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من نظام المراكز العلمیة في جامعة البلقاء التطبیقیة رقم ) 3(صادرة بموجب احكام المادة 

  .2003لسنة ) 86

تسمى هذه التعلیمات تعلیمات مركز التطویر وضمان الجودة في جامعة البلقاء  ):1(المادة 
  .یقیة ویعمل بها من تاریخ إصدارهاالتطب

یكون للكلمات التالیة حیثما وردت في هذه التعلیمات المعاني المخصصة لها اناده ما ):2(المادة 
  .على خالف ذلك القرینةلم تدل 

  جامعة البلقاء التطبیقیة :الجامعة

  .رئیس الجامعة :الرئیس

  .مركز التطویر وضمان الجودة :المركز

  .مجلس المركز :المجلس

  .مدیر المركز :المدیر
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صادرة بموجب احكام المادة 
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المادة 

المادة 

الجامعة
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  .یعتبر المركز وحدة من وحدات الجامعة ویرتبط إداریا برئیس الجامعة ):3(المادة 

یهدف المركز الى تحقیق اهداف الجامعة في االرتقاء بمستوى أداء الجامعة،  ):4(المادة
ومعاییر االعتماد والجودة وتعزیز قدرتها التنافسیة محلیا  ألنظمةوضمانتطبیقها 

الهیئة التدریسیة واالداریون والعاملون  ألعضاءوٕاقلیمیا ودولیا، وعلى تطویر األداء 
  :الموارد البشریة من خالل في الجامعة لتحسین األداء وتنمیة

 .المساهمة في تحقیق رسالة الجامعة وغایاتها وأهدافها الرئیسیة .1
والخاص واسس ضمان الجودة االكادیمیة في كافة البرامج  تطبیق معاییر االعتماد العام .2

 .االكادیمیة للجامعة
لتطورات تطویر البرامج االكادیمیة وتحسین جودة مخرجات العملیة التعلیمیة لمواكبة ا .3

 .وبما یتناسب مع احتیاجات سوق العمل
اعداد وتوفیر المعلومات والدراسات التي تهم الجامعة في مختلف الجوانب االكادیمیة  .4

 .واإلداریة والبنى األساسیة فیها
اعداد برامج تأهیل وتدریب مناسبة تهدف لتطویر قدرات ومهارات أعضاء الهیئتین  .5

 .التدریسیة واإلداریة
 .وتطویر االلیات المناسبة للقیاس والتقییم اعداد النماذج الخاصة بذلكتطبیق  .6
 .بناء وتطویر القدرات البشریة في مجال ضمان الجودة االكادیمیة واالعتماد .7
من خالل التطویر التنظیمي  للجامعة،المساهمة في تحسین األداء اإلداري والمالي  .8

 .الداعم لتحقیق الجودة
جامعة في تبني إجراءات وسیاسات التطویر والتحسین مساعدة كلیات ووحدات ال .9

 .المستمر واالشراف الفني على مكاتب الجودة في الكلیات

أعضاء ) 5(یكون للمركز مجلس خاص یسمى مجلس المركز مكون من . أ):5(المادة 
  :یعینهم الرئیس وعلى النحو التالي

  .رئیسا للمجلس/ رئیس الجامعة او من ینیبه: الرئیس •
  .امینا للسر: المدیر •



  ثالثة من ذوي الخبرة والكفاءة أعضاء •

  :الصالحیات التالیة المجلسیتولى . ب

  .رسم السیاسة العامة للمركز وتقییم االقتراحات وخطط عمل المركز. 1

  .مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها للجهات المختصة إلقرارها حسب األصول. 2

  .للمركز واعتمادهمناقشة التقریر السنوي . 3

النظر في ایة أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز واعماله یعرضها علیة ورئیس . 4
  .المجلس او المدیر

للمركز مدیر یعینه رئیس الجامعة ویتولى صالحیات مدیر المركز حسب أنظمة ):6(المادة 
  :الجامعة وتعلیماتها، ویقوم بالمهام التالي

 .لقانون الجامعة وانظمتهاإدارة شؤون المركز وفقا  .1
اعداد الهیكل التنظیمي للمركز وبرنامج عمل المركز وخطته السنویة وعرضها على  .2

 .المجلس
 .اعداد التقریر السنوي عن اعمال المركز وعرضها على المجلس .3
 .اعدد مشروع موازنة المركز السنویة وتقدیمه الى المجلس لمناقشته .4
 . فعیل دور المركز وتحسین أدائه وتحقیق أهدافهوضع االلیات المناسبة وتطبیقها لت .5
 .متابعة تنفیذ قرارات وتوصیات المجلس .6

تسري على العاملین في المركز القوانین واألنظمة والتعلیمات المعمول بها في ):7(المادة 
  .الجامعة

 ترصد الجامعة في موازنتها السنویة األموال الالزمة لتسیر اعمال المركز بناء):8(المادة 
  .على تنسیب المجلس

  .یبت الرئیس في الحاالت التي لم یرد فیها نص من هذه التعلیمات):9(المادة 

 .عن تنفیذ احكام هذه التعلیمات والمدیر مسؤوالنالرئیس :)10(المادة 


