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 الطاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةتعليمات مركز 
 من نظام المراكز العلمية في الجامعة( 8)صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة 

  3002لسنة  (88)رقم 
 

( 0212لسووة في جامعة العلوم  االتنوملمجيوا ادنيةيوة الطاقة تعليمات مركز )تسمى هذه التعليمات  : المادة 
 .ايعمل بها اعتباناً من تانيخ صدانها

المخصصة لها أيةاه ما لو  تودا اليريووة  ينمن للنلمات التالية حيثما انيت في هذه التعليمات المعاةي :3المادة 

  :على غير ذلك
 جامعة العلم  االتنوملمجيا ادنيةية :  الجامعة
 الطاقةمركز  :  المركز
 نئيس الجامعة :  الرئيس
 مجلس المركز  :  المجلس

 مدير المركز  :  المدير

 الدناسات ااالستشانات االدانات االمنش اما شابهها  :                  النشاط
 التحاليل االفحمصات المخبرية االخدمات الفوية اما شابهها  :    الخدمة              

 .بالرئيس أا أحد ةمابهمن احدات الجامعة ايرتبط  يعتبر المركز احدة إيانية :2المادة 
من خالا المساهمة في الجهد المطوي ااالقليمي إلى تحييق التومية المستدامة  يهدف المركز :4المادة 

االعالمي للمحافظة على الطاقة من حيث استغالا مصاينها اتوميع بدائلها اترشيد استهالكها 

 .ية االبيئية ااالقتصايية الصواع ااستخدامها بنفاءة ااالهتما  بتفاعالتها مع المؤسسات
  :ييم  المركز بالمها  التالية :5 المادة

نعاية اتفعيل كافة الوشاطات التعليمية االتدنيبية االبحثية ااالستشانية المتعلية بالطاقة  .1

, اتطبيياتها اتفاعالتها مع المجاالت الصواعية االبيئية االصحية ااالقتصايية ااالجتماعية
المساهمة في الجهد المطوي االةسب الستغالا مصاين الطاقة اترشيد  كما يهدف المركز الى

 .استهالكها االبحث عن مصاين بديلة للطاقة

اطرح مساقات اختيانية لطلبة الجامعة , "تنوملمجيا الطاقة"تيدي  برامج اكاييمية عليا في  .0

 .عةاحفز التعلي  المستمر للمهتمين بالطاقة من خانج الجام, ذات عالقة بالطاقة

اعيد يانات تعليمية اانش تدنيبية في , إقامة مؤتمرات علمية اقليمية تعوى بمماضيع الطاقة .3

 .الطاقة اتأثيراتها امرياياتها بما يخد  المجتمع المحلي ااالقليمي

اتيمية العالقة اتمثييها مع المراكز االمؤسسات , فحص ااختبان ااجازة موتجات الطاقة .4

 .  كة في توفيذ المشانيع الريايية اقليمياً ايالياً االمشان, المطوية االدالية
   :6المادة 

ال يزيد " مجلس المركز"االستئواس برأي مجلس العمداء مجلساً يسمى  يشنل الرئيس بعد -أ 

 أعضائه عن أحد عشر عضماً من ذاي الخبرة االنفاءة يعيوه  الرئيس من ياخل عدي

بيوه  نئيساً  للتجديد كما يختان الرئيس منالجامعة امن خانجها لمدة سوة ااحدة قابلة 

 .للمجلس

  :التالية يتملى المجلس المسؤاليات االصالحيات  -ب 
الخاصة بالمركز اإقران  ادةشطة االخدماتنس  السياسة العامة للمركز في مجاالت  .1

 .اتوفيذ مشانيعه خطط عمله امتابعة تلك الخطط

 .الجهات المختصة في الجامعة ها إلىالوظر في ميزاةية المركز السومية االتوسيب ب  .0

اهينله التوظيمي اتحديد حاجاته من النماين  مواقشة التيرير السومي لعمل المركز .3

  .اتدنيبه  البشرية امتطلبات تأهيله 

 .السعي لدع  المماني المالية للمركز .4
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المركز مع مؤسسات اليطاعين العا  االخاص ياخل المملنة  تعزيز ةشاطات .5

 .عالقاته بالمراكز المماثلة له في الخانج اتمطيداخانجها 

 .صلة بأهداف اعمل المركز الوظر في أية أممن ذات .4

الرئيس لمدة سوة ااحدة قابلة للتجديد اتحدي مسؤالياته افياً لما  يتملى إيانة المركز مدير يعيوه : 8المادة  

 :يلي
 .هاإليانية االمالية االعاملين في ادشراف على شؤان المركز -أ 

 .إعداي ميزاةية المركز السومية انفعها إلى المجلس  -ب 

 .التيرير السومي عن عمل المركز انفعه إلى المجلس إعداي -ج 

 .المركز انفعها إلى المجلس اقتراح خطط عمل  -د 

 الجامعة اخانجها لتعزيز يان المركز ايع  ةشاطاته افق الييا  باالتصاالت الالزمة ياخل -ه 
 .ةالجامع ادصما المتبعة في

 .المجلس تيدي  االقتراحات المواسبة لتطمير عمل المركز إلى  -و 

 .الجامعة توفيذ قرانات المجلس افياً لياةمن اأةظمة اتعليمات  -ز 

 االتوسيب بها إلىادخرى  مع الجهات مواقشة العيمي ااالتفاقيات التي يعيدها المركز  -ح 

 .الرئيس

 .من قبل الرئيس أا المجلس بها الييا  بأية أعماا أخرى ينلف -ط 
 :يلي تتنمن ميزاةية المركز مما :8المادة 

 .حصة المركز مما تخصصه الجامعة من ممازةتها العامة -أ 

بها أا ييدمها للجهات  الدخل المتأتي للمركز عن طريق ادةشطة االخدمات التي ييم   -ب 

 .ااخانجه ادخرى في اليطاعين العا  االخاص ياخل المملنة

  .اادهلية المحلية االدالية االموح االهبات الميدمة من الجهات الرسمية الدع   -ج 
االخاص ياخل  لليطاعين العا  ادةشطة االخدماتالييا  بتيدي   ال يجمز للعاملين في الجامعة  : 9المادة 

ة إال عن طريق المركز طاققضايا ال المملنة اخانجها أا الييا  بتدنيب كماين تلك اليطاعات في

الجامعة، ايستثوى من ذلك من ييم  بعمل أا بمهمة ال تتفق  بالتوسيق مع الجهات المعوية فيا

  .المركز طبيعتها مع عمل
في الجامعة اكذلك  عن طريق المركز بماسطة العاملين المؤهلين ادةشطة االخدماتيت  توفيذ   :0 المادة

معة من ياخل المملنة امن الجا ادشخاص من ذاي النفاءة ااالختصاص االخبرة من خانج

  .خانجها
 المعمما بالمراكز الخاصة المالية ادحنا  لتعليمات افياً  المركز عمل من المتأتي الدخل يمزع :   المادة 

 .الجامعة في بها
للمشانكين في البرامج التدنيبية للمركز اذلك في  يجمز بممافية المدير ني الرسم  المدفمعة :3 المادة 

 :التاليةالحاالت 
 .إذا تعذن اةعياي البرةامج في المقت المحدي لذلك -أ 

  .جقبل اكتماا الممافية على البرةامبطلب االةسحاب من البرةامج  إذا تيد  المشانك -ب 
  .التعليمات يبت الرئيس في الحاالت التي ل  يري عليها ةص في هذه :2 المادة 
يمات أا قرانات تتعانض مع بالمركز أا أية تعل تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابية خاصة :4 المادة 

  .اأحنامه
 .الرئيس امدير المركز مسؤاالن عن توفيذ أحنا  هذه التعليمات : 5 المادة 
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