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 تهجامعة مؤفي    ريادة األعمال  لمركزالتعليمات التنفيذية 
   003 لسنة  (37رقم )جامعة مؤتة    من نظام المراكز العلمية في (7) بموجبصادرة ال

 (: 1المادة )

ويعما  هااا امترااران ما   مؤتا فا  اامعا   (مركز ريااة  اعمماا تسمى هذه التعليمات )تعليمات 

 العمداء. تاريخ اقرارها م  مجلس

 (: 2) المادة

ماا  ك  منااا  الوارة  إزاءورةت ف  هذه التعليمات المعان   يكون للكلمات والعرارات التالي  حينما  

 لم يد  السياق ملى غير ذلك:

    مؤت اامع   الجامعة:

 الجامع  رئيس :الرئيس

 مجلس ممداء الجامع  مجلس العمداء:

  اعمما لمركز رياة   التعليمات التنفيذي   التعليمات:

   .اعمما رياة    :المركز

 المجلس: مجلس المركز

 .المركزبه إدارة  من يناط: لمديرا

 .لمركزالجا  الت  تقدم التموي  ل الممول:

 .المركزايراةات ونفقات  حساب  الحساب:

 (: 3المادة )

 .أو م  ينيرههالرئيس  وماليان  ةاريا إويرترط  مركز ريادة األعمالجامعة الينشأ في  -أ

   :اآلتي الماام   المركزيناط ه -ب

 .المشاريع  وتنمية  تالمبادرا  أهمية  حول الوعي  نشر -1

 ممارسنة وتطنور عمنل فنر  تووير ر  تندعم  صنييرة  ومشناريع  أعمنال  حاضننات  إنشاء -2
 .االعمال

 ذات الجهنات منع بالتعناون الريادينة المشنروعات وإدارة إنشاء من المجتمع أفراد  تمكين -3
 .العالقة

 .متخصصة  وتدريبية  تعليمية  برامج عبر  الرياديين قدرات ودعم  بناء -4
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 العمنل وخطنط واألعمال األفكار لتطوير القدرات وبناء  والمهارات  خاطرةالم  ثقافة  تنمية -5
 .واإلبداع  واالبتكار

 وابتكنار ةالر وواد بمفناهيم المحلني  المجتمنع  لند   النوعي  وتنمينة  التواصنل  مفاهيم  تعزيز -6
 .      المجتمعية  الحاكمية أطراف  مع  المشاريع بالتعاون

 .السوق  في المنافسة  وتحفيز صديقة  عمل  بيئة لخلق المعنية  الجهات مساعدة -7

 لتمك ن المركز من أداء مهامه.  الالزم  المالي والدعم  التمويل  تامين -8

   .األعمال  ريادة  مجال في  بيانات قاعدة  وإنشاء  يةطبيقالت  والدراسات  البحوث  إنتاج -9

  

 تنحصر شروط االستفادة من برامج المركز بالشروط االتية:  -ج

 . حاجات السيق مع  متوائمة الريادية الفكرة تكون أن -1

  .للتيسع ةقابلاقتصاد ة ي يذات جديى للتطب ق ةقابلأن تكين الفكرة الر اد ة  -2

 . لألرراد يالمجتمع منفعة ذات الر اد ة الفكرة تكين أن -3

 

 (: 4المادة )

حد عشر عضوووا ي يعيوونهم الوورئيس موون أ  علىأعضائه    عددمجلس ال يزيد    لمركزيكون ل -أ

والمؤسسات ذات العالقةي بعد االستئناس برأي مجلووس العاملين في الجامعة والشركات 

  العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويختار الرئيس من بينهم رئيسا  للمجلس.

  

 :الصالحيات التالية المجلستتولى  -ب

 رسم السياسة العامة للمركز وإقرار خطة العمل السنوية.  -1

 دراسة موازنة المركز السنوية وقرارها. -2

 ع المقدمة للمركز. إقرار المشاري -3

وضع الخطط المستقبلية واالقتراحات التووي تووتالء  مووع طبيعووة عموول المركووز وإقوورار  -4

 خطط تطويره. 

لتوصية بخصوصووها ادراسة االتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات ذات العالقة و -5

 إلى رئيس الجامعة. 

خوود  المصوولحة العمل على إيجاد مصادر تمويل للمركز للنهوووب بووه وتطووويره بمووا ي -6

 العامة. 

 إقرار تقارير األداء للمركز. -7

 أية أمور يعرضها رئيس المجلس بتنسيب من مدير المركز.  -8
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 (:  5)المادة 

لقاواني  الجامعا   هما يضم  حس  سير العم  فياه وفقاان   المركزلي  إةار   ؤمس  المركزمدير  يتولى  

 التالي :وأنظمتاا وتعليماتاا ويتولى الماام 

 .وإةارته  المركزتنظيم أمما   -1

 .للمجلس ورفعاا المركزاقتراح خطط وهرامج مم   -2

 .للمجلسوتقديماا   المركزوضع الخطوط العام  لموازن    -3

 المجلس.من  ونشاطاته ف  نااي  ك  مام لمناقشتاا المركزتقديم تقرير سنوي م  أمما   -4

 المركازت العالق  هأمما   االتصا  والتنسيق مع كاف  الجاات ةاخ  الجامع  وخارااا ذا -5

 .وفق أنظم  وتعليمات الجامع 

 يكلف هاا.اي  ماام وصالحيات أخرى  -6

 : (6)المادة 

  الجامعاا  أو خاراااا للقيااام هالدراساات والاادورات والراارامج اي ما  العاااملي  فايجاوز تكليااف 

فقاان التدريري  واالشراف ملى الماؤتمرات والنادوات وورا العما  وتصارف لاام مكافاأ  ماليا  و

 .لألنظم  المعمو  هاا ف  الجامع 

 (: 7المادة )

حسااهات الجامعا   فا  "مركز ريادة االعمووالأمانات  "حساب    يسمىحساب    ينشأ للمركز -أ

وفقااان لألنظماا   نفقاتااه هاالنسااجام مااع أهدافااه هتااوةف فيااه إيااراةات المركااز ويصاارف مناا

 .المعمو  هاا ف  الجامع 

 م :المركز تتكون إيراةات   -ب

 امع  ف  موازن  المركز.مساهم  الج -1

 الدمم الخارا . -2

 .اتالار أوالتررمات   -3

، وهماا يتناسا  والمشااريع الرياةيا   ريع الدورات والررامج واالستشارات والدراساات -4

  مع أنشط  مركز التعلم اإللكترون .

 مادير المركازما     رئيس وهتنساي الاهقرار م     أمانات المركز  حساهاتم   يتم الصرف   -ج

 .معمو  هاا ف  الجامع وفقان لألنظم  ال
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وعضوووية كوول  المجلووسرئيس  برئاسة حساب أمانات المركزتشكل لجنة لالشراف على  -د

ي وأحوود العوواملين فووي المركووز من مدير المركز ومدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة

 .لمراجعة وتدقيق األمور المالية

ات المساتندي  حسا  قيمتااا وامر الدفع واالمتمااةأيتم التوقيع ملى الشيكات والحواالت و -ه

وامار الادفع واالمتمااةات المساتندي  والحاواالت أملاى الشايكات و وفقا لتعليمات التوقياع

 المالي  المعمو  هاا ف  الجامع .

 (: 8المادة )
 "ينشأ في المركز حاضنة أعمال تسمى "حاضنة مؤتة لألعمال

 

 (: 9المادة )

وتنتاا  هناايا  كاانون الااان   لياوم اعو  ما  شاارفا  ا المركز أمانات تردأ السن  المالي  لحساب

ات أما السن  المالي  اعولاى فترادأ ما  تااريخ نفااذ هاذه التعليما  ذاتاا، م  السن   االو     كانونشار  

 .وتنتا  ف  نااي  السن  نفساا

 : (10المادة )

 .إلى ذلكثالث مرات على األقل في السنة أو كلما دعت الحاجة  المجلسجتمع ي

 

 (:11)المادة 

وتنتق  كاف  حقوق  المجلسوح   المركز هإلغاءقوم ي أنوهناءن ملى تنسي  الرئيس  لمجلس العمداء  

 الى الجامع . والتزامات المركز

 (: 12المادة )

مما  أر يخذ الموافق  حس  االصو  لتسيأمالي  حس  المقتضى هعد   سلفه  لمدير المركز أن يطلب

 تسديدها وفقا للنظام المال  ف  الجامع . ن يتمأالمركز ف  حاالت الضرور  ملى 

 

 

 (: 13المادة )



 

 الريادة سمة تميز 
    عمالريادة األ لمركز  التعليمات التنفيذية 

   

 

 

 جامعة مؤتة 
 

6 
 

   

 

 وفووق موازنووةوموون قبوول المجلووس  تقييمهاومجاالت ممله هعد استكما   المركزيتم تموي  أنشط   

 .وفقان لألنظم  المعمو  هاا ف  الجامع  لعقوة تررم مع اعطراف المشارك وطرقا  المركز

 (: 14المادة )

ويكون مسئوال عن الشووؤون الفنيووة وايداريووة بقرار من رئيس الجامعة للمركز ا  مديريتم تعيين  

 .لمركزوالمالية ل

 (: 15المادة )

ف  أي إشكا  ينشأ م  تطريق هذه التعليمات فا  الحااالت التا  لام يارة فيااا مجلس العمداء  رت  ي

 .التعليماتم  هذه ازءان يصرح نص و

 (: 16المادة )

ما  تنفياذ هاذه  ونلؤومس ومدير المركزهذه التعليمات  هموا   المشك   والمجلسرئيس الجامع   

 .التعليمات


