قرار رقم( ) لسنة0218م
بشأن اعتماد الئحة المجالس بالجامعة
رئٌس الجامعة:
بعد االطالع على النظام االساسً للجامعة ,وعلى القانون رقم( )31لسنة5002م بشأن
الجامعات والمعاهد العلٌا والكلٌات األهلٌة والئحته التنفٌذٌة.
تقرر اصدار الالئحة االتً نصها

الفصل األول
التسمية والتعاريف واألهداف
مادة( )1تسمى هذه الالئحة بـ (الئحة المجالس بجامعة الرازي).
مادة(ٌ )0كون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه حٌثما وردت فً هذه الالئحة المعانً
المبٌنة أمام كل منها ما لم ٌقتض سٌاق النص معنى آخر:
الوزارة:

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.

الوزٌر:

وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً.

الجامعة:

جامعة الرازي.

الالئحة التنفٌذٌة:

الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم( )11لسنة0223م بشأن
الجامعات والمعاهد العلٌا والكلٌات األهلٌة.

مجلس االمناء:

هو اعلى هٌئة فً الجامعة ٌتولى االشراف على ادارة الجامعة
مالٌا وادارٌا وفق ما حدده قانون الجامعات رقم ( )11لسنة
0223م.

مجلس الجامعة:

مجلس جامعة الرازي.

رئٌس الجامعة:

رئٌس جامعة الرازي.

نواب رئٌس الجامعة :نواب رئٌس جامعة الرازي.
امٌن عام الجامعة:

امٌن عام جامعة الرازي.

عمداء الكلٌات:

عمداء كلٌات جامعة الرازي.

القسم العلمً:

القسم العلمً فً كلٌات جامعة الرازي.

اعضاء هٌئة التدرٌس من األساتذة واالساتذة المشاركٌن
أعضاء هٌئة التدرٌس
واالساتذة المساعدٌن والمدرسٌن المساعدٌن فً كلٌات جامعة
ومعاونٌهم:
الرازي.

مادة( )1تهدؾ هذه الالئحة إلى وضع األسس واإلجراءات المنظمة لعمل المجالس
بجامعة الرازي.

اوال :مجلس الجامعة
الفصل الثاني
االسس العامة إلنشاء جملس جامعة الرازي
مادة( :)2تتحدد السلطات فً الجامعة بـ (مجلس األمناء ,مجلس الجامعة ,رئٌس الجامعة)
مادة(ٌ :)3عتبر مجلس الجامعة ورئٌس الجامعة من ضمن الهٌكل التنظٌمً للجامعة
الذي ٌعكس أهدافها وفلسفتها وٌبٌن بوضوح خطوط المسئولٌة والصالحٌات
المناطة بكل مستوى وظٌفً وعلى النحو اآلتً:
أ -مجلس الجامعة.
ب -رئٌس الجامعة.
ت -امٌن عام الجامعة.
ث -مجلس الكلٌة (فً الجامعة).
ج -مجلس الدراسات العلٌا .
ح -عمٌد الكلٌة (فً الجامعة)
خ -رئٌس الدراسات العلٌا.
د -المسجل العام.
ذ -مدٌر مركز البحث العلمً(الدراسات والبحوث).
ر -مجلس القسم األكادٌمً.
ز -رئٌس القسم األكادٌمً.
س -مدٌر المكتبة.
ش -مدٌر القبول والتسجٌل.
ص -مدٌر الموارد البشرٌة.
ض -مدٌرو المراكز والوحدات التابعة للجامعة.
ط -مدٌرو الوحدات والدوائر المالٌة والخدماتٌة األخرى

مادة(ٌ :)4صدر بتشكٌل مجلس جامعة الرازي قرار من رئٌس الجامعة لمدة سنتٌن
قابلة للتجدٌد لفترة مماثلة.

مادة( :)7

ٌتكون مجلس جامعة الرازي من:

 .3رئٌس الجامعة

رئٌسا ً للمجلس.

 .5نواب رئٌس الجامعة

عضواً  /أعضاء.

 .1عمداء الكلٌات

أعضاء.

 .4األمٌن العام للجامعة

عضواً.

 .2ممثل عن الوزارة ٌختاره الوزٌر

عضواً.

 .6ممثل عن مجلس األمناء

عضواً.

 .7شخصٌن من األشخاص الحاصلٌن على أعلى
8
درجة علمٌة فً الجامعة
 .8-المسجل العام

أعضاء.

مادة( :)8
-3
-5
-1
-4
-2
-6
-7

عضوا

ٌكون للجامعة رئٌس متفرغ إلدارتها وٌشترط فً ترشٌحه ما ٌلً:
أن ٌكون ٌمنً الجنسٌة.
أن ٌكون مشهودا له بالنزاهة وحسن السٌرة والسلوك
أن ٌكون حاصال على درجة الدكتوراه أو ما ٌعادلها .
أن ٌكون قد شؽل وظٌفة عضو هٌئة تدرٌس بإحدى مؤسسات التعلٌم العالً
الجامعٌة ,مع خبرة فً المجال األكادٌمً ال تقل عن اربع سنوات.
أال ٌجمع بٌن رئٌس مجلس األمناء ورئاسة الجامعة.
ان ٌكون بدرجة استاذ مشارك على االقل.
ان ٌكون لدٌه خبرة فً مجال الجودة والبحث العلمً .

مادة (:)9
ٌعد رئٌس الجامعة هو المسئول األول عن تنفٌذ السٌاسة العامة فٌها وعن
إدارة شئونها األكادٌمٌة واإلدارٌة والمالٌة  ,وله صالحٌة التوجٌه
واإلشراؾ والرقابة فً إطار القانون والئحته التنفٌذٌة واألنظمة والقرارات
الصادرة بمقتضى أي منهما (النظام األساسً).
مادة( ٌ :)12عٌن رئٌس جامعة الرازي بقرار من الوزٌر بناء على ترشٌح رئٌس مجلس
األمناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجدٌد لمرة واحدة وٌعفى من منصبه بقرار
من رئٌس مجلس األمناء.

مادة( ٌ :)11كون لرئٌس الجامعة نائب أو أكثر ٌرشحه رئٌس الجامعة وٌصدر بتعٌٌنه
قرار من الوزٌر بناء على ترشٌح رئٌس مجلس األمناء .وٌشترط فً
ترشٌحه ما ٌشترط فً رئٌس الجامعة وتحدد صالحٌاته بقرار من رئٌس
الجامعة.
مادة(ٌ :)10نوب رئٌس الجامعة نائبه (أو أقدم نوابه إذا كان لدٌه أكثر من نائب ) عند
ؼٌابه أو خلو منصبه ,وٌتم تعٌٌن بدٌل له بنفس إجراءات تعٌٌنه.
مادة(ٌ :)11حدد راتب رئٌس الجامعة ونائبه/نوابه واألمٌن العام وسائر حقوقهم
وامتٌازاتهم بقرار من رئٌس مجلس األمناء وبموجب عقود خاصة تبرم مع
الجامعة.

الفصل الثالث
مهام وصالحيات جملس جامعة الرازي
ماااادة (  :)12مجلسسسس الجامعسسسة هسسسو الهٌئسسسة المشسسسرفة علسسسى شسسسئونها اإلدارٌسسسة والعلمٌسسسة
والتربوٌسسة وشسسئون البحسسث العلمسسً وٌتسسولى إتخسساذ كسسل الوسسسائل التسسً تكفسسل أداء الجامعسسة
لرسالتها وله فً سبٌل تحقٌق ذلك ممارسة المهام و االختصاصات األتٌة :
 -3وضع األسس المنهجٌة والتعلٌمٌة والتربوٌة بما ٌجعل النشاطات األكادٌمٌة
والتعلٌمٌة منسجمة ومتفقة مع أحكام الدستور والقانون.
 -5العمل على رفع مستوى التعلٌم والبحث العلمً بما ٌلبً حاجات التنمٌة وحاجات
المجتمع المختلفة وفً ضوء السٌاسة العامة لمؤسسته التعلٌمٌة .
 -1التنسٌق بٌن النشاطات العلمٌة والتعلٌمٌة والتربوٌة واالجتماعٌة للكلٌات والوحدات
التابعة للجامعة أو الكلٌات وتوثٌق عالقة مؤسسته مع نظٌراتها المختلفة الحكومٌة
واألهلٌة .
 -4الموافقة على تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وترقٌتهم وإنتدابهم وإعارتهم وقبول
إستقاالتهم وتقدٌمها لمجلس األمناء التخاذ ما ٌراه بشأنها بناء على توصٌة مجلس
القسم والكلٌة وفقا للقواعد المنظمة لذلك فً الجامعات الحكومٌة .
 -2اعتماد منح درجة الدكتوراه الفخرٌة بناء على اقتراح رئٌس الجامعة .
-6
-7
-8
-9

إقتراح برنامج القبول وأعداد الطلبة المقبولٌن سنوٌا ونسب القبول ورفعها إلى
االمناء  ,واعتماد المناهج والتخصصات المختلفة فً الكلٌات بناء على توصٌات
األقسام وموافقة مجالس الكلٌات.
اقتراح مقدار الرسوم التً تستوفٌها الجامعة أو الكلٌة من طلبتها ورفعها لمجلس
األمناء العتمادها.
اقرار شروط وضوابط التبرعات والهبات والمنح والوصاٌا واألوقاؾ التً تقدم
للجامعة والمعاهد العلٌا والكلٌات ,وبما ال ٌتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون
والقوانٌن النافذة .
متابعة تطوٌر الجودة االكادٌمٌة والبٌئة الطالبٌة فً الجامعة ووضع الخطط
الالزمة لذلك مناقشة مشروع موازنة الجامعة أو الكلٌات والحسابات الختامٌة

ورفعها إلى مجلس األمناء
 -30مناقشة التقارٌر السنوٌة المتعلقة بأنشطة الجامعة األكادٌمٌة والعلمٌة وإنجازاتها
وتقدٌمه إلى مجلس األمناء.
 -33النظر فً أي موضوعات تتعلق بالعمل األكادٌمً ٌعرضها رئٌس الجامعة
 -35النظر فً طلبات ترقٌة أعضاء هٌئة التدرٌس بناء على توصٌة مجلس القسم والكلٌة
المعنٌة وفق القواعد المنظمة للترقٌات فً الجامعات الحكومٌة.
 -31اقرار الخطة العامة للتعلٌم والبحوث والدراسات العلٌا.
 -34اقرار االحتٌاجات من اعضاء هٌئة التدرٌس المعٌنٌن والمتعاقدٌن والزائرٌن
والمعارٌن.
 -32اقرار الخطط الدراسٌة للكلٌات ونظم ونتائج االمتحانات
 -36اقرار برامج االنشطة الطالبٌة والندوات والمؤتمرات العلمٌة واحتفاالت التخرج.
 -37اقرار وقؾ الدراسة فً الكلٌات واالقسام لمدة ال تزٌد عن اسبوع وما زاد عن ذلك
ٌعرض على مجلس االمناء.
 -38مناقشة واقرار عقوبة الفصل من الجامعة لمن تقرر بحقه العقوبة من الطلبة
وبحسب الرفع من الكلٌة.
 -39مناقشة واقرار المقترحات الخاصة بتطوٌر البرامج الدراسٌة ونظام االمتحانات
المرفوعة من مجالس الكلٌات.
 -50اقرار الترقٌات العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بناء على توصٌات مجالس الكلٌات
المعنٌة وفق االنظمة والتعلٌمات النافذة من الوزارة والجامعة.
 -53اقرار التقوٌم الجامعً.
 -55اقرار اللوائح الداخلٌة للكلٌات واالقسام .
 -51اقتراح خطط انماء الجامعة وتطوٌرها واستكمال مقوماتها االكادٌمٌة وفق متطلبات
االعتماد االكادٌمً
 -54اقتراح قبول التبرعات والهبات والمنح بما ال ٌتعارض مع اهداؾ الجامعة ورفعها
الى مجلس االمناء للبت فٌها.
 -52مناقشة المشاكل المتعلقة بأعضاء هٌئة التدرٌس والطالب المرفوعة من مجالس
الكلٌات والعمل على حلها
 -56اعتماد خطة استكمال او انشاء المبانً والمختبرات والتجهٌزات
 -57اعتماد خطط البعثات العلمٌة لحصول المدرسٌن والمساعدٌن على المؤهالت
العلمٌة العلٌا ورفعها الى مجلس االمناء إلقرارها.
 -58المصادقة على الترشٌحات المرفوعة من مجالس الكلٌات بشان طلبة االبتعاث
للدراسات العلٌا داخل وخارج الجمهورٌة الٌمنٌة ورفؽها لمجلس االمناء إلقرارها.
 -59اقتراح انشاء فروع او مكاتب للجامعة داخل او خارج الجمهورٌة الٌمنٌة او انشاء
كلٌات جدٌدة او اقسام علمٌة جدٌدة او معاهد او مراكز
 -10التنسٌق مع الجامعات الٌمنٌة والعربٌة واالجنبٌة والمؤسسات العلمٌة االخرى وعقد
اتفاقات التعاون العلمً والتقنً معها بعد المصادقة علٌها من مجلس االمناء

 -13مناقشة التقارٌر الدورٌة والسنوٌة المرفوعة من رئٌس الجامعة او العمداء او
األمانة العامة واالدارات بالجامعة ورفع التوصٌات لمجلس االمناء .
 -15العمل على رفع مستوى التعلٌم العالً بما ٌحقق اهداؾ الجامعة وٌلبً حاجة
المجتمع التنموٌه بالجمهورٌة الٌمنٌة وفً ضوء السٌاسة العامة للجامعة.
 -11اٌة اعمال اخرى ٌعرضها رئٌس الجامعة او ٌكلؾ بها من مجلس االمناء.

الفصل الرابع

مهام وصالحيات رئيس جامعة الرازي
مادة (:)13

ٌتولى رئٌس جامعة الرازي ممارسة المهام التالٌة-:

 -3تنفٌذ قرارات مجلس األمناء ومجلس الجامعة .
 -5دعوة مجلس الجامعة لالنعقاد ورئاسة اجتماعاته والتوقٌع على محاضرها ومتابعة
توثٌقها وتنفٌذها.
 -1إعداد الخطط السنوٌة األكادٌمٌة والتنموٌة وإعداد مشروع الموازنة السنوٌة
للجامعة وعرضها على مجلس الجامعة لمناقشتها ورفعها إلى مجلس األمناء.
 -4ادارة شؤون الجامعة االكادٌمٌة واالدارٌة والمالٌة بما ٌحقق اهداؾ الجامعة وفق
الصالحٌات المخولة له.
 -2تقدٌم تقرٌر سنوي إلى مجلس الجامعة عن أداء الجامعة فً مختلؾ مجاالت
األنشطة مشفوعا باالقتراحات التً ٌراها.
 -6تعلٌق الدراسة جزئٌا أو كلٌا فً الجامعة فً الحاالت التً ٌراها تقتضً ذلك ,وفً
حال زٌادة المدة عن أسبوع ٌتم العرض على مجلس الجامعة بدعوة طارئة التخاذ
ما ٌراه.
 -7التوقٌع على قرارات تشكٌل اللجان المؤقتة وقرارات التعٌٌن ألعضاء هٌئة
التدرٌس وسائر القرارات المتعلقة بالترقٌات واإلعارات واالنتداب وإنهاء الخدمة
والمصادقة على النتٌجة العامة لالختبارات.
 -8اصدار قرارات بلوائح وادلة وانظمة العمل والسٌاسات واالجراءات داخل الجامعة
بعد الرفع بها الى مجلس االمناء العتمادها.
 -9الرفع باي امور تتعلق بالجامعة مما ال ٌدخل فً صالحٌاته او صالحٌات أي جهة
اخرى لمجلس االمناء وفقا ألحكام قانون الجامعات والمعاهد العلٌا والكلٌات االهلٌة
والئحته التنفٌذٌة.
 -30تمثٌل الجامعة امام الجهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وفق الصالحٌات الممنوحة له.
 -33تمثٌل الجامعة فً المؤتمرات والندوات العلمٌة المحلٌة والخارجٌة وله اختٌار من
ٌنوب عنه.
 -35اعتماد المرشحٌن من الكلٌات من اعضاء هٌئة التدرٌس للمشاركة فً المؤتمرات
والندوات
 -31اصدار قرار بتشكٌل مجلس الكلٌة بناء على عرض عمٌدها ولمدة سنتٌن.

 -34اصدار قرار تعٌٌن عمٌد الكلٌة بعد موافقة مجلس االمناء لمدة اربع سنوات قابة
للتجدٌد و(شرٌطة ان ٌكون العمٌد حاصال على شهادة الدكتوراه او ما ٌعادلها) و
على ان تنطبق علٌه الشروط والمعاٌٌر الالزمة.
 -32اصدار قرار تعٌٌن رئٌس القسم االكادٌمً بناء على ترشٌح عمٌد الكلٌة.
 -36متابعة تنفٌذ موازنة الجامعة ,وفقا للنظام المالً للجامعة.
 -37رفع التقارٌر الدورٌة والسنوٌة الى مجلس االمناء عن اداء الجامعة والتوصٌات
التً ٌراها مناسبة لتطوٌر العمل فٌها.
 -38دعوة عدد من الموظفٌن او الخبراء لالستفادة من آرائهم عند الضرورة فً
مناقشات مجلس الجامعة ولٌس لهم حق التصوٌت .
 -39عقد االتفاقٌات الخاصة بتبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات وؼٌرها مع
الهٌئات والمؤسسات التربوٌة والتعلٌمٌة والمهنٌة والفنٌة بعد مصادقة مجلس
االمناء.
 -50اقتراح خطة التدرٌب العامة للجامعة ورفعها الى مجلس االمناء العتمادها.
 -53اقتراح تعٌٌن نوابه والعمداء واالمٌن العام ورفعها لمجلس االمناء إلقرارها .
 -55لرئٌس الجامعة وبناء على توصٌة عمٌد الكلٌة المختص انهاء عقد أي من اعضاء
هٌئة وفق للوائح واالنظمة الخاصة بذلك.
 -51ان ٌفوض نوابه او مساعدٌه او أي من العمداء او ؼٌرهم من المسؤولٌن فً
الجامعة بعضا من صالحٌاته المخولة له بمقتضى هذا النظام او األنظمة الملحقة
له ,بما فً ذلك الصالحٌات المالٌة وله ان ٌحدد شروط ممارسة ذلك التفوٌض.
 -54تقٌٌم أداء قٌادات الجامعة واعتماد تقارٌر تقٌٌم أداء باقً المرؤوسٌن فً مختلؾ
اإلدارات واألقسام المختلفة
ٌ -52قوم باالشتراك فً وضع الخطط االستثمارٌة وتنوٌعها واإلشراؾ على تنفٌذها
والمشاركة فً إعداد االتفاقٌات والعقود الخاصة باالستثمارات.
 -56اقتراح السٌاسة العامة واستراتٌجٌة الجامعة والموافقة على مشروع الموازنة العامة
وحساباتها الختامٌة على أن ٌتم الرفع بها إلى مجلس األمناء لإلقرار.
ٌ -57بلػ رئٌس مجلس الجامعة قرارات مجلس الجامعة إلى رئٌس المجلس الذي ٌعلوه
واألدنى منه المعنً بها خالل ثالثة أٌام على األكثر من اتخاذها..
 -58اإلشراؾ على إصدارات الجامعة الخاصة بالتقوٌم السنوي الجامعً والمشاركة فً
إصدار النظم األساسٌة المتعلقة بالمناهج وقوائم أعضاء هٌئة التدرٌس .
 -59أٌة صالحٌات أخرى مخولة له بموجب القانون واألنظمة والقرارات ا لصادرة
بموجبه.

