
 

 

 

 للوحدة ةالالئحة التنفيذي
 61/6/3162اعتماد مجلس الكلية بتاريخ 

يدعو مدددعيلمحد  دعسمحد دؤعسملا ددؤنمحدعضدؤ م ووددؤنمحد  ددعسمدرضقددؤبمود مالليددومحد ليدعمح د قل  دد م:6بنددد/
دعضؤدعددأمو محدتددؤقدمحدددعحكع مدع عيددأمو م تدددلمبور ددؤدم ؤدد ددؤ  محوعحليددأمدع عيدددأام وعدد محد ددؤعسملا ددؤنمحدعضدددؤ م

م وودؤنمحد  عسمقفعيلمحد ليعمحود قل   محدكؤصم تمم ق ميق  ىمدلح عقتمم ح قصؤلم تممو عمحدعز ما
و عمقغيبمويملئيسمدض أمو مود م ؤد  عسمو محد د لمثدر محضقدؤودؤدمدققؤديدأمدع  دعسم دع  م: 3بند/

حألعحنمحدتدتليمحددذيمقعدع ممحوقذحلمد ق بم،ميعق لمذدكمقكعيؤمد همو محددتؤممحدد  عأمبديأم يذ لمذدكمف مققيديم
مدض أمحددلحضعأمحدعحكعيأا

ذحمموعد مضديدأمووددؤنمحد  دعسمققدعيممققليدلمتدتليموددؤمجدؤد حم مضدؤزسمدد مدتدؤممكدرلم دذحمحدتدتل:2بند/  ح 
بقدؤمم عضمحددتؤممو م عتؤمقدذ لمو د ؤبم دذحمحدقعثدلمددأم ضد بمب در ملا دؤنمحدعضدؤ م لئديسمحد  دعسمفىمقعثلحم

  ق ميق  ىمد ؤجتقتؤم حقكؤذمدؤميعزممدعقعؤدلمدعتؤا أيموق ؤدمف لمظت ل ؤم
يددقممبكالددؤلمدددعيلمحد  ددعسمل ددديؤمددد مج ددلملا ددؤنمحدعضددؤ م حألودددؤنمودد مويم ددفلمددددعسمقزيددعمودد م:4بنددد/

و   بمكؤلجمو معحكلمحد رعمج لمد وعمحد فلم أ   بموع محألجلم،م وع مو ميقعممققليلحمبذحمقزحد مد ودعمحد دفلم
ددتؤممو محدققؤليلمم يتدلمحدققليدلمددؤمقدممب ضدؤز مدد مدتدؤمم دد ميكدؤددمذددكميعق دلمذددكمدأمد وعمق عيمم قؤئجمح

 قكعيؤمد همو مد ئ ديقهمقضؤ محد  عسم يذ لمذدكمف مققييممحألعحنمحدكؤصم ها
ققدد ممدض ددأمحددلحضعددأمحدعحكعيددأم موددعحعمققددؤليلمتددتليأمودد ملا ددؤنمحدعضددؤ م وودددؤنمحد  ددعسم دددؤمقعددعم:5بنددد/

ح عموتلمح   وؤمو مدضدلمحأل تالأمحدق مقددم حدق مقعثلدمو م ضعدم ققعدهمدع يعمدعيلمققليلحمدضدعؤم لم
م  عسمحدض عسمد د ؤمفيتؤمو  ؤبمحدقعثلم حدد ئ لمو محدد ئ د  مو ها

وع مضديأموودؤنمدضؤ م  عسمددؤ محدض عسمحوقصؤلمحدد دقدلم يد تمم  دي ملا دؤنمدضدؤ تممدق دعمم:1بند/
ذحم ع مو سمذدكمي عغملا ؤنمحدعضؤ ملئيسمحد  عسم قؤ أم ق محددتؤمم ق عيممحد قؤئجمف مح دد وعمحددقللمدتؤم ح 

 يلفومذدكم ققييممحألعحنمحدتتليمدععد ا
 

 



 

 

 

ي صددلمحد ددؤعسملا ددؤنمحدعضددؤ م ضديددأموودددؤنم  ددعسمحدضدد عسم ضديددأمحددقددعل ي ممو ددعمحدالعددبموعدد م:7بنددد/
   ويددأمحدعدددلم ؤد  ددعسم   ويددأمحدددع لحدمتددتؤعسمددد م  ددعسمددددؤ محدضدد عسمودد محدفقددلسمحدقدد مودددد  ؤمفدد محدعدددلم

حدقعلي يددأم وددعع ؤمولفؤجتددؤم ؤد دديلسمحدذحقيددأمحدكؤصددأم تددممدلفقددؤم تددؤم قددؤئجمحدققددؤليلمودد تمم ذدددكمدققددعيدتؤمبددد مددد م
ميتدهمحألدلا

يقدد مملئدديسمدض ددأمحددلحضعددأمحدعحكعيددأم عددعمحدقتددؤ لمدددأمدددعيلمحد  ددعسم ددم ر مضديددأملا ددؤنمحدعضددؤ م:8بنددد/
م  قؤئجمققييممحألعحنمحدتتليأمتكصيؤمو مو مالليومحد ليعمح د قل   مد لمد تمام وودؤنمحد  عس

بذحملغددبمويمددد ملا ددؤنمحدعضدددؤ مو محألودددؤنمح ددق عحلمو مح وقددذحلمودد مو ددعمو م عددضمو م دددلم:9بنددد/ 
تدؤممحددتؤممحدد  عأمبديدأمو ميققدعمم العدبمددلئيسمحد  دعسمج دلمددل لمثعد محدددعسمحددقدللسموقددؤمم دذ محددتددأمو محدد

  ق ميد  مبوؤعسمق زيعتؤم و ميلفوم الع أمحدد للحدمحدعحويأمبد مذدكا
   دبممبد ؤ دهوع مدعيلمحد  عسمو ميعدلموع مقذديلمحدصع  ؤدم و  ؤبمحدقعثلمف محددتؤممجدعلم: 61بند/

حددق فلمدعيأمد محود ؤ يؤدم د مكرلمحدقعؤ  مدأمبعحلسمحد عيأمددثعأمف موديع ؤم و ميقعممحدعومم حدع  مد دلم
 لا ؤنمحدعضؤ م وودؤنمحد  عسمدددؤ م   م يلمحدعدلا

يض زمد  عسمددؤ مح  قعؤ أم عععمد محدالدربمحددقديدزي م ؤد تدؤالم حدد دؤعلسمفد مب ضدؤزمحألوددؤلم :66بند/
 أمف مق زيأم ضدأمح  ق يؤ ؤدم د ؤوعسمحدعضؤ مف م عدضمحألوددؤلمحدف يدأم ؤد  دعسم ظيدلمدد امتدتؤعحدمدعدعؤ م

 ققعيلمدتمموع مدعؤ  قتممف مو تالأمحدض عسا
ي صدلمحد دؤعسملا دؤنمحدعضدؤ م ووددؤنمحد  دعسم دعدؤ    ممددد م دؤ د حمفد مو تدالأمحدضد عسموعد م:63بند/

فدد مب ضؤز ددؤم  ضددؤحم ودد م ددد لمحدضع ددؤدمققددعلم  ددبمصددع  أممد ؤفددأسمودد محددتددؤممحدقدد مو ضز  ددؤمو متددؤل  ح
حددكصصدأممؤدحددتدأم حد ؤعلمحدععد مو محد ظيف م حددعسمحدق مح قغلجقتؤمحددتدأمقصلدمدد مديزح يدأمحددتدل و

 دذدكم قىمح قتؤئهمدؤعحممحدقعفومحددؤد مدعدتل بمد قدلحا
قصدلدمد ؤفد دمضديدأمووددؤنم  دعسمم ععمح قتؤنمحددتل وؤدم ق جددمحدقدعفومحدددؤد مدعدتدل وؤد:62بند/

حدض عسم دؤمفيتممدعيلمحد  عسمو مح دقدلحل ممفد مو تدالأمحدضد عسمدد محدصد ؤعيومحدكؤصدأم ددؤم لعم ؤددتدل وؤدم
دددؤ محدق  ي م ممح  قدلحليأمم مال قدؤمدعتدل المحدقعؤجدعحدمددأمحعحلسمحددتدل وؤدم دضعدسمح وعدىمدعضؤدعدؤدم

مدمددؤ محدض عسم  عيؤدمضؤدعأمحدقؤ لسام محددال ومم   عحمحدعؤد  زحلسمحدقععيمم–
 


