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المادة ( :)0تسمى ىذه التعليمات ( تعليمات مركز االستشارات وخدمة اجملتمع يف (جامعة عجلون الوطنية) لسنة  ،2012ويعمل
هبا من تاريخ إقرارىا.
المادة ( :)6يكون للكلمات اآلتية 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 االستشارات وخدمة اجملتمع يف جامعة عجلون الوطنية.
رئيس اجمللس.
رللس ادلركز.
مدير ادلركز.
الدراسات واالستشارات والدورات والورش واخلدمات الفنية وما شاهبها اليت يقدمها ادلركز.

المـ ـ ـادة ( :)3ادلركز دائرة من دوائر اجلامعة ويرتبط بالرئيس أو من يفوضو.

المادة ( :)4يهدف ادلركز إىل استثمار قدرات اجلامعة يف اجملاالت العلمية والبحثية على ادلستويات الوطنية والدولية وتنمية مهارات
العاملني يف اجلامعة .كما يهدف إىل توثيق عالقات اجلامعة مع ادلؤسسات التدريبية والعلمية واالستشارية ادلختلفة.
الم ـ ـ ـادة ( :)5ديارس ادلركز ادلهمات اآلتية:

أ -تقدمي خدمات استشارية ضمن قدرات اجلامعة وإجراء حبوث ودراسات للمؤسسات العاملة يف أي من القطاعني العام و
اخلاص من داخل ادلملكة أو خارجها وكذلك تنظيم ىذه اخلدمات وإدارهتا وتنفيذىا.
ب -توثيق العالقات مع اجملتمع احمللي أو العريب أو الدويل لنشر أىداف ورسالة اجلامعة.
ج -إصدار النشرات ذات العالقة بعمل ادلركز وتوثيقها.
د -عقد الدورات والربامج والورش التدريبية اليت تدخل ضمن أىدافو.
ه -متابعة تنفيذ االتفاقيات ادلعقودة بني اجلامعة وادلؤسسات األخرى واليت تقع ضمن مهماتو.
و -إنشاء قاعدة بيانات للخدمات اليت يقوم هبا ادلركز.
ز -إجراء الفحوصات والقياسات يف سلتربات اجلامعة وإصدار التقارير بالنتائج للجامعة واجملتمع احمللي.

المادة ( :)6للمركز مدير يعني بقرار من الرئيس ويكون مسؤوالً عن إدارة شؤون ادلركزدبا يضمن حسن سري العمل فيو وفقا للقانون
واألنظمة والتعليمات النافذة ويقوم بصورة خاصة بادلهمات اآلتية:
أ -إدارة شؤون ادلركز اإلدارية واإلشراف ادلباشر على تنفيذ خطتو.
ب -دتثيل ادلركز لدى اجلهات ذات العالقة بعملو.
ج -إعداد مشروع موازنة ادلركز وتقدديو إىل اجمللس دلناقشتو.
د -إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بني ادلركز واجلهات ادلستفيدة.
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ه -إصدار نشرات عن ادلركز وأىدافو ونشاطاتو.
و -إعداد قوائم بالكفايات العلمية ادلتوافرة يف اجلامعة وخارجها القادرة على تقدمي اخلدمات للجهات ادلستفيدة.
ز -التنسيب إىل اجمللس بتكليف أشخاص للقيام بالنشاطات الالزمة لعمل ادلركز.
ح -إعداد التقرير السنوي للمركز وتقدديو إىل اجمللس.
ط -اقرتاح خطة عمل سنوية للمركز وتقدديها إىل اجمللس.
ي -إجراء االتصاالت داخل وخارج اجلامعة لتعزيز دور ادلركز.
ك -أية أعمال أخرى يكلفو هبا اجمللس.

المادة ( :)7يشكل رللس العمداء يف بداية كل عام دراسي رللساً للمركز من مخسة أعضاء دلدة عام قابلة للتجديد مرة أخرى وعلى
النحو اآليت:
أ -رئيساً للمجلس  /عضو ىيئة تدريس من ذوي االختصاصات ذات العالقة بعمل ادلركز.
ب -ادلدير  /عضواً.
ج -ثالثة من أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة من ذوي االختصاصات ذات العالقة بعمل ادلركز.
المـ ـ ـادة ( :)8يتوىل اجمللس ادلهمات اآلتية:

أ -مناقشة مشروع ادلوازنة السنوية للمركز.
ب -مناقشة التقرير السنوي للمركز أو أية تقارير يعرضها ادلدير.
ج -تقدمي أية اقرتاحات أو توصيات تتعلق بعمل ادلركز والنهوض دبستواه والرتويج لو.
د -مناقشة خطة عمل ادلركز السنوية.
ه -رسم السياسة العامة للمركز يف رلال اخلدمات واالستشارات اليت يقدمها والسعي لتعزيز ادلوارد ادلالية للمركز.
و -أية أعمال أخرى يكلفو هبا رئيس اجلامعة.

المادة ( :)9جيتمع اجمللس مرة واحدة كل شهرين بناءً على دعوة من رئيسو أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك.

المـ ـ ـادة ( :)01مسؤولية ادلركز والعاملني فيو احملافظة على سرية الوثائق والسجالت.

المادة ( :)00يقدم ادلركز اخلدمات دبوجب اتفاقيات يعقدىا مع اجلهات ادلستفيدة حسب األسس والشروط اليت حيددىا اجمللس،
ويسري ىذا على اخلدمات اليت تستوجب ذلك.
المادة ( :)06ال جيوز ألعضاء ىيئة التدريس والعاملني تقدمي أي خدمات استشارية أو تدريبية إال بعلم ادلركز وجيوز دبوافقة الرئيس
استثناء ادلهمات اليت ال تتفق طبيعتها مع عمل ادلركز.

المادة ( :)03دينح ادلركز ادلشاركني يف الدورات اليت يعقدىا شهادات تفيد اجتيازىم ىذه الدورات.
المادة ( :)04تتكون إيرادات ادلركز من:

أ -عائدات اخلدمات اليت يقدمها.
ب -التربعات واذلبات وادلساعدات وادلنح وأي عائدات تقبل وفقاً للقانون واألنظمة والتعليمات النافذة.
ج -ادلبالغ اليت ختصصها اجلامعة سنوياً يف موازنتها.
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المادة ( :)05تصرف للمكلفني بتنفيذ اخلدمات اليت يقدمها ادلركز مكافآت مالية لقاء عملهم بتنسيب من ادلدير وقرار من الرئيس
وفقاً لألنظمة والتعليمات ادلعمول هبا يف اجلامعة أو االتفاقيات ادلربمة.

المادة ( :)06توزع اإليرادات ادلتأتية من أعمال ادلركز على النحو اآليت:
أ -إذا مت عقد النشاط داخل اجلامعة واستخدمت فيها أي من شلتلكات اجلامعة مثل (قاعات ،سلتربات ،وسائل تعليمية ،أو
سائل نقل تابعة للجامعة) تكون حصة القائمني على تنفيذ اخلدمة  %22من إمجايل اإليرادات ،بعد خصم اإلقامة ونفقات
الطعام إن وجدت.
ب -إذا مت عقد النشاط ومل تستخدم فيها أي من شلتلكات اجلامعة مثل (قاعات ،سلتربات ،وسائل تعليمية ،أو سائل نقل تابعة
للجامعة) ،حتدد حصة اجلامعة وفقاً دلا ىو متفق عليو مع اجلهة األخرى.

المادة ( :)07توزع حصة الفريق الذي يقوم بتنفيذ اخلدمة بناءً على اتفاق خطي بني أعضائو على أن يزود مدير ادلركز بنسخة ورقية
من ىذا االتفاق موقعاً حسب األصول.

المادة (:)08

أ -حتدد رسوم اخلدمات من قبل مدير ادلركز وفق منوذج تفصيلي للكلفة وتقر من اجمللس.
ب -تدفع اجلامعة رسوم اشرتاك العاملني فيها يف الدورات ذات الصلة الوثيقة بعملهم ،اليت يعقدىا ادلركز بناء على موافقة من
رئيس اجلامعة شريطة حصول كل منهم على شهادة اجتياز الدورة وخبالف ذلك يتحمل ادلشرتك دفع رسوم االشرتاك كاملة.
ج -دينح أبناء العاملني يف اجلامعة وطلبتها خصماً مقداره .%22

المادة ( :)09ال ترد الرسوم ادلدفوعة من الراغبني يف االلتحاق بربامج ادلركز إال دبوافقة ادلدير ويف إحدى احلالتني اآلتيتني:
أ -تعذر انعقاد الربنامج يف الوقت احملدد.
ب -تقدم ادلتدرب بطلب االنسحاب قبل بدء الدورة بأسبوع.

المادة ( :)61تودع رسوم االشرتاك يف النشاطات اليت يقوم هبا ادلركز من ادلشاركني مباشرةً يف حساب خاص بادلركز حتت مسمى (
أمانات مركز االستشارات وخدمة اجملتمع يف جامعة عجلون الوطنية).

المادة ( :)60دتنح ادلؤسسات العامة واخلاصة خصماً تشجيعياً دبا ال يزيد عن  %20إذا كان عدد مرشحيها ال يقل عن مخسة
متدربني يف الدورة الواحدة.

المادة ( :)66للرئيس توقيع اتفاقيات وعقود خاصة بادلركز بتنسيب من اجمللس مع جهات زللية ودولية وتكون بنود االتفاقية ىي
األساس يف التعامالت ادلالية واإلدارية.

المادة ( :)63الرئيس ورئيس اجمللس وادلدير مسؤولون عن تنفيذ ىذه التعليمات.
المادة ( :)64يبت الرئيس يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص.
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