خطةعمل مجلس كلية الهندسة و البترول ,للعام الجامعي4102-4102 :م
مابين سبتمبر  4102م – يىليى 4102م  .حتى 4102- 4102م
موضوع الدورة

المكمفون

الجية المنفذة

الدورة االولى

1

تصديق محضر الدورة السابقة

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( دورة سبتمبر)
الفصل الدراسي :االول
لمعام الجامعي :

2015 -2014م

( دورة سبتمبر)
الشير و التاريخ :

دورة سبتمبر:

3

الموافقة عمى مقترح ميزانية الكميو

امين الكمية

رؤساء االقسام

4

تقديم و اقرار خطة مجمس الكمية لمعام

العميد

العميد

تقييم عمل المجمس العممي بالكمية

اليوم  :يوم الثالثاء

الزمن  11.5 :صباحا.

لعام 2015 – 2014م

النائب

2015-2014م و اختيار اعضاءىا

االكاديمي

5

تقرير تقويمي عن سير الدراسو لمعام

النائب

6

اقرار الجداول الدراسية لمفصل الدراسي

النائب

7

اختيار ثالثة من الشخصيات العامو

عميد الكميو

الجامعي 2014-2013

االول لمعام 2015-2014م

لعضوية مجمس الكمية لمعام الجامعي

8

بدء الدراسة لمعام الجامعي
2015- 2014م

اليوم  ,التاريخ :

االكاديمي

حضور الطالب

الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي

9

10

السبت 2012/9/1:م

رؤساء االقسام
تنفيدذا لمماده

 9فقرة أ – 6
من الالئحو

النائب الطالبي

2014-2013م

حضور الييئة التدريسيو
السبت 2012/8/15:م

تقرير عن سير امتحانات نياية

رؤساء االقسام

االكاديمي

2015 -2014م
مالحظة ميمة :

 +الدوائر

الجامعي.2015-2014 :م

المكان  :مكتب العميد

2012/9/17م

الدورات السابقة  +موضوعات مؤجمو

التسجيل

 +رؤساء
االقسام

التقرير السنوي عن اوضاع المختبرات

مسئول

المختبرات

 +الييئو

خالل عام 2015-2014م

بالكمية

المخبريو

الصعوبات المرافقة العالن جداول

النائب

رؤساء االقسام

و المعامل ومدى جاىزيتيا لمعمل

العممي في المختبرات العاممو بالكمية

االكاديمي

لمعام 2014-2013م ومعالجتيا

رؤساء االقسام

 +مدير

المختبرات

11

شئون اكاديميو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

12

شئون طالبيو ( ايقاف قيد)

ن /االكاديمي

رؤساء االقسام

13

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

14

مايستجد من اعمال
1

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجية المنفذة

الدورة الثانية

1

تصديق محضر الدورة االولى

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة

المجان المكمفة

( دورة اكتوبر)
الفصل الدراسي  :االول

لمعام الجامعي :

2015 -2014م

( دورة اكتوبر)

موضوعات مؤجمو

تقرير اولي حول الميزانيو

الشير و التاريخ و الزمن :

التقديره التشغيميو لكل قسم لمعام

اكتوبر2012/10/10 :م

المكان  :مكتب العميد
اليوم  :يوم الثالثاء

او الدورات السابقة +

لمجمس الكمية

نائب االكاديمي

.2015-2014م

3

الزمن  11.5 :صباحا

تقرير اولي حول عدد قبول
الطالب لمعام الجامعي:

نائب الطالبي

موازي  +صباحي  +نفقة ,لمعام

رؤوساء
االقسام

القبول و

التسجيل +

.2015-2014م

4

تقرير عن بدء الدراسة لمفصل
الدراسي االول لمعام

النائب االكاديمي

الجامعي2015-2014م بداية

رؤشساء

االقسام +

و االختبارات الشيرية لمفصل
الدراسي االول

تقرير عن الية و استعداد

النائب االكاديمي +

رؤساء االقسام

المكتبة لمعام الجديد

مدير المكتبة

مدير المكتبو

تقارير عن مصادقة مجالس

رؤساء االقسام

 2013-2012م

االقسام عمى العناوين والجداول
الزمنيو لمتنفيد و نسب االنجاز

لمشاريع التخريج خالل الفصل
االول و الثاني لمعام الجامعي
2015-2014م
5

تقرير عن سير الدراسة في قسم

رئيس الجوده بقسم

رئيس الجوده

برنامج الجوده لعام -2013

+

رئيس القسم

اليندسة الكميائيو حسب خطة

2014م و االطالع عمى خطتو

النائب لمجوده

تقارير اوليو لالقسام عن بداية

النائب االكاديمي

سير الدراسو لمفصل االول

رؤسا االقسام

لعام 2015 – 2014م

6

اليندسة الكيميائية

2

بالقسم +

رؤساء االقسام

7

استعراض دورات مركز التطوير

النائب لمجوده

رؤساء االقسام

تقرير شامل عن استكمال

عميد الكميو

النائب الطالبي

التحضيرات لممؤتمر اليندسي
الثاني بالكمية و تحديد موعد

المجنة المكمفو

انعقاده

8

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

9

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

10

مايستجد من اعمال

مالحظات :

3

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجية المنفذة

الدورة الثالثة

1

تصديق محضر الدورة الثانية

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة

المجان المكمفة

( دورة نوفمبر)
الفصل الدراسي  :االول

لمعام الدراسي :

2013 -2012م

( دورة نوفمبر)

الشير و التاريخ و الزمن :

او الدورات السابقة +

لمجمس الكمية

موضوعات مؤجمو
3

نوفمبر2012/11/8 :م

التقرير السنوي عن المكتبة

مدير المكتبة

مدير المكتبة

اقرار الخطة الزمنيو المقترحو

النائب االكاديمي

رؤوساء

لالقسام حول النشاط البحثي لكل

المكان  :مكتب العميد

االقسام

عضو وكذا االكاديمي و الطالبي

اليوم  :يوم االثنين

واقامة المؤتمرات و الندوات و

الزمن  11 :صباحا.

المشاركة فييا و وورش العمل
التخصصيو و المجتمعية و
المقاءات مع الشخصيات

االعتباريو من خارج الكميو لكل
قسم

4

تقرير عن الموقف من العمل

لالدارة و المختبرات و ترشيح

امين الكميو

انشط شخصية لمعام الماضي

5

مناقشة و تحديد وقت اختبارات

الشير االول لمفصل االول لعام

رؤساء الدوائر
مدير شؤن
الموظفين

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

2015-2014م

و يحدد ب 2014/11 /13
7

تقرير عن منشاءات و اليات

امين الكمية

رؤساء الدوائر

8

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

9

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

10

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

11

مايستجد من اعمال

الكمية وصيانتيا

مالحظات :

4

الفعالية

المكمف بتقديميا

مالحظات

الدورة الرابعة

الفصل الدرارسي  :االول

1

مراجعة محضر الدورة السابقة

العميد

مقرر المجمس

2013 -2012م

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( دورة ديسمبر)
لمعام الدراسي:

الدورة  :الرابعة

واقراره

لمجمس الكمية

الدورات السابقة  +موضوعات

الشير و التاريخ و الزمن

مؤجمو

ديسمبر :

مسودة التقرير السنوي العام

عميد الكميو

المكان  :مكتب العميد

3

التحضير لالمتحانات الفصل

النائب الطالبي

الزمن  11 :صباحا.

القبول و التسجيل

التسجيل

4

تشكيل المجنة االمتحانية

عميد الكميو

نائب الطالبي

5

التقرير السنوي عن اوضاع

النائب االكاديمي

مدير المختبرات

6

امتحانات الدور الثاني

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

7

تقييم ايجابيات و سمبيات عمل

عميد الكميو

نواب العميد +

2012/12/10م

اليوم  :يوم االثنين

لمكميو 2013م

الدراسي الجامعي االول

المختبرات

الموقع االلكتروني لمكمية و
تطويره

القبول و

رؤساء االقسام

رؤساء االقسام
مسوؤل الموقع

9

تقرير حول النشاطات الالصفيو

10

شئون اكاديميو

النائب اال كاديمي

11

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

12

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

13

مايستجد من اعمال

( الجمعيات العممية)

مالحظات حول سير الدورة :

5

النائب الطالبي +

النائب الطالبي

الرياضية و الثقافية

النشاطات
رؤساء االقسام

مسؤل النشاطات

 +مسئول

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجية المنفذة

الدورة الخامسة

1

تصديق محضر الدورة الرابعو

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( دورة يناير)
الفصل الدراسي  :االول

لمعام الدراسي :

2013 -2012م

الدورة  :الخامسة
الشير و التاريخ:

يناير 2012/1/7 :م

مؤجمو
3

المكان  :مكتب العميد

اليوم  :يوم االثنين

الزمن  11 :صباحا.

الدورات السابقة  +موضوعات

لمجمس الكمية

اقرار جداول الفصل الدراسي
الثاني لمعام الجامعي
2013-2012م

4

تقرير حول حول سير االختبارات
الشيريو والتحضير المتحانات
الفصل الدراسي االول

7

تقارير عن اوضاع االدارات

بالكميو اداريا و فنيا و ماليا و

نائب االكاديمي
رؤساء االقسام

النائب االكاديمي

 +رؤساء االقسام
امين الكمية

رؤساء

االقسام+
رؤساء االقسام

مدراء الدوائر

مستوى اداءىا خالل الفتره

الماضيو و خطيا لمفترة القادمو
8

رفع احتياجات االقسام من

االساتذه من خارج الكميو لمفصل

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

الد ارسي الثاني
9

تقرير حول سير لجان برنامج

الجودة في االقسام وتحديد نسب

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

انجازاتيا

10

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

11

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

12

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

12

مستجدات

مالحظات حول سير الدورة :

6

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجيات المنفده

الدورة السادسة
1

تصديق محضر الدورة الخامسة

العميد

مقرر مجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( فبراير)

الفصل الدراسي  :الثاني

لمعام الدراسي :

2013 -2012م

الدورة  :السادسة

الشير و التاريخ :

فبراير2013/2/18 :م

مؤجمو
5

المكان  :مكتب العميد

تقرير تقويمي عن نسب انجاز
المقررات الدراسية المعتده في

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

خطة االقسام لمفصل الدراسي

اليوم  :يوم االثنين

الزمن  11 :صباحا.

الدورات السابقة  +موضوعات

لمجمس الكمية

االول لمعام 2015 - 2014
4

تقرير عن سير العممية االمتحانيو
لمفصل الدراسي االول و اقرار

مالحظة  :بداية الفصل

نتائج الفصل الدراسي االول لعام

2013/2 / 16م

و اعالنيا في 2015/2/20م

الدراسي الثاني

2015 – 2014م

تقييم نسب نجاح و سمبيات

5

النائب

رئيس المجنة

االكاديمي

االمتحانية

 +النائب

الطالبي+
التسجيل

المرفقو لمشروع التقسيم لمطالب

النائب االكاديمي
النائب الطالبي

روؤساء

تقرير عن االستعداد عن بدء

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

الدراسو لمفصل الدراسي الثاني

+النائب الطالبي +

لالقسام

من العام 2013 – 2012م و

امين الكمية

10

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

11

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

12

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

اعالنيا في 2013/2/16م

9

مايستجد من اعمال

مالحظات حول سير الدورة :

7

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجية المنفذة

الدورة السابعة
1

تصديق محضر الدورة السادسو

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( مارس)

الفصل الدراسي  :الثاني

لمعام الدراسي :

2013 -2012م

الدورة  :السابعة

الشير و التاريخ:

مارس 2013/3/11 :م

الدورات السابقة  +موضوعات

لمجمس الكمية

مؤجمو
3

المكان  :مكتب العميد

اليوم  :يوم االثنين

الزمن  11 :صباحا.

مناقشة سمبيات الطاقة
االستيعابيو

النائب الطالبي

االكاديمي

لعام 2015-2014م

رؤساء االقسام

و وضع الحمول لمعالجتيا.

 +النائب

و تحديد الطاقة االستيعابيو عام

الطالبي +

 +نفقة خاصة لعام

مدير المختبرات

لعام 2016-2015م
4

النائب

تقرير عن سير امتحانات نياية
الفصل االول لمعام الجامعي

النائب الطالبي

2015 – 2014م و تقويم
نتائجيا
5

تقرير اولي عن بداية سير

الدراسو لمفصل الدراسي الثاني

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

مدير المختبرات

وعمل المختبرات لعام
2015 – 2014م

6

تقرير عن سير الرحالت و

النائب الطالب +

رؤساء

الزيارات العمميو الطالبيو لالقسام

رؤساء االقسام

االقسام+المجم

لمفصل الدراسي االول :

لمعام الجامعي 2013-2012م
7

التحضير الختبارات الشير االول
من الفصل الثاني و التي تبداء
من 2013 /4 /13

8

تقرير عن االنشطة و الجمعيات
الطالبيو في االقسام العممية

نائب العميد لمشئون
االكاديميو

النائب الطالبي

س الطالبي

رؤساء االقسام
+النائب
الطالبي
مسئول
االنشطة +
المجمس

الطالبي+
روؤساء
االقسام

8

9

اقرار أي تعيدالت في الخطط

الدراسية المعتمده في االقسام

النائب االكاديمي +
رؤساء االقسام

رؤساء االقسام

لمعام 2016-2015م
شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

10

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

11

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

12

ما يستجد من اعمال

9

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجية المنفذه

الدورة الثامنة
1

تصديق محضر الدورة السابعو

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( ابريل )

الفصل الدراسي  :الثاني

لمعام الدراسي :

2013 -2012م

الدورة  :الثامنو

الشير و التاريخ:

ابريل 2013/4/8 :م

الدورات السابقة  +موضوعات

لمجمس الكمية

مؤجمو

3

تحديد موعد االختبارات الشيريو
وضروره توحد اجراءىا بين

المكان  :مكتب العميد

االقسام :االختبار الشيري االول

الزمن  11 :صباحا.

االختبار الشيري الثاني يبداء

اليوم  :يوم االثنين

النائب االكاديمي

القبول و التسجيل

يبداء من 2015/4/13

4

النائب الطالبي

النائب الطالبي
رؤساء

االنجاز العماليا

االقسام+

تقرير عن سير االنشطو و

النائب الطالب +

ن/الطالبي+

الرحالت العمميو الطالبيو لمفصل

رؤساء االقسام

رؤساء االقسام

الدراسي االول لمعام الجامعي
2013-2012م

6

االقسام

التسجيل

العممية في االقسام ونسبة
5

 +رؤساء

+القبول و

من 2015/5/4

تقرير عن نشاط الجمعيات

النائب الطالبي

تقرير تفصيمي حول الصعوبات

التي رافقة العمل في المختبرات و

النائب االكاديمي

المعامل خالل العام الجامعي

المؤتمرات و وورش العمل

رؤساء االقسام
 +مدير

المختبرات

2013 – 2012م

تقرير حول انجاز اقامة

 +م/الطالبي

النائب االكاديمي

التخصصيو و المجتمعية في
القسم و المشاركو في المؤتمرات
و عدد البحوث المنشورة في

المجالت المحكمو و تاليف الكتب
7

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

8

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

9

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

ما يستجد من اعمال

11

الفعالية

المكمف بتقديميا

المكمفون

الدورة التاسعة

1

تصديق محضر الدورة الثامنو

العميد

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة او

المجان المكمفة

( دورة مايو )
الفصل الدراسي  :الثاني

لمعام الدراسي :

2013 -2012م

الدورة  :التاسعة

الشير و التاريخ :

مايو 2013/5/13 :م

الدورات السابقة  +موضوعات

لمجمس الكمية

مؤجمو
3

المكان  :مكتب العميد

مناقشة التقرير المالي االولي
حول سبل صرفيات وايرادات
حساب الكميو من الموازي و

اليوم  :يوم االثنين

امين الكميو و المدير
المالي

امين الكميو +
المدير المالي

النفقة الخاصة لمفصمين االول و

الزمن  11 :صباحا.

الثاني لعام 2015-2014م

4
5

التحضير المتحانات الفصل

الدراسي الثاني و اعالن بدايتيا

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

في 2013/6/10م

6

طمب احتياجات االقسام العممية و
الكميو من الييئو التدريسيو و

نائب االكاديمي

التدريسية المساعدة لمعام

رؤساء االقسام
+

الجامعي 2016- 2015م
7

تقرير عن مشاريع الكمية المنفذه

عمى حساب البرنامج الموازي لعام

عميد الكمية

2014-2013م

امين الكمية +
ن /الطالبين/
اكاديمي

7

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

8

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

9

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

11

ما يستجد من اعمال

مالحظات حول سير الدورة :

11

الدورة العاشرة

( دورة يونيو )
الفصل الدراسي  :الثاني

لمعام الدراسي :

1

2013 -2012م

يونيو 2013/6/10 :م

المتابعات المطموبو من الدورة

المجان المكمفة

لمجمس الكمية

موضوعات مؤجمو
3

المكان  :مكتب العميد

تشكيل لجنة االمتحانات و اقرار

جداول امتحانات الفصل الدراسي

العميد

الثاني لمعام الجامعي:

اليوم  :يوم االثنين

الزمن  11 :صباحا.

تصديق محضر الدورة التاسعو

العميد

مقرر المجمس

او الدورات السابقة +

الدورة  :العاشرة

الشير و التاريخ:

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجيو المنفذة

4

لمكمية في الداخل و الخارج +

االمتحانيو
رؤوساء

2015-2014م
تقرير حول اوضاع المبتعثين

المجنو

االقسام
النائب االكاديمي

خطة االبتعاث لعام الجامعي

مكتب نائب

رئيس الجامعو
لمشئؤن البحث
العممي

2016-2015م

7

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

8

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

9

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

ما يستجد من اعمال

مالحظات حول سير الدورة :

12

الفعالية

المكمف بتقديميا

الجية المنفذة

الدورة الحادية عشر

1

تصديق محضر الدورة العاشرة

عميد الكمية

مقرر المجمس

2

المتابعات المطموبو من الدورة

المجان المكمفة

(دورة يوليو واالخيره )
الفصل الدراسي  :الثاني

لمعام الدراسي:

2013 -2012م

الدورة  :الحادية عشر و
االخيرة

الشير و التاريخ :

موضوعات مؤجمو
3

يوليو 2013/7/8م

الزمن  11 :صباحا.

المصادقة االوليو عمى مقترح
ميزانية الكمية لمعام المالي
2016-2015م

المكان  :مكتب العميد
اليوم  :يوم االثنين

او الدورات السابقة +

لمجمس الكمية

النائب االكاديمي
امين الكمية

4

المصادقة عمى التقرير السنوي
لمشئون االكاديميو لمعام

5

المصادقة عمى التقرير السنوي

لمشئون الطالبية لمعام الجامعي

االعالن الرسمي عن بدء

2015-2014م

التدريس ( اجازة الصيف )

المصادقة عمى التقارير السنويو

اجازة اعضاء ىيئة

وتبداء من تاريخ :

2013/7/13م

و تنتيي بتاريخ :

العممية و
الدوائر

و رفعو لمجيات ذات العالقة
النائب االكاديمي

2015-2014م
مالحظة ميمة :

كافة االقسام

6

2013/9 /7م

الدراسي الثاني لمعام:

النائب طالبي

رؤساء االقسام
 +التسجيل
المجمس
الطالبي

النائب االكاديمي

رؤوساء
االقسام

النائب الطالبي

2013- 2012م

رؤساء االقسام
النائب الطالبي

القبول و

و اعالنيا في 2013/7/10م

التسجيل

مع استخالصاتيا

المصادقة عمى نتائج الدفعو

المختبرات
المكتبة

الختاميو لنشاط لكل قسم
اقرار نتائج امتحانات الفصل

رؤساء االقسام

النائب الطالبي

المتخرجو من الكمية لمعام

الجامعي 2015 -2014م
تقرير تقويمي عن سير الدراسة
لمفصل الدراسي الثاني العام
2015 – 2014م

7

شئون اكاديميو

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

8

شئون طالبيو

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

9

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

ما يستجد من االعمال

13

الفعالية

الدورة االولى

العام الدراسي الجامعي

المكمف بتقديميا
لمجمس الكمية

الجية المعنية
بالتنفيذ

2016 -2015م
الفصل الدراسي :االول

لمعام الدراسي الجامعي

1

تقرير تقويمي عن سير الدراسة

2016 -2015م

الدورة  :االولى

الشير و التاريخ:

لمعام الجامعي 2015 - 2014
2

سبتمبر 2015/9/1 :م
المكان  :مكتب العميد

اليوم  :يوم االثنين

مراجعة محضر الدورة السابقة

عميد الكمية

مقرر المجمس

ممخص لمتقرير المالي و االداري
خالل الفصمين المنصرمين لعام

المدير المالي

امين الكمية

المدير المالي

2015-2014م
3

الزمن  11 :صباحا.

تقديم و و المصادقة عمى

مشروع خطة مجمس الكمية

العميد

لمعام الجامعي:

4

 +النواب +
امين الكمية

.2016-2015م
اقرار خطة المجمس العممي

رؤساء االقسام

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

بالكمية 2014-2013م
5
مالحظة ميمة :

اليوم  ,التاريخ :

لمفصل الدراسي االول لمعام

الجامعي 2016-2015م و

بدء الدراسة لمعام الجامعي
2014- 2013م

االقرار النيائي لمجداول الدراسية

6

تقرير عن سير الدراسة في قسم

رؤساء االقسام
امين الكمية

عالجة الصعوبات المرافقو ليا

رئيس الجوده بالقسم

رئيس القسم

اليندسة الكميائيو حسب خطة

حضور الييئة التدريسيو

برنامج الجوده لعام -2014

حضور الطالب

لمعام 2016 –2015م

السبت 2013/9/8:م

السبت 2013/9/15 :م

النائب االكاديمي

النائب الطالبي

2015م و اقرار خطة عممو

7

مناقشة الصعوبات التي واجية
اقرار اعالن نتائج الفصل

النائب الطالبي

الدراسي الثاني لمعام الجامعي

القبول و

التسجيل +

رؤساء االقسام

2015 -2014م و المحدده
بتاريخ 2011 /7 /10

8

التقرير حول جاىزية المختبرات
لمعمل خالل عام الجامعي

مدير المختبرات
بالكمية

2016-2015م و حل
10

14

 +الييئة
المخبريو

الصعوبات المرافقو لذلك
شئون اكاديميو

رؤساء االقسام

النائب االكاديمي

رؤساء االقسام

11

شئون طالبيو( ايقاف قيد)

النائب الطالبي

رؤساء االقسام

12

شئون الجوده و االعتماد االكاديمي

النائب لمجودة

رؤساء االقسام

ما يستجد من االعمال

مالحظات ميمة:
* عمى االخوة روؤساء االقساام بالكمياة االلتازام بعقاد االجتماعاات االعتيادياة لمجاالس االقساام بالكمياو بصاورة
شيريو ودوريو منتظمة الموعد و تبداء في الساعة الحادية عشر و النصاف صاباحا مان كال ياوم ثالثااء مان

االسبوع االول من كل شير مان اشاير العاام الدراساي الجاامعي عماى ان تحادد نقااط االجتمااع لكافاة االعضااء
مسبقا و بما يتطابق وااللتزام بالنقاط المدرجة في خطة عمل مجمس الكمياو لمعاام 2015-2014م لكال دورة

 ,وىو ما يساعد عمى ضمان رفع تقاريرىم و توصياتيم المطموبة فاي مواعيادىا المحاددة لممجماس االكااديمي
بالجامعة لمناقشتيا واقرارىا ومن ثم رفعيا لمجمس الجامعة لممصادقة عميياا  .وفاي حالاة عادم التطاابق موعاد
المحاادد لالجتماااع بالموعااد المحاادد المتفااق عميااة مساابقا الي ساابب تتحماال رئاايس القساام بتحديااد موعااد رخاار

لالجتماع  ,ماع ضارورة التازام رئايس القسام بضارورة اشاعار عمياد الكمياو كتابياا بالتااخير و اسابابو  ,عماى ان
اليتعدى موعد التاخير ايام االسبوع االول من كل شير.

* تسمم تقارير مجالس االقسام لكل دوره قبل عقد مجمس الكميو لمدورة نفسيا بنساختين االول لمجماس لمعمياد

و االخري لمنائب االكاديمي لالطالع عمييا و ادخال النقاط التي تتطمب معالجتيا في مستجدات مجمس الكميو.

* المواضيع الميمة التي يراىا النواب او رؤسااء االقساام او اماين الكمياو تتطماب المزياد مان االيضااح  ,يجاب

ان ترفع لنواب عميد الكمية كل حسب تخصصو لمتشاور وذلك قبل ثالث ايام مان موعاد عقاد الادورة االعتيادياة

لمجمس الكمية لدراستيا و التعميق عمييا و من ثم عرضيا عمى مجمس الكميو .

* االلتازام بعقااد االجتماعااات االعتياديااة لمجمااس الكميااو بصااورة شاايريو ودوريااو منتظمااة الموعااد و تبااداء فااي
الساعة الحادية عشر صباحا من كال ياوم ثالثااء مان االسابوع الثااني مان كال شاير مان اشاير العاام الدراساي

الجااامعي  ,وفااي حالااة عاادم التطااابق الموعااد الي ساابب تتحماال العمااادة تحديااد موعااد رخاار لالجتماااع  ,وتمتاازم

باشااعار كافااة اعضاااء المجمااس بااذلك مااع توضاايح الساابب لالعضاااء  ,و االلت ازام بالنقاااط المدرجااة كاال دورة و
المشار الييا في جدول اعمال مجمس الكمية لمعام الجامعي 2015 – 2014م.

* تاام وضااع خطااة عماال مجمااس الكميااة بحيااث تتوافااق مااع خطااة المجمااس االكاااديمي بالجامعااة لمعااام الدرتسااي
الجامعي 2015 -2014م و التي تتطابق و خطة عمل مجمس الجامعو لمعام الجامعي 2015- 2014م

* يجب ان تمزم كل جياة مكمفاة بمواضايع الادورة المعنياة تقاديم تقاريرىاا فاي الموعاد المحادد لمادورة المعنياة ,

واي تأجيل لتمك المواضايع ساوف تتحمال ىاذه الجياة المساؤلية ويشاار الاى ذلاك التقصاير فاي محضار مجماس
الكمياة فااي نفااس الاادورة المعنيااة  .اماا فااي حالااة عاادم الااتمكن ماان انجااز التكميااف فااي موعااده المحاادد  ,فيجااب

ضرورة اشعار عميد الكمية بذلك كتابيا لعرضو عمى مجمس الكميو في الادورة المعنياة لطماب االن مان المجماس

باعطاء فترة اخرى مزمنو بالتمديد .

و اهلل الموفق
أ.د عبداهلل احمد بارعدي

عميد كمية اليندسة و البترول
2014/11 /6م
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