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 صالحيات جملس اللكية                                      

  

 أ . الصالحيات العلمية :

 رمس س ياسة اللكية مبا ينسجم والس ياسة العامة للجامعة وحتقيق رسالهتا . .1

عداد خطط القبول لدلراسات ال ولية يف أ قسام اللكية2  . . ا 

عداد خطة البحث العلمي ل قسام اللكية .3  . ا 

لغاهئا .. ال 4  توصية ابس تخدام ال قسام أ و الفروع العلمية أ و دجمها أ و ا 

 . التوصية ابس تحداث ادلراسات العليا يف اللكية .5

. النظر يف خطط ال قسام العلمية بشأ ن دعوة ال ساتذة الزائرين واملؤمترات والندوات العلمية والايفادات 6

وخارجه والتوصية بشأ هنا اىل رئيس اجلامعة لس تحصال والتفرع العلمي والاعارات وال جازات داخل القطر 

 املوافقة علهيا .

قرار عناوين الرسائل وال طارحي لدلراسات العليا واملوافقة عىل تسمية املرشفني عىل طلبة ادلراسات 7 . ا 

 العليا وتسمية أ عضاء جلان املناقشة .

 . تسمية أ عضاء جلان الامتحان الشامل لطلبة ادلكتوراه .8

عادة النظر مبناجه ادلراسات العليا وال ولية بشلك دوري وتوزيعها عىل املراحل ادلراس ية .. 9  ا 

قرار نتاجئ امتحاانت ادلراسات العليا وال ولية بعد رفعها من قبل ال قسام والفروع العلمية يف اللكية .11  . ا 

قرار جداول الامتحاانت الهنائية بعد رفعها من ال قسام والفروع ال 11  علمية .. ا 

قرار الرتقية العلمية لعضو الهيئة التدريس ية ) مدرس و أ س تاذ مساعد ( ورفعها اىل اجلامعة ل صدار 12 . ا 

 ال مر اجلامعي .

جراءاهتا 13 . التوصية اىل رئيس اجلامعة برتقية عضو الهيئة التدريس ية اىل مرتبة ال س تاذية بعد اس تكامل ا 

 ية .من قبل جلنة الرتقيات العلمية يف اللك 

 . املوافقة عىل تأ جيل الس نة ادلراس ية لطلبة اللكية بعد توفر املربرات املقنعة واملستندات املطلوبة .14

 أ شهر ( وبتوصية من جملس القسم . 6. املوافقة عىل المتديد ال ول لطلبة ادلراسات العليا ) 15

ث لطلبة ادلراسات العليا بناءًا عىل مقرتح . التوصية اىل رئيس اجلامعة ابملوافقة عىل المتديد الثاين والثال16

 من جملس القسم أ و الفرع العلمي يف اللكية .
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. التوصية ابنتداب أ عضاء الهيئة التدريس ية واحملارضين لدلراسات العليا حسب احلاجة واملدة اليت 17

 حتددها ال قسام والفروع .

ة داخل القطر وخارجه ورفعها اىل اجلامعة للمصادقة . عقد التفاقيات العلمية والثقافية مع اللكيات املناظر 18

 علهيا .

 الصالحيات ال دارية : -ب

 . ال رشاف عىل شؤون اللكية والاهامتم مبختلف أ وجه نشاطاهتا العلمية والثقافية والرتبوية والرايضية .1

عداد مالك اللكية قبل هناية الس نة ادلراس ية الالحقة يف ضوء ما يقدمه العميد و 2  جمالس ال قسام .. ا 

عادة النظر بعناوين الفنيني وال داريني مضن املالك املصدق لللكية .3  . ا 

عادة النظر مبالك اللكية بصورة دورية .4  . ا 

 . تشكيل جلان تساعده عىل أ داء همامته العلمية وال دارية والرتبوية .5

 . فرض العقوابت الانضباطية عىل الطلبة .6

حدى العقوابت جزاء خمالفهتم للقوانني والتعلاميت النافذة .. التوصية مبعاقبة الت7  دريس يني واملوظفني اب 

بطال العقوابت املفروضة عىل التدريس يني واملوظفني بعد استنفاذ أ غراضها .8  . التوصية اب 

لغاء العقوابت املفروضة عىل التدريس يني واملوظفني بعد حصول القناعة بزوال املربرات .9  . التوصية اب 

حاةل أ ي من منتس يب اللكية اىل احملامك اخملتصة نتيجة خملالفهتم للقانون .11  . التوصية اب 

 الصالحيات املالية : -ج

. اقرتاح خطة املوازنة الس نوية وخطة الاس ترياد واخلطة الاستامثرية لللكية ورفعها اىل رئيس اجلامعة 1

 لس اجلامعة للمصادقة علهيا .لتوحيدها مع خطط اللكيات واملعاهد ال خرى ورفعها اىل جم

قرار احلساابت اخلتامية لللكية .2  . التوصية للجامعة اب 

بداء الرأ ي يف املالحظات الواردة فيه .3  . مراجعة تقرير ديوان الرقابة املالية اخلاص ابللكية ومناقش ته وا 

 . للمجلس ختويل بعد صالحياته اىل معيد اللكية .4

مرتني شهراًي بدعوة من رئيسه ) العميد ( ويكمتل النصاب فيه حبضور أ غلبية  ينعقد جملس اللكية          

ال عضاء وتتخذ القرارات والاقرتاحات والتوصيات بأ غلبية عدد احلارضين وعند تساوي ال صوات يرحج 

 اجلانب اذلي صوت معه العميد .

  

 


