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مجلس األسااااا

هو أعلي هيئة أكاديمية بالجامعة ويحدد قانون جامعة الجزيرة لسن ن ن ن ة 1995م تشن ن ن ن ي

المجلس واختصاصاته وسلطاته.
البند األول  :اجتماعات مجلس األساتذة :
إدار االجتم ع ت
1.1
1.1.1

يترأس مدير الجامعة ك اجتماعات مجلس األساتذة.

1.1.2

في حالة غياب المدير ونائبه يشرف مقرر المجلس علي عملية انتخاب رئيس

لالجتماع من بين األعضاء الحضور علي أن ي ون العضو الم تخب في درجة
األستاذية على أن يتخلي عن رئاسة االجتماع متى ما حضر المدير أو نائبه .

2.1

إعداد جدول األعم ل :

1.2.1

يقوم المقرر بعد التشاور مع رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال المجلس لك

2.2.1

يتسلم المقرر ك التوصيات المرفوعة من رؤساء لجان المجلس المتخصصة

اجتماع ويضم ه كتابة في الدعوة لالجتماع.

وعرضها علي رئيس المجلس قب االجتماع.
3.2.1

تسجي وقائع وق اررات مجلس األساتذة واالحتفاظ بسج دائم بذلك هي مسؤولية

مقرر المجلس .
3.1

انعق د االجتم ع ت :

1.3.1

يعقد مجلس األساتذة أربعة اجتماعات دورية في العام وقد يشتم االجتماع علي

2.3.1

ي ون ال صاب القانوني لعقد أي اجتماع دوري للمجلس بحضور  1+ %50من

3.3.1

يؤج االجتماع إذا لم ي تم ال صاب القانوني بعد مضي نصف ساعة من الوقت

أكثر من جلسة وتضمن تواريخ االجتماعات في التقويم الدراسي الس وي.
أعضاء المجلس .

المحدد لالجتماع ويجوز لرئيس المجلس تحديد موعد آخر النعقاده بحضور أي

عدد من األعضاء.

يقوم المقرر بإرسال الدعوات والوقائع والق اررات لجميع األعضاء عن طريق دفتر

4.3.1

التوزيع قب أسبوع واحد علي األق من موعد االجتماع .

يجوز للمدير أن يدعو مجلس األساتذة الجتماع طارئ متى ما رأي ذلك.

5.3.1
6.3.1

يدعو المدير مجلس األساتذة الجتماع طارئ إذا تسلم طلباً موقعاً عليه من نصف

7.3.1

يرس مقرر المجلس ق اررات االجتماع الطارئ لك أعضاء المجلس وعلي عمداء

األعضاء لم اقشة موضوع أو موضوعات محددة.

الكليات والمعاهد أن يقوموا بت وير أعضاء هيئة التدريس بالق اررات فور
وصولها.
البند الثاني  :أعمال مجلس األساتذة :
مم رسة المجلس ألعم له :
1-2
1.1.2

يمارس المجلس أعماله في االجتماعات وفق األولويات اآلتية :

2.1.1.2

اإلطالع علي وقائع االجتماع السابق وإجازتها أو تعديلها وال ظر في األعمال

3.1.1.2

األعمال الواردة من مجلس الجامعة.

التي ت شأ م ها.

األعمال الواردة من لجان المجلس المتخصصة بعد إجازتها من مجالس الكليات والمعاهد .
4.1.1.2
البند الثالث  :المداوالت :
على العضو الذي يسمح له بالحديث توجيه حديثه مباشرة إلي رئيس
3.1
االجتماع.
3.2

يحق لرئيس االجتماع المداخلة أث اء ال قاش وعلى العضو المتحدث أو

الذي يرغب في الحديث عدم مقاطعته .
3.3

ما عدا ما نص عليه في المادة ( )2.3من هذه الالئحة  ،يم ن ألي عضو

أن يتقدم ب قطة نظام .
4.3

ال يحق ألي عضو التحدث مرتين بشأن أي اقتراح ما لم تكن المرة الثانية

5.3

أث اء مداوالت أي اقتراح تم تعديله يقوم بالرد فقط مقدم االقتراح األصلي .

للتوضيح أو للرد علي سؤال موجه من رئيس االجتماع .

6.3

إذا تقدم عضو باقتراح وتغيب عن االجتماع  ،يجوز له أن يفوض كتابة

لمقرر المجلس عضواً آخر بتب ي االقتراح والدفاع ع ه.
7.3

يحق للعضو مقدم االقتراح أو من ي وب ع ه تعدي االقتراح.

8.3

يجوز ألي عضو تقدم باقتراح أو تعدي القتراح سحب االقتراح أو التعدي

9.3

ال يتخذ قرار في أي اقتراح إال بعد تث يته من عضو آخر في االجتماع

10.3

ال يجوز تقديم أي اقتراح يت اقص في مضمونه مع اقتراح سبق أن أتخذ

بموافقة رئيس االجتماع.

المع ي.

مجلس األساتذة ق ار اًر فيه إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
البند الرابع :إجازة قرارات مجلس األساتذة:
تجاز ق اررات مجلس األساتذة عادة باالتفاق العام للحضور في االجتماع المع ي.
1.4
2.4
3.4
4.4

إذا لم يتم التوص لالتفاق العام يجوز لرئيس االجتماع أخذ الرأي بالتصويت.
يعلن رئيس االجتماع نتيجة التصويت وتضمن ال تيجة في وقائع االجتماع.

في حالة تساوي األصوات ي ون لرئيس االجتماع صوت مرجح.

 5.4ال يحق م اقشة أي اقتراح بعد اتخاذ مجلس األساتذة ق ار اًر فيه في الجلسة المع ية.
البند الخامس  :لجان المجلس المتخصصة :
يجوز لمجلس األس نناتذة تكوين ما يراه م اس ننباً من لجان متخصن نص ننة تعي ه برفع توص ننياتها التخاذ القرار

الم اسب .
1.5

يحدد المجلس مهام ك لج ة.

2.5

يعين المجلس رئيس اللج ة ونائبه.

3.5

تكون عضوية اللجان من أعضاء مجلس األساتذة ويفض أن ي ون العضو في درجة

4.5

يتم ترشن ننيح أعضن نناء اللجان من مجالس الكليات والمعاهد ويتم اعتمادهم من مجلس األسن نناتذة حسن ننب

5.5

يجوز للمجلس أن يضيف من يراه م اسباً لعضوية أي من لجانه.

األستاذ المشارك كحد أدني.

طبيعية عم ك لج ة.

6.5
7.5

دورة اللج ة أربعة أعوام تقويمية علي أن تحدد  %50من عضوية اللج ة ك عامين.

ال يجوز ألي عض ن ننو في لج ة محددة أن ي ون عضن ن نواً في لج ة أخري ويس ن ننتث ي من ذلك األعض ن نناء
بح م م اصبهم.

8.5

تضع ك لج ة الئحة لت ظيم أعمالها يجيزها مجلس األساتذة.

