رابعا :مجالس االقسام

االسس العاهة ألنشاء هجالس االقسام بجاهعة الرازي:
مادة (ٌ : ) 33كٌٕ نكم قسى اكبدًًٌ يجهس ٌسًى ( يجهس انقسى ) ٌٔزأنف يٍ :
 سئٍس انقسى . اعضبء ٍْئخ انزذسٌس ثبنقسى.مادة ( : ) 33رزحذد انسهطبد فً انقسى ثـ ( يجهس انكهٍخ – يجهس انقسى – ٔسئٍس
انقسى ).
مادة ( ٌ : ) 33عزجش يجهس انقسى ٔسئٍس انقسى يٍ ضًٍ انٍٓكم انزُظًًٍ نهقسى
ٔانزي ٌعكس اْذاف انقسى ٌٔجٍٍ ثٕضٕح خطٕط انًسئٕنٍخ ٔانصالحٍبد انًُبطخ
ثكم يسزٕي ٔظٍفً حست انٍٓكم انًعزًذ .
مادة (ٌ : ) 33صذس ثزشكٍم يجبنس االقسبو ثجبيعخ انشاصي قشاس يٍ عًٍذ انكهٍخ
نًذح سُزٍٍ قبثهخ نهزجذٌذ نفزشح يًبثهخ .

صالحيات وههام هجلس القسن
مادة (ٌ : )33زٕنى يجهس انقسى انًٓبو انزبنٍخ:
 ٔضع انخطخ انسٌُٕخ نهقسى . ٔضع انخطظ انذساسٍخ ثبنقسى ٔاثذاء انًقزشحبد ٔانزٕصٍبد انزً يٍ شأَٓب رًٍُخكفبءاد ٔرعضٌض قذساد أعضبئّ ٔيعبٍَٔٓى ٔرحذٌذ احزٍبجبرّ يٍ انًعٍذٌٍ ٔانفٍٍٍُ .
 ٔضع انزشرٍجبد انًزعهقخ ثئعذاد انًُبْج ٔرٕصٌع انًقشساد عهى اعضبء ٍْئخانزذسٌس .
 ٔضع َظى االيزحبَبد ٔرٕصٌع اعًبنّ عهى نجبٌ االيزحبَبد اقشاس انُزبئج انفصهٍخٔانسٌُٕخ .
 انزٕصٍخ ثئقشاس رٕصٍف ٔرقٍٍى ٔرحذٌث انجشايج ٔانًقشساد انذساسٍخ . اثذاء انشأي ثشأٌ رعٍٍٍ اعضبء ٍْئخ انزذسٌس ٔرشقٍبرٓى ٔرفشغٓى انعهًً ٔرعٍٍٍاالعضبء انًعبٍٍَٔ ٔاثزعبثٓى كًب ٌجذي انشاي فً رعٍٍٍ انًششفٍٍ عهى انشسبئم
انعهًٍخ ٔنجبٌ يُبقشزٓب ٔانحكى عهٍٓب .
 انزٕجٍّ ثئقشاس انكزت انًقشسح ٔانًشاجع ثبنقسى . ٔضع ( خبسطخ نهجحث انعهًً ثبنقسى ) نهطهجخ ٔاعضبء ٍْئخ انزذسٌس . رشكٍم أي نجبٌ دائًخ أٔ يؤقزخ يٍ ثٍٍ أعضبء ٍْئخ انزذسٌس نزُفٍز األعًبلانًزعهقخ ثبنقسى .
 يُبقشخ يٕاضٍع ثبثزخ شٓشٌب عهى انُحٕ انزبنً : مناقشة مدى تنفٌذ المحاضر السابقة.
 مناقشة مدى تنفٌذ اعضاء هٌئة التدرٌس لخططهم الشهرٌة والفصلٌة .
 مناقشة تقارٌر المتابعة االكادٌمٌة ( المقررات النظري ،العملً ،التدرٌب
المعملً ،الحقلً)
 مناقشة االرشاد االكادٌمً .
 مناقشة خدمة المجتمع .
 مناقشة االنشطة الطالبٌة.

ٔيعبنجخ انزعثشاد أالَ ثأٔل .
 تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس بحسب النماذج المقرة من الجودة .
 ترشٌح أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالقسم لحضور دورات تدرٌبٌة أو
ندوات علمٌة أو مؤتمرات داخلٌة أو خارجٌة .
 النظر فً أي موضوعات تتعلق بالعمل االكادٌمً ٌعرضها رئٌس القسم .
 مناقشة مساهمة القسم فً تقدٌم المشاركة المجتمعٌة.
 الرفع بخطة االحتٌاجات من أعضاء هٌئة التدرٌس الثابتٌن والمتعاقدٌن .
 مناقشة المشاكل المتعلقة بأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب التً ٌحٌلها رئٌس
القسم
 اقتراح خطة انشاء وتأهٌل القاعات والمعامل والتجهٌزات .
 النظر فً أي موضوع ٌحال إلٌه من رئٌس القسم وتدخل ضمن اختصاص
المجلس.

اجراءات انعقاد الوجلس






ٌقدم مقرر المجلس جدول أعمال المجلس إلى األعضاء قبل ٌومٌن على
األقل من انعقاد المجلس بعد اعتماد الجدول من رئٌس المجلس .
تدون محاضر اجتماعات القسم وتوثق فً القسم بشكل رسمً فً سجل
خاص موقع من رئٌس واعضاء مجلس القسم الحاضرٌن
متابعة تنفٌذ القرارات تحت اشراف رئٌس المجلس وتقدٌم تقرٌر عن ذلك
عند انعقاد المجلس التالً .
ٌجتمع مجلس القسم مرة كل شهر بحضور ثلثً أعضاء المجلس.
عند تخلف أعضاء المجلس عن الحضور ٌتم عقد االجتماع خالل ٌومٌن
باألعضاء الحاضرٌن.

مادة (  :) 33رعزجش قشاساد انًجهس َبفزح يبنى ٌشد عهٍٓب اعزشاض يٍ عًٍذ
انكهٍخ خالل (ٌٕ )51و يٍ ربسٌخ ٔصٕنٓب انٍّ ٔ .عُذ االعزشاض عهى أي قشاساد
فٍٓب رعبد انى يجهس انقسى يشفٕعخ ثٕجّٓ َظشِ نذساسزٓب يٍ جذٌذ ٔ ،إرا اصش
يجهس انقسى عهى ساٌّ ٌحبل انقشاس انًعزشض عهٍّ انى يجهس انكهٍخ نهجذ فٍّ .
مادة ( : ) 33فً حبل عذو اَعقبد يجهس انقسى نهًشح االٔنى ٌزى رٕجٍّ إَزاس شفٕي
نشئٍس انقسى يٍ عًٍذ انكهٍخ ٔ ،فً انًشح انثبٍَخ رٕجٍّ اَزاس يكزٕة ٔفً انًشح
انثبنثخ ٌزخز يجهس انكهٍخ قشاس ثئحبنخ سئٍس انقسى انى انًجهس انزأدٌجً انخبص
ثأعضبء ٍْئخ انزذسٌس.
مادة (ٌ : ) 34جهغ سئٍس انقسى قشاساد يجهس انقسى انى عًٍذ انكهٍخ ٔانى انًعٍٍٍُ
ثٓب خالل ثالثخ اٌبو عهى االكثش يٍ ارخبرْب .

