
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

   اتالف الوثائق واالوراق المحفوظةتعليمات

  في ملفـات الطالب

 في جامعة البلقـاء التطبيقة
   



  الط�بإت�ف وثائق ملفات   

 

 

٣٠٩  

  تعليمـات
  ات
ف الوثائق وا�وراق المحفوظة في ملفات الط
ب

  في جامعة البلقاء التطبيقية
  
  

  فـيوظة في ملفات الطلبةات�ف الوثائق وا#وراق المحفتعلـيمات ( تسمـى ھـذه التعليمـات ):١(المادة 
  .ًعمل به إعتبارا من تاريخ صدورھاوي) جامعة البلقاء التطبيقية

ائق وا#وراق التالية الموجودة في ملفات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية ثتحفظ كل من الو ):٢(المادة 
 # تقل عن عشر سنوات لطلبة البكالوريوس وخمس سنوات لطلبة الدراسات العليا ةلمد
 صاحب كل منھا في الجامعة أو الدبلوم المتوسط من تاريخ القرار الصادر بتخريج طلبةو

  :من تاريخ تركه للجامعة او الكلية ?ي سبب من ا#سباب 

  .كشف ع�مات الدراسة الثانوية العامة أو الصورة المصدقة عنھا   - أ

 .شھادة الدراسة الثانوية العامة او الصورة المصدقة عنھا   - ب
  .لتسجيل في الجامعه التي تتضمن معلومات أساسية عن الطالب  نماذج ا- ج

  . ا#يصا#ت المالية القديمة للطالب -د

  . شھادة الو#ده أو الصورة المصدقة عنھا -ه

  . شھادة حسن السلوك الصادرة عن آخر مدرسة تخرج منھا الطالب -و

  . بطاقة ع�مة الطالب في المادة - ز

لب من تأجيل الدراسة أو ا#نقطاع أو تعديل ع�مات أو  الكتب الواردة لملف الطا- ح
  .عقوبات تأديبية 

  . أية وثائق أخرى - ط

     

من ھذه التعليمات بقرار من رئيس ) ٢(تتلف الوثائق وا#وراق المنصوص عليھا في المادة  ):٣(المادة 
 الرئيس الجامعة بناء على تنسيب من المسجل العام وتتولى عملية ا#ت�ف لجنة يشكلھا

  . وعلى تلك اللجنة ان تقدم تقريرا يتضمن وقائع أعمالھا 

من ھذه التعليمات بعد القيام ) ٢(ات�ف الوثائق وا#وراق المنصوص عليھا في المادة يتـم  ):٤(المادة 
  :بما يلي 

ا#حتفاظ بالبيانات والمعلومات التي يجب ا#حتفاظ بھا مما ھو وارد في تلك الوثائق   - أ
  :لPغراض الجامعيه بأحدى الطرق التالية  وا#وراق 

ويكتب عليه جميع الم�حظات ) المستركارد( كشف ع�مات الطالب  - ١
الضرورية با#ضافة الى ع�مات الطالب وجميع ما يخص الطالب من مكان 
الو#ده وتاريخھا وجنسية الطالب وما حصل عليه الطالب من تفوق اكاديمي 

  .م للطلبة الخريجين والتاركين او عقوبات سلوكيه وھذا يستخد

المصدقات والشھادات الجامعيه والذي يكتب فيه رقم (السجل العام للخريجين  - ٢
/ شھادة الطالب وتاريخ صدورھا وتخصص الطالب ورقم قرار منح الدرجة 

 .الشھادة من مجلس العمداء والفصل والسنة التي تخرج فيھا 
لى نظام ا#رشفة ل�حتفاظ بھا ادخال جميع معلومات الطالب على الحاسوب ع - ٣

 .واستعمالھا عند الحاجة 
  

#يتم ا#ت�ف لھذه الملفات والوثائق إ# بعد أن يتم النسخ عنھا او تسجيلھا او تصويرھا   - ب
او حفظھا بأي طريقة أخرى وبعد أن يتم تقديم تقرير خطي من الجھة المعنية بتلك 

  . والمعلومات الوثائق وا#وراق يثبت ا#حتفاظ بھذه البيانات



  التعليمات

 

 

٣١٠  

 ا#ع�ن في صحيفة يومية محلية واحدة على ا#قل ولمدة ث�ثة ايام متتالية عن قرار - ج
ات�ف تلك الوثائق وا#وراق واعطاء اصحابھا الحق في استردادھا خ�ل مدة تحدد في 

  ).ث�ثين يوما (ا#ع�ن #تقل عن شھر 

  

رفع الى رئيس الجامعة تقريرا عن الوثائق على الجھات المختصة في الجامعة ان ت ):٥(المادة 
من التعليمات وما تراه من توصيات ) ٢(وا#وراق التي مرت عليھا المدة المنصوص عليه في المادة 

   .بشأن ما يجب ات�فه من تلك الوثائق وا#وراق ومايجب ا#حتفاظ به لمدة أطول 

 

الوثUائق وا#وراق المنUصوص عليھUا فUي المUادة لرئيس الجامعة الموافقة على تسليم اي مUن   ):٦(المادة 
مUUن ھUUذه التعليمUUات الUUى الجھUUات الجامعيUUه او الرسUUمية المختUUصة فUUي المملكUUة ?غUUراض ) ٢(

  .التوثيق 

  

  .لرئيس الجامعة البت في أي أمور لم يرد ذكرھا في ھذه التعليمات   ):٧(المادة 

  

   


