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التعليمات التنفيذية لمركز ريادة األعمال

الريادة سمة تميز

التعليمات التنفيذية لمركز ريادة األعمال
جامعة مؤته
الصادرة بموجب ( )7من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم ( )37لسنة 2003
المادة (:)1
تسمى ذممال عليماتىممعل متماتىممعل مركممر ادممعألع عل ىممع ) فم اعممم مؤتم ودمىممب ا ممع ع يًممعاع مم
تعادخ عقرعاذع م مجاس علمىدعء.
المادة (:)2
دكون لاكاىعل وعلمًعاعل عليعلت حتنىع واألل ف ذال عليماتىعل علىممعي علموعاألع زاعء كمب من مع ممع
لم دد علستعق ا غتر ذلك:
الجامعة :اعمم مؤت
الرئيس :ائتس علجعمم
مجلس العمداء :مجاس ىدعء علجعمم
التعليمات :عليماتىعل علينفتاد لىركر ادعألع عل ىع
المركز :ادعألع عل ىع .
الهيئة :عل تئ عالسيشعاد لاىركر.
اللجنة :علاجن عإلشرعفت لاىركر.
فريق العمل :فردق علمىب علىشرف ا علىركر.
المدير :ضو ذتئ عليدادس علىنعط اه زألعاع علىركر.
الممول :علج

علي تقدم عليىودب لاىركر.

الحساب  :حسعب عدرعألعل ويفقعل علىركر.

المادة (:)3
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الريادة سمة تميز

أ-

التعليمات التنفيذية لمركز ريادة األعمال

دنشأ ف علجعمم مركرع دسى مركر ادعألع عل ىع ودرتًط أألعادع ومعلتع امعلرئتس أو مم
دنتًه.

ب -دنعط اعلىركر على عم عليعلت :
 نشر الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. إنشاء حاضنات أعمال ومشاريع صغيرة تدعم خلق فرص عمل وتطور ممارسةاالعمال.
 تمكين أفراد المجتمع من إنشاء وإدارة المشروعات الريادية بالتعاون مع الجهات ذاتالعالقة.
 بناء ودعم قدرات الرياديين عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة. تنمية ثقافة المخاطرة والمهارات وبناء القدرات لتطوير األفكار واألعمال وخطط العملواالبتكار واإلبداع.
 تعزيز مفاهيم التواصل وتنمية الوعي لدى المجتمع المحلي بمفاهيم الريادية وابتكارالمشاريع بالتعاون مع أطراف الحاكمية المجتمعية.
 مساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. تامين التمويل والدعم المالي الالزم. إنتاج البحوث والدراسات التطبيقية وإنشاء قاعدة بيانات في مجال ريادة األعمال.ج -تنحصر شروط االستفادة من برامج المركز بالشروط االتية:
• أن تكون الفكرة الريادية متوائمة مع الحاجات السوقية الملحة.
• وجود فكرة مشروع ريادية ناجحة ،قابلة للتطبيق ومربحة قابلة للتوسع المستقبلي وذلك
من خالل تقديم األدلة على تحقيق ذلك.
• أن تكون الفكرة الريادية ذات منفعة شخصية ،اجتماعية أو بيئية.
• أن يكون المستفيد أحد أعضاء جامعة مؤتة أو المجتمعات المحيطة بها.
• تقديم المستهدفين مايثبت التزاماتهم نحو مشاريعهم بهدف ضمان استداماتها مستقبليا.

جامعة مؤتة
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التعليمات التنفيذية لمركز ريادة األعمال

المادة (:)4
أ-

دكون لاىركر ذتئ تيشكب انعء ام قمرعا مم علمرئتس لىمدع سمنيت قعاام لايجددمد وتيكمون
عل تئ م :
ائتسع

 -علسيعذ علدكيوا ائتس علجعمم

يعئًع لارئتس

 يعئب علرئتس لاشؤون علكعألدىت وعلىرعكر علمىات يعئب علرئتس لاشؤون عإلألعاد وخدم علىجيىع-

ضوع
ضوع

ىتد كات دخيعال علرئتس

 ضعاط عاتًعط م عحدى علكاتعل ذعل علمالقضوع

اعلردعألع دخيعال علرئتس
 -مددر علىركر

ضوع

 -سكرتتر علاجن

مقراع

ب -تيول عل تئ علصالحتعل عليعلت :
 منعقش علخط عإلسيرعتتجت علماتع لاىركر وعلىوعفق -منعقش موعاي علىركر وعلىصعألق

ات ع.

ات ع.

 ألاعس علىقيرحعل علي تد م ىب علىركر وعتخعذ علقرعاعل علىنعسً اشأي ع. منعقش عليقردر علخيعم ل ىع علىركر. زقرعا تقعادر علألعء لاىركر. عقيرعح عليمددالل ا تماتىعل علىركر.المادة (:)5
أ-

دكون لاىركر لجن زشرعفت تيشكب انعء ام قمرعا مم علمرئتس ولىمدع سمن قعاام لايجددمد
وتيكون م :
 يعئب علرئتس لاشؤون علكعألدىت وعلىرعكر علمىات-

ىتد كات عل ىع

-

ىتد كات م عحدى كاتعل علجعمم ذعل علمالق
اعلردعألع دخيعال علرئتس

جامعة مؤتة
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الريادة سمة تميز

 -مىثب

عحدى مؤسسعل علقطعع علحكوم

ضوع

 -مىثب

عحدى مؤسسعل علىجيىع علىحا علردعألد

ضوع

 -مىثب

عحد علىرعكر علردعألد علوطنت

ضوع

 -مددر علىركر

ضوع

 -مددر وحدع علشؤون علىعلت ف علجعمم عو م دنتًه

ضوع
مقراع

 سكرتتر علاجنب -تنعط اعلاجن علىسئولتعل عليعلت :
 وضع علخطوط علمعم لاخط عإلسيرعتتجت لاىركر وتقددى ع لا تئ . وضع مقيرحعل وضوعاط ىب علىركر وتقددى ع لا تئ . -أ دعأل موعاي علىركر وافم ع لا تئ .

 عقيرعح علىؤتىرعل وعلندوعل وعلواش وعليشط ذعل علصا امىب علىركر. ألاعس عحيتعاعل علىركر م علىوعاأل علىعألد وعلًشرد .المادة (:)6
أ-

دكون لاىركر فردمق ىمب ديشمكب اعلينسمتب مم ائمتس علاجنم واقمرعا مم علمرئتس ولىمدع
سن قعاا لايجددد وديكون م :
 مددر علىركر -ضًعط عاتًعط

ائتسع
كاتعل علجعمم ذعل علمالق اعلردعألع

أ ضعء

 -اعحثت عثنت

أ ضعء

 -سكرتتر علفردق

مقراع

ب -دنعط افردق علمىب علىسئولتعل عليعلت :
 وضع علىحعوا عليفصتات لاخط عإلسميرعتتجت لاىركمر واسمم ستعسم علىركمر وتقمددى علاجن .
 وضع علىحعوا عليفصتات لاخط عليشغتات لاىركر وتقدم ع لاجن . تنفتا انوأل علخطيت عالسيرعتتجت وعليشغتات . وضع علت محدألع لد م علىشعادع علردعألد . تنفتا قد علىؤتىرعل وعلندوعل وعلواش وعليشط وعلداعسعل. ميعام أ ىع علىركر. ز دعأل عليقردر علسنوي لاىركر.جامعة مؤتة
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المادة (:)7
ديول مددر علىركر مسؤلت زألعاع علىركر اىع دضمى حسم سمتر علمىمب فتمه وفقمع لقموعيت علجعممم
وأيظىي ع وتماتىعت ع وديول على عم عليعلت :
 -1تنظتم أ ىع علىركر وزألعاته.
 -2عقيرعح خطط وارعمج ىب علىركر وافم ع لاجن .
 -3وضمع علخطموط علمعمم لىوعايم علىركمر وتقمددى ع لاجنم إل مدعألذع اصمواع ي عئتم لرفم ممع
لا تئ لاىصعألق

ات ع.
أ ىع علىركمر ويشمعطعته فم ي عدم كمب معم لىنعقشمي ع مم علاجنم

 -4تقددم تقردر سنوي
وعل تئ .

 -5عليوصت اأسىعء منفاي أيشط علىركر وافم ع لفردق علمىب.
 -6زصدعا علنشرعل

أ ىع علىركر ويشعطعته علىخياف .

 -7عالتصع وعلينستق مع كعف علج عل ألعخب علجعمم وخعاا ع ذعل علمالقم اأ ىمع علىركمر
وفق أيظى وتماتىعل علجعمم .
 -8عد م عم وصالحتعل أخرى دكاف ا ع.
المادة (:)8
دجمموا تكاتممف عي م م علمممعمات ف م علجعمممم أو خعاا ممع لاقتممعم اعلداعسممعل وعلممدواعل وعلًممرعمج
عليدادًت م وعالشممرعف ا م علىممؤتىرعل وعلنممدوعل وواش علمىممب وتصممرف ل ممم مكعفممأع معلت م وفقممع
لأليظى علىمىو ا ع ف علجعمم .
المادة (:)9
أ-

دنشأ لاىركر حسعب دسى حسعب "مركمر ادمعألع عال ىمع " فم حسمعاعل علجعممم تموألع
فته زدرعألعل علىركر ودصرف منه يفقعته اعاليسجعم مع أذدعفمه وفقمع لأليظىم علىمىمو ا مع
ف علجعمم .

ب -تيكون زدرعألعل علىركر م :
 مسعذى علجعمم ف موعاي علىركر. علد م علخعاا . عليًر عل عو عل ًعل. -ادع علدواعل وعلًرعمج وعالسيشعاعل وعلداعسعل وعلىشعادع علردعألد .

جامعة مؤتة
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وعئد عسيثىعا أموع علىركر.

 زده موعاأل أخرى.ج -دمميم علصممرف مم علحسممعب اقممرعا مم علمرئتس واينسممتب م م مممددر علىركممر وفقممع لأليظى م
علىمىو ا ع ف علجعمم .
أل -تشممكب لجن م لالشممرعف ا م علحسممعب م م ائممتس عل تئ م ائتسممع و ضممود كممب م م مممددر
علىركر ومددر وحدع علشؤون علىعلت ف علجعمم .
ل -ديم عليوقتع ا علشتكعل وعلحموعالل وعوعممر علمدفع وعال يىمعألعل علىسميندد حسمب قتىي مع
وفقممع ليماتىممعل عليوقتممع ا م علشممتكعل وعوعمممر علممدفع وعال يىممعألعل علىسمميندد وعلحمموعالل
علىعلت علىمىو ا ع ف علجعمم .
المادة (:)10
تخصص موعاي علىركر ليغطت عليكعلتف عليعلت :
أ-

أل م وتىودب علىشعادع علردعألد .

ب -تىودب علاحعث وعلداعسعل علي تخدم علىركر.
ج -أل م علىؤتىرعل وعلندوعل وواش علمىب علي تخدم أذدعف علىركر.
أل -أل م علًرعمج عليدادًت علي تخدم أذدعف علىركر.
ل -أل م عليج ترعل علًحثت علي دحيعا ع ىب علىركر.
و -علىصروفعل عليشغتات وعإلألعاد علالام ليستتر أ ىع علىركر.
المادة (:)11
دنشممأ ف م علىركممر حعضممن أ ىممع تسممى "حعضممن مؤت م لأل ىممع " تيممول م ى م عالشممرعف ا م
عحيضعن علىشعادع علردعألد وعليعام لاىركر.
المادة (:)12
تيعاع شمً علشؤون علىعلت ف علىركر مع وحدع علشؤون علىعلت ف علجعمم حسعب علىركمر وكعفم
عالموا علىعلت لاىركر.
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المادة (:)13
تًممدأ علسممن علىعلت م لحسممعب علىركممر ف م علتمموم علو مم ش م ر كممعيون علثممعي وتني م ان عدم ش م ر
كعيون عالو م علسن ذعت ع  ،أمع علسن علىعلت علول فيًدأ م تمعادخ يفمعذ ذمال عليماتىمعل وتني م
ف ي عد علسن يفس ع.
المادة (:)14
تجيىع عل تئ أو علاجن ثالث مرعل ام علقمب فم علسمن أو كاىمع أل مج علحعام ودكمون عالايىمعع
قعيويتمع امممد عكيىممع علنصممعب ام أن دكممون مم اتممن م علممرئتس أو يعئًممه وتكممون قممرعاعل عل تئم أو
علاجن م اأغاًت م أصمموعل علحعضممرد وف م حممع تسممعوي علصمموعل تممرا كف م علجعيممب علمماي فتممه
علرئتس أو يعئًه.
المادة (:)15
لىجامس علمىممدعء امممد علحصمو

ام موعفقم علمرئتس أن دقمموم اإلغممعء علىركمر وحممب عل تئم وعلاجنم

وتصفت حسعب علىركر ودؤ االك علحسعب علىيماق اه ومىياكعل وعصو علىركر عل علجعمم .
المادة (:)16
تؤم علجعمم علىكعن علىنعسب وعلىكعتب وتأثتث ع وعالميتمعاعل علخمرى لاممعمات فم علىركمر وفقمع
لأليظى علىمىو ا ع ف علجعمم .
المادة (:)17
ديم تخصتص سافه معلت حسب علىقيض امد عخما علىوعفقم حسمب عالصمو ليسمتر ع ىمع علىركمر
ف حعالل علضرواع ا عن ديم تسدددذع وفقع لانظعم علىعل ف علجعمم .
المادة (:)18
ديم تىودب أيشط علىركر ومجعالل ىاه امد عسيكىع تقتتى ع وأ ىعل ع م قًب فردمق علمىمب وفمق
موعاي علىركر وطًقع لمقوأل تًرم مع علطرعف علىشعاك وفقع لأليظى علىمىو ا ع ف علجعمم .
المادة (:)19
ديم تمتت مددرع لاىركر اقرعا مم ائمتس علجعممم مم ع ضمعء عل تئم عليدادسمت فم علجعممم مم
ذوي علمالق اىجع علردعألع ودكون مسئوال
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المادة (:)20
دًج مجاس علمىدعء ف أي زشكع دنشمأ م تطًتمق ذمال عليماتىمعل فم علحمعالل عليم لمم دمرأل فت مع
يص ودصً ارءع م ذال عليماتىعل.
المادة (:)21
م

ائتس علجعممم وعلاجمعن علىخيافم وعلىشمكا اىوامب ذمال عليماتىمعل وممددر علىركمر مسمئولت
تنفتا ذال عليماتىعل.
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