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  تعليمات استخدام الخزائن الخاصة بالطلبة

  االشغال في جامعة البلقاء التطبيقةو من نظام اللوازم) 59(الصادرة بمقتضى المادة

  م1998لسنة ) 38(رقم
  

لطالب وطالبات جامعة البلقاء تعليمات استخدام الخزائن المخصصة "تسمى هذه التعليمات   ):1(ا���دة 

  ) .2009/2010(ويعمل بها اعتباراً من بداية العام الدراسي " التطبيقية

البكـالوريوس والشـهادة   (تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة جامعة البلقاء التطبيقيـة    ):2(ا���دة 
  ).الجامعية المتوسطة والدراسات العليا

زم في الكلية أو رئيس قسم المستودعات المركزية باإلعالن عن فترة يقوم رئيس قسم اللوا ):3(ا���دة 
محددة لتقديم الطلبات الستئجار الخزائن عند بدء كل فصل دراسي وبالتنسيق مع شـؤون  

 .الطلبة

  ):4(ا���دة 

  

يقوم كل طالب راغب بالحصول على خزانة بتقديم طلب على نموذج خاص يسـتلمه مـن   
ية أو رئيس قسم المستودعات المركزية في الجامعة يثبت عليه رئيس قسم اللوازم في الكل

  .اسمه ورقمه الجامعي وتاريخ تقديم الطلب

  ): 5(ا���دة 

  

يقوم رئيس قسم اللوازم في الكلية أو رئيس قسم المستودعات المركزية بفرز هذه الطلبات 
حيث يـتم إعطـاء    وبالتنسيق مع عمادة او قسم شؤون الطلبة ويتم تنظيمها طبقاً لألولوية

  .األولوية لطلبة السنة الرابعة فالثالثة، فالثانية فاألولى

  .يشترك كل طالبين بخزانة واحدة في حالة عدم توفر خزانة لكل طالب  ):6(ا���دة 

يكون رسم الخزانة ديناران فصلياً غير مستردة ويعتبر أي جزء من الفصل الدراسي فصـالً    ):7(ا���دة 

من رسم %) 50(ع رسم الخزانة ، ويكون الرسم للفصل الدراسي الصيفي كامالً لغايات دف
  .االستئجار للفصل الدراسي العادي 

  ): 8(ا���دة 

  

ال يتم إبراء ذمة الطالب من قبل قسم اللوازم في الكلية إال بعد تسـليم الخزانـة وحسـب    
  .األصول 

ي صيانة لهذه الخزائن عندما تكون في عهدة الطالب تكون على حسـابه الخـاص، وال   أ  ):9(ا���دة 
  .تتحمل الجامعة أو الكلية أية نفقات لذلك

يقوم رئيس قسم اللوازم في الكلية أو رئيس قسم المستودعات المركزية في الجامعة بتسليم   ):10(ا���دة 
توقيع الطالب ويحـتفظ بالنسـخة   كل طالب نسخة من مفتاح الخزانة المخصصه له مقابل 

  .الثانية لديه لحين الطلب

في حالة تخرج الطالب من الجامعة أو الكلية ولم يراجع رئيس قسم اللوازم خالل شهر من   ):11(ا���دة 
تاريخ التخرج فإنه يتم تشكيل لجنة من رئيس قسم اللوازم فـي الكليـة أو رئـيس قسـم     

ة أو قسم شؤون الطلبـة ومنـدوب عـن قسـم     المستودعات المركزية ومندوب عن عماد
المحاسبة ؛ لفتح تلك الخزانة، وعمل ضبط بموجوداتها وتعتبر الموجـودات أمانـة لـدى    

 .رئيس قسم اللوازم، بحيث يتم االحتفاظ بها لديه لحين الطلب
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د لهذه الخزائن يحتفظ رئيس قسم اللوازم في الكلية أو رئيس قسم المستودعات المركزية بقيو  ):12(ا���دة 
  .لحين الطلب والتدقيق، ويوقع على هذه الخزائن كعهدة شخصية عليه

  
  .يتم إعطاء الخزائن أرقام خاصة  ):13(ا���دة 

  .عميد الكلية أو مدير دائرة اللوازم المركزية مسؤولين عن تنفيذ إحكام هذه التعليمات  ):14(ا���دة

كام المتعارضة معها والواردة في أيـة تعلميـات أو قـرارات    تلغى هذه التعليمات جميع أألح  ):15(ا���دة
  .سابقة


 



