
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

تعليمات إجراء الفحوصات والتحاليل ألمخبريه التي تجرى في مختبرات مركز األمير فيصل 

  جامعة مؤتة/ لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة

 عمالً بأحكام ٢٠/٢/٢٠٠٣تاريخ ) ١١١/٢٠٠٧(صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم 

  م٢٠٠٣نة لس) ٣٧(كز العلمية رقم ا نظام المرمن) ٧(المادة 

  

  :  ١  المادة

تعليمات إجراء الفحوصات والتحاليل ألمخبريه فـي مركـز         "تسمى هذه التعليمات    

ويعمل بها اعتباراً  من تـاريخ       " األمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة      

  إقراراها من مجلس العمداء

  :  ٢  المادة

يقوم المركز بإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية المطلوبـة ألعـضاء الهيئـة            

  .ير الحكومية مقابل ثمن والباحثين والمؤسسات الحكومية وغالتدريسية

  :  ٣  المادة

/ المركـز إلجـراء الفحـص     التحليل بالتواصل مباشرة مع     / يقوم طالب الفحص  

التحليل المطلوب بعد أخذ موافقة العميد ورئيس القسم المعنـي وحـسب األسـس              

  :التالية

تحليل العينـات فـي المركـز       / التحليل بتعبئة طلب فحص   /يقوم طالب الفحص  . أ

  .حسب النموذج المعتمد

  .التحليل بناء على األسعار المقررة من المركز/يتم حساب ثمن الفحص. ب

التحليل لحساب صندوق مركز األمير فيـصل لبحـوث         /يتم دفع ثمن الفحص   . ت

البحر الميت والبيئة والطاقة حسب الكتاب الموجه إلى مدير وحدة الشؤون المالية            

  .في الجامعة من مدير المركز

التحليل ما يأتي إلى الموظف المعني في المركز، ويقوم         / يسلك طالب الفحص  . ج

  : التحليل بموعد استالم نتيجة التحاليلهذا الموظف بإبالغ طالب

  .تحليل العينات/ طلب فحص-

  . الوصل المالي-



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  . العينة المراد تحليلها-

  :  ٤  المادة

تحاليل لخمس وثالثين عينة فـي العـام        / يخصص لكل باحث إجراء فحوصات    . أ

الجامعي الواحد مجاناً، إذا كان البحث غير مدعوم، أما البحث المدعوم فيتم دفـع              

  .كاليف تحاليل عيناته من الجهة الداعمةت

التحاليل / من تكلفة الفحوصات  % ٥٠يدفع الباحث إذا كان من داخل الجامعة        . ب

  .ألي عينات إضافية، إذا كان البحث غير مدعوم

التحليل التي يتقدم بها الباحث بمـا فـي ذلـك           / تخضع جميع طلبات الفحص   . ج

تخرج لموافقة رئـيس القـسم والعميـد        مشرفو طلبة الدراسات العليا ومشاريع ال     

  .المعنيين

  :  ٥  المادة

تحليلها وأسعارها بقرار مـن  /يتم تحديد تكلفة جمع العينات الميدانية المراد فحصها     

  .مجلس المركز

  :  ٦  المادة

  .يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


