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 تعليمات

المركز األردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا 
 في جامعة البلقاء التطبيقيةاالتصاالت 

  



 التعليمات
 

 2  29/3/2018 تحديث

 

 تعليمات المركز األردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 التطبيقيةفي جامعة البلقاء 
 ( من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية8صادرة بموجب المادة )

 2015( لسنة 86رقم )
 

الت في تسمى هذه التعليمات )تعليمات المركز األردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا االتصا :1ادة الم

البلقاء التطبيقية رقم بموجب قرار مجلس عمداء جامعة وذلك  جامعة البلقاء التطبيقية(
 .17/1/2018( تاريخ 424/2017/2018)

 
 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لهاا ددنااه ماا لام تاد   :2ادة الم

 القرينة على غير ذلك:
 جامعة البلقاء التطبيقية. ـة:الـجـامـعـ
 المركز األردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت. ـز:الـمـركـــ
 رئيس الجامعة. ـس:الــرئـيـ
 مجلس إدارة المركز. ـس:الـمجــلـ

 رئيس مجلس إدارة المركز. ـس:رئـيس المجلـ

 مدير المركز. ـر:الـمـديــ
 اللجنة المشكلة في المركز. لجنة االستشارات:

دية خدمة دو دعما  استشارية دو دراسات دو ندوات دو دورات دو ماتتمرات دو ور   ـات:الــخــدم
 عم  يعقدها المركز، دو عملية تسويق منتجات الجامعة.

ك  منتج ماادي ومحساوس تادخ  تركيبتاا ماواد خاام دو برمجياات، وال يعتماد علاى دي  الــمـنـتــج:
 امعة.براءة اختراع تم إنتاجا من قب  وحدات و كليات الج

الشااهادات التدريبيااة للاادورات التااي تصاادر ماان المركااز األردنااي الكااوري للمعلومااات  ادات:الــشـهــ
 وتكنولوجيا االتصاالت.

 الشخص المرخص لا بتنفيذ الدورات. ـدرب:الـمـ
 

 يعتبر المركز وحدة فنية من وحدات الجامعة ترتبط إداريا بالرئيس دو من يفوضا. :3المادة 
 

ف المركز إلاى تحقياق دهاداف الجامعاة فاي تعزياز دور تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت يهد :4المادة 

في تطوير المجتمع، وتحسين معايير الحياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع وذلك عان طرياق 
 بناء القدرات للمختصين وتوفير دسس ربط األعما  للمشاريع المبتدئة وذلك عن طريق:

 

تقاااديم االستشاااارات والمعلوماااات والخااادمات المتعلقاااة بتكنولوجياااا المعلوماااات لجمياااع  -أ
 الجهات. 

 بناء القدرات للمختصين في مجا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -ب

تحفيز مواهاب الطلباة ادبداعياة فاي مجاا  تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت، وتاوفير  -ت
 .البيئة التحتية لهم للنهوض في مواهبهم

تااااوفير دسااااس ربااااط األعمااااا  للمشاااااريع الناشاااائة فااااي مجااااا  تكنولوجيااااا المعلومااااات  -ث
 واالتصاالت.

 تعزيز قدرات الجامعة لعقد المتتمرات الدولية والمحلية. -ج

تمكين جميع كليات ووحدات ودوائر الجامعة من عقد االجتماعات باستخدام دحاد  ساب   -ح
 تكنولوجيا التواص  عن بعد والمعدة لهذه الغاية.

 توفير السب  الكفيلة لموظفي الجامعة والطلبة للوصو  للمعلومات. -خ

 تعزيز إمكانيات الجامعة في التعليم والبح  العلمي. -د

تعرياااف المجتمعاااات المحلياااة بالتكنولوجياااا المتقدماااة والمساااتخدمة لتحقياااق المعرفاااة دو  -ذ
 الحصو  على المعلومة.



 التعليمات  
 

 3  29/3/2018 تحديث

دها المركاز مان خات  تطبياق ادشراف على نوعية وجودة الادورات التدريبياة التاي يعقا -ر
 معايير الجودة.

التواصااا  ماااع المراكاااز المشاااابهة عالمياااا لنقااا  التكنولوجياااا و تبااااد  الخبااارات العلمياااة  -ز
 والمعلومات.

 

يمارس المركز مهاما ودعمالا وفق خطاة سانوية مرناة يقرهاا المجلاس فاي ضاوء االحتياجاات  :5لمادة ا

بااي متطلبااات االتفاقيااات التااي تعقااد بااين المركااز الفعليااة للمجتمااع األردنااي والعربااي، وبمااا يل
 والجهات المستفيدة من خدماتا.

 

يتكون المجلس من سبعة دعضاء يعينهم مجلس العمداء )بتنسيب من الارئيس( مادة سانتين قابلاة  :6المادة 

 للتجديد مرة واحدة على النحو التالي:
 

 رئيس مجلس إدارة المركز. -أ

 المدير/ عضوا ودمينا للسر. -ب

اثنااان ماان العاااملين فااي الجامعااة ماان ذوي االختصاااص والخباارة ذات العتقااة بعماا    -ت
 المركز.

شخص من ذوي الخبرات مان المتخصصاين بالمجااالت ذات العتقاة بعما  المركاز مان  -ث
 خارج الجامعة.

 

 يتولى المجلس الصتحيات التالية: :7المادة 
 

للادورات التدريبياة والنشااطات إقرار خطة عم  المركز السنوية وكذلك الخطط السنوية  -أ
 األخرى المرتبطة بأهداف المركز لكافة الكليات والوحدات التابعة للجامعة.

 التنسيب للرئيس بإقرار العقود واالتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة. -ب

تقديم االقتراحات والتوصيات المناسبة إلاى الارئيس لرفاع مساتوى دداء المركاز وتطاوير  -ت
 آلياتا ولزيادة مردوده االقتصادي.

 مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس دقرارها حسب األصو . -ث

 مناقشة التقرير السنوي للمركز. -ج

 مناقشة دية دمور دو تقارير يعرضها رئيس المجلس. -ح
 

 يجتمع المجلس دورياً دو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. :8المادة 
 

يمارس رئيس المجلس الصتحيات المفوضة إليا من قب  الارئيس، ويتاولى المساتوليات التالياة  :9المادة 

 على وجا التحديد:
 

 رئاسة اجتماعات المجلس. -أ

 التوقيع على االتفاقيات بعد إقرارها. -ب

االتصا  بالجهات المعنية داخ  المملكة وخارجها لتحقيق دهداف المركز والوصو  إلاى  -ت
 ه التعليمات.غاياتا ضمن دحكام هذ

 

للرئيس، فاي حاا  غيااب رئايس المجلاس، دن يكلاف دي مان نواباا بمهاام وصاتحيات رئايس  :10المادة 

 المجلس طيلة فترة غياب رئيس المجلس.
 

 يكون للمركز مدير يعين بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. :11المادة 
 
 

إذا دعاات نااا بقاارار ماان الاارئيس بناااء علااى تنساايب ماان الماادير ييكااون للماادير مساااعد يااتم تعي :12المــادة 

 .الحاجة
 

يتولى المدير صتحيات مدير الوحدة حساب دنظماة الجامعاة وتعليماتهاا ويكاون مساتوال عان  :13المادة 

 إدارة شتون المركز وفقاً لقانون الجامعة ودنظمتها ويقوم بصفة خاصة بالمهام التالية:
 



 التعليمات
 

 4  29/3/2018 تحديث

 اف المباشر على تنفيذ خطتا.إدارة شتون المركز وادشر -أ
 إعداد مشروع موازنة المركز وتقديما إلى المجلس لمناقشتا. -ب
 إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة. -ج

 إصدار نشرات عن المركز ودهدافا ونشاطاتا وبرامج عملا. -د

لقادرة علاى المشااركة فاي إعداد قوائم بالكفاءات العلمية المتوافرة في الجامعة وخارجها ا -ه
 تقديم الخدمات للجهات المستفيدة من خدمات المركز.

التنسيب إلى الارئيس بتكلياف دشاخاص للقياام باالستشاارات والدراساات الفنياة والخادمات  -و
 التزمة لعم  المركز.

تقديم تقرير سنوي إلاى المجلاس عان دعماا  المركاز فاي نهاياة كا  عاام، إضاافة إلاى دياة    -ي
 تقارير دخرى عن عم  المركز يطلبها الرئيس دو رئيس المجلس.

 دية دعما  دخرى يكلف بها المركز. -ز
 

 يمكن دن يكلف للقيام باالستشارات والدراسات والخدمات في المركز، دي من: :14المادة 
 

 هيئة التدريس والعاملين المتهلين في الجامعة.دعضاء  -أ
 الموظفين المعينين في المركز لهذه الغاية. -ب
 دية كفاءات وخبرات دخرى من خارج الجامعة يرى المجلس الحاجة إلى التعاقد معها. -ج
 

في حا  تقديم دي من العاملين في الجامعة الخدمات المنصوص عليها في هذه التعليمات علياا  :15المادة 

 إبرام اتفاقية مع المركز لحفظ حقوق الطرفين.
 

 تشك  لجنة االستشارات في المركز بقرار من الرئيس وبتنسيب من المدير على النحو التالي: :16المادة 
 

 كز.المدير مقررا واثنان من موظفي المر -أ
اثناااان مااان العااااملين فاااي الجامعاااة كحاااد دقصاااى إن دعااات الضااارورة لاااذلك مااان ذوي  -ب

 االختصاص والخبرة ذات العتقة بعم  المركز.
 

يترتب علاى لجناة االستشاارات فاي المركاز مساتولية جاذب وإدارة وتنفياذ الادورات التدريبياة  :17المادة 

 التي يعقدها المركز وبموافقة رئيس المجلس.
 

 تمارس لجنة االستشارات في المركز الصتحيات التالية: :18المادة 
 

ادشااراف علااى إعااداد خطااط العماا  الساانوية الخاصااة للنشاااطات المنصااوص عليهااا فااي  -أ
تعليمااات المركااز ليااتم إقرارهااا ماان المجلااس، وتشاام  دسااماء الاادورات وعاادد الساااعات 

 والرسوم.

دهداف المركز والوصو  إلاى االتصا  بالجهات المعنية داخ  المملكة وخارجها لتحقيق  -ب
 غاياتا ضمن دحكام هذه التعليمات.

إعداد قاوائم بأساماء المادربين المعتمادين وماتهتتهم حساب نوعياة الادورات المطروحاة  -ت
في الخطة، ويتم االحتفاظ بهذه القوائم في قاعدة البيانات فاي المركاز وذلاك بعاد إقرارهاا 

 .ء جديدة يبلغ المجلس بذلك العتمادهاواعتماد دسماء المدربين، وفي حا  إضافة دسما

 

إذا رغبت دي كلية دو وحدة دو دائرة تابعة للجامعة بااللتحاق بأي دورة تدريبياة مان الادورات  :19المادة 

التي يطرحها المركز فعليها دن تقوم بتزويد المركز خت  مدة دقصااها دسابوعان مان بداياة الادورة 
 بما يلي:

 

 المركز ) نموذج التحاق بدورة تدريبية(. تعبئة النموذج المعتمد من -أ

 كشف يتضمن دسماء الراغبين بالمشاركة في الدورة باللغتين العربية واالنجليزية. -ب
 

 تعتمد اآللية وادجراءات التالية عند عقد الدورات التدريبية: :20المادة 
 



 التعليمات  
 

 5  29/3/2018 تحديث

 يقوم المركز بعم  سجتت خاصة با تشم  البيانات المعتمدة لدى المركز. -أ
 تعبئة الشهادات من قب  رئيس المجلس والمدير.يتم  -ب

تقااوم لجنااة تاادقيق متلفااة ماان إداري ومحاسااب مكلفااين ماان قباا  الاارئيس بتاادقيق كافااة  -ج
المعااامتت الخاصااة بالاادورات كاا  ثتثااة دشااهر وتقاادم اللجنااة تقرياارا حااو  إجااراءات 

 التدقيق ونتائجا إلى رئيس المجلس.
 

ساااعة  60ساااعات تدريبيااة وال تزيااد عاان  10ال تقاا  عاادد الساااعات التدريبيااة للاادورة عاان  :21المــادة 

تدريبية وبتنسيب من المجلاس بحيا  ال تقا  المادة الزمنياة عان ثتثاة دياام وال تزياد علاى ثتثاة 
دشااهر، وللاارئيس فااي حاااالت معينااة إعااادة النظاار فااي ساااعات التاادريب للاادورة والماادة الزمنيااة 

 نسيب من مدير المركز مع مبررات.وبقرار منا وبت
 

يمنح المتدرب وثيقة نجاح في الدورة حسب النموذج المعتمد من الجامعة إذا توفرت الشاروط  :22المادة 

 التالية مجتمعة:
 

 دنهى متطلبات الدورة بنجاح . -أ

 من الساعات التدريبية المقررة للدورة. %20لم يتجاوز غيابا نسبة  -ب

 ورسوم إصدار الشهادة التدريبية. قام بتسديد رسوم االشتراك -ت

 

 الخصومات :23المادة 

مان رساوم دي دورة يلتحقاون بهاا  %25يمنح العاملون في الجامعة خصماً تشجيعياً بنسبة  -أ
وبتنسايب ماان رئاايس المجلااس وبحياا  ال تااتثر علاى طبيعيااة عماا  العاماا  وفااي حااا  عاادم 

 م الخاصة بالدورة.استكما  متطلبات النجاح والحضور يتحم  الموظف كافة الرسو
 

من رسوم دي دورة يلتحقاون بهاا بتنسايب  %50يمنح طلبة الجامعة خصماً تشجيعياً بنسبة  -ب
من عميد الكلياة المعناي وعمياد شاتون الطلباة، وفاي حاا  عادم اساتكما  متطلباات النجااح 

 والحضور يتحم  الطالب الرسوم الخاصة بالدورة.
 

إذا كان عدد مرشحيها ثتثة مشااركين  %20 يجوز منح المتسسات خصماً تشجيعياً بنسبة -ت
 إذا زاد عن ذلك. %25و 

 

يجوز للمركز عقد دورات مجانية للعاملين في الجامعة لرفع كفااءة ددائهام بموافقاة الارئيس  -ث
 وبتنسيب من المجلس.

 

ترد كافة الرسوم المدفوعة من الراغبين في االلتحاق بالدورات التدريبية، بموافقة المادير فاي  :24المادة 

ماان قيمااة الرسااوم فااي حالااة انسااحاب  %50حالااة تعااذر انعقاااد الاادورة فااي الوقاات المحاادد. وياارد 
 المشارك بعذر قب  ثتثة ديام من انعقاد الدورة.

 

 
 اإلجراءات المالية

 
 معة حساب دمانات خاص ديرادات المركز.ينشأ بالجا :25المادة 

 
ينشأ في الجامعاة حسااب خااص لكا  دورة وترحا  المباالغ المتبقياة بعاد صارف النفقاات الاى  :26المادة 

 حساب األمانات الخاص بإيرادات المركز.

 
يستوفى مبلغ عشرون دينارا عن ك  شهادة يصدرها المركز دو يصادق عليهاا، ومبلاغ عشارة  :27المادة 

دناانير مقابا  تصاديق وثااائق دخارى مثا  صااورة طباق األصا ، دو لماان يهماا األمار، ومبلااغ 
 ثتثون دينارا بد  فاقد وتحو  المبالغ كاملة الى حساب دمانات المركز.



 التعليمات
 

 6  29/3/2018 تحديث

 
تطبااق التعليمااات الفعالااة والمعمااو  بهااا فااي رمركااز االستشااارات والتاادريبر فااي الجامعااة  :28المــادة 

 والمتعلقة باَلية توزيع إيرادات الدورات.

 
تطبااق التعليمااات الفعالااة والمعمااو  بهااا فااي رمركااز االستشااارات والتاادريبر فااي الجامعااة  :29المــادة 

 االستشارات والدراسات والخدمات.والمتعلقة باَلية صرف المكافآت المالية لقاء تقديم 

 
تصاارف باساام الماادير دو ماان ينيبااا، ساالفة نثريااة للصاارف منهااا علااى دنشااطة المركااز وتااتم  :30المــادة 

ديناااار شاااهريا و تسااادد بموجاااب منظوماااة  500تساااويتها حساااب األصاااو  وبماااا ال يتجااااوز 
 التشريعات النافذة.

 
هات محلية وخارجية إذا اقتضت مصلحة الجامعاة يجوز للرئيس تنظيم وتوقيع اتفاقيات مع ج :31المادة 

 ذلك، بعد دخذ موافقة مجلس األمناء.

 
 رئيس المجلس والمدير مستولون عن تنفيذ هذه التعليمات. :32المادة 

 
يجوز للرئيس في حاالت خاصة وبناء على تنسايب مبارر مان المجلاس تعادي  النساب المالياة  :33المادة 

 الواردة في هذه التعليمات.

 
 تخضع تعيينات العاملين في المركز لقانون الجامعة ودنظمتها وتعليماتها. :34المادة 

 
 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص. :35المادة 

 


