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 تعليمات خدمات االتصاالت في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 فذ في الجامعةمن النظام المالي النا (24)صادرة عن رئيس الجامعة استناداً للمادة 
 

تعليمات خدماات اتتاداتت  دا عااعدع العلدلت نالتجيلللعيدا ا    يدع )تسمى هذه التعليمات  :1المادة 

 .نيعمل بها اعتبا اً ان تا يخ صمن ها( 6002 لسيع
يجدل  للجلمددات نالعبددا ات التاليدعا ويدمددا ن  ت  ددا هددذه التعليمدات المعددا ا الم ااددع لهددا  :4المادة 

 :تمل القرييع على غير ذلكأ  اه اا لم 
 .عااعع العللت نالتجيلللعيا ا    يع :الجامعة 
 . ئيس الجااعع :الرئيس 
 .عميم أي كليع ان كليات الجااعع أن عميم أي  شاط عااعا :العميد 
 .التابع للجااعع اركز تجيلللعيا المعللاات ناتتااتت :المركز 
أن امير أي نومة أن  ائرة امير أي اركز ان اراكز الجااعع  :المدير 

 . ا الجااعع
نتشمل  ظات اتتااتت المست مت  ا الجااعع ا  ضا ايه  :خدمات االتصاالت 

 .نال للي نأسللب التعاال اعه
عضل هيئع التم يس أن الملظف  ا الجااعع الذي يميح ايزة  :المستخدم 

 .خماات اتتااتت  ا الجااعع

إلددى تيظدديم عمليددع اتتادداتت  ددا الجااعددع نتشددمل الشددرنط نأسددالي  تهددمه هددذه التعليمددات  :3المادة 

 .التعاال اع هذه ال ماات ضمن أ ظمع الجااعع نتعليماتها
المركددز اسددعنل عددن اتابعددع خددماات اتتادداتت نا وددراه عليهدداا نييدداط بدده ت ميددم  ددل   :2المادة 

المركز ا وراه على ال ماع المطللبع  ي عهع أن و ص ان العاالين  ا الجااعع نيتللى 

الجهاز الفيا نا  ا ي الذي يقلت بتقدميم خدماات اتتاداتت  دا الجااعدع نإعدما  الجشدل ات 

الماليدددع الشدددهريع نإ سدددالها إلدددى االيدددع الجااعدددع للقيدددات بعمليدددات ات تطدددا  المطللبدددع ادددن 

المسددت ماينا كمددا يتددللى اسددعنليع اسددتجمال إعددرالات التددرخيص لعمددل ا طددات اتتاددال 

لجيع نالالسددلجيع  ي عهددع تعمددل  ددا الجااعددع نيتددللى إعددما  الملاصددفات الفييددع   ظمددع السدد

 .اتتااتت نا عهزة ال اصع ب ماات اتتااتت الم تلفع
يتللى المركز  ا الجااعع إصما   لاتير وهريع تبين المجالمدات التدا أعراهدا كدل عاادل  دا  :5المادة 

لجترن ا لتمجدين كدل اسدت مت ادن اعر دع  يمدع المبدال  الجااعع نيقلت بيشرها على المل ع ات

المترتبددع علددى اسددت مااه ايددزة اتتادداتت نذلددك  بددل القيددات با تطددا  تلددك المبددال  اددن  اتدد  

 . المست مت
يتم تل ير خماات اتتااتت للعاالين  ا الجااعع نذلك بم اطبدع المركدز الدذي يقدلت بدمن ه  :6المادة 

 :خلا نال ا عا للمست ماين نذلك ن ق ا سس التاليعبتل ير خماات اتتاال الما
تميح خمادع اتتادال الدماخلا لجا دع العداالين  دا الجااعدع اجا داً ادع كا دع ا   دات الماخليدع - أ

 .نكذلك ا   ات ال اصع بمستشفى الملك المعسس عبم هللا الجااعا
وسدابهم ال داص ودريطع تل ر خماع اتتاال اللطيا نالمنلا ال اص لجا ع العاالين على - ب

 يات ان يرغ  بال الل على هذه الميزة بتعبئع اليملذج المعم لهذه الغايدع نيسدجل الهداتف 

 .على اسمه لتتم ا اسبته بيال على ذلك نا تطا  المبال  المترتبع عليه ان  اتبه الشهري
ص المبييدع تميح ايزة اتتاال اللطيا الرسما نال للي با ضا ع إلى ايزة اتتاال ال دا- ج

 :ان هذه الما ة إلى الفئات التاليع( ب) ا البيم 

المميلودع   العميم نتميح له ايزة اتتاال المنلا الرسما با ضا ع للميزات ا خرى  01                

 .له ن ق هذه التعليمات
 .امير اللومة ا  ا يع 06 
 . ئيس القسم ا كا يما 00 
 .امير المركز 00 
 .المائرة ا  ا يع امير 00 

 (.0-1)سجرتيرات ا و اص الذين يشغلل  أي اسعنليع إ ا يع ضمن البيل  ان  02
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تمدديح ايددزة اتتاددال الرسددما لمددن يتطلدد  عملدده ذلددك اددن بقيددع العدداالين  ددا الجااعددع عددن -  

 .طريق هاتف سجرتيرة العميم أن الممير المعيا نيتم ت ليل المجالمع إلى هاتف المست مت
ح ايددزة اتتاددال الددلطيا الرسددما أن الم لددا لبددا ا  ئددات العدداالين  ددا الجااعددع امددن تمددي- ه

تقتضا طبيعع عملهم ذلك بيال على تلصيع العميدم أن المدمير المعيدا نذلدك بتعبئدع اليمدلذج 

 .المعم لهذه الغايع نإ ساله إلى المركز تستجمال ا عرالات

با ضددا ع إلددى ( 88)تددتم عددن طريددق  اددز اتتاددال تعتبددر كا ددع اتتادداتت ال لليددع التددا  :7المادة 

نكدذلك " 81"المجالمات ال لليع التا يتم طلبها عن طريق اآاير المقسم ت ت  از اتتاال 

أي اجالمع تتم بلاسطع أي  از اتاال خاص على أ ه اجالمات خاصع تم ع أثما هدا ادن  بدل 

 .المست مت نت يجلز بأي وال اعتبا ها اجالمات  سميع
 ا وال  غبع المست مت إضا ع   م سري إلى هاتفه لغايات است مات ايزة اتتاال ال ا عا  :8دة الما

 عليه تعبئع اليملذج ال اص بدذلك ليدتم إ سداله إلدى المركدز  غدراء إعدرال اليدلاوا الفييدع 

نالم اسبع ن ا وال نعل  أكدر ان است مت لهاتف ناوم  يدتم اديح كدل اسدت مت   مداً سدرياً 

 .خاصاً به نتتم ا اسبتع عن  يمع إعرال المجالمات ا تلفاً 
نومة الشعن  الماليع اسعنلع عن ا تطا   يمع المجالمات التا تترت  علدى المسدت ماين بيدال  :9المادة 

 .على الجشل ات اللا  ة ان المركز ا نيتم ات تطا  ان  نات  المست ماين الشهريع
 :يعالمركز اسعنل عن ا ال  التال :11المادة 

 شر كشل ات تفايليع للمست ماين على المل ع اتلجترن دا تبدين  يمدع اجالمداتهم ال اصدعا - أ

نيددتم إبددالم المركددز عددن أي أخطددال أن االوظددات يمجددن أ  تظهددر علددى تلددك الفددلاتير ليددتم 

 .التعاال اعها ضمن ا صلل المرعيع نذلك خالل امة ت تتجانز أسبلعين
ال  المسدت قع علدى المسدت مت إلدى نودمة الشدعن  الماليدع بعدم إ سال كشدل ات تجمعيدع بالمبد- ب

 .القيات بتم يقها ليتم بيال عليه ا تطا   يمع تلك المجالمات ان  بل الشعن  الماليع
استقبال طلبات تغيير أسدمال المسدت ماين للهلاتدف  دا الجااعدع  تيجدع ا تهدال ال مادع أن ات تقدال - ج

 .الم ا ظع على وقلق الجااعع الماليع ان اجا  إلى اجا  آخر نذلك لضما 
 .القيات با وراه الفيا نا  ا ي على كا ع خماات اتتااتت  ا الجااعع-  

 :يطل  ان المست ماين اراعاة ا ال  التاليع :11المادة 
أ  عميع المجالمات المنليع تعتبر اتااتت خاصع يت ملها المست مت اا لم يتم اعتما ها ادن - أ

م أن الممير المعيا نإبالم الجهدع المعييدع بدذلك خدالل أسدبلعين ادن تدا يخ إعدرال  بل العمي

 .اتتاال
تعتبددر اجالمددات خاصددع نت " 88"أ  عميددع المجالمددات التددا تددتم باسددت مات  اددز اتتاددال - ب

 .يجلز اعتبا ها اتااتت  سميع اهما كا ت ا سباب
ريقدع التدا تراهدا اياسدبع  ن  أ  يجدل  ت م  الجااعع تعر ع اتتادال الهداتفا ال داص بالط- ج

 .للمست مت وق اتعتراء على ذلك

يتم صره خطلط نأعهزة خلليع نأيع أعهزة اتاال طر يع لمدن تتطلد  طبيعدع عملده ذلدكا  :14المادة 

بيال على الا قع الرئيس نيبل  المركدز با تفدال هدذه الميدزة  دا ودال ا تهدال عمدل المسدتفيم أن 

 .مل عيه نالتا ان أعلها تم صره ال ط أن الجهازا تفال طبيعع هذا الع
يتم ا اطبع المركز  ا وال الرغبع باست مات أ ظمدع اتتادال عبدر الفيدميل نذلدك خدالل ادمة  :13المادة 

 . كا يع ان أعل إعما  الترتيبات الالزاع لذلك
 .ل الافع اللظيفيع عيهمتلغى كا ع خماات اتتااتت نايزاتها المميلوع للمست ماين عيم ا تفا :12المادة 
يبت الرئيس  دا ا ادل  التدا لدم يدر  عليهدا  دص  دا هدذه التعليمدات أن ا ادل  التدا تسدتجم  :15المادة 

 .استقبالً 
 


