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  مجالس الجامعة تعليمات

 في الجامعة العربية األمريكية 
 

 الفصل األول

 التعريفات
 

  (:1المادة )

من  رهاقراإخ من تاري اويعمل به ،"مريكيةمجالس الجامعة العربية األبتعليمات تسمى هذه التعليمات "

 الجامعة.مجلس 

  (:2المادة )

 ا لم تدلدناه مأهذه التعليمات المعاني المخصصة لها يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في 

 القرينة على خالف ذلك:

 وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. الوزارة: -

 الجامعة العربية األمريكية  الجامعة: -

 مجلس إدارة شركة الجامعة العربية االمريكية. مجلس اإلدارة: -

 االمريكية. مناء الجامعة العربيةأمجلس  مجلس األمناء: -

 مجلس عمداء الجامعة  مجلس العمداء: -

 رئيس الجامعة  الرئيس: -

 عميد الكلية أو عميد نشاط الجامعي. العميد: -

 على األقل. ا  مساعد ا  رئيس قسم في كلية، ويكون برتبة أستاذ قسم:الرئيس  -

 اعدمس قسم وال يحمل رتبة أستاذالعضو هيئة تدريس الذي يقوم بأعمال رئيس  منسق القسم: -

 ويتم تعيين منسق للقسم فقط في حالة عدم توفر مرشح مؤهل لرئاسة القسم.

ستاذ ، األكاديمية التالية: األستاذمن يقوم بمهام التدريس من الرتب األ عضو هيئة تدريس: -

 المشارك، األستاذ المساعد، المحاضر، المدرس.

  (:3)المادة 

 -يكون للجامعة المجالس التالية: 

 مجلس الجامعة. .1

 مجلس العمداء. .2

 مجلس الكلية. .3

 مجلس القسم. .4
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 (:4المادة )

س ن مجلميكون للجامعة رئيس متفرغ إلدارتها يعين من قبل مجلس األمناء بناء على تنسيب   -أ

 اإلدارة لمدة سنة او أكثر على أن ال تزيد بمجموعها عن ثماني سنوات.

 ة.يشغل رتبة األستاذييشترط أن يكون رئيس الجامعة فلسطينيا  أو من أصل فلسطيني و -ب

من ال ملمجلس اإلدارة، وفي حالة خاصة وحسب تقديره بتنسيب قائما  بأعمال الرئيس يجوز  -ج

 يحمل رتبة االستاذية لفترة ال تزيد عن عام.

وز له ته، ويجو في حال إنهاء خدمأو استقالته أتنتهي خدمة رئيس الجامعة بانتهاء مدة تعيينه  -د

 في إشغال وظيفته األكاديمية في الجامعة.في جميع األحوال أن يستمر 

 (:5المادة )

 -ة: لتاليارئيس الجامعة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصالحيات  -أ

بما ال  جامعةتمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات واألشخاص وتوقيع العقود نيابة عن ال .1

 يتعارض مع القانون الساري.

لقرارات مات واوفقا  ألحكام األنظمة والتعليارة شؤون الجامعة العلمية والمالية واإلدارية إد .2

 الصادرة بمقتضى أي منها.

ثيق لى توا واإلشراف عمدعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى االنعقاد ورئاسة اجتماعاته .3

 القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

لى ارفعها جلس الجامعة عن مشاريع الجامعة اإلنمائية لمناقشتها وتقديم خطة عمل سنوية لم  .4

 .قراره بشأنهااإلدارة التخاذ  مجلس

 لى مجلس اإلدارة إلقراره.إعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي ورفعه إ .5

ُ ل .6 ة ألنظمتنفيذ موازنة الجامعة وإصدار أوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقا

 المالية.

ن راسي على مجلس الجامعة ومجلس األمناء ومجلس اإلدارة في نهاية كل عام دإتقرير  تقديم .7

في  ألخرىاوالبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة  أداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي

 الجامعة وتضمينه أي مقترحات يراها مناسبة لمناقشتها.

 تخاذ مثلدعي اك في الحاالت التي يرى أنها تستتعليق الدراسة كليا  أو جزئيا  في الجامعة وذل .8

جلس معلى  األمرهذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع على الرئيس عرض 

 األمناء التخاذ القرار المناسب بشأنه.
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 نواب رئيس الجامعة
 

 (:6المادة )

 

 دة قابلةة واحمناء، لمدة سنيتم تكليف نواب الرئيس بقرار من الرئيس وبعد التشاور مع مجلس األ -أ

دة متهاء للتجديد وبحد أقصى لثالث سنوات متواصلة، وتنتهي خدمة أي منهم باالستقالة أو ان

 في الهيئة التدريسية.ا  عضو ا  تعيينه، وفي كل األحوال يعود تلقائي

 .أو من أصل فلسطيني ويشغل رتبة األستاذيةا  يشترط أن يكون نائب الرئيس فلسطيني -ب

حد للرئيس وبعد التشاور مع مجلس األمناء، وفي حالة خاصة وحسب تقديره تعيين أ يجوز -ج

احدة وسنة  أعضاء هيئة التدريس ممن ال يحمل رتبة األستاذية قائما بأعمال نائب الرئيس لمدة

 قابلة للتجديد على أن ال تزيد عن ثالث سنوات.

 ته قائماك بصفصالحياته عند غيابه وذل يختار الرئيس أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة -د

من  بأعمال الرئيس، وأما في حالة خلو منصب رئيس الجامعة يكلف مجلس األمناء وبتنسيب

يل يس أصدارة أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صالحياته إلى حين تعيين رئمجلس اإل

 للجامعة.

 الخصوص ما يلي: تكون مهام نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعلى وجه -ه

 التدريس.اإلشراف على عملية  .1

 االشتراك في اللجان المختصة. .2

 التداول والمتابعة مع رئيس الجامعة في الشؤون األكاديمية. .3

 .متابعة شؤون القبول والتسجيل .4

 متابعة المكتبات. .5

 متابعة تثبيت أعضاء الهيئة التدريسية. .6

 متابعة تقييم البرامج األكاديمية القائمة. .7

 .العلمي البحث شؤون ةمتابع .8

 شراف على مركز اللغات.اإل .9

 ما يكلفه به رئيس الجامعة من أعمال أخرى ذات عالقة. .10
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 تكون مهام نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير وعلى وجه الخصوص ما يلي:  -و

 رسم سياسة الجامعة التطويرية داخل فلسطين وخارجها. .1

شكل بيحقق أهداف الجامعة ومراجعتها وضع خطة استراتيجية مستقبلية للجامعة بما  .2

 دوري، وبما ينسجم مع حاجة المجتمع الفلسطيني.

عملية المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بعناصر ال وجمعإجراء الدارسات، واألبحاث  .3

مات لمعلواالتعليمية الجامعية كافة، من مدرسين ومناهج وطلبة وإداريين، ودراسة هذه 

طة سهل االستفادة منها، والرجوع إليها لدى وضع الخوتحليلها وتنظيمها بشكل ي

 التطويرية العامة لمستقبل الجامعة.

تطوير ري، واقتراح البرامج التدريبية لتأهيل الموظفين في الجهازين األكاديمي واإلدا .4

 أدائهم في أثناء الخدمة، وكلما دعت الضرورة لذلك.

 ق األهداف التطويرية. متابعة التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي وتحقي .5

 دراسة استحداث برامج أكاديمية، والعمل على اعتمادها من الجهات ذات الصلة .6

 وبالتعاون مع نائب الرئيس للشؤون األكاديمية.

 شراف على الجودة االدارية واألكاديمية.اإل .7

 .السنوي التقرير إعداد على االشراف .8

 قة.ما يكلفه به رئيس الجامعة من أعمال أخرى ذات عال .9

  يلي:الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية وعلى وجه الخصوص ما نائب تكون مهام  -ز

عم تي تدوالمالية ال اإلداريةإعداد الخطط االستراتيجية المتكاملة في مجال الشؤون  .1

 وتعزز العمل األكاديمي واإلداري للجامعة.

 .اإلشراف على تنفيذ االستراتيجيات اإلدارية والمالية للجامعة .2

امعة، ي الجفتراح الشروط واإلجراءات التي تنظم العمليات والنظم اإلدارية والمالية اق .3

 ة.جامعيوالعمل على تطويرها المستمر بما يحقق الكفاءة والدعم لألنشطة العلمية ال

باني اإلشراف على مباني الجامعة وانشاءاتها، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للم .4

 واإلنشاءات.

ظافة ت من نعلى تأمين كافة الخدمات الالزمة لمباني الجامعة واإلنشاءااإلشراف العام  .5

 وماء وكهرباء وتكييف ونقليات وأي خدمات أخرى.

زم، اللواواإلشراف العام على تدبير احتياجات الجامعة من المعدات واألجهزة واآلالت  .6

 والحفاظ عليها من الضياع أو التلف أو السرقة.
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 تقييمواحتياجات الجامعة من أفضل الموظفين اإلداريين،  اإلشراف العام على تدبير .7

 أداء، ورواتب وأجور، وتأمينات، وترقيات، واجازات الموظفين اإلداريين.

على  والتي تضمن الحصول البشرية دبالموار الخاصة العمل ونظم التعليمات اقتراح .8

 أفضل العاملين، واإلبقاء عليهم في درجة عالية من األداء والرضا.

ت توجهااإلشراف العام على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفروعها ضمن ال .9

 االستراتيجية لها.

ألنظمة فقا لاإلشراف العام على المعامالت المالية والمحاسبية، والتأكد من أنها تتم و .10

 .والتعليمات المالية المعمول بها

على  ارات الجامعة والحفاظاإلشراف على وضع أنظمة واستراتيجيات متكاملة الستثم .11

 أصولها.

 المالية ألموررئاسة اللجان والمجالس التي تحددها أنظمة وتعليمات الجامعة والمتعلقة با .12

 واإلدارية.

 المشاركة في إعداد استراتيجيات الجامعة وخططها.  .13

تعلقة والم القيام بالمهام والواجبات األخرى التي تنص عليها أنظمة وتعليمات الجامعة .14

 لشؤون اإلدارية والمالية.با

 لهندسةعن دائرة الموارد البشرية، الدائرة اإلدارية، والمالية، وا مسؤوال  يكون  .15

ئرة ت، وداعيادة الجامعة، ودائرة اللوازم والمشتريات، ودائرة المستودعاو والصيانة،

 التدقيق المالي الداخلي، ومكاتب ارتباط الجامعة.

 عمال أخرى ذات عالقة.رئيس الجامعة من أ هما يكلفه ب .16

 
 :كون مهام نائب الرئيس للشؤون المجتمعية على وجه الخصوص ما يليت -ح

 .لغرض خدمة المجتمع تنشأاإلشراف العام على البرامج التدريبية، نشاطات أخرى قد  .1

ن اإلشراف المباشر على النشاطات ومجاالت العمل في خدمة الجامعة المتعلقة بالشؤو .2

 .المجتمعية

ل ذات العم ق مع نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعمداء الكليات فيما يتعلق بمجاالتالتنسي .3

 .العالقة بالمجتمع

ا إلى قديمهتطوير الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز عالقة الجامعة بالمجتمع وخدمته، وت .4

 .رئيس الجامعة

 .رامج الشؤون المجتمعيةفي االتصال بالبيئة المحلية المتعلقة بب ا  تمثيل الجامعة خارجي .5
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 .اإلشراف على برامج التدريب الميداني للطلبة .6

ع معاون اإلشراف على كل من التعليم المستمر، ومساق خدمة المجتمع، وشؤون الخريجين بالت .7

 .عمادة شؤون الطالب وعمادة القبول والتسجيل

 .ما يكلفه به رئيس الجامعة من أعمال أخرى .8

 :يليقات الدولية وعلى وجه الخصوص ما للعالتكون مهام نائب الرئيس  -ط

ارج، ي الخالقيام بمتابعة األوضاع الدراسية للمرشحين لالبتعاث، ومتابعة شؤون الموفدين ف .1

 .وذلك بالتنسيق والتعاون مع العميد المعني

 ن البحثيلتعاوالمبادرة لتطوير العالقات مع السفارات والممثليات األجنبية والعربية لتعزيز ا .2

 .لعلمي واألكاديمي والتنمويوا

ل ن خالالبحث عن مصادر تمويل لمشاريع البحث العلمي، والمشاريع التنموية في الجامعة م .3

 .االتصال مع المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة

ل رج لتبادالخا إعداد ومتابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم واالتفاقيات الدولية مع الجامعات في .4

في  توراهلتدريس وتأمين القبول للدراسات العليا لنيل درجة الماجستير والدكأعضاء هيئة ا

 .مختلف التخصصات

 .ياتلمستوالدولية على كافة ا والمؤسسات التنسيق لتبادل الزيارات مع الجامعات والمنظمات .5

عات لجاممة من اللبحوث والدراسات العليا المقد والتمويل  تفعيل االستفادة من المنح الجامعية، .6

 .والمؤسسات والمنظمات الدولية

 أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الجامعة. .7

 
 مساعدو رئيس الجامعة 

 
 (:7مادة )ال

 .يجوز للرئيس تعيين مساعد أو أكثر وتكليفهما بمهام محددة -أ

 .يكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد وبحد أقصى لثالث سنوات -ب
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 الجامعةمجلس 
 

 :(8مادة )ال
 

  :منبرئاسة الرئيس وعضوية كل  لجامعةايشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس  -أ

 .نواب الرئيس .1

 مساعدو الرئيس .2

 .العمداء .3

 ل عامفي مطلع ك الكليةعضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في  .4

 جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد.

ة دة سنا الرئيس لممالجامعة يكلفهثنين من مديري الوحدات اإلدارية والدوائر في ا .5

 واحدة قابلة للتجديد.

بلة دة قاأثنين من المجتمع المحلي من قطاعات مختلفة يختارهم الرئيس لمدة سنة واح .6

 للتجديد.

 أحد خريجي الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة. .7

 رئيس الهيئة اإلدارية لنقابة العاملين في الجامعة. .8

 ممثل عن مجلس الطلبة. .9

 

 :المسؤوليات والصالحيات التالية الجامعةيتولى مجلس   -ب

لمي ث العرسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبح .1

 التنمية الوطنية. اتفيها وبما يلبي حاج

 .تطوير وتعديل التعليمات وإقرارها .2

إليه  قدمهالسنوية التي يتقويم أعمال الجامعة في ضوء سياستها والنظر في التقارير ا .3

اجة بية حرئيس الجامعة، وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تل

 ر فيه.يالمجتمع والتأث

 ة.إلدارمناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها وتقديمه الى مجلس ا .4

ن اص والعام ضمتوثيق عالقة الجامعة مع المؤسسات واألجهزة في القطاعين الخ  .5

 حدود مسؤولياته وصالحياته.
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أية أمور أخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس بما ال يتعارض مع  .6

 األنظمة والتعليمات.

 

 مجلس العمداء
 

 (:9مادة )ال

 
 -من: يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس العمداء برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل  -أ

 نواب الرئيس .1

 العمداء .2

 

 :مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التاليةيتولى  -ب

 .ائهاو إلغعاهد الجديدة ودمجها ألتوصية باستحداث الكليات واألقسام والمراكز والما .1

اء على عة بنالتوصية إلى لجنة التعيين والترقية بتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجام .2

 .تسيب من الكليات واألقسام األكاديمية

 .ية أعضاء هيئة التدريس في الجامعةمناقشة طلبات ترق .3

م بحوثهتقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم و .4

 .العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

 ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس .5

ا في ل معهفي الجامعة أو ممن ارتبطوا للعم والفنيين العاملين في المجال األكاديمي

 ريبيةجازة التفرغ العلمي والدورات التدإجازات دراسية وإبعثات ومهمات علمية و

 وفق األنظمة المعمول بها في الجامعة.

 .ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها الدراسيةدراسة تعديالت الخطط  .6

 .ي في الجامعةداء األكاديمي والتحصيل العلمتقييم مستوى األ .7

ءات إلجرااتحديد احتياجات الجامعة وكلياتها وأقسامها األكاديمية والمكتبة واتخاذ  .8

 .الالزمة بموجب أنظمة الجامعة

 .تشكيل اللجان الجامعية المنبثقة عن المجلس وتحديد مسؤولياتها .9

 .منح الدرجات العلمية والشهادات .10
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ي فديمي صدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاإ .11

 .الجامعة

نظمة أل وفقا   ا  مجالس الكليات واتخاذ ما يرونه مناسب ومقترحاتقرارات مراجعة  .12

 .الجامعة

 .ياتهمناقشة قرارات وتوصيات لجان المجالس وإقرارها أو التوصية بها ضمن مسؤول .13

 وصياتألنظمة والتعليمات التي يقدمها رئيس الجامعة واتخاذ التمناقشة مشاريع ا .14

 .المناسبة بخصوصها

 تربيةوضع شروط القبول في الجامعة وعدد الطلبة وفق األسس التي تقرها وزارة ال .15

 .والتعليم العالي الفلسطينية

 .نهاء الخدمةإاتخاذ القرارات المناسبة بشأن االستقالة والتثبيت و .16

ع مالتي يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس بما ال يتعارض  دراسة المواضيع .17

 .أنظمة وتعليمات الجامعة

 

 عمداء الكليات
 

 (:10مادة )ال
 .عن إدارة شؤونها التعليمية واإلدارية والمالية يكلف للكلية عميد يكون مسؤوال   -أ

جلس ممع  تشاوريشترط أن يكون عميد الكلية برتبة أستاذ، ويتم تكليفه بقرار من الرئيس بال -ب

 .متتاليةاألمناء لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أال تزيد عن أربع سنوات 

عميد  عمالبأ يجوز للرئيس تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتبة العلمية األخرى قائما   -ج

 .الكلية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أال تزيد عن أربع سنوات متتالية

 
 (:11مادة )ال

  :يتولى العميد المهام والصالحيات التالية

 ادارة شؤون الكلية. .1

 .تنظيم شؤون العمادة والتنسيق مع عمداء الكليات األخرى .2

 .متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات .3

نجاح بتموا أالتنسيب إلى مجلس العمداء، بناء على توصية مجلس الكلية، بأسماء الطلبة الذين  .4

 .درجات العلمية التخاذ القرار الالزم لمنحهامتطلبات الحصول على ال
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 .تقديم تقرير إلى الرئيس عن شؤون الكلية وأنشطتها في نهاية كل سنة جامعية .5

 .تنفيذ قرارات كل من مجلس الكلية ومجلسي العمداء والجامعة .6

 .تنسيب رؤساء األقسام ومنسقي األقسام في الكلية .7

 .يدةالعمل على تطوير الكلية واستحداث برامج جد .8

 .أي مهام أخرى تتعلق بأعماله يكلفه بها الرئيس .9

 (:12مادة )ال
ذه ون لهيجوز تكليف عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقوم -أ

رتين كام الفقا ألحالغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تكليفهم وفق

 .( من هذه التعليمات10) )ب( و )ج( من المادة

 عمادة شؤون الطلبة
 
 (:13مادة )ال

  :تكون مهام عمادة شؤون الطلبة ما يلي

ماعيا واجت بالتشاور مع مجلس اتحاد الطلبة لمساعدة الطالب لالستفادة القصوى علميا القيام .1

 .وتربويا

 .تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الطلبة داخل الجامعة وخارجها .2

 .تنفيذ السياسة العامة التي تخص الطالب .3

 .اإلشراف على مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطالبية ونشاطاتها المختلفة .4

 .اإلرشاد والرعاية الصحية والنفسية والتربوية للطلبة .5

 .تنظيم نشاطات الطالب الثقافية واالجتماعية والرياضية .6

 .االشتراك في كافة اللجان المتعلقة بشؤون الطلبة .7

 .شراف على سكن الطالباتاال .8

 االشراف على ما يتعلق بالقروض والمنح الخارجية الطلبة. .9
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 البحث العلميعمادة 
 
 (:14مادة )ال

  :ما يلي البحث العلميتكون مهام عمادة 

 المشاركةومعة، موازنة مناسبة للبحث العلمي لتمكن الباحثين من انجاز أبحاثهم داخل الجا إعداد .1

 .ات والورشات العليمة المتخصصة المحلية منها والعالميةفي المؤتمر

يع لمشارلالتنسيق مع الجهات المعنية عن مصادر دعم خارجية على المستوى المحلي والعالمي  .2

 .ةلجامعاالتي يتقدم بها الباحثون، وتستلزم موازنات كبيرة يصعب تهيئتها لهم من موازنة 

اكز الجامعات ومر وباحثون منن من الجامعة، تشجيع فرق البحث التي يشترك فيها باحثو .3

 .البحث األخرى المحلية واإلقليمية والعالمية

شاريع م المتوجيه البحث العلمي إلى خدمة التنمية ومعالجة قضايا المجتمع، وذلك عن طريق دع .4

 .التطبيقية التي تبحث في مشكالت تهم المجتمع

 .رفاتهم المتميزة التي تستحق النشمساعدة الباحثين على نشر بحوثهم األصلية، ومؤل .5

 االشراف على المجالت العلمية التي تصدرها الجامعة. .6

  

 القبول والتسجيلعمادة 
 
 (:15مادة )ال

  :ما يلي القبول والتسجيلتكون مهام عمادة 

 .طلبات االلتحاق بالجامعة مع تقديم االرشادات الالزمة للطلبة الجدد استقبال .1

 .الدراسيةوحفظ وتطبيق الخطط  إعداد الجداول الدراسية .2

 .إعداد جداول االمتحانات النهائية .3

 .الطلبتزويد الطلبة بالعالمات والوثائق األكاديمية األخرى بشكل دوري وعند  .4

ت ع الكليامنسيق متابعة اجراءات انتقال وتحويل الطلبة ومعادلة المساقات للطلبة المنتقلين بالت .5

 .المختلفة من جامعات وكليات أخرى

 .االحتفاظ بالسجالت الرسمية لكشوف عالمات الطلبة ومسيرتهم األكاديمية .6
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زويدهم ذلك تتزويد الطلبة الجدد بجميع التعليمات الالزمة للحصول على شهادة البكالوريوس وك .7

 .تسجيلهمباألنظمة المعمول بها في الجامعة عند استكمال اجراءات 

 .ف والخريجينالحاصلين على درجة الشر قوائم الطلبةإعداد  .8

 اصدار الشهادات. .9

 

 

 الدراسات العلياعمادة 
 
 (:16مادة )ال

  :ما يلي الدراسات العلياتكون مهام عمادة 

 .التي تطرحها الجامعة ةوالدكتورا اإلشراف على برامج الماجستير (1

 تقديم المقترحات لتطوير تلك البرامج وافتتاح برامج جديدة. (2

 لتي تم اقرارها من مجلس الجامعة.تنفيذ تعليمات الدراسات العليا وا (3

  يرأس العميد مجلس كلية الدراسات العليا. (4

 

 (:17مادة )ال
 

تجديد لة لليجوز لرئيس الجامعة تكليف مساعد للعميد، بتنسيب من العميد، وذلك لمدة سنة قاب -أ

 التييات لصالحاويتولى مساعد العميد القيام باألعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة 

 ألستاذيةتبة ايفوضها إليه، على أنه يجوز تكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا ر

 مساعدا للعميد.

قيام لى الينسب العميد لرئيس الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ليتو -ب

 امعةلف رئيس الجبأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه، وفي حالة شغور منصب العميد يك

 نصبه.غور مشأحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صالحياته طيلة مدة 
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 مجالس الكليات
 (:18مادة )ال
 

 يكون لكل كلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية كل من:  -أ

 وجد( )إنمساعدي العميد  .1

 ي الكلية.رؤساء ومنسقي األقسام األكاديمية ف .2

ي قسم فممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في ال .3

 مطلع كل عام دراسي.

يئة ء الهفي الكليات التي ال يوجد بها أقسام أكاديمية، يتكون مجلس الكلية من جميع أعضا -ب

 التدريسية المتفرغين وبرئاسة العميد.

اء ة أعضلية المستحدثة يتألف من عدد ال يقل عن ثالثلرئيس الجامعة تشكيل مجلس مؤقت للك -ج

. يسا لهمن غيرهم، ويعين رئووال يزيد عن سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، 

أعمال ب ئما  ويتولى رئيس المجلس المؤقت صالحيات عميد الكلية إلى حين تعيين عميد لها أو قا

مدة  تنتهيت مجلس الكلية ومجالس األقسام فيها والعميد، كما ويتولى المجلس المؤقت صالحيا

ى، د أدنالمجلس المؤقت عندما يتوافر في الكلية قسمان على األقل يضم كل منهما عضوين كح

 أو يتم تشكيل مجلس للكلية.

ناقشات في م لعميد الكلية دعوة عدد من الموظفين أو الخبراء لالستئناس بآرائهم عند الضرورة -د

 لمدة محددة أو في موضوعات معينة.مجلس الكلية وذلك 

 (:19مادة )ال 
 

ى يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات وعل -أ

 -: يلياألخص ما 

جالس اقتراح الخطط الدراسية الجديدة أو تعديل الخطط المتبعة والتي تقترحها م .1

رفعها خطط ويمية لدراستها في لجنة الاألقسام ورفعها إلى نائب الرئيس للشؤون األكاد

 .إلقرارهاإلى مجالس العمداء 

 التوصية إلى مجلس العمداء بشروط قبول الطلبة في الكلية. .2

 ها.اإلشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين األقسام المختلفة في .3
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اردة الو ئجهاتنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية واإلشراف عليها والتداول في نتا .4

 من األقسام المتخصصة للبت فيها.

 .لتنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهاداتا .5

 اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه. .6

 من:لية الك يواإلدارية فالتدريسية  تينالتوصية في جميع األمور المتعلقة بأعضاء الهيئ .7

ألمور من ا نح اإلجازات الدراسية وقبول االستقالة وغير ذلكتعيين، وترقية، ونقل، وم

 الجامعية بموجب األنظمة والتعليمات النافذة.

 إعداد مشروع الموازنة للكلية. .8

 تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل الكلية. .9

ظمة النظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية، بما ال يتعارض مع األن .10

 والتعليمات.

 اجتماعات مجلس الكلية دورية ومنتظمة، على أال تقل عن عشر جلسات في الفصلتكون  -ب

 إرسالوالدراسي الواحد، ويتم تدوين محاضر االجتماعات وتوثيقها في الكلية بشكل رسمي، 

 نسخة منها إلى مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية.

 رؤساء األقسام
 (:20مادة )ال
 

 ا  رئيس تدريس في القسم ممن يحملون رتبة أستاذ مساعد على األقليكلف أحد أعضاء هيئة ال -أ

ه ، إال أنلعميداللقسم لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى فقط بقرار من الرئيس بناء على تنسيب 

في  يجوز في حاالت خاصة يقدرها عميد الكلية والرئيس تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس

 القسم منسقا له.

تاذ بة أسسة القسم الدورية بين أعضاء هيئة التدريس في القسم ممن يحملون رتيراعى في رئا -ب

 مساعد فاعلي.

رية اإلداوأمام العميد عن إدارة شؤون القسم التعليمية  يكون رئيس أو منسق القسم مسؤوال   -ج

 والمالية، وشؤون البحث العلمي، بما ال يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

 قسم يترأس العميد مجلس القسم.في حالة غياب رئيس ال -د
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 (:21مادة )ال
 

 يتولى رئيس القسم المهام والصالحيات التالية: 

 .(وإداريا   )أكاديميا  ( اإلشراف والمتابعة والتوجيه فيما يخص شؤون القسم 1

 ميد.( يلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ومجلس القسم والع2

يرى  تقتراحاافي نهاية كل عام دراسي تقريرا إلى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم، وأي ( يقدم 3

 فيها مصلحة القسم.

 اته.قرار ( الدعوة إلى اجتماعات القسم ورئاسة مجلس القسم والتوقيع على محاضر جلساته وتنفيذ4

 المماثلة. علميةال ( التوقيع على مراسالت القسم )الداخلية(، وتمثيله أمام المؤسسات5

 .ورفع التقارير الدورية عن أعمال القسم إلى العميد االمتحانات( التوقيع على نتائج 6

 هم.( توزيع المساقات المطروحة للتدريس على أعضاء هيئة التدريس في القسم وفقا لتخصصات7

 ( تكليف أعضاء هيئة التدريس باإلرشاد األكاديمي.8

 قبل العميد أو الرئيس. ( أية مهام أخرى يكلف بها من9

 مجالس االقسام
 (:22مادة )ال
 لقسم(لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يسمى مجلس القسم يتألف من رئيس القسم )أو منسق ا -أ

 وجميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

 التالية:يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصالحيات  -ب

نهوض ه الا من شأنماسية في القسم وتقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدر .1

 بالقسم والكلية.

 تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم. .2

 تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في القسم. .3

مات لتعليالتوصية في تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وفق األنظمة وا .4

 النافذة.

 على أعضاء هيئة التدريس. تقديم االقتراحات حول توزيع المساقات .5

 اسية.الدر اعتماد الكتب المقررة والمصادر والمراجع المناسبة لكل مادة من مواد الخطة .6

نية المع وضع الترتيبات الالزمة لضبط دوام الطلبة في المحاضرات بالتعاون مع الجهات .7

 األخرى.
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 طلبةلالعلمي  وضع الترتيبات التي تضمن حسن اإلشراف واإلرشاد األكاديمي والتوجيه .8

 القسم وحل مشكالتهم الدراسية.

 وضع أسس وتعليمات التطبيق العملي والتدريب الميداني للطلبة. .9

 في القسم. االمتحاناتوضع الترتيبات الالزمة لإلشراف على  .10

 ية.الكل مناقشة نتائج امتحانات الطلبة وقوائم الخريجين واعتمادها ورفعها إلى مجلس .11

 وعات يعرضها عميد الكلية أو رئيس القسم.إبداء الرأي في أي موض .12

راسي ( جلسات في الفصل الد6تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة، على أال تقل عن ) -ج

لى نها إمالواحد، ويتم تدوين محاضر االجتماعات وتوثيقها في القسم بشكل رسمي، وارسال نسخة 

 عميد الكلية.

 

 مجالس االقسام
 

 (:23مادة )ال
 
ك يس ذلجالس المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى االجتماع من قبل رئمل مجلس من اليدعى ك -أ

 المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.

من  لرئيس الجامعة دعوة من أي من مجالسها لالجتماع، ويجوز لعميد الكلية دعوة أي مجلس -ب

 مجالس األقسام أو البرامج األكاديمية في الكلية لالجتماع.

لس في لى رئيس المجععضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له، وألنصف عدد يحق  -ج

 هذه الحالة دعوته لالجتماع من خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه.

 

 (:24مادة )ال
ر بحضو يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذه التعليمات -أ

 عدد أعضائه.أكثرية 

صوات وت األتصدر القرارات لكل مجلس من المجالس الواردة في هذه التعليمات األغلبية، وإذا تسا -ب

 يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

 

 :(25المادة )

ه بعضا ثقة عناللجان المنبإلى لكل من المجالس المشكلة بموجب هذه التعليمات أن يفوض إلى رئيسه أو 

تفويض ون اليمارسها بما في ذلك صالحيات المجلس في األمور المالية على أن يك من الصالحيات التي

 خطيا ومحددا.
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 (:26المادة )

 تلغي هذه التعليمات كل التعليمات السابقة ذات العالقة.

 


