
  المركز الثقافي اإلسالميتعليمات 

  في جامعة الزرقاء 
  

    اوتعديالته2003لسنة ) 1(رقم 
  

  النظام األساسي نم) 6(استنادًا إلى المادة  ةصادر 
  وتعديالته2003لسنة ) 1(في جامعة الزرقاء رقم 

  
  

  
 

  
   



  في جامعة الزرقاء المركز الثقافي اإلسالميتعليمات 
    وتعديالتها2003لسنة ) 1(رقم 

 ،"في جامعة الزرقاءاإلسالمي تعليمات المركز الثقافي  "تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  .من مجلس األمناء اتاريخ إقرارهويعمل بها من 

اآلتيـة حيثمـا وردت فـي هــذه التعليمـات المعـاني المخصصـة لهـا أدنــاه  يكـون للكلمـات  ):2(المادة 
  : ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  :الجامعــــــــــــــــة  
  :المركـــــــــــــــــــــز
  :المجلــــــــــــــــس
ــــــــــــــــــــرئيس   :ال
  :المـــــــــــــــــــــــدير

  

  جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميالمركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي    اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميمجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءر    ئ

  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي 
  

  .رئيسالويكون ارتباطه  ،"المركز الثقافي اإلسالمي"جامعة مركز باسم الينشأ في   ):3(المادة 
  :إلىيهدف المركز   ):4(المادة 

، وتنميـة الـوعي اإلسـالمي، والعنايـة اإلسـالميةترسيخ العقيدة والقـيم واألخـالق     .أ   
بــالقرآن  ، وربــط الطلبــةاإلســالميةونشــر الثقافــة  ،بــالتراث والحضــارة اإلســالمية

والحــديث الشــريف حفظـًا وســلوكًا، وتمكـين طلبــة الجامعــة  ،الكـريم تــالوًة وتـدبراً 
  .وتشجيع بحوثهم في هذا المجال اإلسالمية،من تنمية نشاطاتهم 

  . بما يخدم أهداف المركز ،توثيق العالقة بين المركز والمراكز المشابهة    .ب   
  .ات والثقافات األخرىتعميق الحوار بين الديانات السماوية والحضار     .ج   

   :ومنها لتحقيق أهداف المركز الالزمة يةتتتبع الوسائل اآل  ):5(المادة 
الت التصوير والقارئات وغيرها من آومجهزة ب ،متخصصة مكتبة إنشاء    .أ   

لمساعدة الطلبة والباحثين في تحضير البحوث والتقارير  ،األجهزة المكتبية
  .اإلسالميةفي الموضوعات 

  .المحاضرات في الشؤون اإلسالمية وٕالقاء ،الندوات والمؤتمراتعقد     .ب   
 باالستعانة ،تعليم القرآن الكريم وما يتصل به من علوم لطلبة الجامعة    .ج   

  .بالوسائل العلمية والسمعية الحديثة
يمنح بموجبها المستفيد  ،وضع برامج مهنية وتدريبية لتحقيق أهداف المركز    .د   



وفقًا لنظام منح الدرجات العلمية  ،أو تدريبية من البرنامج شهادة مهنية
  .والشهادات المعمول به في الجامعة

أهداف التي تخدم  وٕاصدار الدوريات والنشرات والدراسات، نشر البحوث    .ه   
  .المركز

وأنواع  ،يحتوي على نماذج من المصاحف المخطوطة إسالميإنشاء متحف     .و   
 اإلسالمية،والنقود  ،والنقوش ،رةوالخطوط العربية الناد ،المصاحف المطبوعة

وغيرها مما يرتبط  اإلسالمية،ونماذج من فن العمارة اإلسالمية، والوثائق 
  .بأهداف المركز وغاياته

  .المركز أهدافعرض األفالم الوثائقية التي تخدم     .ز   
إنشاء موقع للمركز على شبكة المعلومات الدولية، تخدم أهدافه، وتقوم     .ح   

  .باإلسالم، ورد الشبهات الموجهة إليهبالتعريف 
  .تصوير نشاطات المركز، وتسجيلها، وتوثيقها، ونشرها    .ط   
  .إنشاء شعب وأقسام تحقق أهداف المركز    .ي   
  .تبادل المطبوعات والزيارات العلمية مع المراكز المشابهة    .ك   

  .قابلة للتجديديعين الرئيس مديرًا للمركز من حملة الدكتورا مدة سنتين   .أ   ):6(المادة 
يشكل للمركز مجلس يتكون من سبعة أعضاء يعينهم الرئيس، بتنسيب من   .ب   

المدير بعد االستئناس برأي مجلس العمداء، على أن يكون منهم اثنان من 
  .خارج الجامعة يعينهما الرئيس

  .تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد  .ج   
  .األقليجتمع المجلس مرة كل شهرين على   .د   

  :يتولى المجلس الصالحيات اآلتية  ):7(المادة 
  .رسم سياسة المركز وٕاقرار برامجه وخططه واإلشراف على تنفيذها  .أ   
  .مناقشة مشروع موازنة المركز الذي يعده المدير، وٕاقراره  .ب   
  .مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المركز، ونشاطاته، وٕاقراره  .ج   

   :المهام اآلتية يتولى المدير  ):8(المادة 
  .االجتماعات إلى الرئيس رفع محاضرو  ،إدارة أعمال المركز  .أ   
  .اجتماعات المجلس إدارة  .ب   



  .متابعة تنفيذ القرارات والخطط التي يقرها المجلس  .ج   
  .تنسيب تعيين العاملين في المركز إلى الرئيس  .د   
  .ورفعه إلى الرئيس ،مشروع موازنة المركزإعداد   .ه   
  .رئيسإلى ال ورفعه ،تقرير سنوي عن أعمال المركزإعداد   .و   
  .لتنسيب للرئيس بمكافآت الباحثينا  .ز   
  .وضع الوصف الوظيفي للعاملين في المركز  .ح   
  .اإلشراف على الدوريات والنشرات الصادرة عن المركز  .ط   
  .اقتراح إنشاء األقسام والشعب الالزمة لتحقيق أهداف المركز  .ي   

   .على العاملين في المركز أنظمة الجامعة وتعليماتهاتطبق   : )9(المادة 
  :تتألف موارد المركز من الموارد اآلتية  : )10( المادة
  .ما تخصصه الجامعة في موازنتها له  .أ   
  .ريع نشاطات المركز وٕاصداراته  .ب   
  .التبرعات والهبات التي يقبلها الرئيس  .ج   

  . تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا الخصوص  : )11( المادة
  . يبت الرئيس فيما لم يرد فيه نص في هذه التعليمات  : )12( المادة

  
  

    



 


