1

تسمى هذه التعليمات تعليمات إتالف الوثائق والمستندات في جامعة الشرق الوسط سنة  7102ويعمل
بها من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق الوسط.

العميد

:

عميد أي كلية في الجامعة.

:

هي البيانات المحفوظة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة

الرئيس
المدير

الوثيقة

:
:

رئيس الجامعة.

مدير أي دائرة أو مركز أو مكتب أو وحدة.

الكترونية سواء أكانت رسمية أو عادية وتكون حجة في مواجهة الغير ويمكن

إثباتها بكافة طرق ال ثبات.

3

أ.

يشمل إتالف الوثائق والمستندات على:
.0

نماذج االستخدام وطلبات التوظيف المقدمة إلى دائرة المووارد البشورية والتوي معوى علوى

.7

ملفات العاملين الذين انتهت خدماتهم فوي الجامعوة بعود معوي سونتين مون تواريخ إنتهواء

تقديمها سنة من تاريخ إصدار قرار التعيين في الوظيفة المعلن عنها.
خدماتهم ما لم تقطع أو توقف هذه المدة.

.3

الملفوووات التوووي تتعووومن المراسوووالت التوووي تتعلوووق بووودائرة المسوووتودعات ودائووورة المشوووتريات

.4

مستندات الصرف والقيد لدى دائورة الشووون الماليوة بعود معوي عشور سونوات مون السونة

.5

والعطاءات بعد معي خمس سنوات من تاريخ آخر إجراء تم عليها.
المالية التي تم تحرير المستند خاللها.

الوثائق المحفوظة في ملفات الطلبة لدى دائرة القبول والتسجيل التي معى عليها خمس

سنوات من تاريخ القرار الصادر بتخريج الطالوب أو مون تواريخ تورك الطالوب للجامعوة لي

سووبب موون السووباب ،مووع االحتفوواظ بالوثووائق الرسوومية التووي سوولمها الطالووب عنوود االلتحوواق
بالجامعة وبراءة الذمة الخاصة به إلكترونيا.
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ب.

.6

أوراق المراجعة للمواد ال كاديمية التي تقدم بها الطالب والتي معى عليها خموس سونوات

.2

نماذج الوصفات الطبية التي يقدمها الطبيب فوي عيوادة الجامعوة لصورف العوالج بموجبهوا

.8

من تاريخ تقديم الطلب.

والتي معى عليها سنة من تاريخ صرفها.

طلبات المنح والمساعدات التي معى عليها خمس سنوات من تاريخ انتهاء االبتعاث.

أية وثائق ال تتعلق بالمور المالية لم ترد في الفقرة (أ) ،ومعى على وجودها في دوائر وكليوات
الجامعة أكثور مون خموس سونوات .علوى أن يصودر قورار مون الورئيس بإتالفهوا بنواء علوى تنسويب

العميد أو المدير.

4

يصدر الرئيس قراره بتشكيل لجنة ال تالف بناء على طلب خطي من العميد أو المدير المعني.

5

تنظم لجنة ال تالف محعر إتالف من ثالث نسخ وتقدمه إلى رئيس الجامعة ،يتعمن وقائع عملية
ال تالف والوثائق و/أو المستندات التي تم إتالفها ،بعد أن يتم تدقيقها من وحدة الرقابة والتدقيق
الداخلي.

6

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

7

الرئيس والعمداء والمديرون مسوولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

8

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاوها إال بقرار من مجلس المناء.

9

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس المناء حسب الصول.

Ref.: Board of Trustees Session (06/2016-2017), Decision No.: 02, Date: 04/03/2017, Rev. c
Deans' Council Session (27/2016-2017), Decision No.: 279, Date: 25/02/2017, Rev. c
2 2

