح للدراسات العلٌا والموافقة على 7

تسمٌة المشرفٌن على طلبة الدراسات العلٌا وتسمٌة أعضاء لجان المناقشة 

. 

 . تسمٌة أعضاء لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه .8

ا واألولٌة بشكل دوري وتوزٌعها . إعادة النظر بمناهج الدراسات العل9ٌ

 على المراحل الدراسٌة .



. إقرار نتائج امتحانات الدراسات العلٌا واألولٌة بعد رفعها من قبل 11

 األقسام والفروع العلمٌة فً الكلٌة .

. إقرار جداول االمتحانات النهائٌة بعد رفعها من األقسام والفروع 11

 العلمٌة .

لعضو الهٌئة التدرٌسٌة ) مدرس و أستاذ مساعد  . إقرار الترقٌة العلمٌة12

 ( ورفعها الى الجامعة إلصدار األمر الجامعً .

. التوصٌة الى رئٌس الجامعة بترقٌة عضو الهٌئة التدرٌسٌة الى مرتبة 13

 األستاذٌة بعد استكمال إجراءاتها من قبل لجنة الترقٌات العلمٌة فً الكلٌة .

الدراسٌة لطلبة الكلٌة بعد توفر المبررات  . الموافقة على تأجٌل السنة14

 المقنعة والمستندات المطلوبة .

أشهر (  6. الموافقة على التمدٌد األول لطلبة الدراسات العلٌا ) 15

 وبتوصٌة من مجلس القسم .

. التوصٌة الى رئٌس الجامعة بالموافقة على التمدٌد الثانً والثالث 16

ى مقترح من مجلس القسم أو الفرع العلمً لطلبة الدراسات العلٌا بناءاً عل

 فً الكلٌة .

. التوصٌة بانتداب أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والمحاضرٌن للدراسات 17

 العلٌا حسب الحاجة والمدة التً تحددها األقسام والفروع .

. عقد االتفاقٌات العلمٌة والثقافٌة مع الكلٌات المناظرة داخل القطر 18

 جامعة للمصادقة علٌها .وخارجه ورفعها الى ال



 الصالحيات اإلدارية : -ب

. اإلشراف على شؤون الكلٌة واالهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمٌة 1

 والثقافٌة والتربوٌة والرٌاضٌة .

. إعداد مالك الكلٌة قبل نهاٌة السنة الدراسٌة الالحقة فً ضوء ما ٌقدمه 2

 العمٌد ومجالس األقسام .

 بعناوٌن الفنٌٌن واإلدارٌٌن ضمن المالك المصدق للكلٌة .. إعادة النظر 3

 . إعادة النظر بمالك الكلٌة بصورة دورٌة .4

 . تشكٌل لجان تساعده على أداء مهماته العلمٌة واإلدارٌة والتربوٌة .5

 . فرض العقوبات االنضباطٌة على الطلبة .6

ت جزاء . التوصٌة بمعاقبة التدرٌسٌٌن والموظفٌن بإحدى العقوبا7

 مخالفتهم للقوانٌن والتعلٌمات النافذة .

. التوصٌة بإبطال العقوبات المفروضة على التدرٌسٌٌن والموظفٌن بعد 8

 استنفاذ أغراضها .

. التوصٌة بإلغاء العقوبات المفروضة على التدرٌسٌٌن والموظفٌن بعد 9

 حصول القناعة بزوال المبررات .

الكلٌة الى المحاكم المختصة نتٌجة . التوصٌة بإحالة أي من منتسبً 11

 لمخالفتهم للقانون .

 الصالحيات المالية : -ج



. اقتراح خطة الموازنة السنوٌة وخطة االستٌراد والخطة االستثمارٌة 1

للكلٌة ورفعها الى رئٌس الجامعة لتوحٌدها مع خطط الكلٌات والمعاهد 

 األخرى ورفعها الى مجلس الجامعة للمصادقة علٌها .

 التوصٌة للجامعة بإقرار الحسابات الختامٌة للكلٌة .. 2

. مراجعة تقرٌر دٌوان الرقابة المالٌة الخاص بالكلٌة ومناقشته وإبداء 3

 الرأي فً المالحظات الواردة فٌه .

 . للمجلس تخوٌل بعد صالحٌاته الى عمٌد الكلٌة .4

العمٌد ( ٌنعقد مجلس الكلٌة مرتٌن شهرٌاً بدعوة من رئٌسه )           

وٌكتمل النصاب فٌه بحضور أغلبٌة األعضاء وتتخذ القرارات 

واالقتراحات والتوصٌات بأغلبٌة عدد الحاضرٌن وعند تساوي األصوات 

 ٌرجح الجانب الذي صوت معه العمٌد .

  

 


