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 والتكنولوجيا التنمية المستدامة دراساتتعليمات مركز 

في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 

 

في جامعة العلوم  (والتكنولوجياالتنمية المستدامة  دراساتتعليمات مركز )سمى هذه التعليمات ت (: )المادة 
 .من تاريخ إقرارها ويعمل بها اعتبارا  ( 0202)ية لسنة والتكنولوجيا األردن

القرينة يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  (:2)المادة 
- : على غير ذلك

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية     -: الجامعة
 مركز دراسات التنمية المستدامة والتكنولوجيا      -: المركز
 رئيس الجامعة     -: الرئيس
 مجلس المركز    -: المجلس
 مدير المركز     - : المدير
  .والدورات وورش العمل والندوات الحوارية والحمالت التوعويةاالستشارات       -: النشاط
 .األبحاث والدراسات وإدارة المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة     --: الخدمة

 .مباشرةيعتبر المركز وحدة إدارية من وحدات الجامعة ويرتبط بالرئيس  (:3)المادة 
العمل كمركز فكري متخصص بوضع االستراتيجيات وإجراء الدراسات  يهدف المركز إلى (:4)المادة 

والبحوث وتقديم اإلستشارات وإدارة المشاريع المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بغرض 
والمجتمع المدني والجهات المانحة المحلية والدولية باألدلة المسندة بالبراهين  تزويد صانع القرار

 .  العلمية الالزمة لرسم السياسات التنموية السليمة والمدروسة
 :يقوم المركز بالمهام التالية: (5)المادة 
والجهات التشريعية والهيئات التنموية المحلية الحكومية والخاصة المؤسسات تزويد المجتمع المدني و. 1

تخدم التي سياسات ال تبنيلرسم ووالدولية العاملة في األردن باألدلة البحثية والبراهين العلمية والمشورة 
 .المستدامةعملية التنمية 

جتمعات انتاج األدلة القائمة على البراهين والحلول المقترحة الالزمة لتحقيق تحول ايجابي في الم. 0
 .المحلية نحو التنمية المستدامة

توفير منصة محايدة ذات إطار غير سياسي تسمح بالحوار االيجابي عبر القطاعات التنموية المختلفة . 2
 .لتحديد االولويات المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وحلول تخدم أهداف التنمية  تعزيز التعاون والتشبيك بين كليات ومراكز الجامعة بغرض تقديم دراسات. 4
 .المستدامة

توفير الفرص ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب إلحداث تأثير مجتمعي ايجابي وتثبيت موقع . 5
 .جامعة كمركز إقليمي للخبرات العلميةال
نمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية المانحة عبر مشاريع تعمل على تحقيق الت. 6

 .المستدامة واألثر التنموي المستدام
 .المتعلقة بالتنمية المجتمعية المستدامة داخل كليات ومراكز الجامعة على تنسيق االنشطةالعمل . 7
- (: 6)المادة 
 أعضائهال يزيد عدد " مجلس المركز" ي مجلس العمداء مجلسا  يسمى أيشكل الرئيس بعد االستئناس بر - أ

الخبرة والكفاءة يعينهم الرئيس من داخل الجامعة ومن خارجها لمدة  يذوعن أحد عشر عضوا  من 
  .قابلة للتجديد كما يختار الرئيس من بينهم رئيسا  للمجلس واحدة سنة
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- : يتولى المجلس المسؤوليات والصالحيات التالية - ب
 .هرسم السياسة العامة للمركز وإقرار خطط عمله ومتابعة تلك الخطط وتنفيذ مشاريع -1
 .ة في الجامعةالنظر في ميزانية المركز السنوية والتنسيب بها إلى الجهات المختص -0
بشرية  مناقشة التقرير السنوي للمركز وهيكله التنظيمي وتحديد حاجات المركز من الكوادر ال -2

 .ومتطلبات تأهيلهم وتدريبهم
 .السعي لدعم الموارد المالية للمركز -4
وتوطيد  المملكة  مع مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل وخارجتعزيز نشاط المركز  -5

 .عالقاته بالمراكز المماثلة له في الخارج
 .مناقشة العقود واالتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات األخرى والتنسيب بها الى الرئيس -6
 .النظر في أية أمور ذات صلة بأهداف المركز -7

المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتحدد مهامه ومسؤولياته وفقا   يتولى إدارة (:7)المادة 
- : لما يلي

 .اإلشراف على شؤون المركز اإلدارية والمالية والعاملين فيه -أ
 .إعداد مشروع ميزانية المركز السنوية ورفعها إلى المجلس -ب
 .ته ورفعه إلى المجلسإعداد التقرير السنوي عن عمل المركز ونشاطا -ج
 .اقتراح خطط عمل المركز ورفعها إلى المجلس  -د
القيام باالتصاالت الالزمة داخل الجامعة وخارجها لدعم نشاطات المركز وفقا  لألصول المتبعة  -ه

 .في الجامعة
 .تقديم االقتراحات المناسبة لتطوير عمل المركز بما يتناسب وأهدافه -و
 .س وفقا  لقانون وأنظمة وتعليمات الجامعةتنفيذ قرارات المجل -ز
 .القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس أو المجلس -ح

- : تتكون ميزانية المركز مما يلي (:8)المادة 
 .حصة المركز مما تخصصه الجامعة من موازنتها العامة -أ

والخدمات التي يقوم بها أو والدراسات والمشاريع الدخل المتأتي للمركز عن طريق األنشطة  -ب
 .يقدمها للجهات األخرى في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها

 .الدعم والمنح والهبات المقدمة من الجهات الرسمية واألهلية المحلية والخارجية -ج
ويمكن يتم تنفيذ األنشطة والخدمات عن طريق المركز بواسطة العاملين المؤهلين في الجامعة  (:9)المادة 

خارج ومن أمن داخل سواء ذوي الكفاءة واالختصاص والخبرة من خارج الجامعة ب االستعانة
 .المملكة

 .لمديراللمجلس تشكيل اللجان التي يراها مناسبة لتنفيذ أعمال المركز بتنسيب من  (:1 )المادة 
 .يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات: (  )المادة 
 .الرئيس ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ احكام هذه التعليمات(: 2 )المادة 


