تعليمات مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية
استنادا الى المادة ( )7من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم ( )37لسنة 2003
المادة :1تسمى هذه تعليمات " تعليمات مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية
في جامعة مؤتة" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.
المادة  :2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة مؤتة.
الرئيس :رئيس الجامعة.
المجلس :مجلس إدارة مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية.
المركز :مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية
المديـر :مدير المركز.
الماااادة ( :)3ينشأأأأ فأأأأي الجامعأأأة مركأأأأز يسأأأأمى " مركااااز الملكاااة رانيااااا العبااااد هللا للدراسااااات
التربوية والنفسية " ,ويرتبط إداريا ً بالرئيس أو من ينيبه.
المادة ( :)4أهداف المركز:
 .1تزويد المتدربين بالمهارات النظرية والتطبيقية الالزمة لهم في حياتهم العملية من خالل
إقامة الدورات والبرامج التدريبة المتخصصة.
 .2ت هيل الكفاءات المتخصصة وتزويدها ب حدث الجوانب النظرية والتطبيقية لجوانب التعلم
المختلفة واإلرشاد النفسي من أجل ممارسة مهنية عالية في مجاالت متعددة من داخل
الجامعة وخارجها .
 .3نشر المعرفة والوعي النفسي المالئم المرتبط بكافة مجاالت الحياة وتوفير األدوات المالئمة
ضمن مختبر متخصص لعلم النفس.
 .4تطوير الخدمات البحثية ,وأساليب القياس والتقويم ,وبناء االختبارات النفسية والتربوية في
الجامعة.
 .5تطوير الخدمات البحثية واإلرشادية المقدمة للمجتمع المحلي.
 .6تفعيل تقديم االستشارات النفسية واالرشادية المتخصصة لكافة شرائح المجتمع من خالل
البرامج المتنوعة.
المادة( :)5مجلس المركز:
أ .يشكل للمركز مجلس بقرار من الرئيس بعد االستئناس برأي مجلس العمداء وعلى النحو
التالي:
رئيسا ً
 .1االستاذ الدكتور رئيس الجامعة أومن ينيبه
عضوا ً
 .2االستاذ الدكتور عميد كلية العلوم التربوية
عضوا ً
 .3االستاذ الدكتور عميد كلية العلوم االجتماعية
عضوا ً
 .4عضو هيئة تدريس من أقسام كلية العلوم التربوية
(قسم االرشاد والتربية الخاصة ,قسم علم النفس ,قسم المناهج ,وقسم اإلدارة التربوية)

.5
.6
.7
.8

الدكتور مدير المركز
أحد مديري التربية والتعليم في محافظة الكرك
مدير التنمية االجتماعية في محافظة الكرك
مدير صحة محافظة الكرك.

مقررا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

ب :يتولى المجلس الصالحيات التالية.
 .1رسم سياسة المركز.
 .2دعم رسالة المركز لتحقيق اهدافه.
 .3مناقشة واقرار الخطط والبرامج السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها
 .4العمل على ت مين المخصصات المالية والكوادر البشرية الالزمة.
 .5إقرار التقرير السنوي للمركز ورفعه الى رئيس الجامعة.
المادة (:)6
أ .يتولى إدارة المركز مدير يختاره الرئيس من أحد أعضاء الهيئة التدريسية من حملة درجة
الدكتوراه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب .يتولى مدير المركز المهام التالية:
 .1وضع مشروع الموازنة السنوية للمركز.
 .2اقتراح خطط المركز وبرامجه وأعماله.
 .3اصدار تقرير ونشرات عن أعمال المركز ونشاطاته المختلفة.
 .4تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز في نهاية كل عام الى رئيس الجامعة.
 .5تكليف من يراه مناسبا ً لتنفيذ الدورات سواء من الجامعة أو خارجها وحسب ما يقتضيه عمل
المركز.
 .6تحديد المكافاة المالية لمنفذي الدورات وحسب ما يقتضيه عمل المركز.
 .7وضع األسس المناسبة لتقييم المشاركين في البرامج التدريبية.
 .8االتصال والتنسيق مع كافة الجهات داخل الجامعة وخارجها ذات العالقة ب عمال المركز
 .9متابعة تنفيذ خطط المركز الفنية والمتعلقة بالدراسات التربوية والنفسية.
 .10أية مهام يكلف بها من قبل رئيس الجامعة.
العمأل التأي يعقأدها

الماادة ( :)7يجأوز للمركأز مأنح شأهادات للمشأاركين فأي الأدورات وور
المركز وفق االنظمة المعمول بها في الجامعة.
المادة(:)8
أ .ينش في الجامعة صندوق يسمى "صندوق مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية
والنفسية".
ب .تتكون إيرادات المركز من:
 .1رسوم الدورات التي يعقدها المركز.
 .2التب رعأأات والهبأأات التأأي تقأأدم للمركأأز مأأن قبأأل جهأأات رسأأمية أو خاصأأة ,شأأريطة موافقأأة
مجلس أمناء الجامعة عليها بناء على تنسيب المجلس.
 .3بدل الخدمات واالستشارات الفنية التي يقدمها المركز للطلبة والمجتمع المحلي.
 .4المبلغ الذي تخصصه الجامعة سنويا ً في موازنتها للمركز.
 .5أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
ج .تأأودع إيأأرادات المركأأز فأأي حسأأاب يسأأمى "أمانأأات مركأأز الملكأأة رنيأأا العبأأدهللا للدراسأأات
التربوية والنفسية" ,ويتم اإلنفاق منه وفقا ً للنظام المالي المعمول به في الجامعة .
د .يحول الوفر المتحقق نتيجة أعمال المركز في نهاية كل عأام إلأى إيأراد الجامعأة للعأام المقبأل,
وترد ضمن موازنة الجامعة للعأام المقبأل ,كمأا تططأي الجامعأة الخسأارة الناتجأة عأن أعمأال
المركز.
المادة ( :)9تسري على العاملين في المركز أنظمة الجامعة وتعليماتها.
المادة ( :)10يبت مجلس العمداء في أية مسائل لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

