
 
 
 
 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية / عمادة البحث العلمي 
)مرفق(: الفواتير  التكرم   بتسديد  العلمي يرجى  البحث  الدكتور عميد   األستاذ 

العلمي: القيمة اإلجمالية للفواتير: طريقة الدفع :  رقم البحث 
 

 (                            ) 

الفواتير:  عدد 

  تسديد سلفة   ذمم   ًنقدا 

أمانات رقم )                                     ( حساب   بحث خارجي    داخلي  بحث       جهة الدعم:     

 
 تفاصيل الفواتير المرفقة:

الفاتورة تاريخ اسم الشركه/ المؤسسة  المبلغ بند الصرف  الرقم   رقم الفاتورة 

     1-  

     2-  

     3-  

 

أقر انا الموقع ادناة بانني اطلعت على تعليمات تضارب المصالح ، ونظام اللوازم المعمول بهما في الجامعة .  
  اسم الباحث:    الرقم الوظيفي: الكلـــــــــــــية:

الباحث:توقيع   هاتــــــــف: الــــــــــتاريخ: 

 
 محضر إستالم لوازم ) شراء مباشر(

 
بإستالم المواد  الموضحة  إجتمعت اللجنة المكلفة  بمعاينتها ووجدتها مطابقة لما هو مطلوب :  الموردة  أعالة وقامت   

 عضــــــو                                                         عضـــــــو                                             عضـــــــو        
    االســــم:                 االســــم:                                            االســـم :                                                 

   
التوقيع :              التوقيع :                                              التوقيع :                                               

 

: تدقيق                                   اسم و توقيع مدخل الحركة:  الشعبة المالية رقم الحركة: 

الدكتور رئيس الجامعة   االستاذ 
جراءات  إستكمال لها الى وحدة اللوازم المركزية إلرساوالتكرم باإليعاز إل اكثر من الف دينار اردنيالفاتورة /الفواتير المرفقة ، وقيمتها    عتمادإبيرجى التكرم  

 دخالها حسب االصول. إ
البحث العلمي ...........................التاريخ       /        /        عميد 

اللوازم المركزية   السيد مدير وحدة 
لعمل اإليرجى اإل لمن يلزم  الالزمة للفاتورة /الفوايعاز  حسب  جراءات الصرفإستكمال سالها الى وحدة الشؤون المالية إلرتير المالية المرفقة ، والتلطف بإدخاالت 

 االصول . 
البحث العلمي ...........................التاريخ       /        /        عميد 

الشؤون المالية  السيد مدير وحدة 
لعمل اإل لمن يلزم  الالزمة للفاتورة /الفوايرجى اإليعاز  جراءات الصرف حسب إستكمال سالها الى وحدة الشؤون المالية إلرتير المالية المرفقة ، والتلطف بإدخاالت 

 االصول .
البحث العلمي ...........................التاريخ       /        /       عميد 

 
المركزية   السيد مدير دائرة المستودعات 

الفاتورة/ الفواتير  الالزم بخصوص  حسب االصول .المالية المرفقة يرجى اجراء   
اللوازم المركزية.....................التاريخ       /                                                                                                       /        مدير وحدة   

 
 

باسم الباحث. يرجى اعتماد كل فاتورة مرفقة من قبل الباحث على ان تكون الفاتورة باسم الجامعة او  * 

اللوازم المركزية تصنيف نوع العهده . /المواد ليتسنى لموظف وحدة  المادة   *الرجاء توضيح مواصفات 

. 0.5( مقربة القرب +0.006يرجى وضع طوابع على الفاتورة بالقيمة المطلوبة ) * 

 

 رقم الصادر:

  

 /       /       التـــــاريخ:


