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 تعليمات المركز االستشاري للعلوم والتكنولوجيا
  من نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية( 8)صادرة بموجب المادة 

 

 األردنية  مالتكنملمجيةا العلةم  جامعة  في االستشاري المركز تعليمات) التعليمات هذه تسمى :  المادة
 .صدمرها تاريخ من اعتبارا   بها ميعمل( 0212 لسن 

 تةدل ل  ما أدناه لها المخصص  المعاني التعليمات هذه في مردت حيثما التالي  للكلمات يكمن :2 المادة
 :ذلك غير على القرين 
 جامع  العلم  مالتكنملمجيا األردني  :  الجامعة
 المركز االستشاري للعلم  مالتكنملمجيا : المركز
 رئيس الجامع  :  الرئيس
 مجلس المركز  :  المجلس
 مدير المركز  :  المدير

 الدراسات ماالستشارات مالدمرات مالمرش مما شابهها :  النشاط
  التحاليل مالفحمصات المخبري  مالخدمات الفني  مما شابهها :  الخدمة

 

 .نمابه أحد أم بالرئيس ميرتبط الجامع  محدات من إداري  محدة المركز يعتبر :3 المادة
 القطةاعين خدم  نحم متمجيهها مالبشري  العلمي  الجامع  قدرات استثمار إلى المركز يهدف :4 المادة

 المةادي الةدع  تةمفير إلةى المركةز يهةدف كمةا ماإلنسةاني  األردنةي مالمجتمع مالخاص العا 
 .سماء حد على فيها التدريس هيئ  مأعضاء للجامع  مالمعنمي

 :التالي  بالمها  المركز يقم  :5 المادة
 .ماألفراد مالشركات مالخاص العا  القطاعين لمؤسسات األنشط  تقدي  (أ 
 الدراسةات إجةراء خةلل من المطني  الصناعات تماجه التي المشاكل من الحد في المساهم  (ب 

 .منمعا   كما   الصناعات هذه تطمير في للمساعدة اللزم  االستشارات متقدي  ماألبحاث
 مإصةةدار مالخةةاص العةةا  القطاعةةان يحتاجهةةا التةةي المخبريةة  مالتحاليةةل الفحمصةةات إجةةراء (ج 

 .بالنتائج تقارير
 مالبةرامج مالنةدمات مالةمرش الةدمرات عقةد خةلل من البشري  الممارد تنمي  في المساهم  (د 

 فةي العةاملين مكةذلك مالخةاص العةا  القطاعين في العاملين قدرات متطمير لتأهيل التعليمي 
 .الجامع 

 :6 المادة
ال يزيةد " مجلةس المركةز"يشكل الرئيس بعد االستئناس برأي مجلس العمداء مجلسةا  يسةمى  (أ 

عةدد أعضةائه عةةن أحةد عشةر عضةةما  مةن ذمي الخبةةرة مالكفةاءة يعيةنه  الةةرئيس مةن داخةةل 
الجامع  ممن خارجها لمةدة سةن  ماحةدة قابلة  للتجديةد كمةا يختةار الةرئيس مةن بيةنه  رئيسةا  

 .للمجلس
 :سؤمليات مالصلحيات التالي يتملى المجلس الم (ب 

 بةةالمركز الخاصةة  مالخةةدمات األنشةةط  مجةةاالت فةةي للمركةةز العامةة  السياسةة  رسةة  .1
 .مشاريعه متنفيذ الخطط تلك ممتابع  عمله خطط مإقرار

 .الجامع  في المختص  الجهات إلى بها مالتنسيب السنمي  المركز ميزاني  في النظر .0
 الكةمادر مةن حاجاتةه متحديةد التنظيمةي مهيكلةه المركز لعمل السنمي التقرير مناقش  .3

 .متدريبه  تأهيله  ممتطلبات البشري 
 .للمركز المالي  الممارد لدع  السعي .4

 المملكةةة  داخةةةل مالخةةةاص العةةةا  القطةةةاعين مؤسسةةةات مةةةع المركةةةز نشةةةاطات تعزيةةةز .5
 .الخارج في له المماثل  بالمراكز علقاته متمطيد مخارجها

 .المركز معمل بأهداف صل  ذات أممر أي  في النظر .6
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 مفقةا   مسؤملياته متحدد للتجديد قابل  ماحدة سن  لمدة الرئيس يعينه مدير المركز إدارة يتملى :7 المادة
 :يلي لما

 .فيه مالعاملين مالمالي  اإلداري  المركز شؤمن على األشراف (أ 
 .المجلس إلى مرفعها السنمي  المركز ميزاني  إعداد (ب 
 .المجلس إلى مرفعه المركز عمل عن السنمي التقرير إعداد (ج 
 .المجلس إلى مرفعها المركز عمل خطط اقتراح (د 
 مفق نشاطاته مدع  المركز دمر لتعزيز مخارجها الجامع  داخل اللزم  باالتصاالت القيا  (ه 

 .الجامع  في المتبع  األصمل
 . المجلس إلى المركز عمل لتطمير المناسب  االقتراحات تقدي  (م 
 .الجامع  متعليمات مأنظم  لقانمن مفقا   المجلس قرارات تنفيذ (ز 
 0.األخرى الجهات مع المركز يعقدها التي ماالتفاقيات العقمد مناقش  (ح 
 .المجلس أم الرئيس قبل من بها يكلف أخرى أعمال بأي  القيا  (ط 

 :يلي مما المركز ميزاني  تتكمن :8 المادة
 .العام  ممازنتها من الجامع  تخصصه مما المركز حص  (أ 
 للجهةةات يقةةدمها أم بهةةا يقةةم  التةةي مالخةةدمات األنشةةط  طريةةق عةةن للمركةةز المتةةأتي الةةدخل (ب 

 .مخارجها المملك  داخل مالخاص العا  القطاعين في األخرى
 .مالدملي  المحلي  ماألهلي  الرسمي  الجهات من المقدم  مالهبات مالمنح الدع  (ج 

 داخل مالخاص العا  للقطاعين مالخدمات األنشط  بتقدي  القيا  الجامع  في للعاملين يجمز ال :9 المادة
 مةةع مبالتنسةةيق المركةةز بعلةة  إال القطاعةةات تلةةك كةةمادر بتةةدريب القيةةا  أم مخارجهةةا المملكةة 
 مةع طبيعتهةا تتفق ال بمهم  أم بعمل يقم  من ذلك من ميستثنى الجامع   في المعني  الجهات

 .المركز عمل
 الجامعةة  فةةي المةةؤهلين العةةاملين بماسةةط  المركةةز طريةةق عةةن مالخةةدمات األنشةةط  تنفيةةذ يةةت  :1 المادة

 داخةةل مةةن الجامعةة  خةةارج مةةن مالخبةةرة ماالختصةةاص الكفةةاءة ذمي مةةن األشةةخاص مكةةذلك
 .خارجها ممن المملك 

 بالمراكز الخاص  المالي  األحكا  لتعليمات مفقا   المركز عمل من المتأتي الدخل يمزع :    المادة
 .الجامع  في بها المعممل

 مذلةك للمركةز التدريبية  البةرامج فةي للمشةاركين المدفمعة  الرسم  رد المدير بممافق  يجمز :2  المادة
 :التالي  الحاالت في

 .لذلك المحدد المقت في البرنامج انعقاد تعذر إذا (أ 

 .البرنامج على الممافق  اكتمال قبل البرنامج من االنسحاب بطلب المشارك تقد  إذا (ب 

 .التعليمات هذه في نص عليها يرد ل  التي الحاالت في الرئيس يبت :3  المادة
 تتعةار  قةرارات أم تعليمات أي  أم بالمركز خاص  سابق  تعليمات أي  التعليمات هذه تلغي :4  المادة

 .أحكامها مع
 .التعليمات هذه أحكا  تنفيذ عن مسؤمالن المركز ممدير الرئيس :5  المادة
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