
 

 ةــيحات  جلس  لكلساالص

وتحقيق بكافة اقسامها ووحداتها ومفاصلها ر عمل الكلية يلتسيحيات الالصمجموعة كبيرة من يمارس مجلس الكلية 

 -: , ويمكن تفصيل هذه الصالحيات بالنقاط التاليــة اهدافها

 

 ة ــيحات  لكلسجااللكصأوالً: 
 

 . رسم سياسة الكلية بما ينسجم والسياسة العامة للجامعة وتحقيق رسالتها 1

 ولية والعليا في اقسام الكلية أل. اعداد خطط القبول للدراسات ا2

 أقسام الكلية في خطة للبحث العلمي والتأليف والترجمة  د. اعدا3

 قسام او الفروع العلمية او دمجها او الغائهاأل. التوصية باستحداث ا4

 . التوصية باستحداث الدراسات العليا في الكلية 5

يفادات والتفرغ العلمي إلواساتذة الزائرين والمؤتمرات والندوات العلمية ألقسام العلمية بشأن دعوة األ. النظر في خطط ا6

 .ستحصال الموافقة عليها الرئيس الجامعة السيد جازات داخل القطر وخارجه والتوصية بشأنها الى إلعارات واإلوا

الدراسات العليا وتسمية طاريح للدراسات العليا والموافقة على تسمية المشرفين على طلبة ألن الرسائل وا. اقرار عناوي7

 اعضاء لجان المناقشة 

 الشامل لطلبة الدكتوراه  االمتحانمية اعضاء لجان . تس8

 سيةارحل الدارولية بشكل دوري وتوزيعها على المألارسات العليا وا. اعادة النظر بمناهج الد9

 في الكليةقسام والفروع العلمية ألولية بعد رفعها من قبل ااألاول امتحانات الدراسات العليا و. اقرار جد10

 قسام والفروع العلمية إلفعها من احانات النهائية بعد رمتإل. اقرار جداول ا11

 مر الجامعي ألصدار اإلورفعها الى الجامعة  (مدرس واستاذ مساعد). اقرار الترقية العلمية لعضو الهيئة التدريسية 12

اتها من قبل لجنة اجراءستاذية بعد استكمال ألضو الهيئة التدريسية الى مرتبة ا. التوصية الى رئيس الجامعة بترقية ع13

 الترقيات العلمية في الكلية 

 المطلوبة . الموافقة على تأجيل السنة الدراسية لطلبة الكلية بعد توفر المبررات المقنعة والمستندات 14

 القسم وبتوصية من مجلس  (ستة اشهر 6)ول لطلبة الدراسات العليا أل. الموافقة على التمديد ا15

على اقتراح من مجلس القسم الجامعة بالموافقة على التمديد الثاني والثالث لطلبة الدراسات العليا بناء . التوصية الى رئيس 16

 او الفرع العلمي في الكلية 

 قسام إلالتي تحددها ا. التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب الحاجة والمدة 17

  . للمصادقة عليهاالعلمية والثقافية مع الكليات المناظرة داخل القطر وخارجه ورفعها الى الجامعة  االتفاقيات. عقد 18

 



 

 ة ـــدلراإليحات  لاللكص  ثتناتً:

 

 ف على شؤون الكلية ومتابعة نشاطاتها العلمية والثقافية والفنية والرياضيةارشإل. ا1

 قسام والفروع ألاقتراح العميد ومجالس االحالية في ضوء القادم في النصف الثاني من السنة ك الكلية للعام ال. اعداد م2

 ك المصد  للكلية الداريين ضمن المإلاعادة النظر بعناوين الفنيين وا .3

 ك الكلية بصورة دورية ال. اعادة النظر بم4

 دارية والتربوية إللى اداء مهماته العلمية وا. تشكيل لجان تساعده ع5

 على الطلبة  نضباطيةاال. فرض العقوبات 6

 النافذة العقوبات جراء مخالفتهم للقوانين و التعليمات  بإحدى. التوصية بمعاقبة التدريسيين والموظفين 7

 راضها . التوصية بأبطال العقوبات المفروضة على التدريسيين والموظفين بعد استنفاذ اغ8

 المبررات . التوصية بإلغاء العقوبات المفروضة على التدريسيين والموظفين بعد حصول القناعة بزوال 9

 القانون .. التوصية بإحالة اي من منتسبي الكلية الى المحاكم المختصة نتيجة مخالفتهم احكام 10

 

 

 ة ــيحات  لكجتكااللكصثتكثتُ :  

 

حيدها مع خطط الجامعة لتوللكلية ورفعها الى رئيس  ستثماريةاالوالخطة  ادستيراالراح خطة الموازنة السنوية وخطة . اقت1

 عليها  خرى ورفعها الى مجلس الجامعة للمصادقةألالكليات والمعاهد ا

 . التوصية للجامعة بإقرار الحسابات الختامية للكلية 2

 فيه حظات الواردة الي في الم. مراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية الخاص بالكلية ومناقشته وابداء الرأ3

 وحسب متطلبات العمل . حياتال. تخويل عميد الكلية او المعهد بعض الص4

 

 

 

 

 

 

 


