
  مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمعتعليمات 

  في جامعة الزرقاء
  

    اوتعديالته 2007لسنة ) 1(رقم 
  

  النظام األساسي نم) 6(استنادًا إلى المادة  ةصادر 
  و تعديالته2003لسنة ) 1(في جامعة الزرقاء رقم 

  

  
   



  تعليمات مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الزرقاء
    وتعديالتها 2007لسنة ) 1(رقم 

ــــــي (تســــــمى هــــــذه التعليمــــــات   ):1(المادة  ــــــيم المســــــتمر وخدمــــــة المجتمــــــع ف تعليمــــــات مركــــــز التعل
  .من مجلس األمناء اتاريخ إقراره ، ويعمل بها اعتبارًا من)جامعةالزرقاء

اآلتية حيثما وردت في هـذه التعليمـات المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا  يكون للكلمات  ):2(المادة 
  : لم تدل القرينة على غير ذلك

  :الجامعــــــــــــــــــــــــــة  
  :الـــــــــــــــــــــــــــــــرئيس
  :المركـــــــــــــــــــــــــــــــز
  :المـــــــــــــــــــــــــــــــــدير
  :الخــــــــــــــــــــــدمات

  

  جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءر    ئ

  مركـــــــــــــــــــــــــــــز التعلـــــــــــــــــــــــــــــيم المســـــــــــــــــــــــــــــتمر وخدمـــــــــــــــــــــــــــــة المجتمـــــــــــــــــــــــــــــع
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتدريبي   الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات التعليمي

  

  .ُيعد المركز إحدى دوائر الجامعة اإلدارية، ويرتبط إداريًا بالرئيس  ):3( المادة
  :يهدف المركز إلى تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع، وذلك عن طريق  ):4(المادة 

عقد دورات تدريبية وٕادارتها، بهدف تنمية القدرات والخبـرات، والتأهيـل المهنـي     .أ   
  .في مرحلة البناء التي يمر بها المجتمع للمشتركين لتمكينهم من اإلسهام

تنمية إمكانيات الجامعة وقـدرتها فـي تقـديم الخـدمات، وتـوفير الحـوافز الماديـة     .ب   
والمعنوية للعاملين في الجامعة، وتشجيعهم علـى اإلسـهام فـي خدمـة المجتمـع 

   .األردني وخططه التنموية
يحــددها الــرئيس، ويقررهـــا مجلــس العمــداء، فـــي يمــارس المركــز المهــام واألعمـــال التــي   ):5(المادة 

ضــوء االحتياجــات الحقيقيــة للمجتمــع األردنــي والمجتمــع العربــي، وذلــك وفقــًا التفاقيــات 
   .تعقد بين المركز والجهات والمراكز األخرى المستفيدة

يمارس المدير الصالحيات المخولـة إليـه بموجـب هـذه التعليمـات، أو المفوضـة   .أ   ):6(المادة 
  :من رئيس الجامعة، ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية إليه

  .تمثيل المركز لدى الجهات الرسمية .1    
االتصــــال بالجهــــات المعنيــــة داخــــل المملكــــة وخارجهــــا، لتحقيــــق أهــــداف  .2    

  .المركز
للرئيس، في حال غياب مدير المركز، تكليف أحد العاملين في الجامعـة بمهـام   .ب   



  .مدير المركز وصالحياته
  : يكون الرئيس مسؤوال عن  ):7(المادة 

  .إقرار خطة عمل المركز    .أ   
إقــــرار االتفاقيــــات التــــي يعقــــدها المركــــز مــــع الجهــــات المســــتفيدة، وللــــرئيس أن     .ب   

  .يفوض مدير المركز إقرار االتفاقيات وفقًا لهذه التعليمات
  .وضع التعليمات الخاصة لعمل المركز ومهامه    .ج   
  .المركز، ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارهاالمصادقة على موازنة     .د   

مـــــن دخـــــل أيـــــة دورة يعقـــــدها، بنـــــاًء علـــــى %) 60(يتقاضـــــى المركـــــز مـــــا ال يقـــــل عـــــن   ):8(المادة 
   .االتفاقيات التي يعقدها مع مراكز تدريب خارجية

باالســتقالة، أو للمركــز مــدير يعــين بقــرار مــن الــرئيس، ويــرتبط بــه إداريــًا وتنتهــي خدمتــه   ):9(المادة 
تعيـــين مـــدير بـــدًال منـــه، ويتـــولى مـــدير المركـــز صـــالحيات مـــدير الـــدائرة حســـب أنظمـــة 
الجامعــة وتعليماتهــا، ويكــون مســؤوًال عــن إدارة شــؤون المركــز، بمــا يضــمن  حســن ســير 

  :العمل فيه، وفقًا ألنظمة الجامعة وتعليماتها، ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية
   .المركز وبرامجه اقتراح خطط عمل    .أ   
  .إعداد مشروع موازنة المركز، وتقديمه إلى الرئيس لمناقشته    .ب   
  .إعداد مسودة االتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة    .ج   
  . إصدار نشرات عن أعمال المركز ونشاطاته المختلفة    .د   
على تقديم إعداد قوائم بالكفايات العلمية المتوافرة في الجامعة وخارجها، القادرة     .ه   

  .الخدمات للجهات المستفيدة، وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها
  .اإلشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله    .و   
تقـديم تقريــر سـنوي عــن أعمـال المركــز، فـي نهايــة كـل عــام، إلـى الــرئيس، وأيــة     .ز   

  .تقارير أخرى يطلبها منه
الخاصــة بالــدورات التدريبيــة، وتزويــد الــدائرة الماليــة إعــداد المخالصــات الماليــة     .ح   

  . في الجامعة بها، وأية أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس
   .تخضع تعيينات العاملين في المركز ألنظمة الجامعة وتعليماتها  ):10(المادة 
  :يكلف القيام بالدورات التي يعقدها المركز  ):11(المادة 

أعضــاء هيئــة التــدريس، والعــاملون فــي الجامعــة، وغيــرهم ممــن يجــري تكلــيفهم     .أ   



  .لهذه الغاية
  .الموظفون المعينون في المركز لهذه الغاية    .ب   
أية كفايات وخبرات أخرى من الخارج، يرى المركز الحاجة إلى ضرورة التعاقـد     .ج   

  . معها
  .مالية مقابل عملهمتصرف للمكلفين بإلقاء المحاضرات مكافآت   ):12(المادة 
  :تتكون واردات المركز من  ):13(المادة 

   .اإليرادات الناتجة عن عقد الدورات التدريبية    .أ   
  .المبلغ الذي تخصصه الجامعة سنويًا في ميزانيتها للمركز    .ب   

يراعــــى فــــي توزيــــع دخــــل المركــــز النــــاتج عــــن العقــــود التــــي يــــتم تنفيــــذها مــــع الجهــــات   ):14(المادة 
   :ما يلي المستفيدة،

   .نسبة من الدخل لتغطية نفقات الدورات    .أ   
  .نسبة من الدخل تصرف مكافآت للمحاضرين    .ب   
  .نسبة تودع في ميزانية الجامعة    .ج   

  .ترصد الجامعة في موازنتها السنوية األموال الالزمة لتسيير أعمال المركز  ):15(المادة 
        يقدم المركز خدماته وفقًا التفاقات يعقدها مع الجهات المستفيدة، حسب األسس   ):16(المادة 

  .والشروط التي يحددها الرئيس، بعد االستئناس برأي المستشار القانوني
  . يتقاضى المركز رسومًا مقابل الدورات التي يعقدها  ):17(المادة 
مجلــس العمــداء، اللــوائح التنفيذيــة الالزمــة لعمــل يصــدر الــرئيس، بعــد االســتئناس بــرأي   ):18(المادة 

  :المركز في المجاالت المختلفة، وبشكل خاص المجاالت التالية
  .عمل المركز ومهامه    .أ   
  .صرف المكافآت المالية للمكلفين بإلقاء المحاضرات والتدريب    .ب   
  .صرف أموال صندوق المركز    .ج   
  .توزيع دخل المركز    .د   

   .ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليماتالرئيس   ):19(المادة 
  . يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص  ):20(المادة 

  

    



 


