وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

آلية تنظيم عمل مجالس األقسام في كليات جامعة المجمعة
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تتمنل آلية عمل تنظيم مجالس األقسام بالكليات في التالي:

01

2/3

يرتأس املجلس رئيس القسم وتصدر قرارات املجلس باألغل ية
الجاني الذم
التساوم
الحارضين وعند
ألصوات
املطلقة
ألصةوات األعضةا
يرجح المللقةة
باألغلبيةة
قرارات المجلس
األعضاءالقسم وتصدر
المجلس رئيس
يترأس
مجلس
نظام
من
)
42
(
واألربعو
الثانية
للامدة
ولقا
(
.
الرئيس
ليه الحاضرين وعند التساوي يةرج الجانةا الةفي يةر الةرئيس(.وفقاا للماا ا النانياة واألربعاو
املجلس من جميع
والجامعات و
ولوائحه) ,ويت
والجامعات
العايل
ولوائحه).
التعليم العالي
نظام مجلس
التعليم )42م
(
أعضاء هيئة التدريس بالقسم من درجة أستاك مساعد لام لوق.

يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر عىل األقل ،وال يصح
االجتامع إال بحضور ثلثي أعضائه.

03

تعقد الجلسات يف يوم األحد عند الساعة الثانية عرش ظهرا.

إعررداد جرردول زمنرري إلنعقرراد جلسررات القسررم وتعميمرره عرر
االتصررراالت اإلداريرررة ل الرررة أعضررراء مجلرررس القسرررم ,ومي رررن
لألقسام إختيار تاريخ آخر برشط أ ت و جميع الجداول معرغة
بحيث ال تتعارأ الجلسات مع املحارضات العلمية.

05

02

04

يلتزم األعضاء بحضور كل اجتامعات املجلس العادية واالستثنائية يف
الوقت املحدد عىل أال يتجاوز العرش دقائل األوىل من بداية زمن إنعقاد
الجلسة ,ويحل لرئيس القسم تقدير الحالة يف حال تجاوز عضو مجلس
القسم زمن الحضور بإعت اره مت ي ا أو إعت اره حارضا ,مع وجوب اإلستئذا
من رئيس الجلسة عند الرغ ة يف امل ادرة برشط إنقضاء  %50من زمن
الجلسة.
يف حال عدم مت ن عضو املجلس مرن الحضرور ألم سر ي
كا يجي اإلستئذا من رئريس املجلرس يف موعرد أقصراه
ساعة ق رل إنعقراد الجلسرة وكرذلف حرذس أسرامء األعضراء
غررا العرراعلن يف القسررم بس ر ي إعررارتهم أو حصررولهم
عىل إجازة استثنائية أو تعرغ علمي ونحوه.

07

06

لعرررأ أم موعرروع يف مجلررس القسررم يجرري ت ليرر أمررن
املجلررس وكلررف برلررع الرري إعررالة موعرروع عرر االتصرراالت
اإلداريررة ق ررل نهايررة دوام يرروم الخمرريس السررابل للجلس رة
واملواعرريع الترري تعرررأ عررىل املجلررس ين رري أ ت ررو
متسقة مع التنظيم اإلدارم للجامعة.
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08

املتعلقة
مراجعة
القسم
ألصةوات األعضةا
امللعاتالمللقةة
المجلس باألغلبيةة
قرارات
مجلس وتصدر
أمنرئيس القسم
يتوىلالمجلس
يترأس
عليها
ة
للموالق
القسم
رئيس
عىل
وعرعها
الجلسة
مبواعيع
الحاضرين وعند التساوي يةرج الجانةا الةفي يةر الةرئيس(.وفقاا للماا ا النانياة واألربعاو
املحدد.
الوقت
إدراجها
والجامعات ولوائحه).
العالي
يفالتعليم
مجلس
واليم نظام
()42

ترسل دعروة اجرتامع القسرم لألعضراء ق رل انعقراد الجلسرة
بيوم عمل عىل األقل عن اريرل نظرام املجرالس وإكا كرا
املوعوع املعروأ للنقاش يف الجلسة يخر أحرد أعضراء
املجلس ليعضل عدم حضوره للنقاش حول املوعوع.

09

تعت قرارات املجلس نالذة ما مل يرد عليها اعرتاأ من عميد
ال لية خلل ( )15خمسة عرش يوما من تاريخ وصولها إليه( .ولقا
للامدة الثانية واألربعو ( )42من نظام مجلس التعليم العايل
والجامعات ولوائحه) .وإكا اعرتأ عليها عميد ال لية تٌعاد إىل
مجلس القسم مشعوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد ،لإكا
بقي مجلس القسم عىل رأيه يحال القرار املعرتأ عليه إىل
مجلس ال لية لل ت ليه يف أول جلسة عادية أو استثنائية ،وملجلس
ال لية تصديل القرار أو تعديله أو إل اؤه ،وقراره يف كلف نهايئ.

10

القرارات الصادرة من مجلس القسم متثل رأم املجلس
ب ض النظر عن مواقف األعضاء خلل النقاش أو التصويت
عليها ,مع أحقية عضو مجلس القسم إبداء رأيه وتحعظه
ألم من مواعيع الجلسة.

12

15
يوم

11

يعتمررد رئرريس املجلررس توصرريات الجلسررة ويررتم إرسررالها إىل
عميد ال لية خرلل أربرع وعرشرو ( 24سراعة) مرن تراريخ إنعقراد
الجلسة لإلعتامد.

بعررد إعررتامد املح ر مررن عميررد ال ليررة ،يترروىل رئ ريس
القسم متابعة تنعيذ ما ورد يف املح املعتمد.
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وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

آلية تنظيم عمل مجالس الكليات في جامعة المجمعة

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية @vpeaa

0164041055
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تتمنل آلية عمل تنظيم مجالس الكليات بجامعة المجمعة في التالي:

01
2/3

يترأس المجلس رئيس القسم وتصدر قرارات المجلس باألغلبيةة المللقةة ألصةوات األعضةا
يرتأس املجلس عميد ال لية وتصدر قرارات املجلس باألغل ية
الحاضرين وعند التساوي يةرج الجانةا الةفي يةر الةرئيس(.وفقاا للماا ا النانياة واألربعاو
املطلقة ألصوات األعضاء الحارضين وعند التساوم يرجح الجاني
( )42م نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه).
الذم ليه الرئيس.

يجتمع مجلس ال لية مرة كل شهر عىل األقل ،وال يصح
االجتامع إال بحضور ثلثي أعضائه.

03

تعقررد الجلسررات يف يرروم األربعرراء عنررد السرراعة الثانيررة عرش ر
ظهرا.

إعداد جدول زمني إلنعقراد جلسرات ال ليرة وتعميمره عر
االتصرراالت اإلداريررة ل الررة أعضرراء مجلررس ال ليررة ,ومي ررن
لل ليررة إختيررار ترراريخ آخررر برشررط أ ت ررو جميررع الجررداول
معرغة بحيث ال تتعارأ الجلسات مع املحارضات العلمية.

05

04

يلتزم األعضاء بحضور كل اجتامعات املجلس العادية
واالستثنائية يف الوقت املحدد عىل أال يتجاوز العرش دقائل
األوىل من بداية زمن إنعقاد الجلسة ,ويحل للعميد تقدير
الحالة يف حال تجاوز عضو مجلس ال لية زمن الحضور بإعت اره
مت ي ا أو إعت اره حارضا ,مع وجوب اإلستئذا من رئيس الجلسة
عند الرغ ة يف امل ادرة برشط إنقضاء  %50من زمن الجلسة.

يف حال عدم مت ن عضو املجلس من الحضور ألم س ي كرا
يجي اإلستئذا من رئريس املجلرس يف موعرد أقصراه سراعة
ق رررل إنعقررراد الجلسرررة وكرررذلف حرررذس أسرررامء األعضررراء غرررا
العاعلن يف ال لية بس ي إعارتهم أو حصولهم عرىل إجرازة
استثنائية أو تعرغ علمي ونحوه.

07

02

06

لعررررأ أم موعررروع يف مجلرررس ال ليرررة يجررري ت ليررر أمرررن
املجلررس ق ررل نهايررة دوام الثلثرراء السررابل للجلسررة وكلررف
برلع الي إعالة موعوع ع االتصراالت اإلداريرة واملواعريع
الترري تعرررأ عررىل املجلررس ين رري أ ت ررو متسررقة مررع
التنظيم اإلدارم للجامعة ومعتمدة مبجلس القسم من ق ل
عميد ال لية ويف حرال عردم املوالقرة عرىل إدراض موعروع
معن تتم مخاا ة رئيس القسم بتوعيح أسر اب الررلض عر
االتصاالت اإلدارية خلل أس وعن من رلعه للطلي.
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يتوىل أمن مجلس ال لية مراجعة امللعات املتعلقرة مبواعريع
ألصةوات األعضةا
المجلس
قرارات
القسم
رئيس
المجلس
يترأس
المللقةة وال ري
باألغلبيةةعليهررا
للموالقررة
ليررة
وتصدرررد ال
رىل عمي
رها عر
وعرعر
الجلسررة
قسرم واألربعاو
محللماا را النانياة
وفقاا
اعرتامدالةرئيس(.
وبعردالةفي يةر
املحددالجانةا
التساوي يةرج
العميرد
وعندالوقت
الحاضرينيف
إدراجها
ولوائحه).
والجامعات
يفالتعليم
مجلس
تدرض م نظام
()42
رلرع رئريس القسرم
يف حرال
العالي ليرة
مجلس ال
املواعيع
بطلي إدراض املوعوع مبدة ال تتجاوز جلستن من مجلس ال لية.

08

ترسررل دعرروة اجررتامع مجلررس ال ليررة لألعضرراء ق ررل انعقرراد
الجلسة بيوم عمل عىل األقرل عرن اريرل نظرام املجرالس
وإكا كررا املوعرروع املعررروأ للنقرراش يف الجلسررة يخر
أحررد أعضرراء املجلررس ليعضررل عرردم حضرروره للنقرراش حررول
املوعوع.

10

تعت قرارات مجلس ال لية نالذة ما مل يرد عليها توجيه من
معايل مدير الجامعة.

القرارات الصادرة من مجلس ال لية متثل رأم املجلس ب ض
النظر عن مواقف األعضاء خلل النقاش أو التصرويت عليهرا,
مع أحقية عضو مجلس ال لية إبرداء رأيره وتحعظره ألم مرن
مواعيع الجلسة.

12

09

11

يعتمررد رئرريس املجلررس توصرريات الجلسررة ويررتم إرسررالها إىل
معايل مدير الجامعة خلل أربع وعرشو ( 24ساعة) مرن تراريخ
إنعقاد الجلسة لإلعتامد.

بعرد إعررتامد املح ر مررن معرايل مرردير الجامعررة ،يترروىل
عميد ال لية متابعة تنعيذ ما ورد يف املح املعتمد.
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vpeaa@mu.edu.sa

