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 ةمتفرق إدارية وخدماتية تعاميم وقرارات
 

 والمراسالت البريد
 قرار

 : 
ضرورة تسليم البريد والمراسالت إلى ديواا  الراسسول لجسوهيلس  سوص ا ووام وسودم تسوليمس مسليود لم جوص  . 

ا سجسذ الرايس أو م ستص ا سستذة نااب الرايس مبسشرة، وخالف ذلو  سواف لوت يوجم قبوام أب بجوسب مودو  

 .ل وسدم فقدا  المراسالتتسهيلس في الدياا  مت أب م س  وذل  ضمسنسً لحست سير العم
لت يجم اسجالم الرسسال الجي تحمل مسليد إلى دياا  الراسسل إال مت خالم بشف مسلرسسال معجمد موت العميود أو  .2

 .المدير مع وضع خجم الههل البسسثل سلى بل رسسلل معد الجأبد مت أنهس رسميل
تمنووع )ل إال معموول رسوومي يمنووع  رووار أب مووت الموواضايت وأسرووسد يي وول الجوودريس إلووى راسسوول الهسمعوو .3

(.االسجاسسرات الشاايل ست المعسمالت
2 

 .يمنع اوطحسب المراجعيت إلى راسسل الهسمعل .4
 .يجم الجعسمل مسلمراسالت مت خالم دياا  ال ليل أو الداارة .5
 .يم ت الجنسيق مع مديرة و دة راسسل الهسمعل فيمس يجعلق مبعض المعسمالت ذات ا يميل الخسول .6

 ي و دة الراسسل الجقيود معودم ااجسمول سوت االسجاسوسرات الشواايل الخسوول مسلمعوسمالت إال إذا سلى العسمليت ف

، وسيجم اتخسذ ااجرادات الالزمل محق المخسلايت(العميد أو المدير المعني)بسنت مت الههل الرسميل 
3. 

 بسشورة وذلو  تنميموسً ت ا  مسؤوليل ال ليست والدواار اسجالم المراسالت الخسرجيول لهوم موت مريود الهسمعول م

لسير العمل و اسضسً سلى المراسالت الخسول مت الريسع أو الجأخير ومسوبص ضو ا العمول سلوى مريود راسسول 

الهسمعل
4. 

  ضوورورة الجقيوود مجا يوود ناسيوول الخووا فووي مراسووالت الهسمعوول الداخليوول والخسرجيوول مسخجيووسر ناسيوول الخووا

(Arabic Transparent)  مسلل ووووول العرميووووول وناسيووووول الخوووووا  فوووووي بسفووووول المراسوووووالت( 4 ) هوووووم

(Times New Roman)  في بسفل المراسالت مسلل ل اانهليزيول سلوى أ  يوجم ت ميوق العنواا  ( 3 ) هم

وسبسرة اال جرام في نهسيل ال جسب وتاقيع مرسل ال جسب
5. 

  ضوورورة العموول سلووى ترشوويد إرسووسم الرسووسال وأ  يقجلوور ذلوو  سلووى الرسووسال الرسووميل والرووروريل فقووا

المودير تودقيق الرسوسال اللوسدرة قبول إرسوسلهس إلوى / جخدام البريد اال جروني مس أم ت، وأ  سلوى العميود واس

راسسل الهسمعل إذ أنس سيجم تدقيق جميع الرسسال والم لاست الااردة للجأبد مت أنهس رسميل
6. 

  رممووس يعنووي ( و م يريووسأ... م لموول وارد مجووسري ) يووأ أ  الجأشووير سلووى ا وراا القرووسايل الووااردة للهسمعوول

أ يسنسً ناسسً موت الجبليول لهوس، ومسلنجيهول مورور الاقوت المجوسع للهسمعول التخوسذ الهوااب أو اا جوراز المنسسوص 

لووذل  يرجووى تحايوول بسفوول ا وراا . دو  أ  ت ووا  الههوول المووراد تبلي ووس مسلووذات قوود أرلعووت سلووى ا موور معوود

إلى م جص المسجشسر القوسناني قبول ( مت مهالً محددة مسلجبليلوبذل  تل  الجي تجر)القرسايل الااردة للهسمعل 

أب تأشير سليهس، امداد المال مل أو الرأب م يايل اسجقبسلهس والرد سليهس
 . 

  ضوورورة الجقيوود مجاجيووس بسفوول المخسربووست الرسووميل اللووسدرة وفووق قنوواات الجسلسوول اادارب، أمووس مخسربوول

مؤسسست ا خرى فجرسل جميعهس مجاقيع رايس الهسمعل فقاالههست الخسرجيل بسلازارات والهسمعست وال
 . 

  ضرورة الجقيد مجاجيس بسفل المخسربست الرسميل اللسدرة مت الهسمعل مع دوااور المسجشواى موت خوالم مودير

سسم مسجشاى المل  المؤسس سبد هللا الهسمعي  سص الجسلسل اادارب المجعسرف سليس
 . 

 دااورت م مرورورة بجسمول االسوم والجاقيوع / ييت مسسجالم البريد في بليج م الجأبيد سلى رؤسسد الدواويت والمعن

مش ل واضح في الخسنول المخللول لوذل  سلوى دفجور تسوليم البريود وفوي  سلول سودم الجقيود موذل  سويجم اتخوسذ 

إجرادات محق المخسلايت
  . 

  ت وا نممول والجعليموست  سص القوااني( ال لزوم لس)ضرورة إتالف مس لدى ال ليست والدواار مت أرشيف قديم

المعمام مهس في الهسمعل إ  وجدت
  . 
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  الجأبيوود سلووى ضوورورة تاجيووس بسفوول المخسربووست الخسووول موو جراد أب ترتيبووست جديوودة أو أب تعووديالت إنشووسايل

مؤقجل داخول ا منيول لورايس لهنول ا منيول وذلو  تمهيوداً لدراسوجهس موت قبول اللهنول وتحايلهوس للههول ووس بل 

اسل أو الجنايذ أو اانجسج لجقدير ت لاجهس واسج مسم ااجرادات المجعلقل مهساالخجلسص مسلدر
 2. 

 يبووست جديوودة أو أب تعووديالت إنشووسايل بالجأبيوود سلووى ضوورورة تاجيووس بسفوول المخسربووست الخسووول موو جراد أب تر

سذ راويس الهسمعل المخجلال، أو الخسول م ش سم أو ت يير وال إش سم مااقع جديودة، لسسوجمؤقجل داخل أمنيل 

، واتخوسذ ااجورادات الالزمول وذل  تمهيداً لدراسوجهس موت قبول اللهنول والمرافق رايس لهنل ا منيل/ الهسمعل 

للجنايووذ، وتاقيووق ذلوو  ممحسضوور االججمسسووست وإجووراد الجعووديالت الالزموول سلووى المخططووست الهندسوويل معوود 

 .3 .الجنايذ

 اد إلى سحص أو اسجعسدة أب بجسب رسومي يلودر نجيهول السجبسرات إداريل، يرجى اايعسز لمت يلزم معدم الله

وجاد خطأ أو اجراد أب تعديل سليس، وسلى الههل الملدرة لل جوسب إلحسقوس م جوسب  خور يجرومت الجعوديل أو 

الاقرة المراد إضسفجهس مع ااشسرة إلى ال جسب السسمق
 4. 

 ي فووي الهسمعوول وإسجبسريووس وسوويلل قوورر مهلووس العمووداد الجأبيوود سلووى تاعيوول أسووس إسووجخدام البريوود اال جرونوو

.إتلسم رسميل معجمدة ميت العسمليت في الهسمعل
  

 

 
 ربسسل وتازيع مطسقست الدساة

  ضرورة الجنسويق موع راسسول الهسمعول ومودير العالقوست العسمول فيموس يجعلوق مطبسسول وتازيوع مطسقوست الودساة

إلووى إخراجهووس مطريقوول سووليمل  لمخجلووف المنسسووبست ونشووسرست الهسمعوول قبوول االتاووسا سلووى ربسسجهووس ليلووسر

ومالامل للحدث الذب سجازع مت أجلس سااد بسنت منسسوبست أبسديميول أو ورنيول أو رالميول أو ايريوس، ولوت 

يجم ورف أب فستارة مهذا الخلاص إال معد اسجمسديس مت مدير العالقست العسمل
 6. 

  والجلوميم وشوعسر الهسمعول وا موار اسجمسد مطسقل الدساة المرفقل لهميع منسسبست الهسمعل مت نس يل الخوا

ا خرى
  . 

 
 

 إداريل سسمل

  ضرورة الجقيد وااللجزام مسسسست الدوام الرسمي ال سمل وذل  مت أجل تقديم الجسوهيالت الالزمول والمسوسسدة

المم نل لجيسير معسمالت الطلبل والجأبيد سلوى ضورورة  سوت اسوجقبسلهم وإرشوسديم للسوير مو جرادات إنهوسد 

تهم مسهالل ويسرمعسمال
  . 
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 .م11/17/1778   ي  ئئ11/1/5/1419يس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئئتعم ر  11
 .م17/8/1991   ي  ئئ11/1/5/1198معة فعتئبرئم    ئي رئيس جئئم  بئن سب  18
 .م1/1/1717، بتاريخ 1/1717قرار مجلس العمداء رقم                15
 .م19/1/1771   ي  ئ 11/1/5/147وئتعم رئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 4/11/1994   ي  ئ 11/1/5/4511تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ  11
 .م4/5/1777ش يةئإعىئجلستئفةلجئمععمدمءئ   ي  ئإ  17
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 الماافقل سلى إنشسد و دة الخدمست العسمل في الهسمعل إسجبسراً مت تسري  ودور يذا القرار
  . 

  ب اوورك بووس  خووسرج الحوورم ( الهايوول الهسمعيوول)الجأبيوود سلووى سوودم اسووج الم البطسقووست الهسمعيوول للعووسمليت 

الهسمعي وإال فساف تجخذ أشد العقامست محق المخسلايت
2 . 

 الجسم والمحسفمل سلى الهدود وسدم إقسرة الااضى وااللجوزام مسالووطاسف موع الطلبول أقنوسد الحروار  االلجزام

وبس سً إلى ماقف مسوست الهسمعل ال سات في مدينل إرمد
2 . 

  سدم اسجخدام مؤسسوست الدولول والمؤسسوست العسمول وجميوع مؤسسوست الجعلويم للجنمويم الحزموي والمحسفمول

ه ال سفل في أداد مهسمهسسلى  يسد يذه المؤسسست تهس
22. 

   العمورة معودم االرتبوسر أو االلجوزام موع الشوربست / الجأبيد سلى جميع العوسمليت الوراابيت مجأديول منسسو  الحو

المنممل يذه الر الت قبل أخذ الماافقل المسبقل مت الهسمعل سلى ااجسزة وأ  ت ا  أجوسزات أسروسد يي ول 

النسفووذة محيووأ ال يووؤقر ذلوو  سلووى العووصد الجدريسووي لعرووا يي وول  الجوودريس وفووق تعليمووست الهي وول الجدريسوويل

الجدريس
23. 

  ضوورورة تقيوود جميووع العووسمليت فووي الهسمعوول مجزويوود و وودة شووؤو  العووسمليت ملووارة ملوودقل سووت البطسقوول

مووت (  4)الشخلوويل السجمووسد البيسنووست الووااردة فيهووس  اووراك الاضياوول فووي الهسمعوول تطبيقووسً    ووسم المووسدة 

 .24   2لعسم (  )م المدنيل رقم قسنا  ا  اا

  ت ليف و دة الجخطيا والجطاير والمعلامست ممسؤوليل نشر جميع إسالنست الهسمعل محيأ يجم إرسسم وي ل

ااسال  إليهس وتجالى الا دة مدوريس تدقيق ااسال  وإرسسلس ومجسمعل نشره فوي اللوحف المحليول مساضوسفل 

نجرنوت، ويسوجثنى موت ذلو  إسالنوست سطوسدات الهسمعول فجبقوى إلى وضعس سلى ماقوع الهسمعول سلوى شوب ل اا

إجرادات نشريس بمس يي
25. 

  ضرورة شطص الوذابرة مااسوطل تلواير ورقول ميروسد سنود تلواير وقوساق سوريل سلوى  الت الجلواير نواع

(Risograph) يأ أ  يذه اآلالت تحجاظ مذابرتهس  خر وارة تم تلايريس 
26. 

  ًللعمول سلوى  الت الجلواير، وفورك نواع موت الرقسمول سليوس تحوت رسالول  يهص اسجمسد الماضوف المؤيول فنيوس

السوجمرار ( الوارا وا  بوسر وقطوع ال يوسر وأسموسم اللويسنل)المسؤوليل، مش ل يرومت تخاويض االسوجهال  

سمل يذه اآلالت  سص مرنسمههس وسمريس الزمني
2 . 

 ت م جبول الهسمعول فوي ماسوديس المحودد الجأبيد سلى جميع العسمليت سلى إسسدة ال جص والمراجوع المسوجعسرة مو

وسوودم تأخيريووس وفووي  سلوول فقوودا  أو تلووف ال جووص ت ووريم المسووجعير أقمسنهووس ودفووع ارامووست الجووأخر المجرتبوول 

سليس
2 . 

  الجأبيد سلى ضرورة ديمامل الجاسسل والجااول ميت أسرة الهسمعل الاا دة ومشسربل يذه ا سرة لنشوسرستهس

ليووست الهسمعوول لحرووار يووذه النشووسرست وذلوو  مسلجنسوويق مووع دااوورة العالقووست المخجلاوول وذلوو  موودساة بسفوول فعس

العسمل
2 . 

  يرجووى ممووت تووم ووورف سوولف ناقووست لهووم سووااد بسنووت للمهمووست الرسووميل أو المووؤتمرات العلميوول أو السوولف

النثريل ضرورة تسديد السلف  سص ا وام في نهسيل شهر تشريت أوم، وخوالف ذلو  سويقجطع المبلول موت 

تشريت قسنيراتص شهر 
3 . 

   الجأبيد سلى إرجوسع أجهوزة الحسسواب الماجوادة فوي ميوات معوض العوسمليت وأسروسد يي ول الجودريس وبوذل

ا جهووزة القديموول إلووى و وودة اللوواازم ليجسوونى للهسمعوول االسووجاسدة منهووس ومخووالف ذلوو  سوويجم ت ووريم المخووسلايت 

أقمس  يذه ا جهزة
3 . 

  إجسزة تارغ سلموي يقروانهس داخول ا رد  وال يجم نوا   ب السمسع  سرسد يي ل الجدريس الحسوليت سلى

سبص بس  مت اسجعمسم م ستبهم في الهسمعل م خراج أجهزة الحسسواب الملوروفل لهوم سلوى  سوسب مشوسريع 

أمحسقهم مت الهسمعل وفق ااجرادات المجبعل واسجعمسم يذه ا جهزة في منسزلهم
32. 
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 .م7/11/1949   ي  ئ 11/1/5/8741يس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئم  بئمألس  ذئن سبئ 11
 .م1/1/1991   ي  ئئ11/1/5/811يس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئئتعم ر 11
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 .م8/17/1994   ي  ئئ11/1/5/7757معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 14
 .م11/5/1999    ي   11/1/5/1148جئبرئم    ئي رئمعرس ئتعم ر 19
 .م1/17/1771   ي  ئ 11/1/5/8417تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 17
 .م4/8/1999    ي   11/1/5/1517معرس جئبرئم    ئي رئئتعم رو 14/4/1999    ي   11/1/5/8891معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 11
 .م1/17/1999   ي  ئ( 87/99)رئ رميئفةلجئمععمدمءئبرئجلس  ئي  11
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 لجووافير جهوود العووسمليت فووي اللوويسنل  لالسووجعمسمسلحل ضوورورة المحسفموول سلووى مرافووق الهسمعوول نمياوول وووو

واسج اللس في مهسالت وأسمسم مهمل ت ا  الهسمعل مأمس الحسجل إليهس
33
ومت أيوم الممسرسوست الجوي توؤدب  

إلى إضسسل الههد والمسم
34: 

 .ت رار بسر زجسجست إنذار الحريق . 

 .بسر المقسسد الخشبيل وخسول سند نهسيل االمجحسنست الالليل .2

 .سلى روديجرات الجدف ل ودرامزينست الممرات ممس يؤدب إلى تخلخلهس الهلاس .3

فجح ا مااب وإاالقهس مطريقل اير سليمل ممس يسبص بسر معوض ال وسالت والسوقسرست ومسبنوست إرجوسع  .4

 .ا مااب وسجامست وقاف ا مااب

قوست الوارا ماجا ول وإتوالف سال تتر  محسمس المسد اليدويل الخسول مبراميش الجشطيف فوي الحمسموس .5

 .اافرنهيل توأاطيل الحمسمس

 .خلع أمااب ا لمنيام وبسر زجسجهس أ يسنسً  .6

اسجعمسم معض الطسلبست والماضاست لمسبنست تهايف ا يدب ممثسمل سشاار ل اب الشعر لمدد تزيد سوت  . 

 .المدد المقررة لجش يلهس

 (.سيدات/ رجسم )نزع  رمل دليل مسجخدم الحمسمست  . 

 .اللسما  ا تامستي يل ونزسهس مت م سنهس وتربهس سلى الم سسلإتالف م سمس مسبنست  . 

والمبوسوم مموس يسوبص فوي  تإلقسد سلوص السوهسار وسلوص العلوير وبسسوست الشوسب الاسراول فوي الحمسموس .  

 .انسداديس ا مر الذب يجرتص سليس ف  بثير مت خطار الجلريف والسقاف المسجعسرة اسسدة تسلي هس

سلى الهودرا  مموس يوؤدب إلوى تشوايس منمريوس ا مور الوذب يروطرنس فوي  وضع ا رجل المجسخل مسلطيت .  

 .بثير مت ا  يس  لديت الااجهل بسملل

  م جوص، مخجبور، )قرر مهلس العمداد فرك ارامل مسليل مقيمل دينسر وا د ست بل يام سلى ووس ص الماقوع

، إسجبوسراً موت توسري  وودور والذب يجم تربس مرسًد معود سوسسست الودوام الرسومي وأيوسم العطول( ال ... قسسل،

يذا القرار
35. 

 قرارات اسجخدام السيسرات الخسول
  نمراً لج رار  اادث السوير داخول الحورم الهوسمعي وموس ينوج  سنهوس موت أضورار مسديول ومعنايول، فسواف يوجم

إيقسع أقلى العقامست سلى مت يجسبص محسدث سير داخل الحرم الهسمعي وخسوول ملليوست وسويسرات الهسمعول 

هسأو مع
36. 

  سلووى جميووع العووسمليت فووي الهسمعوول إيقووسف سوويسراتهم فووي ا مووسبت المخللوول لووذل  وسوودم إيقسفهووس سلووى مووالر

مداخل ال ليست ومخالف ذل  سججخذ محق المخسلايت العقامست المنلاص سليهوس فوي نموسم مواضاي الهسمعول، 

مسسجبسر ذل  مخسلال مسل يل داخل الحرم الهسمعي
3 . 

 يح الدخام في مدايل بل سسم ميالدب سلى الزجسج ا مسمي للسيسرة محيوأ ي وا  ضرورة االلجزام ماضع تلر

واضح وتسهل مشسيدتس وذل  لسيميل القلاى والسجبسرات أمنيل تهم مسلدرجول ا ولوى مسلو  السويسرة  يوأ 

لووت يسوومح معوود ذلوو   ب سوويسرة خسووول مووسلماضف أو سرووا يي وول الجوودريس مووت الوودخام مووس لووم ي ووت سليهووس 

ونزع الجلريح سوت السويسرة سنود ميعهوس وإ روسره إلوى شوعبل ا موت ولوا بوس  تسلاوسً ليجسونى . متلريح دخا

شووطبس سووت الماضووف المسلوو  وووورف موودالً منووس إذا أ روور سوويسرة جديوودة
بمووس سووج ا  الجلووسريح سهوودة  . 3

مسجردة يهص إسسدتهس لسمت الهسمعي سند االسجقسلل، وسدم إسطساس لل ير تحت أب ضرف بس 
3 . 

 يسم مأيل دسسيل انجخسميل أو الجدخل أقنوسد سوير العمليول االنجخسميول للوسلح أب موت المرشوحيت للمهلوس سدم الق

النيسمي
4 . 

 سدم وضع شعسرات انجخسميل أو دسسايل سلى سيسرات ماضاي الهسمعل وإدخسلهس الحرم الهسمعي
4 . 

 حورم الهوسمعي ومخوالف ذلو  سويجم مقيسدة السيسرات داخل ال مالجأبيد سلى بسفل العسمليت معدم السمسع ال منسدي

سحص الجلريح الممناع لسيسرات المخسلايت، ومنعهس مت الدخام إلى الحرم الهسمعي
42. 

                                                 
 .م18/1/1949   ي  ئ 11/1/5/477م  بئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 11
 .م11/1/1949   ي  ئ 951 –تئصئ-11-8-1م  بئفد رئدمسرةئمع شغ لئومعص  نتئي رئ 18
 .م17/1/1718   ي  ئ( 8/1718) رميئفةلجئمععمدمءئبرئجلس  ئي رئ 15
 .م17/1/1994   ي  ئ 11/1/5/8157معة فعتئبرئم    ئي رئئتعم رئمألس  ذئيس ج 11
ي يرئرئمألسي  ذئيسي جئمعة فعيتئبيرئم   ي ئوتعمي  11/4/1999  ي ي  ئ 11/1/5/8411مألسي  ذئيسي جئمعة فعيتئبيرئم   ي ئي يرئئوتعمي ر 19/8/1994   ي  ئ 11/1/5/1471تعم رئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 17

 .م11/9/1771   ي  ئ 1/1/1/174/وتعم رئفد رئدمسرةئمعنقلئبرئم    ئي رئن 1/17/1999   ي  ئ 11/1/5/5871
 .م11/9/1771   ي  ئ 1/1/1/174/وتعم رئفد رئدمسرةئمعنقلئبرئم    ئي رئن 11/4/1771   ي  ئ 11/1/5/1141تعم رئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 14
 .م14/11/1778   ي  ئئ11/1/5/7771ئتعم رئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي ر 19
 .م5/11/1949   ي  ئ 11/1/5/8779م  بئمألس  ذئن سبئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 87
 .م17/5/1771   ي  ئ 11/1/5/1197تعم رئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 81
 .م14/8/1994   ي  ئ 11/1/5/1841تعم رئمألس  ذئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 81
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  إذا فقد أب مت العسمليت سيسرتس ولم يهديس في الهسمعل يهص ااموالغ سنهوس مسلسورسل المم نول وتزويود رقمهوس

ت الهسمعي أو مراقص ا موت الهوسمعي أو ومت أب ماقف فقدت وسسسل فقدانهس سلى يااتف رايس شعبل ا م

البسب الرايسي سلمسً مأ  يذه الهااتف تسجقبل أب مالغ سلى مدار السسسل
43. 

 سلوى .  روس سلى المللحل العسمل ول سيست الجخايف سلوى خزينول الدولول موت ت بود الناقوست ايور الروروريل

الموواضايت للخووسرج اال للروورورة جميووع الووازارات والوودواار الرسووميل والمؤسسووست العسموول الحوود مووت سووار 

القلاى وممهمست رسميل فقا وا  ال يزيد سدد الافد الرسمي سوت اقنويت وفوي  وسم ا  بوس  ينوس  ضورورة 

لزيسدة سدد الافد الى قالقل ال مد مت ميس  االسبسب الداسيول لوذل  موع اخوذ مواافقجي المسوبقل سليهوس مسالضوسفل 

  44.ضاع المهمل وبذل  سدم اوطحسب مدراد الم ستصالى سدم اوطحسب ماضايت ليس لهم سالقل مما

 

 الخدماتية والسالمة العامة/ تعاميم وقرارات متفرقة للعاملين في الجامعة 
 الم ستص والقسسست والمخجبرات

  الجأبيد سلى ضرورة إزالل بسفل ا وراا والمللقست ست زجسج منسور أموااب م ستوص أسروسد يي ول الجودريس

والماضايت
45. 

  نجووووسا  االمجحسنووووست، سووووسسست الم جووووص، )سلووووى سوووودم إللووووسا ا وراا سلووووى جوووودرا  الم ستووووص الجأبيوووود

 .46(ال ...ااسالنست،

  ًضرورة الجأبد مت إاالا ا مااب والشبسمي  واانسرة في الم ستص والمخجبرات في نهسيل الودوام وذلو   اسضوس

ت الم جوص أو المخجبور فوي  سلول سليهس مت العبأ والسورقل تحوت رسالول ال رامول المسليول ومسوؤوليل ماجوادا

فقدا  أو ضيسع أب منهس
4 . 

  ضوورورة سوودم توور  الممجل ووست الخسووول مثوول النقوواد والملووسغ والشوونا وايريووس مسلعووسمليت فووي الهسمعوول فووي

الم ستص ووضع يذه الممجل ست في أدراج مقالل سند الررورة تاسديسً لحدوث السرقست
4 . 

 سيجحمل نجسا  ومروسساست تسوليم الماوستيح موت يقوام مجسوليمهس سدم اسجبدام أب اسم  ب م جص أو مخجبر و

للطلبل دو  معرفل وماافقل المسؤوم المبسشر
4 . 

  ضرورة تحسشي تعليق نبستست الزينل داخل الم ستص سلى ا سقف المسجعسرة م رز شونسبل أو بلبسوست للحاوسض

سلى يذه ا سقف مت الجلف والجشايس
5 . 

 م تعليق ااسالنست والمللوقست سلوى جودرا  الممورات والم ستوص والمخجبورات الجأبيد سلى الجعميم السسمق معد

وزجسج المداخل الرايسيل والجي تجر   قسر يلعص إزالجهس وتعليقهس فوي ا موسبت المخللول لهوس  اسضوسً سلوى 

الممهر العسم للهسمعل
5 . 

 لا وودة اللوواازم المربزيوول ال ميسويوول الزااوودة سووت  ووسججهم  الموواادسلووى فنيووي المخجبوورات سلووى إسووسدة  الجأبيوود

داخل الجهمعست البشريل العسمل روسً سلى السالمل 
52. 

 ممس يلي االلجزامسلى مشرفي المخجبرات مررورة  الجأبيد
53: 

 .مسد بيمسويل تزيد ست  سجل فلل وا د فقا رلص سدم . 
 .اللاازم مسلمااد ال يمسويل الزاادة ست الحسجل و دة تزويد .2
 .إتالفهسسلمااد ال يمسويل القديمل والجي ال يسجاسد منهس ويهص السالمل العسمل م لهنل تزويد .3

 الماجوادة فوي ال ليوست معود االنجهوسد موت الجهوسرب  ال يمسويولوضع رماز وأسمسد الموااد والعبواات  ضرورة

وذل   اسضسً سلى السالمل العسمل في الهسمعل، ولجسهيل سمليول الجلورف مهوس  تهرمسسليهس وتسري  إنهسد بل 

مسجقبالً 
54. 

 مت إاالا اسوطاانست ال وسز  وسم االنجهوسد موت العمول مهوس  اسضوسً  الجأبدسلى فنيي المخجبرات ضرورة  الجأبيد

العسملسلى السالمل 
55. 

                                                 
 .م11/9/1771   ي  ئ 1/1/1/174/تعم رئفد رئدمسرةئمعنقلئبرئم    ئي رئن 81
 14/4/1777ت ي  ئ 117/17/17/11197م  بئدوعتئيس جئمعزيمءئي رئ 88
 .م19/11/1777   ي  ئئ11/1/5/7151تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 85
 .م1/1/1777   ي  ئ 11/1/5/917تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 81
وتعم مي ئبيرئ 19/1/1777  ي ي  ئ 11/1/5/141وئتعم مي ئئبيرئم   يتئي يرئ 15/8/1999  ي ي  ئ 11/1/5/1919وئتعم م ئبرئم   تئي يرئ 11/1/1994   ي  ئ 11/1/5/8151تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 87

 .م17/5/1994   ي  ئ 11/1/5/1141وتعم م ئئبرئم   تئي رئ 8/1/1771   ي  ئ 11/1/5/17م   تئي رئ
 .م1/11/1999   ي  ئ 11/1/5/1191وتعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 15/7/1999   ي  ئ 11/1/5/1911تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 84
 .م11/7/1999   ي  ئ 11/1/5/8741تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 89
 .م15/4/1999   ي  ئ 11/1/5/8171تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 57
 .م14/1/1778   ي  ئ 11/1/5/1177تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم   تئي رئ 51
 .م1/1/1994   ي  ئ 11/1/5/1145ن سبئمعرس جئبرئم    ئي رئئعم روتئ11/4/1994    ي   11/1/5/5981معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 51
 .م4/9/1994    ي   11/1/5/1198معرس جئبرئم    ئي رئئوتعم روئ1/1/1994   ي  ئ 11/1/5/1851ن سبئمعرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 51
 .م15/4/1994    ي   11/1/5/5911معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 58
 .م4/9/1994    ي   11/1/5/1195معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 55
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 مت إاالا ملسدر الميسه مشو ل جيود وذلو   اسضوسً سلوى السوالمل  الجأبدسلى فنيي المخجبرات ضرورة  الجأبيد

العسمل للمخجبرات
56. 

 إاالا قسسست الجدريس معد انجهوسد المحسضورات وتاقود ا جهوزة  متليست ضرورة الجأبد سلى ماضاي ال  الجأبيد

وسدم السمسع لمرت بي المخسلاست مسلعبأ في ممجل وست الهسمعول وتقوديم بول موت  ومحجايستهسالماجادة مداخلهس 

ناسس مسلجخريص للمسسالل القسنانيل التخسذ أشد ااجرادات الرادسل محقس تسام
5 . 

 عسو  ميت ال ليست المجهسورة مشأ  تأميت ا جيسجست أسرسد يي ل الجدريس محوسججهم موت الم ستوص ضرورة الج

ومحسم تعذر ذل  أ  يجالى بل سميود اايعوسز اشو سم م ستوص أسروسد يي ول الجودريس مموت يجمجعوا  م جوسزات 

لعمووداد تاوورغ سلمووي أو م جووسزات موودو  راتووص وا  اقجرووى ا موور إشوو سم الم ستووص المخللوول لسسووستذة ا

ولرؤسسد ا قسسم
5 . 

  ( 4 61/ 6 )، تعوديل قوراره رقوم 2 1/61 / 1مجوسري  ( 2 44/61)قرر مهلس العمداد في جس رقوم

، الخوسص ماورك ارامول مسليول مقيمول دينوسر وا ود سوت بول يوام سلوى ووس ص الماقوع 4 61/ /62مجسري  

 :يليالذب يُجر  مرسًد معد سسسست الدوام الرسمي وأيسم العطل، ليلبح بمس 

والوذب يوجم تربوس مروسًد ( ال ...م جص، مخجبر، قسسل، )رفع ال رامل المسليل ست بل يام سلى وس ص الماقع 

أو سدم فلل أجهزة الج ييف أو الجدف ل إ  وجودت معود سوسسست الودوام الرسومي وأيوسم العطول وذلو  مج ريموس 

 .....مرة الثسلل وي ذا دينسر وا د للمرة ا ولى ودينسريت للمرة الثسنيل وقالقل دنسنير لل

 .2 61/  /  ويطبق يذا القرار اسجبسرًا مت 
وسلى أ  يجم الجنسيق مس ميت و دة الشؤو  المسليل وداارة ا موت الهوسمعي والههوست المعنيول مهوذا  

 .الخلاص
 خدمستيل سسمل

  مت وبسع يوام ا  ود سجج ال داارة الج ذيل مجازيع القهاة السسدة سلى العمسدات والا دات والدواار اسجبسرا

ضمس  سدم دخام المراسوليت إلوى المطوسم   اسضوسً سلوى النمسفول العسمول : وذل  لسسبسب الجسليل 5  2/ /2

ومنعسً لإلرمس  فيهس، وضمس  ووام القهاة إلى مسجحقيهس سسخنل ونميال
5 . 

  تلسسندويجشووسالشووسب والقهوواة وإ رووسر ا)ضوورورة الجقيوود معوودم ت ليووف سمووسم النمسفوول مأسمووسم قسنايوول مثوول 

 . 6(وتلاير ا وراا وتازيع البريد وأب أمار إداريل أخرى

  سوويجم تشوو يل محرقوول الهسمعوول فووي ا سووباع ا وم مووت بوول شووهر فعلووى العووسمليت مخسربوول و وودة الجشوو يل

والليسنل لحرا المااد المناب  رقهس معد ميس  مسييجهس ليلسر إلى  رقهس  سص ا وام
6 . 

 يت فووي النوودوات والمووؤتمرات والوودورات فووي الهسمعوول مووت خووسرج الهسمعوول أو ضوورورة الجأبيوود سلووى المشووسرب

داخلهس معدم إدخسم أيل مأباالت أو مشرومست إلى القسسست  اسضسً سلى نمسفجهس
62. 

  سيجم فلل خدمول اانجرنوت سوت أجهوزة العوسمليت أو أسروسد يي ول الجودريس فوي  وسم  لوالهم سلوى إجوسزة

د سلووى أ  يجقودماا مطلوص اشووجرا  جديود لالسوجاسدة مووت الخدمول موورة مودو  راتوص ولموودة أبثور موت شووهر وا و

أخرى سند العادة مت أجسزاتهم
63. 

  نمراً للزيسدة ال بيرة في اسجخدام أجهزة الحسساب المحمالل(Laptop)  فوي الهسمعول وبوا  اسوجخدام يوذه

ا جهووزة نووسقالً ا جهووزة يووجم سلووى أبثوور مووت شووب ل فووي ال سلووص فوو   ذلوو  يعطووي فرووول أببوور    تلووبح يووذه 

للايروسست الحسساميل إلى داخل شب ل الهسمعل إذا لم ت ت تحاب سلى مرمهيوست م سفحول الايروسوست وسلوى 

 خر تحديثست ماوى مهس مت الشربست الملنعل  يأ يش ل ذل  تهديداً لشوب ل الهسمعول الداخليول، لوذا وجوص 

االلجزام ممس يلي للحاسض سلى أمت وسالمل الشب ل
64: 

i. ت أ  يذه ا جهزة تحجاب سلى أ دث نسخل مت مرمهيست الجأبد مAntivirus  مع مال مل أنس يم ن م

الحلووووووام سلووووووى نسووووووخل مووووووت يووووووذه البرمهيووووووست مووووووت شووووووب ل الهسمعوووووول مووووووت خووووووالم الماقووووووع 

http://av.just.edu.jo. 

ii.  مجسمعل الجحديثست المنيول الماووى مهوس موت الشوربل الملونعل  نممول الجشو يلWindows  ويوجم ذلو ،

 .مت قسامل البرام  الخسول مسلههسز Windows Updateيل مرنسم  مجش 

                                                 
 .م1/8/1771    ي   11/1/5/1541معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 51
 .م11/1/1777    ي   11/1/5/118معرس جئبرئم    ئي رئئوتعم ر 9/4/1771   ي  ئ 11/1/5/1914م    ئي رئئن سبئمعرس جئبرئتعم ر 57
 .م14/1/1999   ي  ئئ11/8/1/1471برئم    ئي رئئيس جئعةنتئمأل ن ت/  ن سبئمعرس جئتعم ر 54
 .م19/11/1778 ئ   ي  1/1/841/شروح تئيس جئمعة فعتئعلىئم  بئفد رئدمسرةئمع غذ تئذوئمعر رئتئغ 59
 .م11/11/1777   ي  ئ 11/1/5/7174وئتعم رئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 18/1/1999   ي  ئ 11/1/5/1411تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 17
 .م11/17/1777   ي  ئئ11/1/5/1148يس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئئتعم ر 11
 .م15/8/1771    ي   11/1/5/1795معرس جئبرئم    ئي رئئتعم ر 11
 .م11/1/1771    ي   11/1/1/148معرس جئبرئم    ئي رئئ رمي 11
 .م11/5/1778   ي  ئ 11/1/5/1158تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 18
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iii.  وتول مسسوجمرار موت خوالم البريود  مربز ت نالاجيس المعلامست واالتلوسالتمجسمعل النشرات الجي يلدريس

 .اال جروني

iv.  للحلام سلى إرشسدات مهذا الخلاص مربز ت نالاجيس المعلامست واالتلسالتاالتلسم مع. 

 الموظفون/ قرارات متفرقة 
  ال يسوومح  ب ماضووف مسلدراسوول للحلووام سلووى مؤيوول سلمووي جديوود إال مماافقوول خطيوول مسووبقل مووت راوويس

الهسمعل، ولت يجم تعديل الاضع الاضياي للماضف إال إذا  قق الشرور الجسليل
65: 

 .أ  ي ا  المؤيل العلمي الهديد في مهسم سمل الماضف ومعجرف مس مت الهسمعل (أ 

 .درس فيهس الماضف مت الهسمعست المعجرف مهسأ  ت ا  الهسمعل الجي  (ب 

أ  ي ا  الماضف  لل سلى ماافقل خطيل مسوبقل موت راويس الهسمعول تقروي مسلسومسع لوس مهوذه  (ج 

 .الدراسل

  سدم السمسع لماضاي الهسمعول مسلدراسول خوالم أوقوست الودوام الرسومي للحلوام سلوى درجول سلميول، سوااد

ل سليووس الجقوودم مسالسووجقسلل أو م جووسزة موودو  راتووص وفووق مووس داخوول الهسمعوول أو خسرجهووس، ومووت يراووص مسلدراسوو

تسمح مس أنممل الهسمعل وتعليمستهس
66. 

  قرار رايس الهسمعل معدم السمسع  ب شخص ممبسشرة سملس في الهسمعل قبل ودور قرار تعيينس واسوج مسم

ااجرادات الالزمل لذل ، إال في  سالت الررورة القلاى ومقرار مت رايس الهسمعل
6 . 

  قرار رايس الهسمعل معدم السمسع  ب شخص موت أسروسد يي ول الجودريس أو ااداريويت أو الانيويت أو سموسم

الميسومل أو ايريم ممبسشرة العمل قبل اسج مسم ااجرادات الالزمل وودور قرار الجعييت ويسجثنى موت ذلو  

معول ممبسشورة العمول قبول ا شخسص الذيت يعوادو  موت ااياوسد ويسومح لهوم مماافقول خطيول موت راسسول الهس

اسج مسم ااجرادات الالزمل لجعيينهم
6 . 

  تنميمسً لماضاع انجقسم الماضايت والمسجخدميت مت بليل أو و دة إداريل إلوى أخورى وافسوسع المهوسم أموسم

الراابيت في االنجقسم لجقديم رلبستهم مش ل منمم وخالم مدة محوددة موت السونل، ولجوجم ت إدارة الهسمعول موت 

الطلبست واتخسذ مس يلزم مشأنهس ضمت الشااار المجافرة و سجول ال ليوست والا ودات ااداريول الاعليول  دراسل

مووت الموواضايت والمسووجخدميت وووواالً إلووى تازيووع سووسدم للموواضايت والمسووجخدميت فووي ال ليووست والا وودات 

لعمليوول ل وول ااداريوول ووضووع الشووخص المنسسووص فووي الم ووس  المنسسووص وفووق المووؤيالت العلميوول والخبوورات ا

سلى بسفل الماضايت والمسجخدميت في الهسمعل لجعب جس مت قبول " رلص نقل"ماضف، فقد تقرر تعميم نماذج 

الوراابيت فووي االنجقووسم وإسسدتووس إلووى و وودة شووؤو  العووسمليت خوالم شووهر بووسنا  قووسني مووت بوول سووسم، وتمهيووداً 

ل الهسمعل والعسمليت فيهوس ولوت يوجم النمور لدراسل الطلبست واتخسذ القرارات المنسسبل مشأنهس ممس يخدم مللح

في أب رلص يلل معد الماسد المحدد
6 . 

  مخلاص تأخر معض ال ليوست والا ودات ااداريول مجزويود و ودة شوؤو  العوسمليت ممبسشورة العمول  سروسد

الهي ل الجدريسيل والماضايت والمسجخدميت الذيت يوجم تعييونهم فوي الهسمعول، وبوذل  يوؤالد الوذيت يبسشورو  

سملهووم معوود انجهووسد إجووسزتهم موودو  راتووص، ممووس قوود يجرتووص سلووى الهسمعوول ارامووست مسليوول لملوولحل مؤسسوول 

الروومس  االججمووسسي نجيهوول تووأخر إشوورابهم أو إسووسدة إشوورابهم فووي الروومس  االججمووسسي،  يووأ أ  الهسمعوول 

مجسووديد ملزموول م شوورا  أب مووت العووسمليت فيهووس مسلروومس  االججمووسسي مووت تووسري  مبسشوورتس العموول وتقووام 

وتالفيسً لجحميل الهسمعول أيول اراموست مسليول، نرجوا العمول سلوى تزويود و ودة . المسجحقست للمؤسسل شهريسً 

شووؤو  العووسمليت ممبسشوورة العموول  ب سرووا يي وول توودريس أو ماضووف أو مسووجخدم خووالم أسووباع مووت تووسري  

سسصمبسشرة العمل، لججم ت و دة شؤو  العسمليت مت إجراد مس يلزم في الاقت المن
  . 

   سدم مرافقل أب مت ماضاي الهسمعل وذوب الطالب وأقسرمهم للطلبل داخل قسسل الجسوهيل لموس قود يسوبص ذلو

في تعطيل سمليل الجسهيل
  . 

  ب اوورك بووس  خووسرج الحوورم ( الهايوول الهسمعيوول)الجأبيوود سلووى سوودم اسووج الم البطسقووست الهسمعيوول للعووسمليت 

المخسلايتالهسمعي وإال فساف تجخذ أشد العقامست محق 
 2. 

                                                 
 .م11/1/1778   ي  ئ 1799-5-1-11 رميئيس جئمعة فعتئذوئمعر رئ 15
 .م17/9/1771   ي  ئ( 15/1771) رميئفةلجئمععمدمءئبرئجلس  ئي رئ 11
 .م11/8/1771   ي  ئ 1414-5-1-11م  بئيس جئمعة فعتئذوئمعر رئ 17
 .م15/1/1778   ي  ئ 181-5-1-11م  بئيس جئمعة فعتئذوئمعر رئ 14
 .م11/11/1771   ي  ئ 1111-5-1-11تعم رئمعرس جئبرئم    ئي رئ 19
 .م1/5/1771   ي  ئ 1744-5-1-11تعم رئمعرس جئبرئم    ئي رئ 77
 .م11/1/1771   ي  ئ 11/1/5/154وتعم م ئبرئم    ئ 11/11/1771   ي  ئ 11/1/5/1119وتعم م ئبرئم    ئ 11/9/1777   ي  ئ 11/1/5/5591عتئبرئم    ئي رئتعم رئيس جئمعة ف 71
 .م1/9/1771   ي  ئ 11/1/5/8144تعم رئيس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئ 71
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   العمورة معودم االرتبوسر أو االلجوزام موع الشوربست / الجأبيد سلى جميع العوسمليت الوراابيت مجأديول منسسو  الحو

المنممل يذه الر الت قبل أخذ الماافقل المسبقل مت الهسمعل سلى ااجسزة وأ  ت ا  أجوسزات أسروسد يي ول 

ال يووؤقر ذلوو  سلووى العووصد الجدريسووي لعرووا يي وول الجوودريس وفووق تعليمووست الهي وول الجدريسوويل النسفووذة محيووأ 

الجدريس
 3. 

 جأديل منسس  الح الشرور الااجص تاافريس فيمت يراص في الجقدم مطلص ل
 4: 

 .سنل(  5)أال يقل سمره ست  . 

 .خمسل سشر سسمسً ( 5 )أال تقل خدمجس في الهسمعل ست  .2

 .أال ي ا  قد اسجاسد مت إجسزة الح  الجي تمنحهس الهسمعل .3

 .قد أدى فريرل الح  منذ سشر سناات ومعد القََسمأال ي ا   .4

  ضوورورة تقيوود جميووع العووسمليت فووي الهسمعوول مجزويوود و وودة شووؤو  العووسمليت ملووارة ملوودقل سووت البطسقوول

مووت (  4)الشخلوويل السجمووسد البيسنووست الووااردة فيهووس  اووراك الاضياوول فووي الهسمعوول تطبيقووسً    ووسم المووسدة 

 .5    2عسم ل(  )قسنا  ا  اام المدنيل رقم 

  ضرورة تطبيق فحص اايدز سلى الماضايت الهدد وإسسدة النمر ماحص اادمس
 6. 

  قوورر مهلووس العمووداد الجأبيوود سلووى جميووع بليووست الهسمعوول مروورورة إتبووسع قااسوود السووالمل العسموول فووي بسفوول

  .وتطبيق تعليمست السالمل العسمل فيهس( الطبيل والهندسيل)مخجبرات الهسمعل 
 

 داد فرك ارامل مسليل سلى مت يقام مسالوطاسف سلى البالر ا سمنجي في الهسمعل تبودأ مو  قرر مهلس العم

للمخسلاول الثسنيول و ( 5 )دنسنير للمخسلاست الال قل محيأ تلوبح ( 5)دنسنير للمخسلال ا ولى وإضسفل (   )

  .6  2/  /5 دينسر للمخسلال الثسلثل وي ذا، ويطبق يذا القرار اسجبسراً مت (  2)
 

  الج لاول السموسم اللويسنل وأسموسم اانجوسج فوي المشوسال الهندسويل  يول أسموسم قرر مهلوس العموداد إ جسوسب

.داخل الهسمعل محيأ تشمل ال لال الخسول مسلمااد ا وليل فقا
2  

 *:   ا جسزات السنايل

داريوول فووي الا وودات والوودواار ااترسوول ا جووسزات إلووى و وودة شووؤو  العووسمليت سووت رريووق رؤسووسد الوودواويت  . 

والووذيت وأيرووسً سووت رريووق موودراد م ستووص العمووداد فووي ال ليووست وتسووهل فووي البريوود الووداخلي بلووسدر ووارد، 

 .يقاما  مدوريم م رسسلهس مسلبريد وسدم إرسسم ااجسزة مسليد ست رريق أب ماضف
بحوأ النسخل اللواراد الجوي تبقوى فوي الودفجر ال جسمول فيهوس ال ت وا  مقورودة وايور واضوحل مموس يسوجدسي ال .2

ممس يؤدب إلى مزيد مت الههد والاقت، يرجى بجسمول ااجوسزات ( الارقل البيرسد)سنهس مملف الداارة المعنيل 

 .مقلم الحبر الهسف ت ا  فيهس النسخل اللاراد واضحل
( مل وسة)في  سلل إل سد ااجسزة معد بجسمجهس ال مد موت وجواد النسو  ا رمعول فوي الودفجر ويؤشور سليهوس معبوسرة  .3

سليهس الرايس المبسشر، وإذا لم ت ت يذه النس  جميعهس ماجادة فساف يجم  سم يوذه ا جوسزات موت وياقع 

 .رويد الماضف
 ا جسزات ااداريل

  : 
مرمهل ا جسزات ل سفل ماضاي الهسمعل اادارييت والانييت وتقسيمهس سلى أشوهر السونل محيوأ تجنسسوص يوذه  . 

ذه البرمهل محيأ يؤدب سدم االلجزام ممااسيود يوذه البرمهول ا جسزات مع ضروف العمل وااللجزام ممااسيد ي

 .إلى سقار إجسزة الماضف
في المروف الجي تقجري مللحل العمل فيهوس ايور موس يوا وارد فسواف تعوسل  بول  سلول محسلجهوس، سلموسً موأ   .2

 .ااجسزة ااداريل ال تمنح إال مماافقل الرايس

ريول خوالم العوسم  يوأ لوت يسومح فوي أب  وسم موت ا  واام ضرورة اسجناسذ الماضايت أرودة أجوسزاتهم اادا .3

مجرويد تل  ا جسزات بأجسزات إداريول للعوسم الجوسلي بموس أ  سودم اسوجناسذيس سويؤدب إلوى انجهوسد ماعوام تلو  

 .ا رودة

                                                 
 .م11/11/1771   ي  ئئ11/1/5/5114يس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئئتعم ر 71
 .م15/11/1778   ي  ئ 17/1/1949/معدم ويئعم دئمل تئمععلومئومآلدمبئذوئمعر رئعئلئعلىئم  بيس جئمعة فعتئشروح تئ 78
 .م11/1/1771   ي  ئئ11/1/5/1111يس جئمعة فعتئبرئم    ئي رئئتعم ر 75
وم ي بئئ.م11/5/1771  ي ي  ئ 17/11/1/1111معمربي ئ ي ئم ي بئدوعيتئيسي جئمعيوزيمءئي يرئ 11/4/1771  ي ي  ئئ5/1/8911ي يرئعلىئم  بئفع عرئوز رئمع عل رئمعع عرئومعبحي ئمععلميرئيس جئمعة فعتئشروح تئ 71

 .م15/9/1771   ي  ئ 5/19/1875وز رئمعصحتئي رئمئأ
 .م15/1/1711،ئ   ي  ئ8/1711 رميئفةلجئمععمدمءئي رئ 77
  .م18/17/1711،ئ   ي  ئ81/1711 رميئفةلجئمععمدمءئي رئ74
 .م11/1/1717، بتاريخ 7/1717قرار مجلس العمداء رقم  79
  
فهي  هوتعميمه. م6  66/1/0بتهاريخ  5 61/6/5/08في كتابهه رقهم  هم وتعميم 0/9/699بتاريخ  61/6/5/1061في كتابه رقم  هوتعميم    61/3/0بتاريخ  61/6/5/6616تعميم رئيس الجامعة في كتابه رقم  

 .م1  0/ /09بتاريخ  1 61/6/5/11كتابه رقم 
 6
 .م   60/0/ 6بتاريخ  8  61/6/5/8وتعميم رئيس الجامعة في كتابه رقم   60/699/ 0بتاريخ  81  /61/6/5تعميم رئيس الجامعة في كتابه رقم  
 ال تنطبق هذه التعليمات حالياً بعد إعتماد آلية االجازات االلكترونية. 
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  يهص سلى أسرسد يي ل الجدريس في  سم تمجعهم م جوسزات تاورغ سلموي أو إجوسزة مودو  راتوص أو انجوداب أو

مراجعل و دة اللاازم لجسايل أموار سهوديم قبول سواريم، وبوذل  المواضايت الوذيت ينجقلوا   إسسرة مررورة

مت م س  سمل إلى م س  سمل  خر
 2. 

  الطلص مت الشخص المناب تعيينس أسمسد معرفيت مت اجول أ  تقوام ال ليول مسالسجاسوسر مونهم سوت الشوخص

المناب تعيينس مبسشرة تبيت فيس مهسرتس وسلابس
 3. 

 قرار
 4: 
د البناد الااردة في ا سس والجوي تونص سلوى تعيويت ا شوخسص مسلم سفوأة الشوهريل لمودة سوسم إل س (أ 

ومحيأ يجم تعييت ا شوخسص مسلعقود ااجموسلي مبسشورة وموناس المبلول المحودد للم سفوأة موع تطبيوق 

 .مسقي ا سس بمس يي سليس
وموناس الراتوص ااجموسلي  تحايل بسفل ا شخسص الذيت يعملا   سليسً مسلم سفوأة الشوهريل إلوى العقود (ب 

 .المحدد لهم بم سفأة مع االسجمرار مجطبيق مسقي الشرور ا خرى الااردة في ا سس سليهم

  فوي دورات )سلى جميع العسمليت فوي الهسمعول إسوسدة موس فوي سهودتهم موت بجوص للم جبول قبول سواريم للخوسرج

، سلمووسً مأنووس لووت تبوورأ ذممهووم ولووت تسووج مل ...(تدريبيوول أو أجووسزات رايلوول أو ااياووسد أو ااسووسرة أو االنجووداب

إجرادات ساريم مس لم يقاماا مجبرال ذممهم مت الم جبل
 5. 

  ال يهوواز نقوول أب ماضووف مووت م ووس  إلووى  خوور و ب سووبص مووت ا سووبسب بوو جراد تووأديبي وسلووى الموودراد

يهووس قوواانيت والمسووؤوليت المعنيوويت الووذيت لووديهم موواضايت اتخووسذ ااجوورادات الجأديبيوول محقهووم الجووي نلووت سل

وأنممل الهسمعل
 6. 

   ضرورة االلجوزام مسلجسلسول اادارب فوي المخسربوست الرسوميل أو فوي مراجعول راسسول الهسمعول، محيوأ ت وا

المخسربست أو المراجعست مت خالم سميد ال ليل أو مدير الا دة ذات العالقل، ولت ينمر في أب مخسربوست أو 

ا سووبسب، وإ  سوودم االلجووزام مووذل  يعوورك الشووخص إلووى مراجعووست مبسشوورة لراسسوول الهسمعوول مهمووس بسنووت 

المسسدلل ااداريل
  . 

  سلى بسفل العسمليت ضورورة االلجوزام مسلحروار إلوى سيوسدات مسجشواى الملو  المؤسوس سبودهللا الهوسمعي فوي

المااسيوود المحووددة المحهووازة لهووم أو لووذويهم أو االسجووذار قبوول موودة ال تقوول سووت أسووباع مووت ماسوود العيووسدة 

للمسجشاى اتخسذ مس يلزم مهذا الخلاصليجسنى 
  . 

  سدم اسوجخدام اانجرنوت إال للعمول الرسومي فقوا، وذلو  اتس ول الاروول لموت تقجروي ربيعول سملوس الاووام

إليهس مسهالل ويسر
  . 

  قرر مهلس العموداد الجأبيود سلوى جميوع بليوست الهسمعول مرورورة إتبوسع السوالمل العسمول فوي بسفول مخجبورات

  .وتطبيق تعليمست السالمل العسمل فيهس( الهندسيلالطبيل و)الهسمعل 
 

  أيووسم سموول فووي السوونل الميالديوول ( 1 )قوورر مهلووس العمووداد تحديوود فجوورة ايووسب الماضووف فووي الهسمعوول ل سيوول

، ...الخسرجيول أو ااججمسسووست أو الودورات الجدريبيوول، الوو للمشوسربل فووي الوارم المدساموول موت المؤسسووست 

مهمست الرسميل مج ليف مت اأسجسذ رايس الهسمعل، اسجبسراً مت توسري  وودور ويسجثنى مت ذل  ال يسب في ال

.يذا القرار
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