ثالثا  :مجالس الكليات
االسس العامة إلنشاء جمالس كليات جامعة الرازي.

مادة( :)22تتحدد السلطات فً الكلٌة بـ ( مجلس الكلٌة ،عمٌد الكلٌة)
مادة(ٌ :)23صدر بتشكٌل مجلس الكلٌة قرار من رئٌس الجامعة لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد
لفترة مماثلة.
ٌتكون مجلس الكلٌة من:

مادة( :)24
-1

-1

-2

 -2نائب  /نواب عميد الكلية

-3

-3
-4

-5

مادة(:)25
-

عميد الكلية

رؤساء االقسام العلمية
مدير مركز الجودة

-5عضوين من اعضاء هيئة التدريس بالكلية
 -6مسجل الكلية

رئيسا ً للمجلس.
عضواً  /أعضاء.
أعضاء.
عضواً
اعضاء
عضوا ومقرراً

ٌكون للكلٌة عمٌد متفرغ إلدارتها وٌشترط فً ترشٌحه ما ٌلً:
أن ٌكون ٌمنً الجنسٌة.
أن ٌكون مشهوداً له بالنزاهة وحسن السٌرة والسلوك.
أن ٌكون حاصالً على درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها .
أن ٌكون قد شغل وظٌفة عضو هٌئة تدرٌس بإحدى مؤسسات التعلٌم العالً الجامعٌة ،مع
خبرة فً المجال األكادٌمً ال تقل عن اربع سنوات.
أال ٌجمع بٌن رئاسة الجامعة وعمادة الكلٌة.
ان ٌكون بدرجة استاذ مساعد على االقل.

 -ان تكون لدٌة خبرة فً مجال الجودة والتخطٌط والبحث

الفصل الثالث
مهام وصالحيات جمالس الكليات جبامعة الرازي

العلمً.

مادة (  :)26مجلس الكلٌة هو الهٌئة المشرفة على شئونها اإلدارٌة والعلمٌة واالكادٌمٌة
والبحثٌة وٌتولى اتخاذ كلل الوسلائل التلً تكفلل أدا الكلٌلة لرسلالتها ولله فلً سلبٌل تحقٌل
ذلك ممارسة المهام و االختصاصات األتٌة :
-1-1التوصٌة بإقرار الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة بما ٌتواف مع الخطة االستراتٌجٌة
للجامعة ،ووضع الخطة السنوٌة للكلٌة على ضوئها.

-2-2اإلشراف على تنظٌم العملٌة التعلٌمٌة فً الكلٌة والتنسٌ بٌن األقسام المختلفة
فٌها .
-3التوصٌة إلى مجلس الجامعة فً جمٌع األمور المتعلقة بأعضا هٌئة التدرٌس
فً الكلٌة وغٌرهم من القائمٌن بأعمال التدرٌس فٌها  ،من تعٌٌن وترقٌة وإٌفاد ومنح
اإلجازات الدراسٌة وقبول االستقالة وغٌر ذلك من المهام المناطة به بموجب
األنظمة والتعلٌمات .
-4الموافقة على توصٌة مجالس األقسام بشأن المشرفٌن على الرسائل العلمٌة وعلى
أسما لجان المناقشة والحكم علٌها.
 -5اإلشراف على تنظٌم البحث العلمً فً الكلٌة وتشجٌعه وتموٌله بالتنسٌ مع
عمادة البحث العلمً.
-6تنظٌم إجرا ات االختبارات فً الكلٌة واإلشراف علٌها وإقرار النتائج السنوٌة
لالمتحان
-7إعداد مشروع الموازنة السنوٌة للكلٌة.
-8تشكٌل لجان دائمة أو مؤقتة من بٌن أعضائه أو من غٌرهم.
 -9اقتراح أي شروط إضافٌة أو تعدٌلها فٌما ٌخص قبول الطلبة فً األقسام .
-11التوصٌة بإقرار الخطط الدراسٌة المقترحة من األقسام األكادٌمٌة ،وإقرار
المناهج الدراسٌة والكتب المقررة والمراجع فً أقسام الكلٌة.
-11وضع ضوابط القبول والتحوٌل من الكلٌة وإلٌها.
-12إقرار خطط التدرٌب واالبتعاث الالزمة للكلٌة.
-13البت فً األمور الطالبٌة التً تدخل فً اختصاصه والرفع لمجلس الجامعة
فٌما عدا ذلك.
-14إقرار خطة الكلٌة لخدمة المجتمع.
-15ممارسة الصالحٌات والمهام المتعلقة بالدراسات العلٌا والبحث العلمً فً إطار
الكلٌة.
المواضٌع الثابتة فً مجلس الكلٌة:
-15
-16مناقشة محاضر االقسام فٌما ٌتعل بالمتابعة االكادٌمٌة (التدرٌب السرٌري –
 التدرٌب المعملً المحاضرات النظرٌة .....الخ) البحث العلمً . خدمة المجتمع االرشاد االكادٌمً الجودة والتطوٌر-171النطر فٌما ٌحٌله إلٌه مجلس الجامعة أو رئٌسه أو نائبة أو عمٌد الكلٌة للدراسة
6وإبدا الرأي .
-

الفصل الرابع

مهام وصالحيات عمداء الكليات
مادة (:)22

يتولى عمداء الكليات ممارسة المهام التالية-:

الشؤون اإلدارية والمالية:

 -1رئاسة مجلس الكلٌة واإلشراف على تنظٌم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفٌذ
قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى رئٌس الجامعة.
 -2تطبٌ اللوائح المالٌة واإلدارٌة للجامعة.
 -3تنفٌذ قرارات مجلس الجامعة فٌما ٌتعل بالكلٌة.
 -4اإلشراف على إعداد الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة ومتابعة تنفٌذها.
 -5اإلشراف على إدارة شؤون الكلٌة التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة والمالٌة.
 -6تطوٌر الكلٌة إدارٌا ً وأكادٌمٌا ً وبحثٌا ً ومالٌا ً.
 -7تنسٌ وتطوٌر عالقات الكلٌة داخل وخارج الجامعة.
 -8اإلشراف على توفٌر كل متطلبات الكلٌة التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة والمالٌة.
 -9تقوٌم أدا النواب ورؤسا األقسام األكادٌمٌة ومدرا ورؤسا الوحدات التابعة له.
 -11المحافظة على ممتلكات الكلٌة الثابتة والمنقولة.
 -11العمل على تنمٌة وتعزٌز الموارد المالٌة الذاتٌة للكلٌة وتحسٌن صورتها الذهنٌة.
-11
 -12اإلشراف على تخطٌط وإعداد مٌزانٌة الكلٌة.
 -11تشكٌل اللجان الالزمة ألدا أعمال الكلٌة.
-13
 -11إعداد تقرٌر دوري شامل عن سٌر الدراسة واألدا األكادٌمً واإلداري والبحثً
-14
فً الكلٌة ورفعه إلى النائب األكادٌمً بالجامعة.
-11الرفع لرئٌس الجامعة بنا ً على ما ٌصله من رؤسا األقسام أو ما ٌالحظونه عن
-15
كل ما ٌقع من عضو هٌئة التدرٌس ومن فً حكمه من إخالل بالواجبات المطلوبة أو أي
مخالفات أخرى.
-11لرفع بالمسائل التأدٌبٌة فٌما ٌتعل بالطلبة وموظفً الكلٌة وفقا ً لألنظمة واللوائح.
-16
-11القٌام بما ٌفوضه إلٌه مجلس الكلٌة من مهام.
-17
 -18تمثٌل الكلٌة داخل الجامعة وخارجها.
 -19تنفٌذ ما ٌكلف به من قبل مجلس الجامعة أو رئٌسها.
الشؤون األكاديمية:

 -21اإلشراف على سٌر العملٌة التعلٌمٌة وتنفٌذ خططها وتطوٌر برامجها األكادٌمٌة.
 -21تطبٌ نظم ولوائح الجودة والتقوٌم واالعتماد األكادٌمً.
 -22اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبٌة بالكلٌة.
 -23أٌة صالحٌات أخرى مخولة له بموجب القانون واألنظمة والقرارات الصادرة
بموجبه.
 -البحث العلمً

 -1متابعة أبحاث التخرج .
 -2متابعة أبحاث طلبة الدراسات العلٌا .
 -3متابعة أبحاث أعضا هٌئة التدرٌس فً مجالت الجامعة
 الجودة والتطوٌر -1متابعة أنشطه الجودة فً أطار الكلٌة.
 -2التعاون مع فر التقٌٌم الذاتً .
 -3تنفٌذ خطة التحسٌن للوصول الى المعاٌٌر المطلوبة .
خدمة المجتمع
 -1تنفٌذ خطة الكلٌة فً مجال خدمة المجتمع .
 -2المشاركة فً الفعالٌات المجتمعٌة باسم الكلٌة.
-4تشجٌع أعضا هٌئة التدرٌس على المشاركة فً خدمة المجتمع .

 صالحيات العميد: -1اختٌار نواب عمٌد الكلٌة ورؤسا األقسام األكادٌمٌة ورفع التوصٌة بتعٌٌنهم إلى
رئٌس الجامعة.
 -2المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس األقسام ،وله الح فً االعتراض على
قراراتها خالل خمسة اٌام من تارٌخ وصولها إلٌه.
 -3تنفٌذ توصٌات مجلس الكلٌة.
 -4إصدار القرارات الداخلٌة التً ٌقتضٌها حسن سٌر مصلحة العمل بالكلٌة وفقا ً لألنظمة
واللوائح.
 -5اعتماد تقارٌر األدا الوظٌفً التً ٌعدها نواب عمٌد الكلٌة ورؤسا األقسام ومدٌرو
اإلدارات والوحدات اإلدارٌة بشأن موظفٌهم.
 -6اعتماد منح اإلجازات العادٌة واالضطرارٌة واالستثنائٌة لموظفً الكلٌة مع إبالغ
الموارد البشرٌة وف ًقا للنظام.
 -7تفوٌض صالحٌاته أو جز منها حسب الحاجة ووف ًقا للضوابط ولوائح العمل
الجامعٌة.
 -1اعتماد تقارٌر تقوٌم األدا المرفوعة إلٌه من وحدات واقسام الكلٌة.
 -2التوصٌة بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لموظفً الكلٌة.
 -3التوصٌة بالتكلٌف الداخلً والخارجً لموظفً الكلٌة.
 -4التوصٌة بالتكلٌف بالعمل خارج الدوام الرسمً لموظفً الكلٌة.
 -5التوصٌة بحضور موظفً الكلٌة الدورات التدرٌبٌة داخل الجامعة وخارجها.
 -6الموافقة على تحوٌل الطالب من خارج الجامعة للكلٌة.
 -7الموافقة على تحوٌل الطالب إلى الكلٌة من كلٌة أخرى داخل الجامعة.
 -8الموافقة على تحوٌل الطالب من تخصص إلى تخصص أخر داخل الكلٌة.
 -9تشكٌل اللجان المختلفة على مستوى الكلٌة.
مادة (:)22
مادة( :)22

ٌكون لكل كلٌة عمٌد متفرغ ٌُعد المسئول األول عن إدارة شئونها التعلٌمة واإلدارٌة
والمالٌة وأمور البحث العلمً وٌتولى تنفٌذ قرارات مجلس الكلٌة ومجلس الجامعة .
ٌتم تعٌٌن العمٌد بقرار من رئٌس الجامعة بعد موافقة مجلس األمنا لمدة أربع سنوات
قابلة للتجدٌد وٌشترط فٌه أن ٌكون حاصالً على شهادة الدكتوراه أو ما ٌعادلها على ان

مادة( :)33
مادة(:)31
مادة(:)32

ٌستوفً الشروط المحددة بالمادة (.)7
ٌكون لعمٌد الكلٌة نائب أو أكثر ٌرشحه عمٌد الكلٌة وٌصدر بتعٌٌنه قرار من رئٌس
الجامعة .وٌشترط فً ترشٌحه ما ٌشترط فً عمٌد الكلٌة وتحدد صالحٌاته بقرار من
رئٌس الجامعة بعد موافقة رئٌس مجلس االمنا .
ٌنوب عمٌد الكلٌة نائبه (أو أقدم نوابه إذا كان لدٌه أكثر من نائب ) عند غٌابه أو خلو
منصبه ،وٌتم تعٌٌن بدٌل له بنفس إجرا ات تعٌٌنه.
ٌحدد راتب عمٌد الكلٌة ونائبه/نوابه وسائر حقوقهم وامتٌازاتهم بقرار من رئٌس
مجلس األمنا وبموجب عقود خاصة تبرم مع الجامعة.

