
 (صالحيات مجلس الكلية )المعهد سابعاً /

 -: يمارس مجلس الكلية الصالحيات اآلتية لتسيير عمل الكلية و تحقيق اهدافها

 : الصالحيات العلمية 1سابعاً / 

 . زظُ ظ١بظة اٌى١ٍة بّب ٠ٕعزُ ٚ اٌع١بظة اٌؼبِة ٌٍزبِؼة ٚ تضم١ك زظبٌتٙب .1

 . عبَ اٌى١ٍةاػداد خطػ اٌمبٛي ٌٍدزاظبت اال١ٌٚة ٚاٌؼ١ٍب فٟ ال .2

 . اػداد خطة اٌبضج اٌؼٍّٟ ٚ اٌتأ١ٌف ٚ اٌتسرّة أللعبَ اٌى١ٍة .3

 .اٌتٛص١ة ببظتضداث األلعبَ أٚ اٌفسٚع اٌؼ١ٍّة أٚ دِزٙب أٚاٌغبئٙب .4

 . اٌتٛص١ة ببظتضداث اٌدزاظبت اٌؼ١ٍب فٟ اٌى١ٍة .5

سات ٚإٌررردٚات اٌؼ١ٍّرررة إٌظرررس فرررٟ خطرررػ االلعررربَ اٌؼ١ٍّرررة بةرررأْ دػرررٛل االظررربترل اٌصائرررس٠ٓ ٚاٌّررر تّ .6

ٚاال٠فبدات ٚاٌتفسؽ اٌؼٍّٟ ٚاإلػبزات ٚاإلربشات داخرً اٌمطرس ٚخبزررٗ ٚاٌتٛصر١ة بةرأٔٙب اٌرٝ زئر١ط 

 . اٌزبِؼة الظتضصبي اٌّٛافمة ػ١ٍٙب

الررساز ػٕررب٠ٚٓ اٌسظرربئً ٚ االغرربز٠ش ٌٍدزاظرربت اٌؼ١ٍررب ٚ اٌّٛافمررة ػٍررٝ تعرر١ّة اٌّةررسف١ٓ ػٍررٝ غٍبررة  .7

 . ة اػعبء ٌزبْ إٌّبلةةاٌدزاظبت اٌؼ١ٍب ٚ تع١ّ

 . تع١ّة اػعبء ٌزبْ االِتضبْ اٌةبًِ ٌطٍبة اٌدوتٛزاٖ .8

 . إػبدل إٌظس بّٕب٘ذ اٌدزاظبت اٌؼ١ٍب ٚ اال١ٌٚة بةىً دٚزٞ ٚ تٛش٠ؼٙب ػٍٝ اٌّساصً اٌدزاظ١ة .9

 . ١ّة فٟ اٌى١ٍةالساز ٔتبئذ اِتضبٔبت اٌدزاظبت اٌؼ١ٍب ٚاأل١ٌٚة بؼد زفؼٙب ِٓ لبً االلعبَ ٚاٌفسٚع اٌؼٍ .11

 . الساز رداٚي االِتضبٔبت إٌٙبئ١ة بؼد زفؼٙب ِٓ االلعبَ ٚ اٌفسٚع اٌؼ١ٍّة .11

اٌتسل١ة اٌؼ١ٍّة ٌؼعٛ ا١ٌٙئة اٌتدز٠ع١ة )ِدزض ٚ اظتبذ ِعبػد( ٚ زفؼٙب اٌرٝ اٌزبِؼرة  بلسازاٌتٛص١ة ب .12

 . الصداز االِس اٌزبِؼٟ

ٍتسل١ربت اٌٝ اٌٍزٕة اٌّسوص٠ة ٌتدز٠ع١ة اٌٝ ِستبة االظتبذ٠ة تسل١ة ػعٛ ا١ٌٙئة اٌبسفغ ِؼبٍِة  اٌتٛص١ة .13

زبِؼة ٚاٌتٟ تتٌٛٝ بدٚز٘ب اظتىّبي ارساءاتٙب اٌمب١ٔٛٔة  ِٚٓ حُ زفؼٙب اٌٝ زئر١ط اٌزبِؼرة اٌؼ١ٍّة فٟ اٌ

 ٌؼسظٙب ػٍٝ ِزٍط اٌزبِؼة.

 ٚ اٌّعرتٕدات اٌّطٍٛبرةاٌّٛافمة ػٍٝ تأر١ً اٌعرٕة اٌدزاظر١ة ٌطٍبرة اٌى١ٍرة بؼرد ترٛفس اٌّبرسزات اٌّمٕؼرة  .14

 ٌٍّسل االٌٚٝ , ٚاٌتٛص١ة بةأْ اٌتأر١ً ٌٍّسل اٌخب١ٔة.

 . ظتةاشٙس ( ٚ بتٛص١ة ِٓ ِزٍط اٌمعُ 6اٌّٛافمة ػٍٝ اٌتّد٠د االٚي ٌطٍبة اٌدزاظبت اٌؼ١ٍب ) .15

ًء ػٍرٝ اٌتٛص١ة اٌٝ زئ١ط اٌزبِؼرة ببٌّٛافمرة ػٍرٝ اٌتّد٠رد اٌخربٟٔ ٚ اٌخبٌرج ٌطٍبرة اٌدزاظربت اٌؼ١ٍرب بٕرب .16

 . التساس ِٓ ِزٍط اٌمعُ اٚ اٌفسع اٌؼٍّٟ فٟ اٌى١ٍة

اػعربء ا١ٌٙئرة اٌتدز٠عر١ة ٚ اٌّضبظرس٠ٓ ٌٍدزاظربت اٌؼ١ٍرب صعرة اٌضبررة ٚ  ظتؼبزل خدِبتاٌتٛص١ة بب .17

 . اٌّدل اٌتٟ تضدد٘ب االلعبَ ٚ اٌفسٚع

مطررس ٚ خبزرررٗ ٚ زفؼٙررب اٌررٝ ػمررد االتفبل١رربت اٌؼ١ٍّررة ٚ اٌخمبف١ررة ِررغ اٌى١ٍرربت إٌّررب سل داخررً اٌالتررساس  .18

 .اٌزبِؼة ٌٍّصبدلة ػ١ٍٙب

اٌتٛصرر١ة اٌررٝ زئرر١ط اٌزبِؼررة بّررٕش اٌةررٙبدات اٌؼ١ٍّررة ٌٍّتسررسر١ٓ فررٟ اٌدزاظرربت اال١ٌٚررة ٚاٌؼ١ٍررب ٌىررً  .19

 .االختصبصبت اٌّٛرٛدل فٟ اٌزبِؼة

 : الصالحيات االدارية 2سابعاً / 

اٌخبٟٔ ِٓ اٌعٕة اٌدزاظ١ة اٌضب١ٌة فرٟ ظرٛء الترساس اػداد ِالن اٌى١ٍة ٌٍؼبَ اٌدزاظٟ اٌمبدَ فٟ إٌصف  .1

 . اٌؼ١ّد ٚ ِزبٌط االلعبَ ٚ اٌفسٚع

 . ػٕب٠ٚٓ اٌف١١ٕٓ ٚ االداز١٠ٓ ظّٓ اٌّالن اٌّصدق ٌٍى١ٍةاٌّٛتفمة ػٍٝ تغ١١س .2

 . اػبدل إٌظس بّالن اٌى١ٍة بصٛزل دٚز٠ة .3

 . اٌتسب٠ٛةتةى١ً ٌزبْ تعبػدٖ ػٍٝ اداء ِّٙبتٗ اٌؼ١ٍّة ٚ االداز٠ة ٚ  .4

 . فسض اٌؼمٛببت االٔعببغ١ة ػٍٝ اٌطٍبة .5



 . اٌتٛص١ة بّؼبلبة اٌتدز٠ع١١ٓ ٚاٌّٛ ف١ٓ بأصدٜ اٌؼمٛببت رساء ِسبٌفتُٙ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚ اٌتؼ١ٍّبت إٌبفرل .6

اٌتٛص١ة بببطبي اٌؼمٛببت اٌّفسٚظة ػٍٝ اٌتدز٠ع١١ٓ ٚ اٌّٛ ف١ٓ بؼد اظتٕفبذ اغساظٙب .7
1
 . 

ًًّٞ ِٓ ِٕتعبٟ اٌى١ٍة اٌٝ اٌّضبوُ اٌّستصة ٔت١زة ٌّسبٌفتُٙ اصىبَ اٌمبْٔٛ .8  . اٌتٛص١ة بإصبٌة ا

ّردل ػربَ ٚاصرد اٌتٛص١ة بتّد٠د خدِة اٌتدز٠ع١١ٓ )اظتبذ , اظرتبذ ِعربػد( ػٕرد بٍرٛغُٙ اٌعرٓ اٌمربٟٔٛٔ ٌ .9

 ٚتزدد ٌخالث ِسات وضد الصٝ.

ٌّٕتعربٟ اٌى١ٍرة وبفرة ػٍرٝ اْ تىرْٛ تٍره  خبزد اٌؼرساقاٌّٛافمة ػٍٝ لبٛي اٌتمبز٠س اٌطب١ة اٌصبدزل ِٓ  .11

ٚ  1959ٌعٕة  76اٌتمبز٠س ِعتٛف١ة ٌٍعٛابػ ٚ االصىبَ اٌٛازدل فٟ ٔظبَ االربشات اٌّسظ١ة ذٞ اٌسلُ 

 . تؼد٠التٗ

  الحيات المالية: الص 3سابعاً / 

التررساس خطررة اٌّٛاشٔررة اٌعرر٠ٕٛة ٚ خطررة االظررت١ساد ٚ اٌسطررة االظررتخّبز٠ة ٌٍى١ٍررة ٚ زفؼٙررب اٌررٝ زئرر١ط  .1

 . اٌزبِؼة ٌتٛص١د٘ب ِغ خطػ اٌى١ٍبت ٚ اٌّؼب٘د االخسٜ ٚزفؼٙب اٌٝ ِزٍط اٌزبِؼة ٌٍّصبدلة ػ١ٍٙب

 . اٌتٛص١ة ٌٍزبِؼة ببلساز اٌضعبببت اٌستب١ِة ٌٍى١ٍة .2

  ٗ.رؼة تمس٠س د٠ٛاْ اٌسلببة اٌّب١ٌة اٌسبص ببٌى١ٍة ٚ ِٕبلةتٗ ٚ ابداء اٌسأٞ فٟ اٌّالصظبت اٌٛازدل ف١ِسا .3

صالص١ة تٛش٠غ اٌتسص١صبت اٌّب١ٌة اٌالشِة ب١ٓ االلعبَ اٌؼ١ٍّة ٚ ببٌتٕعر١ك ِرغ اٌعربدل زءظربء األلعربَ  .4

  . اٌؼ١ٍّة

 تس٠ًٛ ػ١ّد اٌى١ٍة أٚ اٌّؼٙد بؼط اٌصالص١بت .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


