تعليمات المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي
صادرة بمقتضى المادة (  )٦من قانون الجامعات األردنية والمواد (  ) 8،3من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات" تعليمات المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي "ويعمل بها اعتبا اًر من .1111/4/8

الم ادة ( :)2يك ون للكلم ات والعب ارات التالي حيثم ا وردت ف ي ه ذه التعليم ات المع اني المصصص له ا
أدناه ،ما لم تدل القرين على صالف ذلك:

الجامع :

جامع مؤت .

المجلس األعلى:

المجلس األعلى للمعهد.

المجلس:

مجلس إدارة المعهد.

المدير:

مدير المعهد.

المعهد:

الرئيس:

الصندوق:

المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي.

رئيس الجامع .

صندوق المعهد.

المادة ( :)3ينشأ في جامع مؤت معهد يسمى" المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي "ويرتبط إدارياً بالرئيس.
المادة ( :)4يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي:
أ .رف كف اةة المتط وعين والع املين ف ي التأهي ل المجتمع ي وزي ادة صب راتهم ،وذل ك م ن ص الل عق د
دورات تدريبي متعددة ومتنوع في ذلك المجال.

ب .إنشاة" قاعدة مصادر معلومات" في فلسف ومنهجيات التأهيل المجتمعي المتعددة ،وفي مصتلف
أنواع التجارب والبرامج في هذا المجال دولياً واقليمياً ووطنياً.

ج .تنمي المجتمعات المحلي ومساعدتها في احتضان األش صا

ذوي االحتياج ات الصاص وتق ديم

الصدمات التأهيلي المناسب لهم والعمل على تأكيد حقهم في فر

الحياة المصتلف .

د .إع داد ب رامج التثقي ف والتوعي المجتمعي وم ن ض منها الب رامج الق ادرة عل ى تنمي االتجاه ات
االيجابي نحو اإلعاق .

ه .عق د ن دوات علمي وورش عم ل لتب ادل األراة ح ول التأهي ل المجتمع ي ولبح
المفهوم ولتقييم التجارب والبرامج المصتلف في هذا المجال.

و .إجراة الدراسات والبحو ودعمها في مجال التأهيل المجتمعي بكاف أبعاده.

منهجي ات ه ذا

ز .التنسيق م الجهات المعني في الداصل أو الصارج لضمان استم ارري المعهد ولتمكينه من تحقيق
أهدافه.
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الم ادة ( :)5يك ون للمعه د مجل س أعل ى برئاس س عادة رئ يس مجل س إدارة ش رك من اجم الفوس فات
األردني وعضوي رئ يس مجل س إدارة ش رك البوت اس العربي وس عادة الع ين هيف اة النج ار
وعطوف األستاذ الدكتور رئيس جامع مؤت  ،وعطوف أمين عام و ازرة التنمي االجتماعي ،
وعطوف أم ين ع ام و ازرة التربي والتعل يم وس عادة أم ين ع ام المجل س األعل ى لش ؤون
األشصا المعوقين وعطوف محافظ الكرك ،وعطوف مدير ع ام الت دريب المهن ي وس عادة
الم ادة بموج ب ق رار مجل س العم داة رق م
المهن دس هاش م المج الي ( ت م تع ديل ن
 2014/101تاريخ )2014/3/11
المادة ( :)1يتولى المجلس األعلى للمعهد الصالحيات التالي :
 .1رسم السياسات العام للمعهد

 .2تحديد أولويات العمل في المعهد بما يتناسب م األهداف الوطني للتأهيل المجتمعي.

 .3دعم المعهد وتأمين جمي الوسائل المؤدي إلى تمكينه من أداة رسالته وتحقيق أهدافه.
 .4تأمين الموارد المالي للمعهد.

 .5إقرار موازن المعهد والحساب الصتامي له.
 .1مناقش صط عمل المجلس واقرارها.
المادة (:)1

أ .يش كل للمعه د مجل س إدارة برئاس رئ يس الجامع وعض وي عمي د كلي العل وم التربوي وم دير
مرك ز الحاس وب ورئ يس قس م عل م االجتم اع وم دير المرك ز الص حي ف ي الجامع وم دير برن امج
التأهيل المجتمعي لمحافظات الجنوب ومدير إدارة المشاري في مكتب سمو األمي ر رع د ب ن زي د
واثنت ين م ن ذوات الصب رة واالصتص ا

يصتارهم ا رئ يس الجامع م ن داص ل الجامع أو صارجه ا

ولمدة عامين.

أمينا للسر.
نائبا للرئيس و ً
ب .ينتصب المجلس من بين أعضائه ً

المادة ( :)8يتولى المجلس الصالحيات التالي :

 .1تنفي ذ السياس ي العام للمعه د وف ق الصط الت ي يرس مها ل ه المجل س األعل ى بم ا يكف ل تحقي ق
أهداف المعهد.

 .2مناقش صط عمل المعهد التي يعدها المدير ويرفعها إلى المجلس األعلى.
 .3توفير كاف الوسائل التي تساهم في دعم المعهد وتمكنه من القيام بمهامه

 .4مناقش الموازن السنوي للمعهد والحساب الصتامي له ورفعها إلى المجلس العلى إلقرارها.
 .5النظر في أي أمور تتعلق بالمعهد يعرضها عليه الرئيس.

2

المادة (:)1

أ .يعين للمعهد مدير من ذوي الصبرة واالصتصا

بقرار من الرئيس.

ب .يمارس المدير الصالحيات التالي :

 .1تنفيذ ق اررات المجلس واتصاذ اإلجراةات الالزم من أجل ذلك.
 .2اقتراح برامج عمل وصطط المعهد ورفعها إلى المجلس.
 .3تنظيم وادارة المعهد حسب التعليمات المعمول بها.

 .4إصدار النشرات والمطبوعات المتعلق بأهداف المعهد ونشاطاته.
 .5التنسيب إلى الرئيس بمقدار المكافآت والرسوم التي يقررها المعهد.

 .1إعداد مشروع الموازن والحساب الصتامي للمعهد ورفعها إلى المجلس.
 .1التنسيب للرئيس بتكليف الصبراة والمدرسين بالعمل الجزئي.

 .8التنسيب إلى المجلس بمقدار الرسوم واألجور التي يتقاضاها المعهد لق اة ال دورات والن دوات الت ي
يعقدها للغير.

 .1أي مهام وواجبات أصرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
المادة ( :)10يجوز للمعهد منح الشهادات والدرجات العلمي وفق األنظم المعمول بها في الجامع .
المادة ( :)11يعين العاملون في المعهد وفقًا لألنظم والتعليمات المعمول بها في الجامع .
المادة (:)12
تتﻜﻭﻥ ﺇيﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍلصنﺩﻭﻕ مﻥ:
ﺭسﻭﻡ ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتي يعقﺩها ﺍلمعهﺩ.
ﺍلتبﺭعاﺕ ﻭﺍلهباﺕ ﺍلتي يﻭﺍفﻕ عليها ﺍلمجلﺱ.
ﺭي ﺍالستشاﺭﺍﺕ ﻭﺍلصﺩماﺕ ﺍلتي يقﺩمها ﺍلمعهﺩ.
ﺃي مﻭﺍﺭﺩ أصرى يﻭﺍفﻕ عليها ﺍلمجلﺱ ﺍالعلى
تودع إيرادات المركز في حساب يسمى " أمانات المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي " ويتم اإلنف اق من ه
وفقاً للنظام المالي المعمول به في الجامع .
يح ول ال وفر المتحق ق نتيج أعم ال المرك ز ف ي نهاي ك ل ع ام إل ى إي راد الجامع وت رد ض من موازن
الجامع للعام المقبل ،كم ا تغط ي الجامع الصس ارة الناتج ع ن أعم ال المرك ز ف ي نهاي
الع ام بتصص ي قيم الصس ارة ض من نفق ات موازن الجامع للع ام الت الي لع ام الصس ارة
إلطفائها ( .ت م تع ديل ن الم ادة بموج ب ق رار مجل س العم داة رق م ( )2013/48ت اريخ
).2013/1/21
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المادة ( :)13يتم الصرف م ن الص ندوق بتنس يب م ن الم دير وق رار م ن ال رئيس حس ب األص ول المالي

المتبع في الجامع .

المادة ( :)14يبت المجلس في أي أمور تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات أو لم يرد ن
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عليها.

