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 تنظيم عمل الكليات

 :تعريف -1

 .قسام والوحدات وأمني جملس الكلية، وعضوية رؤساء األأو املعهد من: العميد رئيسا   يتألف جملس الكلية
 :تنظيم المجلس -1

 حبضور ثلثي أعضائه.يصح االجتماع إال  : جيتمع جملس الكلية مرة كل شهر وال2-1
اوي يرجح اجلانب الذي ، وعند التساملطلقة ألصوات األعضاء احلاضرين: تصدر قرارات اجمللس باألغلبية  2-2

 .فيه الرئيس
، وإذا اعرتض عليها أعادها إىل رد عليها اعرتاض من مدير اجلامعة: تعترب قرارات اجمللس نافذة ما مل ي2-3

ه لدراستها من جديد ، فإذا بقي اجمللس على رأيه حيال القرار املعرتض عليه جملس الكلية مشفوعة بوجهة نظر 
أول اجتماع وجمللس األساتذة تصديق القرار وتعديله أو إلغاؤه وقراره يف ذلك تذة للبت فيه يف اإىل جملس األس

 .هنائي
 :مهام المجلس -3

  .اخلطط اإلسرتاتيجية للجامعة: التوصية بإقرار اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية مبا يتوافق مع 3-1
 : إقرار إسرتاتيجية البحث العلمي يف الكلية .3-2
 .لقبول والتحويل من الكلية وإليها: إقرار ا3-3
 .ان دائمة أو مؤقتة من بني أعضائه: تشكيل جل3-4
 .طط الدراسية املقرتحة من األقسام: التوصية بإقرار املناهج الدراسية واخل3-5
 .للكلية الالزمة االبتعاثالتدريب : إقرار خطط 3-6
 .لطالبية اليت تدخل ضمن اختصاصاته: البت يف األمور ا3-7
 .يله إليه جملس األساتذة أو رئيسه: النظر فيما حي3-8

 :صالحيات المجلس -1

 .قررات الدراسية واألعمال الفصلية: املوافقة على حتديد شروط النجاح ونسبه يف امل4-1
 .امتحان عملي أو شفوي –االختبار النهائي ضمن : املوافقة على أن يكون  4-2



 .: تكوين جلنة االمتحانات 4-3
 .ج اجلامعة بناء  على توصية القسم: املوافقة على معادلة املقررات اليت درسها الطالب خار  4-4
 .الطالب فرصة االمتحان من اخلارج : التوصية بإعطاء4-5
 .ب يف الكلية ورفعه ملدير اجلامعةتقرير سنوي عن االبتعاث والتدري: إعداد 4-6
 .افة شروط القبول للدراسات العليا: التوصية بإض4-7
 .ية بقبول الطالب للدراسات العليا: التوص4-8
 .على الدبلوم العايل أو املاجستري: التوصية باقرتاح املقررات املطلوبة للحصول 4-9
 .ف األول من االستمرار يف اإلشرافبديل على الرسالة حال عدم متكن املشر  : التوصية على مشرف4-11
 .الرسائل العلمية للدراسات العليا: التوصية باملشرفني على 4-11
 .وصية بقبول موضوعات البحث العلمي: الت4-12

 : عميد الكلية
املالية للكلية أو املدرسة أو املعهد هو عضو هيئة التدريس بالكلية الذي يتوىل إدارة الشؤون العلمية واإلدارة 

ىل مدير اجلامعة يف هناية كل فصل تقريرا  عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط ائح والنظم ويقدم إيف حدود اللو 
 .مدير اجلامعة لدىالكلية ومسئول ب

 :مهام العميد
 .فيذ قراراتهور جلساته وتنرئاسة جملس الكلية واإلشراف على تنظيم شئونه والدعوة حلض -1
 .تطبيق لوائح وأنظمة اجلامعة -2
 حتقيق األهداف والسياسات اخلاصة باجلامعة. -3
 تنفيذ قرارات جملس األساتذة فيما يتعلق بالكلية. -4
 اإلشراف على إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها. -5
 واإلدارية واملالية والثقافية واجملتمعية.اإلشراف على إدارة شئون الكلية التعليمية والبحثية  -6
 تطوير الكلية إداريا  وأكادمييا  وحبثيا . -7
 .القات الكلية داخل وخارج اجلامعةتنسيق وتطوير ع -8
 اإلشراف على توفري متطلبات الكلية التعليمية والبحثية واإلدارية واملالية. -9

 .تقومي أعضاء جملس الكلية -11
 .تلكات الكلية الثابتة واملنقولةمماحملافظة على  -11
 .كيل اللجان الالزمة ألداء الكليةتش -12
 .أو سلبا  عن أعضاء هيئة التدريس ملدير اجلامعة بناء  على ما يصله من رؤساء األقسام إجيابا   كتابة تقرير -13



 .اللوائح والنظمباملسائل التأديبية فيما يتعلق بالطالب ومنسويب الكلية وفق  كتابة تقرير -14
 .ثيل الكلية داخل اجلامعة وخارجهامت -15
 .بط النظام واالنضباط داخل الكليةمراقبة أداء وإجراء االمتحانات وض -16
 .دة والتقومي واالعتماد األكادمييتطبيق نظم ولوائح اجلو  -17
 .سات تعليمية داخل السودان وخارجهالعمل على إقامة روابط أكادميية مع مؤس -18
 .على استقطاب أعضاء هيئة التدريس اإلشراف -19
 .طط والربامج الدراسية يف الكليةاإلشراف على تطبيق اخل -21

 صالحيات العميد:
 .توصية بتعيينهم إىل مدير اجلامعةاختيار رؤساء األقسام والوحدات ورفع ال -1
 .عليها املصادقة على حماضر اجتماعات جمالس األقسام وله احلق يف االعرتاض -2
 .تنفيذ توصيات جملس الكلية -3
 .بالكلية وفقا  لألنظمة واللوائح إصدار القرارات الداخلية اليت يقتضيها حسن سري العمل -4
 .داء الوييفي بشأن منسويب الكليةاعتماد تقارير األ -5
 .مبنح إجازات أعضاء هيئة التدريس التوصية -6
 .لكلية من غري أعضاء هيئة التدريسالعادية واالستثنائية ملنسويب ا اإلجازاتاعتماد منح   -7
 .واملؤمترات داخل اجلامعة وخارجهاالتوصية حبضور منسويب الكلية للدورات التدريبية  -8
  .التوصية بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس -9

  :الكلية / مسئول لدى عميد الكلية مهام أمين مجلس
 .قسام والتنسيق مع الكليات األخرىاجلداول الدراسية للطالب يف األ اإلشراف على إعداد -1
 .وإكمال إجراءات قبوهلم بالكلية الطالب اإلشراف على تسجيل -2
 .ح والقرارات الصادرة هبذا اخلصوصمتابعة طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة والتجميد وفقا  للوائ -3
 .اخلرجيني ى قوائم احلرمان وقوائماإلشراف عل -4
 .القيام بأعمال أمانة جملس الكلية -5
 .يكلفه به عميد الكلية من أعمال ماتنفيذ  -6
 . أداء منسويب أمانة جملس الكليةتقومي -7

لدى عميد الكلية/عضو هيئة  مهام مسئول وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي/مسئول
 :تدريس

 .واالبتعاثليا تنفيذ ومتابعة سياسة الكلية للدراسات الع -1



 .يف مجيع اجملاالت ذات العالقةالتنسيق مع أقسام الكلية  -2
 .رات الكلية يف جمال البحث العلمياإلشراف على نشاطات وتطوير قد -3
 .سرتاتيجية البحوث وخططها بالكليةاإلشراف والتنفيذ على إ -4
 .خارج اجلامعةاإلشراف على توفري الدعم املادي للبحوث من اجلامعة ومن اجلهات التمويلية  -5
 .يف األقسام من أعضاء هيئة التدريسمتابعة حاجات الباحثني  -6
 .يا وتوزيعها على األقسام بالكليةاستقبال ملفات طلبة الدراسات العليا املتقدمني لعمادة الدراسات العل -7
 .اعتمادها من جملس الكليةلفات طلبة الدراسات العليا وإرساهلا إىل عمادة الدراسات العليا بعد استقبال م -8
 .ع عمادة البحث العلمي يف اجلامعةالتنسيق م -9

 .ميد الكلية عن سري العمل بالوحدةتقدمي تقارير دورية لع -11
 .ا يكلفه به عميد الكلية من أعمالتنفيذ م -11

 مسئول لدى عميد الكلية / عضو هيئة التدريس: للتطوير والجودة /مهام مسئول الكلية 
 .مستوى الكليةتكريس مفهوم اجلودة ونشر ثقافتها على  -1
 .اجلودة بالكلية اإلشراف على تطبيق نظام -2
 .شراف على تقومي األداء يف الكليةاإل -3
 .مركز تقنية املعلومات بالكليةاإلشراف على أعمال وحدة  -4
 ، ومنسويب الكلية اآلخرين.ألعضاء هيئة التدريس حتديد االحتياجات التدريبية -5
 .من أعضاء هيئة التدريس واملويفنياإلشراف على خطة لتطوير مهارات منسويب الكلية  -6
 .و ي والوسائط التعليمية بالكليةاإلشراف على استخدام التقنيات والتعليم اإللكرت  -7
 .يدالتقرير السنوي للكلية وتوزيعه على اجلهات املختصة بعد إقراره من العماإلشراف على إعداد  -8
 .ناطة به والصعوبات اليت يواجههاتقدمي تقارير دورية لعميد الكلية عن تطور العمل وفقا  للمهام امل -9

 .ليةكادميي والبحثي والوييفي بالكتنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز التميز واإلبداع يف األداء األ -11
وضع اخلطط املرحلية املناسبة للمراجعة الدورية ملعايري اجلودة املعتمدة لضمان التحسني املستمر يف أداء  -11
 .قسام والوحدات اإلدارية بالكليةاأل

وضع آلية للتعرف بتوقعات ومتطلبات ومستوى رضاء عمالء الكلية )الداخلني واخلارجيني( وإبالغها إىل   -12
 دميية والوحدات اإلدارية.م األكاكل األقسا

 .ته لتحقيق التميز املهين والعلميتنفيذ ومتابعة تقومي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس ومساعد -13
 .نفيذ ما يكلفه به العميد من أعمالت -14

 :مهام مسئول البيئة/مسئول لدى العميد



 اخلطط ملتابعة صيانتها ونظافتها.اإلشراف على منشآت الكلية مع اجلهات ذات العالقة ووضع  -1
 تكليف من يلزم لالتصال باجلهات املختصة بإصالح األعطال الطارئة اليت حتدث بالكلية ومتابعتها. -2
 .ى منسويب الوحدة من مويفني وعمالاإلشراف عل -3
 .نفيذ مايكلفه به العميد من أعمالت -4
 .العهد اخلاصة بالكلية ومتابعتها حفظ سجالت -5

 :مجلس القسم
ألكادميية يف حدود يتألف جملس القسم من أعضاء هيئة التدريس فيه ولكل جملس قسم صالحيات يف الشؤون ا -1

 .النظم ولوائحه
 :تنظيم المجلس -1

 جيتمع جملس القسم مرة كل شهر على األقل ،واليصح االجتماع إال حبضور ثلثي أعضائه. :2-1
 در قرارات اجمللس باألغلبية املطلقة ألصوات احلاضرين وعند التساوييرتأس اجمللس رئيس القسم وتص :2-2

 .يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس
تعترب قرارات القسم نافذة ما مل يرد عليها اعرتاض من عميد الكلية ، وإذا اعرتض عليها أعادها إىل  :2-3

جملس القسم مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد ، فإذا بقي اجمللس على رأيه حيال القرار إاىل جملس 
 الكلية للبت فيه ويكون قرار جملس الكلية هنائيا  . 

  :مهام المجلس -3
 .ني أعضاء هيئة التدريس ومساعديهمالتوصية بتعي :3-1
 .ة بإقرار خطط الدراسة أو تعديلهاالتوصي :3-2
 .إقرار الربامج واملناهج الدراسيةالتوصية ب :3-3
 .العلمية وتنسيقها، والعمل على نشرها تشجيع أعضاء القسم على إعداد البحوث :3-4
 .ندوات ...يف جماله جتاه اجملتمع تشجيع أعضاء القسم بإعداد حماضرات، :3-5
اقرتاح أمساء أشخاص غري متفرغني من ذوي املكانة العلمية بالتدريس واإلشراف على البحوث والرسائل  :3-6

 العلمية.
 .النظر فيما حييله إليه جملس الكلية أو رئيسه أو أي من وحدات الكلية وإبداء الرأي :3-7
 بني أعضاء هيئة التدريس. تشكيل جلان دائمة أو مؤقتة من :3-8

  صالحيات المجلس: -1
 .جلان من بني أعضائه أو من غريهم تشكيل :4-1
 .رتاح شروط النجاح لكل مقرر ونسبهاق :4-2



 التوصية مبعادلة املقررات اليت درسها الطالب خارج اجلامعة. :4-3
 .التدريس ومن يف حكمهمأعضاء هيئة اعتماد توزيع احملاضرات والتمارين واألعمال على  :4-4
 .دد احملكمني املتخصصني واملشرفنيالتوصية برتقية عضو هيئة التدريس وترشيح ع :4-5
ت اليت تعقد داخل السودان التوصية باملوافقة على مشاركة عضو هيئة التدريس يف املؤمترات والندوا :4-6

 .وخارجه
 .تعانة بأساتذة غري متفرغنيالتوصية باالس :4-7
 ناد تصحيح االمتحانات إىل أعضاء هيئة التدريس غري أستاذ املقرر.إس :4-8
 .وضع أسئلة االمتحان النهائي :4-9
 .التوصية باعتماد نتائج الطالب :4-11
 ترفع التوصيات السابقة إىل جملس الكلية. :4-11

   رئيس القسم:
واملالية يف القسم واملسئول عن تطبيق هو عضو هيئة التدريس املكلف بتسيري األمور العلمية واإلدارية 

 اللوائح والنظم اجلامعية ويقدم تقريرا  عن أعمال القسم يف هناية كل فصل دراسي ويكون مسئوال  لدى عميد الكلية .
 مهام رئيس القسم وصالحياته:

وإرسال حماضر رئاسة جملس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة حلضور اجتماعاته وتنفيذ قراراته  -1
 اجتماعاته إىل عميد الكلية.

 .داف والسياسات العليا يف اجلامعةحتقيق األه -2
 .ت جملس الكلية فيما يتعلق بالقسمتنفيذ قرارا -3
 .إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للقسم اإلشراف على -4
 اإلشراف على إدارة شئون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والثقافية. -5
 اإلشراف على تطوير القسم إداريا  وأكادمييا  وحبثيا . -6
 .فع مستوى اجلودة وتطوير خمرجاهتااإلشراف على ر  -7
 .تنفيذ ومتابعة قرارات جملس القسم -8
 .ه من صالحيات من قبل عميد الكليةالقيام مبا يفوض إلي -9

بات املطلوبة أو أي الل بالواجلعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس من إخ كتابة تقرير -11
 .خمالفات أخرى

 .على كشوف درجات االمتحان النهائياملصادقة  -11
 .ل بالقسم وفقا  لألنظمة واللوائحإصدار القرارات الداخلية اليت يقتضيها حسن سري العم -12



 .الدراسي على أعضاء هيئة التدريس توزيع العبء -13
 ألعضاء القسم.إعداد تقارير األداء الوييفي  -14
ممارسة الدور الرتبوي الفعال يف توجيه الطالب وإرشادهم علميا  وتربويا  باعتماد نظام اجملموعات مستعينا   -15

 بأساتذة القسم يف حتقيق هذا اهلدف.


