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   مركز الحاسوب 
 

 

٢٥٥  

  تعليمات مركز الحاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية
  من نظام المراكز العلمية) ٨(صادرة بمقتضى المادة 

  ٢٠٠٣لسنة ) ٨٦(في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 
  

لسنة ) ١( ية رقمتسمى ھذه التعليمات تعليمات مركز الحاسوب في جامعة البلقاء التطبيق ):١(المادة 
  . ويعمل بھا اعتبارا من تاريخ صدورھا٢٠٠٤

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا  ):٢(المادة 
  :ما لم تدل القرينة على خ5ف ذلك  ادناه

  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة
  .رئيس الجامعة: الرئيس
  .لحاسوبمركز ا: المركز

  .مجلس المركز: المجلس
  .مدير المركز: المدير

  .الخدمات التي يقدمھا المركز: الخدمات

  .يعتبر المركز وحدة من وحدات الجامعة ويرتبط اداريا بالرئيس ):٣(المادة 

  :يتولى المركز المھام التالية ):٤(المادة 
 من خ5ل توفير ا:جھزة تقديم الخدمات الحاسوبية الممكنة ال5زمة لطلبة الجامعة وذلك  .أ 

  .والبرامج ولوازم التشغيل المختلفة
تقديم الخدمات الحاسوبية الممكنة للباحثين في الجامعة وذلك من خ5ل توفير ا:جھزة   .ب 

  .والبرمجيات ال5زمة والتدريب على استخدامھا خدمة للبحث العلمي والدراسات العليا
ملية ا:دارية في كليات الجامعة ومراكزھا تقديم الخدمات الخاصة بإدخال الحاسوب في الع  .ج 

  .ودوائرھا
توفير فرص التدريب على تطبيقات الحاسوب واستعما:تة Bفراد من داخل الجامعة   .د 

  .وخارجھا
تقديم ا:ستشارات والخدمات العامة باستخدام الحاسوب للمؤسسات العامة والخاصة تنظيم   .ه 

ل اجور يحددھا الرئيس بتنسيب من المجلس ھذه الخدمات وإدارتھا وتنفيذھا ومتابعتھا مقاب
الدراسات والتدريب على ان : يتعارض ذلك مع اعمال و:ستشارات اوبالتنسيق مع مركز 

  المركز 

  :يتولى المجلس الص5حيات التالية ):٥(المادة 
  .رسم السياسة العامة للمركز  .أ 
  مناقشة موازنة المركز ورفعھا الى الرئيس  .ب 
  .تقديم ا:قتراحات وخطط عمل المركز  .ج 
ابداء الرأي في المواضيع ا:خرى التي لھا صلة بأھداف المركز والتي يعرضھا عليه   .د 

  .المدير

 للمركز مدير يعينه رئيس الجامعة بعد أخذ رأي رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، ):٦(المادة 
ضمن حسن سير العمل فيه ووفقا لقانون ويتولى المدير مسؤولية إدارة شؤون المركز بما ي

  :الجامعة وأنظمتھا وتعليماتھا ووفقا لتعليمات المركز ،وبصورة خاصة
  .اقتراح برامج عمل المركز  .أ 
  .تقديم الموازنة للمجلس  .ب 
  .رفع تقرير سنوي الى المجلس عن نشاطات المركز وانجازاته  .ج 
  .أي امور اخرى يكلفه بھا المجلس  .د 

 العاملين في المركز لقانون الجامعة وأنظمتھا وتعليماتھا الصادرة بمقتضاھا تخضع تعيينات ):٧(المادة 
  ولقرارات رئيس الجامعة المتعلقة بالمركز

  :يتولى القيام بأعمال المركز ):٨(المادة 



  التعليمات
 

 

٢٥٦  

موظفون مؤھلون من ذوي ا:ختصاص في التحليل والبرمجة وأعمال التشغيل والشبكات   .أ 
  .وا:نتر نت 

 ومساعدو البحث والتدريس والمحاضرون المتفرغون الذين يكلفون أعضاء ھيئة التدريس  .ب 
  .بالعمل في المركز بصورة مستمرة أو بعمل جزئي

  .أية كفاءات وخبرات اخرى من الخارج يرى المركز حاجة الى التعاقد معھا جزئيا او كليا  .ج 

حھا المجلس ويقرھا يقدم المركز خدماته لكليات الجامعة ودوائرھا وفق خطة زمنية يقتر ):٩(المادة 
  .الرئيس

للمركز ان يقدم خدماته للمجتمع ا:ردني والعربي بالتنسيق مع مركز ا:ستشارات  ):١٠(المادة 
  .والخدمات الفنية والدراسات

  .رئيس الجامعة ورئيس المجلس ومدير المركز مسؤولون عن تنفيذ ھذه التعليمات ):١١(المادة 
   
  


