صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )4002/284تاريخ .4002/44/42
تعليمات مركز اإلرشاد والقياس والتربية الخاصة

صادرة بموجب المادة ( )7من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم ( )77لسنة 4007
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز اإلرشااد االييااو االتربيا الااةا اا عامعا م تا

لسن  ،"6002ايعمل بها اعتبا اًر من إقرارها من معلو العمداء.

المادة ( :)6يكان للكلمات التالي حيثما اردت ا هذه التعليمات المعانا الماةة لها أدنااه ماا لا
تدل اليرين على االف ذلك:
العامعا ا :
الرئي ااو :

المعل ااو

المرك ااز :

المدي اار :

عامع م ت .

رئيو العامع .
:

معلو إدارة مركز اإلرشاد االيياو االتربي الااة .

مركز اإلرشاد االيياو االتربي الااة .

مدير المركز.

المادة ( :)3ينشا اا العامعا مركاز يسامى "مركاز اإلرشااد االييااو االتربيا الااةا " ،ايارتب إداريااً
بالرئيو أا من ينيبه.

المادة ( :)4أهداف المركز:
.1
.6

تيدي الادمات اإلرشاادي االنسساي االتربايا االمهنيا علاى المساتاد الساردا االعمااعا ل لبا
العامع االمعتمع المحلا.

إعداد البرامج االدارات اإلرشادي المتاةة اتنسيذها للمرشدين التربايين اا العامعا ا اا

المعتمع المحلا.

.3

تياادي اتستشااارات للم سسااات االهيئااات ااد اراد يمااا يتعلاام بب ارامج عماال المركااز امعاااتت

.4

تا ير رص التدريب ل لب قس اإلرشاد االتربي الااة ا ماتلف معاتت عمل المركز.

.2

إعداد ات اير اتينين امراعع المياييو اإلرشادي االترباي االنسسي االمهني .

.5
.7

اهتمامه.

تيدي ادمات اإلرشاد ادسرا للمعتمع العامعا االمحلا.

تيدي ادمات اليياو االتشايص لأل راد العاديين الذاا اتحتياعات الااة .

.8

عيااد دارات اارع عماال للعاااملين ماان ذاا اتحتياعااات الااةا ااا العامعا ا ااا المعتمااع

.9

عيد ارع عمل ا بناء اتاتبارات التحةيلي االمياييو الماتلس دعضاء الهيئا التدريساي

.10

مساااعدة أعضاااء هيئ ا التاادريو ااا العامع ا االعاااملين ااا التربي ا االتعلااي ااا المن ي ا ااا

.11

مسا اااعدة أعضا اااء هيئ ا ا التا اادريو ا ااا العامع ا ا علا ااى تحليا اال نتا ااائج ااتبا اااراته التحةا اايلي ،

.16

المحلا ،بالتنسيم مع العهات الماتة .

ا العامع االمعتمع المحلا ،بالتنسيم مع مركز ت اير أداء أعضاء هيئ التدريو.

اكتساب مهارات بناء بناك أسئل للمااد التا يدرسانها.

اتسسيرها.

عيد ارع عمل للعاملين ا مدارو ا ازرة التربي االتعلي االي اع الااص يما يتعلم باضاع

أسئل اتاتبارات اتحليلها اتسسيرها.
مجلس المركز
المااادة ( :)5أ .يشااكل للمركااز معلااو بي ارار ماان ال ارئيو بع اد اتساائناو ب ارأا معلااو العمااداء اعلااى
النحا التالا:

 .1رئيو العامع أا من ينيبه

رئيساً

 .3مدير المركز

عضااً

عضااً

 .6عميد كلي العلا الترباي

 .4عضاااا هيئا تاادريو ماان قس ا اإلرشاااد االتربي ا الااةا ماان ذاا اتاتةاااص االاب ارة،

أحدهما من قس اإلرشاد االتربي الااة  ،ااآلار من قس عل النسو

ب.

1

.5

أحد مديرا التربي االتعلي ا محا ظ الكرك

.2

مدير التنمي اتعتماعي ا محا ظ الكرك

عضااً

مدير ةح محا ظ الكرك

عضااً

.7

يتالى المعلو الةالحيات التالي :

.1
.6

رس السياس العام للمركز.

دع رسال المركز لتحييم أهدا ه.

.3

مناقش ااقرار الا

.5

إقرار التيرير السناا للمركز ار عه إلى رئيو العامع .

.4

عضااً

االبرامج السناي للمركز امتابع تنسيذها.

العمل على ت مين الماةةات المالي االكاادر البشري الالزم .

( )1مت تعديل نص املادة مبوجب قرار جملس العمداء رقم ( )9002/735تاريخ .9002/10/13

المادة (:)2

يتااالى إدارة المركااز ماادير ياتاااره ال ارئيو ماان أحااد أعضاااء الهيئ ا التدريسااي ماان حمل ا درع ا

أ.

الدكتاراه لمدة سنتين قابل للتعديد.
يتالى المدير المها التالي :

ب.
.1
.6
.3

المس الي عن ش ان المركز اإلداري االمالي االسني ا ياً لياانين العامع اأنظمتها.
اقتراح ا

ابرامج عمل المركز اعرضها على المعلو إلقرارها.

متابع تنسيذ ا

المركز السني االمتعلي باإلرشاد االيياو االتربي الااة .

.4

إةدار التيارير االنشرات عن أعمال المركز انشا اته.

.2

اتتةال االتنسيم مع كا العهات داال العامع ااارعها ذات العالق ب عمال المركز.

.8

أا مها أارد يكلف بها من الرئيو.

.5
.7

إعراء تييي سناا دعمال المركز اعرضها على المعلو.
التاقيع مع رئيو العامع على الشهادات الةادرة عن المركز.

المادة ( :)7تسرا على العاملين ا المركز أنظم العامع اتعليماتها.
المااادة ( :)8يعاااز للمركااز ماانا الشااهادات للمشاااركين ااا الاادارات اارع العماال التااا يعياادها المركااز
ا م ادنظم المعمال بها ا العامع .

المادة ( :)9أ .تتﻜﻭﻥ ﺇيﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍلةنﺩﻭﻕ مﻥ:
 .1ﺭسﻭﻡ ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍلتا يعيﺩها ﺍلمﺭكز.

 .6ﺍلتبﺭعاﺕ ﻭﺍلهباﺕ ﺍلتا يﻭﺍ ﻕ عليها ﺍلمعلﺱ.
 .3ﺭيع ﺍلاﺩماﺕ ﻭﺍتستشاﺭﺍﺕ ﺍلتا ييﺩمها ﺍلمﺭكز.
 .4ﺃي مﻭﺍﺭﺩ ﺃاﺭﻯ يﻭﺍ ﻕ عليها ﺍلمعلﺱ.

ب .تاادع إيارادات المركاز اا حسااب يسامى " أماناات مركاز اإلرشااد االييااو االتربيا الااةا "
ايت اإلنسام منه ا ياً للنظا المالا المعمال به ا العامع .

يحال الا ر المتحيم نتيع أعمال المركاز اا نهايا كال عاا إلاى إياراد العامعا اتارد ضامن
ج.
ّ
ماازنا العامعا للعااا الميبال ،كماا تج ااا العامعا الاساارة الناتعا عان أعماال المركااز اا نهايا
العا بتاةيص قيم الاسارة ضمن نسيات ماازن العامع للعا التالا لعا الاسارة إل سائها.

المادة ( :)10يبت معلو العمداء ا أا مسائل ل يرد عليها نص ا هذه التعليمات.

( )9مت تعديل نص املادة مبوجب قرار جملس العمداء رقم ( )9013/64تاريخ .9013/1/92

2

