جبهعة األهبم الوهدي
الٌظبم األسبسً رقن ()6
لىائح وًظن الوجبلس واللجبى

ػًالً ثأحكبو انًبدح  5/13يٍ لبٌَٕ رُظٍى انزؼهٍى انؼبنً ٔانجحث انؼهًً نغُخ
1990و يمشٔءح يغ انًبدح (9ع) يٍ لبٌَٕ جبيؼخ اإليبو انًٓذي نغُخ 1995و ٌظذس
يجهظ انجبيؼخ انُظبو األعبعً اَرً َظّ :
()1

اسن الٌظبم وبدء العول به

ٌغًى ْزا انُظبو األعبعً " انُظبو األعبعً سلى ( )5نغُخ 2015و نٕائح َٔظى
انًجبنظ ثجبيؼخ اإليبو انًٓذي " ٌٔؼًم ثّ يٍ ربسٌخ رٕلٍغ سئٍظ انًجهظ ػهٍّ .
()2

تفسٍر

فً ْزا انُظبو  ،يب نى ٌمزض انغٍبق يؼُى آخش  ،انؼجبساد انٕاسدح أدَبِ رحًم انًؼبًَ
انًزكٕسح أيبو كم يُٓب :
"عهطبد انجبيؼخ " ٔرشًم أٌب ً يٍ يجهظ انجبيؼخ  ،نجُخ انشئٌٕ انزُفٍزٌخ ٔانًبنٍخ ،
يجهظ األعبرزح  ،يجهظ انؼًذاء  ،يجبنظ انكهٍبد كًب رشًم أٌضب ً
انًذٌش .
"انًجبنظ ٔانهجبٌ" ٌمظذ ثٓب أي يجهظ أٔ نجُخ ٌزى ئَشبؤْب ثًٕجت أحكبو لبٌَٕ جبيؼخ
اإليبو انًٓذي نغُخ 1995و .
"لبٌَٕ انجبيؼخ"

ٌمظذ ثّ لبٌَٕ جبيؼخ اإليبو انًٓذي نغُخ 1995و

()3

تطبٍق

رطجك أحكبو ْزا انُظبو ػهى جًٍغ عهطبد انجبيؼخ ٔػهى انًجبنظ ٔانهجبٌ يغئٕنٍخ
عهطبد انجبيؼخ ٔانًجبنظ ٔانهجبٌ
()4

هسئىلٍة سلطبت الجبهعة والوجبلس واللجبى

يب نى ٌُض طشاحخ ػهى غٍش رنك فً لبٌَٕ انجبيؼخ أٔ َظًٓب األعبعٍخ :
 -1ركٌٕ جًٍغ عهطبد انجبيؼخ يغئٕنخ ػٍ رُفٍز اخزظبطبرٓب أيبو انًجهظ .
 -2ركٌٕ جًٍغ انهجبٌ ٔانًجبنظ يغئٕنخ أيبو عهطبد انجبيؼخ انزً لبيذ ثزؼٍٍُٓب .
ٌ -3كٌٕ جًٍغ األشخبص ٔانزٌٍ فٕضذ نٓى عهطبد أٔ اخزظبطبد يغئٕنٌٕ أيبو
عهطبد انجبيؼخ أٔ انًجبنظ أٔ انهجبٌ انزً لبيذ ثزفٌٕضٓى رهك انغهطبد
ٔاالخزظبطبد .
()5

اللجبى االستشبرٌة

ٌ -1جٕص ألي يٍ عهطبد انجبيؼخ ئَشبء نجبٌ اعزشبسٌخ ركهفٓب ثأي يٓبو ػهى أَّ ال
ٌجٕص نزهك انهجبٌ االعزشبسٌخ يًبسعخ أي أػًبل راد طجغخ رُفٍزٌخ .
()6

التعٌٍٍبت الوؤقتة

فً حبنخ ػذو رًكٍ أي شخض رى رؼٍٍُّ فً انًجبنظ ٔانهجبٌ يٍ انؼًم فً انًجهظ أٔ
انهجُخ انزً رى رؼٍٍُّ فٍٓب ألي أعجبة يإلزخ ٌجٕص نغهطبد انجبيؼخ أٌ رؼٍٍ شخظب ً أٔ
أشخبطب ً آخشٌٍ نهمٍبو ثزنك انؼًم نحٍٍ صٔال األعجبة انًإلزخ انزً رحٕل دٌٔ يًبسعخ
انؼضٕ انًؼٍٍ نؼًهّ .
( )7رئبسة الوجبلس واللجبى
ٌ -1جت أٌ ٌكٌٕ نكم انًجبنظ ٔانهجبٌ سئٍظ ٔيمشس .

 -2ئرا حضش انًذٌش أي اجزًبع نًجهظ أٔ نجُخ ٌشأط انًذٌش رنك االجزًبع .
()8

تقبرٌر الوجبلس واللجبى

ػهى سئٍظ كم يجهظ أٔ نجُخ سفغ رمشٌش عُٕي ػٍ عٍش انؼًم نغهطبد انجبيؼخ
انًغئٕل أيبيٓب .
()9

رئبسة وعضىٌة الوجبلس واللجبى

 -1يب نى ٌُض طشاحخ ػهى غٍش رنك فً لبٌَٕ انجبيؼخ َٔظًٓب انغبعٍخ ٔيب نى ٌظذس
أيش ثاػفبئٓى ٌظم انشؤعبء ٔاألػضبء انًؼٌٍُٕ فً انًجبنظ ٔانهجبٌ فً ػضٌٕزٓى نًذح
عُزٍٍ لبثهخ نهزجذٌذ اػزجبساً يٍ ربسٌخ رؼٍٍُٓى .
ٌ -2زى ئػبدح شغم ٔظبئف سؤعبء أٔ أػضبء انهجبٌ انزً رشغش ثأعجبة انٕفبح أٔ
االعزمبنخ أٔ انؼجض انذائى ػٍ يًبسعخ ػًهٓى فً ألشة ٔلذ يًكٍ .
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