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جامعة الجزيرة

مجلس الجامعة
الالئحة التنظيمية ألعمال مجلس الجامعة

استتاداًاإ ي

نصها :

المادة ( 9ع) من قانون جامعة الجزيرة لس ن ة 1995م أصننمج مجال الجامعة الة اة ا

مجلس ا جامعة هو أعا هيئة إداجية بالجامعة  ،ويامد قانون جامعة الجزيرة لس ن ن ن ن ن ن ن ة 1995م ش ن ن ن ن ن ن ن ي

المجال وإختصاصا ه وساطا ه.
البند األول  :اجتماعات مجلس الجامعة :
يًارة االجاماعات :
1.1
1.1.1
1.1.2

يترأس ج يل مجال الجامعة ك اجتماعات المجال .

ف حالة غياب ج يل المجال عن أي اجتماع ي تخب المجال أحم أعضا ه من

خاجج الجامعة  ،لر اسة ذلك االجتماع.
2.1

يعداً جدول األعمال :

2.1.1

يعم المقرج  ،بعم التشاوج مع ج يل المن ننجال جن ن ن ن ننمول

2.2.1

يستام المقرج ك ن التوصيات الم ن ن نرفوعة من جؤساء لجان المجال

3.2.1

يسج المقرج وقا ع وق ارجات و كايفات و وصيات المجال وياتفظ بسج دا م

أعمال المجال ويضم ه كتابة ف المعوة لةجتماع.
ويعرضها عا ج يل المجال قب االجتماع.

لذلك .

3.1
1.3.1

انعقاً االجاماعات :

يرس المقرج المعوة لةجتماع ووقا ع وق ارجات و كايفات و وصيننات اجتماع

المجال وأي وثا ق ضروجية لةجتماع لجميع األعضاء قب أس نبوعين ف
األقل من موعد االجاماع.

 2.3.1يجتمع المجال إلنجاز أعماله مر ين ف الس ن ة ف األق وذلك ف الوقت

والم ان الاذين يعي هما ج يل المجال بعم استشاجة منمير الجامعة  ،وعاى ج يل

المجال أن يمعو الجتماع فوق العننادة متى ما وصاه طاب م توب من ممير
الجامعة أو من أغابية أعضاء المجال.

 3.3.1ي تم ال صاب القانون الجتماع المجال باضوج أكثر من نصف األعضاء وي ون
ال صاب صايااً ولو لم يعين بعض األعضاء  ،وذلك لاين عيي هم و تخذ الق ارجات
وفقاً لهذا ال صاب.

 4.3.1إذا لم ي تم ال صاب القانون بعم مض نصف ساعة من الوقت المامد لةجتماع
يؤج االجتماع عاى أن يعقم ف موعم أقصاه شهر.
البند الثاني  :أعمال المجلس :
مماجسة المجال ألعماله :
.2
يماجس المجال أعماله ف االجتماعات وفق األولويات التالية :
 1.1.2يجازة جدول األعمال

طةع عاى وقا ع االجتماع السابق وإجاز ها أو عمياها وال ظر ف األعمال الت
 2.1.2اإل ّ
شأ م ها.

3.1.2

قرير لج ة الشؤون الت فيذية والمالية.

4.1.2

قاجير لجان المجال األخرى.

5.1.2

قرير ممير الجامعة.

 6.1.2التقرير المال .

 7.1.2أي موضوعات أخرى.
البند الثالث  :المداوالت :

3.1

عاى العضو الذي يسمح له بالاميث وجيه حميثه مباشرة إل ج يل االجتماع.

 3.2ياق لر يل االجتماع المماخاة أث اء ال قاش وعاى العضو المتامث أو الذي
يرغب ف الاميث عمم مقاطعته .

 3.3ما عما ما نص عايه ف المادة ( )2.3من هذه الة اة  ،يم ن ألي عضو أن
يتقمم ب قطة نظام .

4.3

ال ياق ألي عضو التامث مر ين بشأن أي اقتراح ما لم كن المرة الثانية
لاتوضيح أو لارد عا سؤال موجه من ج يل االجتماع .

5.3

أث اء مماوالت أي اقتراح ع َمل  ،يرد عاى التعمي فقط مقمم االقتراح األصا

6.3

إذا قمم عضو باقتراح م توب و غيب عن االجتماع  ،يجوز له أن يفوض كتابة
لمقرج المجال عضواً آخر يتب

االقتراح والمفاع ع ه.

ياق لاعضو مقمم االقتراح أو من ي وب ع ه عمي االقتراح.

7.3
8.3

يجوز ألي عضو قمم باقتراح أو عمي القتراح ساب االقتراح أو التعمي

9.3

ال يتخذ قراج ف أي اقتراح إال بعم ث يته من عضو آخر ف االجتماع المع .

ال يعيم المجال ال ظر ف أي قراج ا خذه إال بعم منوافقة ثاث األعضاء

10.3

الاضوج.
البند الرابع :إجازة قرارات مجلس األساتذة:
جاز ق ارجات المجال عادة باال فاق العام لااضوج ف االجتماع المع .
1.4
2.4

إذا لم يتم التوص لة فاق العام  ،يجوز لر يل االجتماع أخذ الرأي بالتصويت.

3.4

يعان ج يل االجتماع نتيجة التصويت و ضمن ال تيجة ف وقا ع االجتماع.

4.4

جاز الق ارجات باألغابية العادية ف حالة س ن ن نناوي األصن ن ن نوات ي ون لر يل االجتماع ص ن ن ننوت

مرجح.
البند الخامس  :لجان المجلس :
يجوز لمجلس تكوين ما يراه مداسباإ من جان تعيده برفع توصياتها التخاذ ا قرار ا مداسب.
1.5
2.5

يامد المجال مهام ك لج ة.

يعين المجال ج يل الاج ة والمقرج.

3.5

كون عضننوية الاجان عادة من أعضنناء مجال الجامعة ويجوز لامجال أن يضننيف من يراه لعضننوية

4.5

ضع ك لج ة ال اة لت ظيم أعمالها يجيزها المجال.

أي من لجانه.

صدر تحت توقيع ف 1429..........هت ا موافق 2008 ..........م.

عبد الرحيم محمود أحمد
رئيس مجلس الجامعة

