الئحة الجىائس
ػًالً ثأحكبو انًبدح  5/13يٍ قبٌَٕ تُظٍى انتؼهٍى انؼبنً ٔانجحث انؼهًً نسُخ
1990و يقشٔءح يغ انًبدح (9ع) يٍ قبٌَٕ جبيؼخ اإليبو انًٓذي نسُخ 1995و ٌصذس
يجهس انجبيؼخ انُظبو األسبسً اَتً َصّ :
()1

اسن النظام وبدء العول به

ٌسًى ْزا انُظبو " انُظبو األسبسً سقى ( )11نسُخ 2015و الئحخ انجٕائض ثجبيؼخ اإليبو
انًٓذي " ٌٔؼًم ثّ يٍ تبسٌخ تٕقٍغ سئٍس يجهس انجبيؼخ ػهٍّ .
()2

جىانب إجرائٍة

ٌجت ػهى انهجُخ انتضاو ٔيتبثؼخ تطجٍق انجٕاَت اإلجشائٍخ اَتٍخ :
أ /فً حبنخ ػذو تٕفش انششٔط انتً تؤْم نهحصٕل ػهى انجبئضح انًؼٍُخ تحجت تهك
انجبئضح فً رنك انؼبو .
ةٌ /جٕص تخصٍص جٕائض نهخشٌجٍٍ ٔانطالة انًستقًٍٍٍ سهٕكب ً ٔأخالقب ً .
ج /تًُح انجٕائض سٌُٕب ً ػُذ َٓبٌخ انؼبو .
د /يجهس األسبتزح ْٕ انجٓخ انًصذقخ ٔانًبَحخ نهجٕائض .
ْـ /ال ٌجٕص ألي جٓخ تتجغ نهجبيؼخ فٍُب ً أٔ إداسٌب ً استالو أٔ قجٕل أي جبئضح ػٍٍُخ أٔ
َقذٌخ إال ثؼذ يٕافقخ يجهس األسبتزح ػهى رنك .
أ .أحود هحود على حسن
تىقٍع رئٍس هجلس الجاهعة

التارٌخ الٍىم
الوىافق الٍىم

الثاهن هن شهر هحرم

عام 1436هـ

األول هن شهر ٌناٌر

عام 2015م

جاهعة اإلهام الوهدي
النظام األساسً رقن ()11
الئحة هنح الجىائس الفخرٌة
ػًالً ثأحكبو انًبدح  5/13يٍ قبٌَٕ تُظٍى انتؼهٍى انؼبنً ٔانجحث انؼهًً نسُخ
1990و يقشٔءح يغ انًبدح (9ع) يٍ قبٌَٕ جبيؼخ اإليبو انًٓذي نسُخ 1995و ٌصذس
يجهس انجبيؼخ انُظبو األسبسً اَتً َصّ :

()1

اسن النظام وبدء العول به

ٌسًى ْزا انُظبو " انُظبو األسبسً سقى ( )19نسُخ 2015و الئحخ يُح انجٕائض انفخشٌخ
ثجبيؼخ اإليبو انًٓذي " ٌٔؼًم ثّ يٍ تبسٌخ تٕقٍغ سئٍس يجهس انجبيؼخ ػهٍّ .

()2

قىاعد إجرائٍة

 -1نهجبيؼخ أٌ تًُح انذسجبد انفخشٌخ اَتٍخ :
أ /يبجستٍش اَداة
ة /انذكتٕساِ فً انقبٌَٕ
ج /انذكتٕساِ فً انؼهٕو

 -2يٍ ششٔط يُح دسجخ يبجستٍش اَداة أٌ ٌكٌٕ انشخص انزي تًُحّ انجبيؼخ تهك
انذسجخ انفخشٌخ يٍ غٍش خشٌجً انجبيؼخ يٍ انزٌٍ خذيٕا انجبيؼخ خذيخ جهٍهخ يًتبصح
أٔ أٌ ٌكٌٕ يٍ انزٌٍ قذيٕا ػًالً جهٍالً نهًجتًغ انسٕداًَ .
 -3يٍ ششٔط يُح دسجخ انذكتٕساِ فً انقبٌَٕ أٔ انؼهٕو أٌ ٌكٌٕ انشخص انزي تًُحّ
انجبيؼخ ْزِ انذسجخ يٍ ثٍٍ انجبسصٌٍ فً يجبل تخصصّ ٔثصفخ خبصخ ٌجٕص يُح
دسجخ انذكتٕساِ فً انقبٌَٕ نجؼض يٍ قذيٕا اسٓبيبد يتًٍضح فً انؼبيم انؼبو .

أ .أحود هحود على حسن
تىقٍع رئٍس هجلس الجاهعة

التارٌخ الٍىم
الوىافق الٍىم

الثاهن هن شهر هحرم

عام 1436هـ

األول هن شهر ٌناٌر

عام 2015م

جاهعة اإلهام الوهدي
النظام األساسً رقن ()20
الئحة هنح لقب األستاذ الووتاز

ػًالً ثأحكبو انًبدح  5/13يٍ قبٌَٕ تُظٍى انتؼهٍى انؼبنً ٔانجحث انؼهًً نسُخ
1990و يقشٔءح يغ انًبدح (9ع) يٍ قبٌَٕ جبيؼخ اإليبو انًٓذي نسُخ 1995و ٌصذس
يجهس انجبيؼخ انُظبو األسبسً اَتً َصّ :
()1

اسن النظام وبدء العول به

ٌسًى ْزا انُظبو " انُظبو األسبسً سقى ( )20نسُخ 1996و الئحخ يُح نقت األستبر
انًًتبص ثجبيؼخ اإليبو انًٓذي " ٌٔؼًم ثّ يٍ تبسٌخ تٕقٍغ سئٍس يجهس انجبيؼخ ػهٍّ .
()2

قىاعد إجرائٍة

ًٌُ -1ح نقت األستبر انًًتبص ػبدح ػُذ انتقبػذ ألٔنئك انزٌٍ شغهٕا كشسٍب ً ثبنجبيؼخ نتفتشح
أقهٓب ثًبٍَخ سُٕاد ٔقذيٕا أثُبء ػًهٓى نهجبيؼخ خذيبد كجٍشح ٔجهٍهخ .
ٌ -2شتشط نًُح نقت األستبر انًًتبص أٌ ٌكٌٕ انًششح يتفشغب ً تفشغب ً كبيالً نهؼًم
األكبدًًٌ ثبنجبيؼخ يجبششح قجم ثهٕغّ سٍ انتقبػذ .
ٌ -3تى انتششٍح نهقت األستبر انًًتبص يٍ أحذ أػضبء يجهس األسبتزح يٍ حًهخ األستبرٌخ
ٌٔشفغ انتششٍح ثتضكٍخ خًسخ أػضبء آخشٌٍ يٍ يجهس األسبتزح .
ٌ – 4ؼهٍ يجهس انجبيؼخ يُح نقت األستبر انًًتبص ػُذ يٕافقتّ نتٕصٍخ يٍ يجهس
األسبتزح فً ْزا انشأٌ ٌشتشط فً صذٔسْب يٕافقخ ثهثً أػضبء يجهس األسبتزح .

أ .أحود هحود على حسن
تىقٍع رئٍس هجلس الجاهعة

التارٌخ الٍىم
الوىافق الٍىم

الثاهن هن شهر هحرم

عام 1436هـ

األول هن شهر ٌناٌـر

عام 2015م

