
 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

 تعليمات مركز الحاسوب في جامعة مؤتة
  ٢٠٠٣لسنة  ) ٣٧( جامعة مؤتة رقم من نظام المراكز العلمية في ) ٧(بمقتضى المادة صادرة 

  

 :  ١ المادة 

،  "٢٠٠٨تعليمات مركز الحاسوب في جامعة مؤتـة لـسنة          "تسمى هذه التعليمات    

  ٢٩/٧/٢٠٠٨ويعمل بها اعتبارا من 

 :  ٢ دة الما

 أدناهيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها             

  :ما لم تدل  القرينة على غير ذلك

  جامعة مؤتة :     الجامعة

  رئيس الجامعة :      الرئيس

  مركز الحاسوب في الجامعة :      المركز

  مجلس المركز :     المجلس

  مدير المركز:      المدير 

 . الخدمات التي يقدمها المركز :    الخدمات

 :  ٣ المادة 

 . يعد المركز وحدة من وحدات الجامعة ويرتبط إداريا بالرئيس 

  مهام المركز

 :  ٤ المادة 

  . تقديم خدمات الحاسوب لطلبة الجامعة والعاملين فيها . ١

عمل على حوسبة األعمال واإلجـراءات اإلداريـة فـي مختلـف كليـات              ال. ٢

  .ودوائرالجامعة
   . تنفيذ البرامج التدريبية في المجاالت المختلفة الستعماالت الحاسوب. ٣

تقديم االستشارات و الخدمات في مجال اسـتخدامات الحاسـوب للمؤسـسات            . ٤

العامة والخاصة  وتنظيم هذه الخدمات وإدارتها  وتنفيذها ومتابعتها مقابل أجـور             

 . المركز الفنية ودراساتهيحددها الرئيس على أن ال  يتعارض ذلك مع أعمال 



 
 لشؤون القانونيةدائرة ا/جامعة مؤتة

  .متابعة تحديث البرمجيات وتراخيصها. ٥

متابعة تطوير البرمجيات المنتجة في الجامعة لمواكبة االحتياجات وتسويق ما          . ٦

 . يمكن تسويقه من هذه البرمجيات

دراسة طلبات شطب معدات تكنولوجيا المعلومات والتنسيب بـذلك للجهـات           . ٧

 .صاحبة الصالحية

 . على شبكة الحاسوب ) Security(عة أمور األمن متاب. ٨

دراسة عقود الصيانة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت والتنـسيب          . ٩

 . بتجديدها أو وقفها للجهات صاحبة الصالحية

دراسة االشتراكات الداخلية لسكن أعضاء هيئة التدريس بـشبكة االنترنـت           . ١٠

 . يةوالتنسيب للجهات صاحبة الصالح

تحديد البرمجيات والمعدات الالزمة للمحافظة على سعة االنترنت المتـوفرة          . ١١

 . في الجامعة واستغاللها بالشكل األمثل

تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس تكنولوجيا المعلومات والتعليم االلكتروني         . ١٢

 . ذات الصلة

 . القيام بأية مهام أخرى  بتكليف من الرئيس. ١٣

 :  ٥ المادة 

ويشكل من سبعة أشخاص يعيـنهم  ) مجلس المركز(يكون للمركز مجلس يسمى    . أ

الرئيس بعد االستئناس برأي مجلس العمداء  لمدة سنتين قابله للتجديـد ويـسمي              

  .الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس

يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه قانونياَ بحـضور            . ب

 . أغلبية أعضائه

 :  ٦ المادة 

  :يتولى المجلس الصالحيات التالية 

  .مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس. ١

  .تقديم االقتراحات وخطط عمل المركز. ٢
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إبداء الرأي في المواضيع  األخرى التي لها صـله بمهـام  المركـز والتـي                 . ٣

 .يعرضها عليه المدير

 :  ٧ المادة 

  .  لمدة سنتين قابله للتجديدللمركز مدير يعينه رئيس الجامعة

يتولى المدير مسؤولية إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمـل فيـه              . أ

 : ويقوم على وجه الخصوص بما يلي

  .اقتراح برامج عمل المركز . ١

  . إعداد مشروع موازنة المركز وعرضه على المجلس . ٢

 .أية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس . ٣

 :  ٨ دة الما

  -:يتولى القيام بأعمال المركز 

  . موظفون من ذوي االختصاص في التحليل والبرمجة وأعمال التشغيل. ١

أعضاء من هيئة التدريس ومن مساعدي البحث والتدريس ومن المحاضـرين           . ٢

  . المتفرغين الذين يكلفون بالعمل في المركز بصوره مستمرة أو بعمل جزئي

أخرى من خارج الجامعة يرى المركـز حاجـة  إلـى             أية كفاءات وخبرات      . ٣

 .  التعاقد معها جزئياَ أو كلياَ

 :  ٩ المادة 

يقوم المركز من أجل تحقيق أهدافه بمهام وأعمال مختلفة يحددها المجلس ويوافق            

  .عليها الرئيس في ضوء احتياجات الجامعة والمجتمع األردني 

 :  ١٠ المادة 

لجامعة ودوائرها وفق توصيات يقترحهـا المجلـس        يقدم المركز خدماته لكليات ا    

 .ويوافق عليها الرئيس 

 :  ١١ المادة 

تخضع أعمال وإجراءات المركز والتعيينات فيـه لقـانون الجامعـة وأنظمتهـا             

 .والتعليمات الصادرة بمقتضاها
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 :  ١٢ المادة 

 .تلغي هذه التعليمات تعليمات مركز الحاسوب في الجامعة

 :  ١٣ المادة 

 . الجامعة ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات رئيس 

  
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 


