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 4/11/2013( تاريخ 668/2013قرار مجلس العمداء رقم )
 جودة في جامعة مؤتةالضبط كاديمي و مركز التطوير األ تعليمات 

( من نظام المراكز العلمية في جامعة 3صادرة بمقتضى المادة ) م2013رقم )   ( لسنة  
 م2003لسنة  (37مؤتة رقم )

 

 ( 1المادة )
فاض اامعام مةتام ي ط عما   مركا  التوار ر اادااي مض ط الج ال اري تسمى هذه التعليمات ) تعليماات 

 .4/11/2013خ إقرارها فض تار  بها اعتلارًا من
 

 ( 2المادة )
المعااا ض الااراري  إكا  كاا  م هااا مااا لاا  حيثمااا طريت فااض هااذه التعليمااات  كاارل للملمااات طالعلااارات التالياام 

 يدل السياق على غير ذلك :
 

 اامعم مةتم   ال امعم : 
 أط من ي يله رئيس ال امعم  الرئيس : 

 م لس المرك    الم لس : 
 مدير المرك          المدير :       

 مرك  التور ر ااداي مض ط لج ال ري   المرك  : 
 ل  م  لج ال ري  فض اامعم مةتم  ل  م ال ري  : 
 مل  م  لج ال ري  فض المليم المع ي  ل  م المليم : 

 ق  لج ال ري  لدى المليم سم   الم ّسق:
 

 ( :3المادة )
أط  ط رتلج إيار ا بالرئيس ر ااداي مض ط لج ال ري مرك  التور سمى  مرك   شك  فض ال امعم   أ:

 .ه ائل
  

 -المسةطليات التاليم : مرك  التور ر ااداي مض ط لج ال ري ب اط ي   :ب
 التأدد من إتلاع معايير  لج ال ري  فض ال امعم. .1

  .عداي تقار ر  لج ال ري  الذاتيمإ عقد طرشات عم  لتدر ب كراير المليات على كيفيم  .2
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 إتلاعهاابمعاايير  الج ال اري  الراااب  فاض الملياات طالرحادات اريار ام  الج ال اري  ل اال ت ط د .3
 . طمتابعم ت فيذها

 عداي تقار ر التقيي  الذاتض الس ر م .إ مخاطلم ل ال  لج ال ري  فض ال امعم بخصرص  .4

 يراسم تقار ر ال ري  المقدمم من المليات المختلفم . .5

ال صا    ال امعام للتأداد مان المعلرماات الاراري  فاض التقاار ر طتقاد  ال  اارات الميدا يام لمليااتت فيذ  .6
 طالمشرر  للمليات بهذا لخصرص .

اساتخدامها فاض   إعداي اللرامج طالمراي التعليميم المتورر  طترفيرها اعضا  هيئم التدر س من اا  .7
 العمليم التعليميم. 

 .س طتحسي هاتور ر القدرات طالمهارات اللحثيم لدى أعضا  هيئم التدر  .8

  تعر ف أعضا  هيئم التدر س باالستخدامات المختلفم للحاسرب طشلكم ار تر ت طقراعد الليا ات. .9

طالمساااقات بااساااليب التااض تت اسااب  اعضااا  هيئاام التاادر س الوللاام لاا يا  التدر سااض تقيااي  .10
 . مع غرض التقيي 

 اقسام طالمليات المختلفم .ال هات الخارايم طت ظي  ك ارات طفري ال ري  إلى ا التراص  مع .11

 .التعاطل مع الهيئات طالمةسسات المحليم طارقليميم التض تع ى بشةطل التعلي  ال امعض .12

 

  ( :4المادة )

أي من  ظاام /4ط شّك  طفق أحكام الماي  ) كرل للمرك  م لس إيار  خاص  سمى" م لس المرك "  أ.
 ب اااااا  علاااااى ت سااااايب الااااارئيس لماااااد  م. ط 2003ي لساااا م 37المراداااا  العلميااااام فاااااض اامعااااام مةتااااام رقااااا  )

 ط تمرل هذا الم لس من: ، س تين قابلم للت ديد,

 ارئيسً     رئيس ال امعم  -
 أعضا      راب الرئيس -

 اً عضر     مدير مرك  الحاسرب -

 عضراً         مدير ال -

 ,  ختااره  رئايسمشاار أساتاذ أساتاذ أط برتلام  من أعضا  الهيئم التدر سيم فض ال امعام ثالثة -
 مدير.البعد االستئ اس برأي م لس العمدا  ط طالعلميم ال امعم من التخصصات ار سا يم 

 

 يترلى الم لس الصالحيات التاليم :  ب.

 م اقشم خوم عم  المرك  طالمرافقم عليها. -
 .إعداي المراك م الالكمم لت فيذ خوم عم  المرك  -
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 اسلم بشأ ها.يراسم المقترحات التض تقدم للمرك  طاتخاذ القرارات الم  -

 تعيي ًا أط إ تدابًا.طالف يين  لاحثينالتدر س ط اليراسم احتيااات المرك  من أعضا  هيئم  -

إقاارار باارامج اللحاار طالدراسااات طالاارر  طال اادطات طالمااةتمرات طالاادطرات طاا شااوم ذات الصاالم  -
 بتحقيق أهداف المرك  طمهامه.

 ر المرك . ي عر ها مد أمررال ظر فض أ م  -
 

  ( :5المادة )
ي فااض ال امعاام ل  اام  االج ال ااري  ) ال ااري بتشااكي  ل  اام  أط  ائلااهالم لااس  رئاايسماادير إلااى الي سااب 

 طتتمرل من :
 )رئيسًاي                         للشةطل الدطليم طال ري  ائب الرئيس  -
 ) ائلًا للرئيسي       المدير -
 )أعضا ي    رؤسا  ل ال  لج ال ري  فض المليات -
 )أعضا ي    أط اث ال من المرك هيئم تدر س  عضر -

 

 : (6المادة )
 ت اط بل  م  لج ال ري  المسةطليات التاليم :

 مدير.الإلى  لج ال ري  طالترصيم بخصرصها  شعلميراسم الترصيات المقدمم من  .1

معايير  مال ال ري   فض توليق طت فيذطالرحدات اريار م المليات مدى الت ام  متابعم .2
 .مةسسات التعلي  العالض فض المملمم ااري يم الهاشميم عتمايا هيئم  د  لدىالمعتم

 . طالرحدات اريار م فض ال امعم لملياتل ط لج ال ري عداي تقار ر التقيي  إ  .3
 

 

 ( 7المادة )
 فض المليم. تشك  فض ك  كليم من كليات ال امعم ل  م خاصم بشةطل  لج ال ري  _أ
 
 تتمرل الل  م من : _ب

 )رئيسًاي     ائب العميدأط  عميد المليم. 1
 يعضراً )  لج ال ري  للمليم ) ائب العميديم سق . 3
 يأعضا )   رؤسا  ااقسام ااداي ميم .2

 -المسةطليات التاليم :  لج ال ري  فض المليم ل  مبت اط   _ج
 عداي تقار ر  لج ال ري  المعد  من قل  ااقسام ااداي ميم .إ شراف على ار .1
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فض حال الحااام إلاى عقاد طرشاات عما  أط مرك  التور ر ااداي مض ط لج ال ري  اطلم مخ .2
 ات تتعلق بضلج ال ري  .يشار فض حال الحاام إلى إ

مركا  التوار ر اادااي مض ط الج الخاصم بالمليم ع د الولب طرفعها إلاى  ارستراتي يمعداي إ  .3
 .ال ري 

 

 ( :8المادة )
 ما يلض:   التور ر ااداي مض ط لج ال ري مرك شترط فض من  شغ  م صب مدير 

 .من حملم يرام الدكترراه أل  كرل عضر هيئم تدر س  .1

  .أخر إياري مكلفا بأي عم   ل أل ال  كر  .2

 ( :9المادة )
 شترط فض من  شغ  م صب رئيس شعلم  لج ال ري  أط التدر ب أط التقيي  طالدراسات أط  .أ

 كحد أي ى. المااستيرم التعلي  ارلمترط ض أل  كرل حاصاًل على يرا

أل  كارل حاصاال علاى يراام اللكاالرر رس الت فيذ المتابعم ط  شترط فض من  عين رئيسا لشعلم  .ب
 دحد أي ى.

  ( :10المادة )
لعماا  فيااه طفقااًا يتاارلى ماادير المركاا  مسااةطليم إيار  شااةطل المركاا  بمااا  ضاامن حساان سااير ا

 هام التاليم:طأ ظمتها طتعليماتها, كما يترلى الملقرا ين ال امعم 

 .هطإيارتت ظي  أعمال المرك   -1

  بأسما  م سقض  لج ال ري  فض المليات. أط  ائله الت سيب إلى الرئيس -2

 طمتابعم ت فيذها. إلى الم لس طرفعها خوج طبرامج عم  المرك  إعداي -3

 .هقرار إطتقد مه إلى الم لس لم اقشته ط  الس ر م إعداي مشرطع مراك م المرك  -4

 .أط  ائله عن أعمال المرك  ط شاطاته فض  ها م ك  عام للرئيس تقد   تقر ر س ري  -5

التراص  مع ال هات طالمةسسات المع يم ياخ  المملمم طخاراها لتحقيق أهداف المركا   -6
  من أحكام هذه التعليمات.

 بأسما  م فذي برامج المرك  طاقتراح مكافآته .أط  ائله الت سيب إلى الرئيس  -7

 مرك  ط شاطاته المختلفم.إصدار  شرات عن أعمال ال -8

 .أط  ائله الرئيسطصالحيات أخرى  كلفه بها أ م مهام  -9
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  ( :11المادة )

تتااارلى طحاااد  الشاااةطل الماليااام قااالم طصااارف امياااع العملياااات الماليااام طفاااق أحكاااام ال ظاااام الماااالض  .أ
المعمااارل باااه فاااض ال امعااام طتاااريع إيااارايات المركااا  فاااض حسااااب ال امعااام طتسااا   أما اااات لصاااال  

 من حساب فرعض للمرك  يت  من خاللاه صارف طقالم امياع إيارايات المركا ، ط رسا  المرك  
 المدير المالض تقر ر مالض ك  ستم أشهر لمدير المرك  عن طاقع الر ع المالض للمرك .

اراهااا للقيااام بالدراسااات   اارك تمليااض أعضااا  هيئاام التاادر س أط العاااملين فااض ال امعاام أط ماان خ .ب
فقاا ل  ظمام ماليام ط  مكافاأ العما  طالمحا ارات طال ادطات, طتصارف لها  التدر ليم ططر   طالدطرات

 بها فض ال امعم.طالتعليمات المعمرل 

 (:12المادة )

م لااس العماادا  فااض أي إشااكال ي شااأ عاان توليااق هااذه التعليمااات فااض الحاااالت رئاايس ال امعاام أط يلاات 
 التض ل  يري فيها  ص.

 (:13) المادة

 .ت فيذ هذه التعليمات مسئرالل عنر المديط  )أط من ي يلهي الرئيس
 


