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  في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية اهة الميز دبلوماسيمركات تعليم
 

 

االردنية  العلوم والتكنولوجيافي جامعة  مركز دبلوماسية المياهتعليمات )تسمى هذه التعليمات  :1المادة 
  .صدورهاويعمل بها اعتباراً من تاريخ  (0201لسنة 

دت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل رويكون للكلمات التالية حيثما  :0المادة 
  :ذلكعلى غير القرينة 

   الجامعة جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية:      

   المركز  مركز دبلوماسية المياه   :      

  الرئيس  ئيس الجامعةر:      

  المجلس  مجلس المركز:       

   المدير  ر المركزـمدي:       
                  النشاط  ورات والورش وما شابهها الد ،اترااالستش ،اتسارالد  :     

 الخدمة ما شابههاو نيةلخدمات الفواصات المخبرية ولفحواالتحاليل :      
  .نوابهأحد  ويرتبط بالرئيس أوحدات الجامعة ومن  وحدة ادارية يعتبر المركز :3المادة 
 الى الوصول الى يسعى الذي والعالمي واإلقليمي الوطني الجهد في المساهمة إلى المركز يهدف :4المادة 

 الرامية الجهود في المساهمة وكذلك الدول بين المشتركة للمياه ومستدامة عادلة دولية اتفاقيات
 واستخدامها استهالكها وترشيد بدائلها وتنويع مصادرها استغالل حيث من المياه على للحفاظ
  .واالقتصادية والبيئية الصناعية المؤسسات مع بتفاعالتها واالهتمام بكفاءة

  :التالية مبالمها يقوم المركز :5المادة 
 بالمياهة قية المتعلراالستشاوالبحثية والتدريبية وشاطات التعليمية نكافة ال وتفعيل رعاية .أ 

ية داالقتصاوالصحية والبيئية و ناعيةتفاعالتها مع المجاالت الصو ااستخداماتهو
 الجتماعيةوا

لبحث واترشيد استهالكها والمياه  درمصال سب الستغالني االنطوالمساهمة في الجهد ال  .ب 
  .بديلةدر عن مصا

في لتشجيعهم على االهتمام  قطاع المياه من خارج الجامعةلمهتمين في ل فعالياتتقديم  .ج 
 دبلوماسية المياه في قطاع التعليم المستمر

بما فيها دبلوماسيتها  المياهضيع وابم تعليمية وورش تدريبيةودورات إقامة مؤتمرات علمية  .د 
  .االقليميوالمحلي  يخدم المجتمعدوداتها بما مروتأثيراتها ووالقوانين الدولية المتعلقة فيها 

، والمشاركة في تنفيذ ليةوالدو والمؤسسات الوطنيةمع المراكز وتوثيقها العالقة  تقوية .ه 
  .ودولياً المشاريع الريادية اقليمياً 

  :6المادة 
 دعد ال يزيد" مجلس المركز"برأي مجلس العمداء مجلساً يسمى  ناسالرئيس بعد االستئ كليش .أ 

ومن خل الجامعة داالرئيس من  والكفاءة يعينهمي الخبرة واً من ذوأعضائه عن أحد عشر عض
  .للمجلس بينهم رئيساً الرئيس من  رللتجديد كما يختا واحدة قابلةسنة جها لمدة خار

  :التاليةلصالحيات وايات ولالمجلس المسؤ يتولى .ب 
خطط عمله  وإقراررسم السياسة العامة للمركز في مجاالت االنشطة والخدمات الخاصة بالمركز  . 

 . ومتابعة تلك الخطط وتنفيذ مشاريعه
 .  النظر في ميزانية المركز السنوية والتنسيب بها الى الجهات المختصة في الجامعة .2
حاجاته من الكوادر البشرية مناقشة التقرير السنوي لعمل المركز وهيكلة التنظيمي وتحديد  .3

  .ومتطلبات تأهيلهم وتدريبيهم
 . المالية للمركز لدعم المواردالسعي  .4
تعزيز نشاطات المركز مع مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها وتوطيد  .5

 . الخارجعالقاته بالمراكز المماثلة له في 
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 .ور ذات صلة بأهداف وعمل المركزالنظر في اية ام .6
لما  وفقاً لياته ومسؤ دتحدواحدة قابلة للتجديد وة نه الرئيس لمدة سنالمركز مدير يعي يتولى ادارة :7المادة 

  :يلي
  .العاملين فيهولمالية االشؤون و السنويةالمركز نشاطات على  االشراف .أ 
  .إلى المجلس ورفعهاوية نية المركز السنميزا دإعدا .ب 
  .فعه إلى المجلسوري عن عمل المركز نوالس التقرير دإعدا .ج 
  .فعها إلى المجلسوراقتراح خطط عمل المركز  .د 
ودعم نشاطاته وفق المركز  دورلتعزيز  وخارجهااخل الجامعة دالالزمة  القيام باالتصاالت .ه 

  .المتبعة في الجامعةاالصول 
  .المجلس عمل المركز إلى المناسبة لتطوير تقديم االقتراحات .و 
  .وتعليمات الجامعةتنفيذ قرارات المجلس وفقاً لقانون وانظمة  .ز 
  .بها إلى الرئيس والتنسيبخرى المع الجهات ا دها المركزاالتفاقيات التي يعمناقشة العقود و .ح 
 . المجلس وبها من قبل الرئيس أ القيام بأية اعمال اخرى يكلف .ط 

عدد من الخبراء المحليين والدوليين من اصحاب  تضميجوز للمركز تشكيل لجان استشارية  :8المادة 
 :من اجل المركز وذلكالخبرة، يقوم مدير المركز بترشيحهم ويتم اعتمادهم من قبل مجلس 

 .تقديم االستشارات للمركز حول خطة عمل المركز بشكل عام والدولية منها بشكل خاص .أ 
مهمة المركز االرتباط بالمبادرات تحديد المبادرات العالمية المرتبطة بعمل المركز وتسهيل  .ب 

 .ذات العالقة
 نشر اهداف وفعاليات المركز في المحافل العالمية ذات العالقة .ج 
المساهمة في توسيع شبكة المركز من خالل دعوة الخبراء الدوليين االشتراك بفعالية بشبكة  .د 

 .المركز
  :ية المركز مما يلينن ميزاكوتت :9المادة 

  .العامة تخصصه الجامعة من موازنتها ة المركز مماحص .أ 
الخرى مها للجهات اقدي قوم بها أوالخدمات التي يوشطة النالدخل المتأتي للمركز عن طريق ا .ب 

  .مملكة وخارجهاخل الدا العام والخاص في القطاعين
  .والدوليةالمحلية  واألهليةمن الجهات الرسمية  الدعم والمنح والهبات المقدمة .ج 

كذلك والعاملين المؤهلين في الجامعة بواسطة الخدمات عن طريق المركز االنشطة و تنفيذ يتم: 12 المادة
من و لكةاخل الممدج الجامعة من رالخبرة من خاواالختصاص وفاءة كي الوشخاص من ذالا

   .جهارخا
مول المع بالمراكز الخاصة الماليةاالحكام  لتعليمات المركز وفقا عمل من المتأتي الدخل زعوي :11المادة  

 . الجامعة في بها
ذلك في و التدريبية للمركزفي البرامج  م المدفوعة للمشاركينوالرس ردالمدير  وافقةبم وزيج :10المادة 

  :الحاالت التالية
 . لذلك دالمحد وقتال تعذر انعقاد البرنامج فيإذا  .أ 
   .الموافقة على البرنامجل امج قبل اكتمانسحاب من البرناال تقدم المشارك بطلبإذا  .ب 

  .التعليماتفي هذه  نصعليها  لم يرديبت الرئيس في الحاالت التي  :13المادة 
ض مع ارات تتعرقرا وأية تعليمات أ وة خاصة بالمركز أقتلغي هذه التعليمات أية تعليمات ساب :14المادة 

   .مهاكاأح
 . هذه التعليمات تنفيذ أحكامالن عن ومدير المركز مسؤوالرئيس  :15المادة 

  

  


