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 مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتعليمات 
 عة العلوم والتكنولوجيا األردنيةفي جام من نظام المراكز العلمية( 7) بموجب المادة ةصادر

 2111لسنة ( 21) رقم
فا  يامعاا العلال   مركا  تنوللليياا المعللماات تااتتاااتتعليماات ) تسمى هذه التعليمات :2المادة 

 .تيعمل بها اعتباراً من تاريخ صدترها( 0222تالتنولللييا األردنيا لسوا 
ينلن للنلمات تالعباارات التاليااح ثياماا تردت فا  هاذه التعليمااتح المعاان  الماتتاا لهاا  :1المادة 

 :أدناهح ما لم تدل القريوا على غير ذلك
 عا العلل  تالتنولللييا األردنيايام :الجامعة 
 رئيس الجامعا :الرئيس 
 مرك  تنولللييا المعللمات تااتتاات :المركز 
 مجلس المرك  :المجلس 
 مدير المرك  :المدير 

 .يعتبر المرك  تثدة إداريا من تثدات الجامعا تيرتبط إدارياً بالرئيس مباشرة :3المادة 
 :ما يل  إلىيهدف المرك   :4المادة 

العمليا التعليميا تالتدريسيا تالبحايا تإيجاد بيئا أكاديميا محلسابا تمنان ع ال هيئاا خدما  (أ 

التدريس تالطالب من الحتلل على المعللمات تالبرامج الت  تسهل عملياا التعلايم تالبحا  

 .العلم 
خدما القطاع اإلداري ف  الجامعا من خالل الحلسابا التا  تمنان متااذ القارار أت المل ا   (ب 

على المعللمات تالبرامج اللزما للعمل تالتسريع ف  اإليراءات تالمااطبات  من الحتلل

 .بين تثدات تكليات الجامعا
تلفير أعلى دريات القدرة على ااتتال تالتااطب بسهللا تيسر بين العاملين ف  الجامعاا  (ج 

 .تالعالم الااري 
 .إدخال تنولللييا الحاسلب تااتتاات ف  كافا أنشطا الجامعا (د 
يم خدمات الحاسلب تااستشارات تتطلير البرامج الااصا بالجامعا تالمؤسسات العاما تقد (ه 

 .تالااصا
 .تقديم خدمات التدريب للعاملين ف  الجامعا تالمؤسسات العاما تالااصا (و 

ع لاً يعياوهم ( 11) ا ي يد عدد أع ائه على( مجلس المرك ) ينلن للمرك  مجلس يسمى :5المادة 

واس برأي مجلس العمداء لمدة سوتين قابلا للتجديد ياتار الرئيس مان بياوهم الرئيس بعد ااستئ

 .رئيساً للمجلس
 :يتللى المجلس التلثيات التاليا :6المادة 

 .إقرار خطط عمل المرك  (أ 
 .المستلى اللئق إلىدعم المرك  تالوهلض به  (ب 
 .إقرار مي انيا المرك  السوليا (ج 
 .تاستادا  أنظما تتنولللييا المعللمات ف  الجامعابواء خطط تاستراتيجيات الحلسبا  (د 
 .متابعا أداء المرك  تتوفيذ الاطط تالمشاريع الت  ينل  بها (ه 
مواقشا ثايات المرك  مان النالادر البشاريا تاإلدارياا تتحدياد متطلباات تاوهيلهم تتادريبهم  (و 

 .تالوظر ف  هينله التوظيم 
 .المعللمات ف  الاارجالعمل على تلطيد علقات المرك  بمراك   (ز 
 .الوظر ف  أي أملر ذات صلا بوهداف المرك  يعرضها رئيس المجلس (ح 

 .ذلك إلىيجتمع المجلس بدعلة من رئيسه مرة كل شهر على األقل تكلما دعت الحايا  :7المادة 
 .يدير المرك  مدير يعيوه الرئيس لمدة سوتين قابلا للتجديد :8المادة 
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 :ك  المها  التاليايتللى مدير المر :1المادة 
 .إعداد مشرتع مي انيا المرك  السوليا (أ 
 .المجلس إلىتقديم خطط عمل المرك   (ب 
 .المجلس إلىتقديم تقرير سولي عن أعمال المرك  تنشاطاته  (ج 
 .اإلشراف على العاملين ف  المرك  تكافا أعماله (د 
لألصالل المتبعاا القيا  بااتتاات اللزما داخل الجامعا تخاريها لدعم عمل المرك  تفقاً  (ه 

 .ف  الجامعا
 .تقديم ااقتراثات المواسبا لتطلير عمل المرك  بما يتواسب تأهدافه (و 
 .توفيذ قرارات المجلس تفقاً لقانلن تأنظما تتعليمات الجامعا (ز 
 .القيا  بوي أعمال أخرى ينل  بها من قبل الرئيس أت المجلس (ح 

الرئيس للبات فيهاا بعاد ااساتئواس  إلىالتعليمات تحال األملر الت  لم يرد عليها نص ف  هذه  :21المادة 

 .برأي مجلس العمداء
 .رئيس الجامعا تمدير المرك  مسؤتان عن تطبيق هذه التعليمات :22المادة 


