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المادة ( :)0تسمى ىذه التعليمات "تعليمات مركز احلاسوب يف جامعة عجلون الوطنية لسنة  ،2012ويعمل هبا
اعتبارا من تاريخ اقرارىا.

المادة ( :)6يكون للكلمات االتية حيثما وردت يف ىذه التعليمات ادلعاين ادلخصصة ذلا أدناه ما مل تدل القرينة على
غري ذلك:
اجلامعة:
ادلركز:
الرئيس:
اجمللس:
ادلدير:
اخلدمات:

جامعة عجلون الوطنية
مركز احلاسوب
رئيس اجلامعة
رللس ادلركز
مدير ادلركز
اخلدمات اليت يقدمها ادلركز

المادة ( :)3ادلركز دائرة من دوائر اجلامعة ،ويرتبط بالرئيس او من يفوضو.
المادة ( :)4يهدف ادلركز إىل حتقيق األىداف:

أ -تقدمي اخلدمات احلاسوبية ادلمكنة الالزمة لطلبة اجلامعة وذلك من خالل توفري األجهزة والربامج والشبكات
ولوازم التشغيل ادلختلفة.
ب -تقدمي اخلدمات احلاسوبية ادلمكنة ألعضاء ىيئة التدريس والباحثني ،وادلوظفني يف اجلامعة.
ج -تقدمي اخلدمات اخلاصة بإدخال احلاسوب يف العملية اإلدارية يف كليات اجلامعة ومراكزىا ودوائرىا.
د -توفري فرص التدريب على تطبيقات احلاسوب واستعماالتو ألفراد داخل اجلامعة وخارجها وحسب التعليمات
التنفيذية دلركز االستشارات وخدمة اجملتمع يف اجلامعة.
ه -تقدمي االستشارات واخلدمات العامة باستخدام احلاسوب للمؤسسات العامة واخلاصة وتنظيم ىذه اخلدمات
وإدارهتا وتنفيذىا ومتابعتها وحتدد األجور وفقا لتعليمات مركز االستشارات وخدمة اجملتمع يف اجلامعة.
و -تنفيذ االتفاقيات ومتابعة عقود الصيانة والرخص الربرلية ادلوقعة بني اجلامعة والشركات ادلختلفة يف رلال
االجهزة والربرليات.
ز -ادلشاركة يف العطاءات اخلاصة باألجهزة وبررليات احلاسوب وفقا لألنظمة والتعليمات الناظمة يف اجلامعة.

المادة ( :)5يشكل رللس العمداء يف بداية كل عام دراسي رللسا للمركز من مخسة أعضاء دلدة عام قابلة للتجديد
وعلى النحو اآليت:
 رئيسا للمجلس /عضو ىيئة تدريس من ذوي االختصاصات ذات العالقة بعمل ادلركز. ادلدير  /عضوا. -ثالثة من أعضاء اذليئة التدريسية و/أو اذليئة االدارية  /أعضاء.

المادة ( :)6يتوىل اجمللس الصالحيات وادلهمات اآلتية:
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أ -مناقشة وإقرار التقارير السنوية والتقارير األخرى عن ادلركز ونشاطاتو.
ب -مناقشة موازنة ادلركز ورفعها إىل الرئيس.
ج -تقدمي االقرتاحات وإقرار خطط عمل ادلركز.
د -إبداء الرأي يف ادلواضيع األخرى اليت ذلا صلة بأىداف ادلركز واليت يعرضها عليو ادلدير.
ه -رفع تقارير كل ستة اشهر عن اعمال ادلركز اىل الرئيس.
و -اي امور اخرى يعرضها رئيس اجمللس.

المادة ( :)7يتوىل رئيس اجمللس الصالحيات ادلخولة اليو مبوجب ىذه التعليمات وميارس ادلهمات االتية:
أ -رئاسة اجتماعات اجمللس.
ب -توفري االحتياجات الالزمة لتمكني ادلركز للقيام مبهامو.
ج -الدعوة لعقد اجتماعات اجمللس.
د -رفع تقارير اجمللس ادلقرة من قبل اجمللس اىل الرئيس.

المادة ( :)8للمركز مدير يعينو رئيس اجلامعة ويتوىل ادلسؤوليات االتية:
أ -إدارة شؤون ادلركز مبا يضمن حسن سري العمل فيو ووفقا لقانون اجلامعات األردنية وأنظمة وتعليمات اجلامعة.
ب -متابعة العمل اليومي للمركز.
ج -رفع تقارير كل ستة شهور للمجلس.
د -اقرتاح برامج عمل ادلركز.
ه -اعداد موازنة ادلركز وتقدميها للمجلس.
و -رفع تقرير سنوي إىل اجمللس عن نشاطات ادلركز وإجنازاتو.
ز -أية أمور أخرى يكلفو هبا رئيس اجمللس.
المادة ( :)9يتوىل القيام بأعمال ادلركز:

أ -موظفون من ذوي االختصاص يف التحليل والربرلة والشبكات وأعمال التشغيل.
ب -أعضاء ىيئة التدريس ومساعد و البحث والتدريس واحملاضرون ادلتفرغون الذين يكلفون بالعمل يف ادلركز
بصورة مستمرة أو بعمل جزئي.
ج -أية كفاءات وخربات أخرى من خارج اجلامعة يرى ادلركز حاجة إىل التعاقد معها جزئيا أو كليا.

المادة ( :)01جيتمع اجمللس كل شهرين مرة أو كلما دعت احلاجة لذلك.

المادة ( :)00الرئيس ورئيس اجمللس وادلدير مسؤولون عن تنفيذه ىذه التعليمات.
المادة ( :)06يبت الرئيس يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص.
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