
  
  
   :معاییر اختیار رئیس مجلس القسم    

   
یس      رار من رئ ھ بق ون تعیین ي القسم ، ویك ة أساتذة ف دم ثالث ین أق یعین رئیس مجلس القسم من ب

د مرة واحدة ، وال یسري  ة للتجدی الجامعة بعـد أخذ رأي عمید الكلیة أو المعھد لمدة ثالث سنوات قابل
  .ثالثة أساتذة ؛ إذ تكون رئاسة مجلس القسم ألقدمھم ھذا الحكم في حالة وجود أقل من 

ویعد رئیس مجلس القسم متنحیا عن رئاسة مجلس القسم بتعیینھ عمیدا أو وكیال للكلیة أو المعھد ،    
  .وذلك إذا وجد غیره من األساتذة في القسم 

اتذة    دم األس ھ أق یس مجلس ال رئ وم بأعم اتذة ، یق ن األس م م و القس ة خل ي حال ھ ، وف اعدین فی المس
ف األساتذة   ،ویكون لھ بھذا الوصف حق حضور مجلس الكلیة أو المعھد إال عند النظر في شئون توظی

  .م 1972لسنة  49وذلك طبقا لقانون تنظیم الجامعات رقم 
  

  فى حالة وجود ثالثة أساتذة بالقسم یكون االختیار من قبل عمید الكلیة وفقاً للضوابط        
  :الیة الت       

  
  .أن یكون ملتزماً فى عملھ و مسلكھ منذ تعیینھ معیداً حتى تاریخ ترشیحھ . 1        

أن یقدم رؤیتھ فى تطویر القسم العلمى من حیث تطویر البرامج والمقررات والمعامل  - 2
  . والخطة البحثیة للقسم فى صورة خطة وفقا لجدول زمنى 

 .أو مایعادلھا من دورات تكنولوجیا المعلومات )  ICDL( أن یكون حاصالً على شھادة . 3
  .أن یكون حاصالً على دورات متخصصة فى اإلدارة الجامعیة . 4
  .أن یكون ملماً بقانون تنظیم الجامعات . 5
  .أال یسبق توقیع أى عقوبات علیھ . 6
  .أن یكون لھ نشاط ممیز ثقافى وعلمي على مستوى الكلیة و مستوى الجامعة . 7

  
  :رؤساء األقسام مھام

  
یشرف رئیس مجلس القسم على الشئون العلمیة واإلداریة والمالیة في القسم في حدود  -1

السیاسة التي یرسمها مجلس الكلیة ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانین اللوائح والقرارات 
  .المعمول بها 

هیئة التدریس  اقتراح توزیع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعیة األخرى  على أعضاء -2
  .القائمین بالتدریس في القسم، وذلك للعرض على مجلس القسم 

 .إعداد مقترحات الندب للتدریس من خارج الكلیة بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم  -3

 .اقتراح خطة الدراسات العلیا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم  -4

 .كلیة وذلك فیما یخصه متابعة تنفیذ قرارات وسیاسة مجلس القسم وال -5



 .اإلشراف على العاملین في القسم ومراقبة أعمالهم  -6

بالغ عمید الكلیة على كل ما من شأنه المساس بحسن سیر العمل  -7 ٕ حفظ النظام داخل القسم وا
 .بالقسم 

إعداد تقریر في نهایة كل عام جامعي عن شئون القسم العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة،  -8
ا ألوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة ، ویتضمن  هذا التقریر عرضً

واالمتحانات ونتائجها وبیان العقبات التي اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول 
 . المالئمة، ویعرض هذا التقریر على مجلس القسم توطئة للعرض على مجلس الكلیة 

كلیة وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل یبین رئیس مجلس القسم لمجلس ال -9
 .المعروضة بشأنه على مجلس الكلیة 

  
  :مهام رؤساء األقسام مع لجنة التطویر

  
لكل مقرر  Course fileأن یقوم رؤساء األقسام باإلشراف على علمیات إعداد ملف المقرر  -1

یدرس بالبرنامج األكادیمي الخاص بهم ویسلم نسخة للوحدة في األسبوع األول في بدایة العام 
  .الدراسي 

  .بالتنسیق مع وحدة الجودة ولجنة التطویر  Benchmarkإعداد الـ -2
 .إعداد توصیف وتقریر البرنامج والمقرر الخاصة بالقسم العلمي  -3

لجنة تطویر البرامج في بدایة كل عام إلعداد ومراجعة وتعدیل أن یلتزم رؤساء األقسام بتشكیل  -4
ومراجعة ) قبل بدء العام الدراسي بأسبوع(توصیف البرامج األكادیمیة وتوصیفات المقررات 

تقریر المقررات وتقریر البرامج في آخر العام بعد ظهور النتیجة بأسبوعین وتسلیم نسخة من 
 .هذه الوثائق للوحدة 

 .عضو هیئة تدریس متخصص ) خارجي(لمقرر من مراجع اة أهداف أن یتم مراجع -5
  


