
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  تعليمات

 مركز االستشارات والدراسات والتدريب
   



  التعليمات

 

 

٢٥٨  

   والدراسات والتدريب تا�ستشاراتعليمات مركز 
  في جامعة البلقاء التطبيقية

  من نظام المراكز العلمية ) ٨(صادرة بموجب المادة 

  ٢٠٠٣لسنة ) ٨٦(في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 

 

 والدراسات والتدريب في جامعة البلقاء تا�ستشاراتعليمات مركز   تسمى ھذه التعليمات ):١(المادة 
  .التطبيقية ويعمل بھا من تاريخ إصدارھا

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

  .جامعة البلقاء التطبيقية: الجامعة

  . والدراسات والتدريبتا�ستشارامركز : كزرمال

  .رئيس الجامعة: الرئيـس

  .مجلس المركز: المجلس

  .رئيس مجلس المركز: رئيس المجلس

  .مدير المركز: المدير

  . لجنة مشكلة في كل كلية أو وحدة بقرار من الرئيس: تا�ستشارالجنـة 

 أو دورات تدريبي9999ة أو  خ9999دمات أو أعم9999ال است9999شارية أو دراس9999ات أو ن9999دواتأي: الخ----دمات
  .مؤتمرات أو ورش عمل يعقدھا المركز أو عملية تسويق منتجات الجامعة

 ا<ك99اديمي المتكام99ل عل99ى الخ99دمات الت99ي تق99دمھا الكلي99ات الجامعي99ة ا�ش99رافھ99و : ا�ش--راف
والكلي99ات الجامعي99ة المتوس99طة والكلي99ات الخاص99ة والكلي99ات التابع99ة للق99وات الم99سلحة والوح99دات 

  .ةالمتخصص

 أيكل منتج مادي ومحسوس يدخل في تركيبته مواد خام أو برمجي9ات و? يعتم9د عل9ى : المنتج
  . وحده منھاأيبراءة اختراع تم إنتاجه من قبل كليات الجامعة أو 

إجمالي الدخل <ي خدمات أو أعمال است9شارية أو دورات تدريبي9ة أو دراس9ات : إجمالي ا�يراد
 . اقتطاعأيعامة أو الوحدات ا�دارية التابعة للجامعة قبل يعقدھا المركز أو الكليات ال

 . والدراسات والترويج لھاتا�ستشاراجلب الدورات و: التسويق 

  .بدل رسوم إصدار شھادات وقرطاسيه وكتب وضيافة ومواد خام: النفقات المباشرة

رين واللج99ان ا�ي99راد بع99د اقتط99اع كاف99ة النفق99ات بم99ا ف99ي ذل99ك مكاف99آت المحاض99: ص--افي ا�ي--راد
  .ا?ستشارية وبدل التسويق والنفقات المباشرة

  . يعتبر المركز وحدة فنية من وحدات الجامعة ترتبط إداريا بالرئيس أو من يفوضه):٣(المادة 

 يھ99دف المرك99ز إل99ى تحقي99ق أھ99داف الجامع99ة ف99ي خدم99ة المجتم99ع ا<ردن99ي خاص99ة والمجتم99ع ):٤(الم99ادة 
 ما يتوافر لديھا م9ن ق9درات ب9شرية وم9وارد مادي9ة للم9ساعدة العربي والعالمي من خKل توظيف

في تطوير واستحداث القدرات وإيجاد الحلول للمشكKت الت9ي يواجھھ9ا المجتم9ع بكاف9ة قطاعات9ه 
  :ا?جتماعية وا?قتصادية والصناعية والخدماتية وذلك عن طريق

لقط9اعين الع9ام تقديم خدمات استشارية فني9ة وإج9راء دراس9ات وبح9وث ل9صالح مؤس9سات ا  .أ 
  .والخاص داخل المملكة وخارجھا وكذلك تنظيم ھذه الخدمات وإدارتھا وتنفيذھا

عق99د دورات وورش عم99ل ون99دوات وم99ؤتمرات متخص99صة وب99رامج تدريبي99ة والت99ي ت99دخل   .ب 
  .ضمن أھداف المركز ومجا?ت عملة

ا وإص9دار إجراء التحاليل الكيميائي9ة والفيزيائي9ة والفحوص9ات المخبري9ة والھندس9ية وغيرھ9  .ج 
  .التقارير بنتائجھا ضمن ا�مكانيات المتوفرة في الجامعة

ا<فكار ا�بداعية <عضاء ھيئة التدريس وت9سويقھا ف9ي المج9ا?ت التقني9ة وا�داري9ة  تطوير  .د 
وتكنولوجي999ا المعلوم999ات وإنت999اج الم999واد التعليمي999ة المرئي999ة والم999سموعة وت999وفير الح999وافز 

معة وت9شجيعھم عل9ى الم9ساھمة الفعال9ة ف9ي خدم9ة المجتم9ع المادية والمعنوية للعاملين بالجا
  .ا<ردني والمجتمعات العربية وخططھا التنموية



  مركز ا?ستشارات 
  والدراسات

 

 

٢٥٩  

ا�شراف على نوعية وج9ودة ال9دورات التدريبي9ة المقدم9ة م9ن الجھ9ات الت9ي ي9شرف عليھ9ا   .ه 
المرك9ز س99واء الكلي9ات الخاص99ة أو الكلي9ات والوح99دات التابع9ة للجامع99ة م9ن خK99ل مع99ايير 

  .دةضبط الجو

  .الترويج لمنتجات الكليات والوحدات ا�دارية المختلفة في الجامعة  .و 

يم999ارس المرك999ز مھام999ه وأعمال999ه وف999ق خط999ة س999نوية مرن999ة يقرھ999ا المجل999س ف999ي ض999وء   ):٥(الم999ادة 
ا?حتياجات الفعلية للمجتمع ا<ردني والعرب9ي، وبم9ا يلب9ي متطلب9ات ا?تفاقي9ات الت9ي تعق9د ب9ين 

  .ة من خدماتهالمركز والجھات المستفيد

يكون للمركز مجلس خاص يسمى مجلس المرك9ز مك9ون م9ن ت9سعة أع9ضاء يعي9نھم ال9رئيس   ):٦(المادة 
  :لمدة سنتين قابلة للتجديد على النحو التالي) بعد ا?ستئناس برأي مجلس العمداء(

  .رئيس مجلس المركز  .أ 

 .مدير المركز عضوا وأمينا للسر  .ب 

 .ي ا?ختصاص والخبرة ذات العKقة بعمل المركزثKثة من العاملين في الجامعة من ذو  .ج 

أربع99ة م99ن ذوي الخب99رة وأص99حاب التخص99صات ذات العKق99ة بعم99ل المرك99ز م99ن خ99ارج   .د 
 .الجامعة

  :يتولى المجلس الصKحيات التالية ):٧(المادة 

إق99رار الخط99ة ال99سنوية لعم99ل المرك99ز والب99رامج ال99سنوية لل99دورات التدريبي99ة والن99شاطات   .أ 
 .ة بأھداف المركزا<خرى المرتبط

  .  مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعھا للرئيس �قرارھا حسب ا<صول  .ب 

تق9ديم ا?قتراح99ات والتوص99يات المناس9بة إل99ى ال99رئيس لرف9ع م99ستوى أداء المرك99ز وتط99وير   .ج 
  .آلياته لتعظيم مردوده ا?قتصادي

  .السنوي للمركز مناقشة التقرير  .د 

  .س المجلسمناقشة أية أمور أو تقارير يعرضھا رئي  .ه 

  .يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ):٨(المادة 

يم999ارس رئ999يس المجل999س ال999صKحيات المفوض999ة إلي999ه م999ن قب999ل رئ999يس الجامع999ة ويت999ولى  ):٩(الم999ادة 
  :المسؤوليات التالية على وجه التحديد

  .رئاسة اجتماعات المجلس  .أ 

 .تمثيل المركز لدى الجھات الرسمية  .ب 

صال بالجھات المعنية داخل المملكة وخارجھا لتحقي9ق أھ9داف المرك9ز والوص9ول إل9ى ا?ت  .ج 
 .غاياته ضمن أحكام ھذه التعليمات

م9ن ) ٩( لرئيس المجلس أن يفوض المدير بعض الصKحيات والمھ9ام الم9ذكورة ف9ي الم9ادة ):١٠(المادة 
  .نفس التعليمات السابقة باستثناء ما كان مفوضا بھا من الرئيس

لل99رئيس ف99ي ح99ال غي99اب رئ99يس المجل99س أن يكل99ف أح99د أع99ضاء المجل99س بمھ99ام رئ99يس  ):١١(ادة الم99
  .المجلس وصKحياته

 يكون للمركز مدير يعين بقرار من رئيس الجامعة بتنسيب من رئيس المجل9س لم9دة ع9امين ):١٢(المادة 
  .قابلة للتجديد

س9تقالة �أو با) ١٢(ة الم9شار إليھ9ا ف9ي الم9ادة  تنتھي خدمة مدير المركز بنھاية الفترة الزمني):١٣(المادة 
  .أو بتعيين مدير بد? عنه

و? ؤ يت9ولى الم9دير صK9حيات م9دير الوح9دة ح9سب أنظم9ة الجامع9ة وتعليماتھ9ا ويك9ون م9س):١٤(الم9ادة 
  :عن إدارة شؤون المركز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتھا ويقوم بصفة خاصة بالمھام التالية

  .ز وا<شراف المباشر على تنفيذ خطتهإدارة شؤون المرك  .أ 

  .إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس لمناقشته  .ب 

  .إعداد مسودات العقود وا?تفاقيات بين المركز والجھات المستفيدة  .ج 

  .إصدار نشرات عن المركز وأھدافه ونشاطاته وبرامج عملة  .د 



  التعليمات

 

 

٢٦٠  

خارجھ9ا الق9ادرة عل9ى الم9شاركة ف9ي إعداد قوائم بالكفاءات العلمية المتوافرة في الجامع9ة و  .ه 
  .تقديم الخدمات للجھات المستفيدة من خدمات المركز

 والدراس99ات الفني9ة والخ99دمات تا�ست9شاراالتن9سيب إل9ى ال99رئيس بتكلي9ف أش99خاص للقي9ام ب  .و 
  .الKزمة لعمل المركز

تقديم تقري9ر س9نوي إل9ى المجل9س ع9ن أعم9ال المرك9ز ف9ي نھاي9ة ك9ل ع9ام، إض9افة إل9ى أي9ة   .ز 
  .ير أخرى عن عمل المركز يطلبھا الرئيس أو رئيس المجلستقار

  .أية أعمال أخرى يكلفه بھا الرئيس  .ح 

  . تخضع تعيينات العاملين في المركز لقانون الجامعة وأنظمتھا وتعليماتھا):١٥(المادة 

ى عل99 ًترص99د الجامع99ة ف9ي موازنتھ99ا ال99سنوية ا<م9وال الKزم99ة لت99سيير أعم9ال المرك99ز بن99اء ):١٦(الم9ادة 
  .تنسيب المجلس

  : والدراسات والخدمات في المركز أي منتا�ستشارا يمكن أن يكلف للقيام ب):١٧(المادة 

  .أعضاء ھيئة التدريس والعاملين المؤھلين في الجامعة  .أ 

 .الموظفين المعينين في المركز لھذه الغاية  .ب 

 معھ99ا أي9ة كف9اءات وخب99رات أخ9رى م99ن خ9ارج الجامع99ة ي9رى المرك99ز الحاج9ة إل99ى التعاق9د  .ج 
 .شريطة موافقة الرئيس

 ? يجوز للعاملين في الجامعة تقديم الخدمات المن9صوص عليھ9ا ف9ي ھ9ذه التعليم9ات إ? ع9ن ):١٨(المادة 
طري9ق المرك99ز وي99ستثنى م99ن ذل9ك الخ99دمات الت99ي ? تتف99ق طبيعتھ9ا م99ع عم99ل المرك99ز والت99ي 

صلحة الجامع9ة وتختل9ف يرى الرئيس تقديمھا إلى الجھات المستفيدة وفق9ا ل9شروط تتطلبھ9ا م9
  .عن شروط وتعليمات المركز

  : تشكل لجنة إستشارات في كل الكليات والوحدات التابعة للجامعة على النحو التالي ):١٩(المادة 

ً عمي9د الكلي9ة مق9ررا وم9ساعد العمي9د ل9شؤون التخط9يط والتط9وير :الكليات التابعة للجامعة  .أ 
  .ًوالجودة وأحد العاملين في الكلية أعضاء

ً مدير الوحدة مقررا ومدير الت9دريب ف9ي الوح9دة وأح9د الع9املين :الوحدات التابعة للجامعة  .ب 
 .ًفي الوحدة أعضاء

  

 في الكلي9ة أو الوح9دة م9سؤولية ا�ش9راف عل9ى ج9ذب وإدارة تا�ستشارا يترتب على لجنة ):٢٠(المادة 
  . والدراسات التي تعقدھات ا�ستشاراوتنفيذ الدورات التدريبية و

  : الصKحيات التاليةتا�ستشارا تمارس لجان ):٢١(دة الما

ا�ش999راف عل999ى إع999داد خط999ط عم999ل س999نوية خاص999ة بالكلي999ات أو الوح999دات للن999شاطات   .أ 
  .المنصوص عليھا في تعليمات المركز

تصال بالجھات المعنية داخل المملكة وخارجھا لتحقي9ق أھ9داف المرك9ز والوص9ول إل9ى �ا  .ب 
 .غاياته ضمن أحكام ھذه التعليمات

إعداد قوائم بأسماء المدربين المعتمدين ومؤھKتھم حسب نوعي9ة ال9دورات المطروح9ة ف9ي   .ج 
  . الخطة

 إذا رغب99ت أي كلي99ة أو وح99دة تابع99ة للجامع99ة بعق99د أي دورة تدريبي99ة فعليھ99ا إش99عار المرك99ز ):٢٢(الم99ادة 
 بم9ا بذلك على أن تقوم بتزويد المركز خK9ل م9دة أق9صاھا أس9بوع م9ن ت9اريخ إنتھ9اء ال9دورة

  :يلي

 تھاس99م ال99دورة ب99اللغتين العربي99ة وا�نجليزي99ة وع99دد س99اعاا(المعلوم99ات الخاص99ة بال99دورة   .أ 
 ).أو المدربيننتھاء ورسوم ا?شتراك واسم المدرب �لبدء وتاريخ ا اوتاريخ

 . باللغتين العربية وا�نجليزية ونتائجھمين في الدوراتكشف يتضمن أسماء المشارك   .ب 

ت99ي تثب9ت إي9داع رس99وم ا?ش9تراك ورس9وم إص99دار ال9شھادات ح99سب ا�ي9صا?ت المالي9ة ال  .ج 
  .ا<صول



  مركز ا?ستشارات 
  والدراسات

 

 

٢٦١  

 س99اعة تدريبي99ة ١٢٠ يج9ب أ? تق99ل ع99دد س99اعات ال99دورة ع99ن أرب99ع س99اعات و? تزي99د ع99ن ):٢٣(الم99ادة 
بحيث ? تتجاوز المدة الزمنية  ستة أش9ھر وتح9سب ال9ساعة العملي9ة ف9ي المختب9ر أو الت9دريب 

 نظري <غراض احتساب ساعات الدورة ا�جمالي9ة ويج9وز الميداني أو العملي بنصف ساعة
  .للرئيس بتنسيب من مدير المركز إعادة النظر بعدد الساعات التدريبية للدورة

وف9ق بيان9ات النم9وذج المعتم9د م9ن المرك9ز ) ش9ھادة(يمنح المتدرب وثيقة نجاح في الدورة   ):٢٤(المادة 
  :إذا توفرت الشروط التالية مجتمعة

 .بات الدورة بنجاحأنھى متطل  .أ 

  .من الساعات التدريبية المقررة للدورة% ٢٠م يتجاوز غيابه نسبة ل  .ب 

 .شتراك ورسوم إصدار الشھادة التدريبية�تسديد رسوم اقام ب  .ج 

من رس9وم ال9دورات الت9ي % ٥٠ يمنح العاملون في الجامعة وأبنائھم خصما تشجيعيا بنسبة ):٢٥(المادة 
دات ا�داري99ة التابع99ة لھ99ا ذات ال99صلة غي99ر الوثيق99ة بعملھ99م يعق99دھا المرك99ز والكلي99ات  والوح99

 م9دير المرك9زًوذلك بناء على تنسيب من العميد المختص أو م9دير الوح9دة ا�داري9ة وموافق9ة 
شريطة إتمام الدورة بنج9اح وح9صولھم عل9ى ال9شھادة الخاص9ة بال9دورة وخKف9ا ل9ذلك يتحم9ل 

م9ون بال9دورة أو الورش9ة أو ل9م ينجح9وا بھ9ا كام9ل العاملون في الجامعة وأبنائھم الذين ? يلتز
  . رسوم ا?شتراك المقررة للدورة

ع9ن ) باس9تثناء رس9وم إص9دار ال9شھادات( يعفى العاملون في الجامعة من رسوم ا?ش9تراك  ):٢٦(المادة 
ًال99دورات وورش العم99ل ذات ال99صلة الوثيق99ة بعملھ99م وذل99ك بن99اء عل99ى تن99سيب م99ن العمي99د 

، ش99ريطة إتم99ام ال99دورة بنج99اح م99دير المرك99زلوح99دة ا�داري99ة وموافق99ة المخ99تص أو م99دير ا
وح99صولھم عل99ى ال99شھادة الخاص99ة بال99دورة وخKف99ا ل99ذلك يتحم99ل الموظ99ف ال99ذي ? يلت99زم 
بالدورة أو الورشة أو لم ينجح بھا  كامل رسوم ا?شتراك بحيث ? ي9سمح بإش9راك أكث9ر م9ن 

بع999ة ف999ي ال999دورة التدريبي999ة الواح999دة المق999ررة م999ن الع999املين بالجامع999ة أو الكلي999ات التا% ٢٠
  . على المكافآت المخصصة للكادر المنفذًللمجتمع المحلي بحيث ? يؤثر سلبا

  يصرف للمحاضر فقط مقابل تنفيذ  الدورات التدريبية المجاني9ة الخاص9ة بتط9وير الع9املين ):٢٧(المادة     
 دين9ار وبتن9سيب م9ن م9دير المرك9ز وموافق9ة ٢٥٠ ? تتج9اوز في الجامعة مكافأة مالية بحي9ث

  . الرئيس

ًتم9نح المؤس99سات العام9ة والخاص9ة خ99صما ت9شجيعيا بم9ا ? يزي99د ع9ن  ):٢٨(الم9ادة  إذا ك9ان ع99دد % ٢٠ً
  .مرشحيھا ? يقل عن خمسة متدربين في الدورة الواحدة

لتح9اق بال9دورات التدريبي9ة، بموافق9ة عمي9د �ترد كافة الرسوم المدفوعة إل9ى ال9راغبين ف9ي ا ):٢٩(المادة 
م99ن قيم99ة % ٥٠الكلي99ة أو الوح99دة ف99ي حال99ة تع99ذر انعق99اد ال99دورة ف99ي الوق99ت المح99دد وي99رد 

  .الرسوم في حاله انسحاب المشارك بعذر قبل بداية الدورة
  

  احكام كليات المجتمع الخاصة

  

دورة تدريبي99ة داخ99ل ا<ردن فعليھ99ا إذا رغب99ت أي م99ن كلي99ات المجتم99ع الخاص99ة بعق99د أي   ):٣٠(الم99ادة 
  :ا?لتزام بما يلي

 ،تقديم طلب خطي إلى المركز قبل شھر من موع9د الب9دء بتنفي9ذھا للح9صول عل9ى الموافق9ة  .أ 
و? يج9وز ا�عK9ن ع9ن ھ9ذه ال9دورة أو تنفي99ذھا قب9ل موافق9ة المرك9ز عل9ى أن يت9ضمن ھ99ذا 

 ئھات9اريخ المتوق9ع لب9دوال) لعملي9ةالنظري9ة وا(اسم الدورة  وأھدافھا وع9دد س9اعاتھا : الطلب
وأي الخط99ة التنفيذي99ة لل99دورة وف99ق النم99وذج المعتم99د ھ99ا ورس99وم ا?ش99تراك فيئھ99ا ووانتھا

 . ھابتتعلق شروط خاصة 

 باللغتين العربي9ة وا�نجليزي9ة ين في الدوراتسماء المشاركأبكشف يتضمن مركز تزويد ال  .ب 
 .خKل أسبوع من بدء الدورة



  التعليمات

 

 

٢٦٢  

ل مالي بدل إج9راءات ض9بط نوعي9ة وج9ودة ال9دورة ومخرجاتھ9ا وفق9ا مركز بإيصاتزويد ال  .ج 
  .خKل أسبوع من بدء الدورةمن نفس التعليمات )  ٣٣(للمادة 

تزويد المركز بقائمة تت9ضمن أس9ماء الم9شاركين ونت9ائجھم خK9ل م9دة أق9صاھا أس9بوع م9ن   .د 
  .تاريخ انتھاء الدورة

ال9دورات التدريبي9ة ال9صادرة ع9ن كلي9ات المجتم9ع تنحصر عملية المصادقة على شھادات   ):٣١(المادة 
  .الخاصة بالمركز وذلك ضمن ا<نظمة والتعليمات الخاصة بالدورات التدريبية

? يجوز اعتماد شھادات الدورات المعقودة ف9ي كلي9ات المجتم9ع الخاص9ة إذا كان9ت معق9ودة  ):٣٢(المادة 
م9ن إجم9الي  إي9راد % ٢٥ت بواق9ع خارج ا<ردن إ? إذا كانت الجامعة شريك في ھ9ذه ال9دورا

  .الدورة أو أن تكون ضمن اتفاقية خاصة

ت9ستوفي الجامع9ة  مبل9غ مقط9وع ب9دل إج9راءات ض9بط نوعي9ة وج9ودة ال9دورة ومخرجاتھ9ا،  ):٣٣(المادة 
ويشمل ذلك الزيارات الميداني9ة ومتابع9ة ا?متحان9ات ومتابع9ة النت9ائج وت9دفع خK9ل أس9بوع م9ن 

  :من نفس التعليمات كما يلي) ٣٠( الواردة في المادة بدء الدورة وفق الشروط

 .ً دينارا عن كل دورة تدريبية تعقدھا كليات المجتمع الخاصة داخل ا?ردن٧٥  .أ 

  . دينار عن كل دورة تدريبية تعقدھا كليات المجتمع الخاصة خارج ا?ردن٥٠٠  .ب 

 المجتم9ع الخاص9ة م9ن نف9س في حال مخالف9ة الكلي9ات الخاص9ة <ي م9ن بن9ود أحك9ام كلي9ات ):٣٤(المادة 
إل9ى ) أ(التعليمات فتكون العقوبة وفق ما يلي بحيث يجوز إيقاع أي من العقوب9ات ال9واردة م9ن 

  ):ه(با�ضافة إلى ) د(

  .إنذار أول  .أ 

 إنذار مزدوج  .ب 

 .إنذار نھائي  .ج 

 .إيقاف اعتماد الدورات في الكلية لمدة عام  .د 

ار ع9ن ك9ل م9شترك بال9دورة دين9) ١٠٠-٢٥(إيقاع عقوبات مالية عل9ى ش9كل غرام9ات م9ن   .ه 
التدريبي99ة المخالف99ة بحي99ث تت99رك قيم99ة الغرام99ة  المالي99ة لتق99دير رئ99يس الجامع99ة بن99اء عل99ى 

 . والدراسات والتدريب وفق مدى خطورة المخالفةتا�ستشاراتنسيب مدير مركز 

  

  أحكام ا�جراءات المالية

 والدراسات والتدريب ت9ودع تشاراا�ستمركز  باسم  في الجامعة حساب بنكي خاصأينش ):٣٥(المادة 
  .فيه إيرادات المركز والكليات والوحدات التابعة للجامعة

يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل شھادة تصدرھا الجامعة أو ت9صادق عليھ9ا ومبل9غ دين9ار  ):٣٦(المادة 
واح99د مقاب99ل ت99صديق وث99ائق أخ99رى مث99ل ص99ورة طب99ق ا<ص99ل أو لم99ن يھم99ه ا<م99ر وع99شرة 

  . فاقد وتحول ھذه المبالغ كاملة إلى حساب المركزدنانير بدل

تعتبر إيرادات المركز ھي الناتجة عن الخدمات الت9ي يق9دمھا وي9شرف عليھ9ا والت9ي تتك9ون  ):٣٧(المادة 
  :من ا�يرادات التالية

ص99افي إي99راد ال99دورات والخ99دمات والمنتج99ات الت99ي يق99دمھا المرك99ز والكلي99ات والوح99دات   .أ 
  . التابعة للجامعة

  .تبرعات والھبات وأية منح أخرىال  .ب 

  .رسوم إصدار وتصديق الشھادات التدريبية  .ج 

 .رسوم ضبط نوعية وجودة الدورات التدريبية  .د 

 . رسوم تصديق بدل فاقد  .ه 

 .رسوم تصديق وثائق طبق ا<صل أو لمن يھمه ا<مر  .و 

ش9تراك بال9دورات  الكلية أو الوحدة ا�داري9ة المنف9ذة لل9دورة م9سؤولة ع9ن اس9تيفاء رس9وم ا?):٣٨(المادة 
 والدراس99ات والت99دريب دراس99ة تا�ست99شاراوإي99داعھا ف99ي ح99ساب المرك99ز ويت99ولى مرك99ز 

  .وتدقيق المعامKت المالية تمھيدا لصرف المكافآت التدريبية



  مركز ا?ستشارات 
  والدراسات

 

 

٢٦٣  

 توزع إيرادات الدورات التدريبية التي تعقد في الكليات والوح9دات المختلف9ة عل9ى الجامع9ة  ):٣٩(المادة 
وعلى أعضاء اللجن9ة ا?ست9شارية ف9ي الكلي9ة ) المحاضر أو المدرب(لدورة والكادر المنفذ ل

  :وبدل تسويق على النحو التالي) بالتساوي(أو الوحدة 

 . من إجمالي إيراد الدورة% ٤٠حصة الجامعة والتي ? تقل عن   .أ 

م99ن إجم99الي إي99راد ال99دورة بع99د اقتط99اع النفق999ات %  ٣٠ي99صرف للك99ادر المنف99ذ لل99دورة   .ب 
 .المباشرة

 .من إجمالي إيراد الدورة بعد اقتطاع النفقات المباشرة% ١٥يصرف للجنة ا?ستشارية    .ج 

بدل تسويق من إجمالي إيراد الدورة بعد اقتط9اع النفق9ات المباش9رة ش9ريطة % ٣ يصرف   .د 
أن ? يكون99وا م99ن الك99ادر المنف99ذ لل99دورة أو اح99د أع99ضاء اللجن99ة ا?ست99شارية ف99ي الكلي99ة أو 

  .الوحدة

جامع99ة إع99ادة النظ99ر بتوزي99ع ن99سب إي99رادات ال99دورة بم99ا يتف99ق والم99صلحة يج99وز ل99رئيس ال  .ه 
م9ن إجم9الي % ٣٠العامة بتنسيب م9ن م9دير المرك9ز عل9ى أن ? تق9ل ح9صة الجامع9ة ع9ن 

  .إيراد الدورة بعد اقتطاع النفقات المباشرة

في ح9ال تنفي9ذ دورات خ9ارج أوق9ات ال9دوام الرس9مي بموافق9ة ال9رئيس وبتن9سيب م9ن م9دير   .و 
وي99ودع % ٨٠ز وب99دون اس99تخدام مق99درات الجامع99ة ي99صرف للمحاض99ر أو الم99درب المرك99

 .قبل توزيع النسب المذكورة أعKه بدل تسويق% ٥و% ٢٠في حساب الجامعة 

  

? ي99صرف مكاف99آت مالي99ة للم99وظفين ا�داري99ين ف99ي الجامع99ة والمعين99ين أصK99 لغاي99ات   ):٤٠(الم99ادة 
دورة التدريبي99ة إ? إذا عق99دت ال99دورات خ99ارج مقاب99ل تنفي99ذ ال99) أق99سام الت99دريب(الت99دريب 

  ).٣٩(أوقات الدوام الرسمي وحسب مقتضيات الحاجة فيصرف لھم وفق المادة 

 والدراس99ات والخ99دمات مكاف99آت مالي99ة لق99اء عملھ99م تا�ست99شاراي99صرف للمكلف99ين بتق99ديم  ):٤١(الم99ادة 
تھ9ا وا?تفاقي9ات المبرم9ة بتنسيب من المدير وقرار من ال9رئيس وفق9ا <نظم9ة الجامع9ة وتعليما

  :مع الجھات المستفيدة على النحو التالي

 والدراسات التي تنج9ز داخ9ل الجامع9ة باس9تخدام مق9درات الجامع9ة ومرافقھ9ا، تا�ستشارا  .أ 
لم9ن ق9ام بالدراس9ة بع9د اقتط9اع كلف9ة % ٦٠للجامع9ة و% ٤٠فيوزع إجمالي ا�يراد بن9سبة 

 . المواد الخام إن وجدت

وزع ي99اس99ات الت99ي تنج99ز دون اس99تخدام مق99درات الجامع99ة و مرافقھ99ا ف والدرتا�ست99شارا  .ب 
  . لمن قام بتقديم ا?ستشارة أو الدراسة% ٨٠للجامعة و% ٢٠إجمالي ا�يراد بنسبة 

من إجمالي إي9راد ا?ست9شارة أو الدراس9ة بع9د اقتط9اع كلف9ة الم9واد الخ9ام إن % ٥ يصرف   .ج 
أعK9ه كح9وافز لل9ذين جلب9وا ) ب(و) أ(وج9دت قب9ل توزي9ع الن9سب الم9شار إليھ9ا ف9ي الفق9رة 

  .ا?ستشارة أو الدراسة شريطة أن يكونوا من غير المكلفين بإجراء الدراسة أو ا?ستشارة

الجھ99ة الفني99ة داخ99ل الجامع99ة والت99ي ت99تم بمختبراتھ99ا التحالي99ل الكيميائي99ة أو الفح99وص أو  ):٤٢(الم99ادة 
س9عار التحالي9ل والفح9وص والقياس9ات القياسات المخبرية أو الھندسية مسؤولة ع9ن تحدي9د أ

الم99راد تنفي99ذھا وي99تم ص99رف مكاف99آت  للمكلف999ين بتق99ديم الخ99دمات الت99ي يتطل99ب إنجازھ999ا 
  :استخدام المختبرات وأية مواد مخبريه على النحو التالي

للجامع9ة % ١٠توزع إجمالي ا�ي9رادات بع9د اقتط9اع كلف9ة الم9واد الخ9ام إن وج9دت بن9سبة   .أ 
لتي اس9تخدمت مختبراتھ9ا لعملي9ة التحالي9ل الكيميائي9ة أو الفح9وص أو للجھة الفنية ا% ٣٠و

للك9ادر الفن9ي ال9ذي ق9ام بعملي9ة التحالي9ل الكيميائي9ة % ٦٠القياسات المخبرية أو الھندس9ية و
  أو الفحوص أو القياسات المخبرية أو الھندسية 

ب9ل توزي9ع من إجمالي ا�يرادات بعد اقتط9اع كلف9ة الم9واد الخ9ام إن وج9دت ق% ٥يصرف   .ب 
أعKه كحوافز للذين جلبوھا شريطة أن يكون9وا م9ن غي9ر ) أ(النسب المشار إليھا في الفقرة 

  .المكلفين بإجراء التحاليل



  التعليمات

 

 

٢٦٤  

ت9صرف ح9وافز مالي9ة م9ن ص9افي ا�ي9رادات  الناتج9ة ع9ن الخ9دمات الت9ي تق9دمھا الكلي9ة أو  ):٤٣(المادة 
 كلي9ة أو وح9دة مقاب9ل جھودھ9ا بالت9ساوي الوحدة في نھاية السنة المالية للجان المشكلة في كل
  :بتنسيب من العميد أو المدير وموافقة الرئيس كالتالي

  . دينار من صافي ا�يرادات) ٣٠٠٠٠(عن أول % ٢  .أ 

  .دينار من صافي ا�يرادات) ٣٠٠٠٠(عن ثاني % ٣  .ب 

 .دينار أو أكثر من صافي ا�يرادات) ٣٠٠٠٠(عن ثالث % ٥  .ج 

شؤون المالية في الجامعة بصرف أي مكافآت مالي9ة مقاب9ل الخ9دمات الت9ي ? تقوم وحدة ال  ):٤٤(المادة 
تق999دمھا الكلي999ات أو الوح999دات ا�داري999ة أو ينف999ذھا الع999املين ف999ي الجامع999ة والت999ي تق999ع ض999من 

  .اختصاص المركز إ? بعد اعتمادھا من المركز <غراض التدقيق وحصر ا�يرادات

 

   عامةأحكام

والوحدات التابعة للجامعة ا�عKن في الصحف المحلية إ? ع9ن ال9دورات ? يجوز للكليات  ):٤٥(المادة 
التدريبية العامة التي تحتاجھا شريحة واسعة م9ن المجتم9ع المحل9ي بع9د اعتمادھ9ا م9ن المرك9ز 

 .مع ضرورة الترويج للدورات بكافة الوسائل والطرق ا<خرى

 من قبل اللجان المشكلة  أو إداريةليةما في حالة ثبوت حصول أي تجاوزات للتعليمات ):٤٦(المادة 
في الكليات أو الوحدات التابعة للجامعة أو كليات المجتمع الخاصة، يتم تطبيق العقوبات 

  .المنصوص عليھا في أنظمة وتعليمات الجامعة

 يق99وم المرك99ز بعملي99ة الت99سويق والت99رويج لم99ا تنتج99ه الجامع99ة م99ن س99لع وخ99دمات ب99الطرق ):٤٧(الم99ادة 
  .لكافة الھيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص داخليا وخارجياالمناسبة 

  :يقوم المركز با<عمال التالية ):٤٨(المادة 

تنفي9ذ ا�ج99راءات الKزم99ة للتأك99د م99ن تطبي99ق مع99ايير ض99بط نوعي99ة ال99دورات التدريبي99ة ف99ي   .أ 
ص كلي99ات المجتم99ع الخاص99ة م99ن خK99ل الزي99ارات الميداني99ة ومتابع99ة ا?متحان99ات، ويخ99ص

 .ً دينارا لكل دورة توزع على أعضاء اللجنة المكلفة من المركز٢٥مكافأة تبلغ 

عقد ورش تدريبية على أسس ضبط جودة ونوعي9ة ال9دورات التدريبي9ة للم9وظفين الع9املين   .ب 
 .في أقسام التدريب والتعليم المستمر

 . عقد ورش تدريبية للقائمين على تسويق منتجات الجامعة  .ج 

 نثري9ة لل9صرف منھ9ا عل9ى أن9شطة المرك9ز ةس9م م9دير المرك9ز أو م9ن ينيب9ه س9لفإبت9صرف  ):٤٩(المادة 
  .وتتم تسويتھا حسب ا<صول

يقرر رئيس الجامعة مقدار المكافأة المالية للحا?ت التي لم يرد فيھا نص بن9اء عل9ى تن9سيب  ):٥٠(المادة 
  .من مدير المركز

ع جھ99ات محلي99ة ودولي99ة إذا اقت99ضت م99صلحة   ل99رئيس الجامع99ة توقي99ع اتفاقي99ات وعق99ود م99):٥١(الم99ادة 
الجامعة ذلك بتنسيب  من مدير المرك9ز عل9ى أن يراع9ى ف9ي ذل9ك الحق9وق المالي9ة للجامع9ة 
بحيث  يقدم المركز الخدمات وفقا لما يعقد م9ن اتفاقي9ات م9ع الجھ9ات الم9ستفيدة  ويتقاض9ى 

ًالمركز أجورا◌ من الجھات المستفيدة مقابل الخدمات وا<عمال الت   .ي يقوم بھاَ

 في حال توقيع اتفاقيات وعقود مع جھ9ات محلي9ة ودولي9ة تك9ون بن9ود ا?تفاقي9ة ھ9ي ا<س9اس ):٥٢(المادة 
  .في التعامKت المالية وا�دارية

  .يبت الرئيس في الحا?ت التي لم يرد فيھا نص ):٥٣(المادة 

  .عليماتالرئيس ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذ ھذه الت):٥٤(المادة 

  . والدراسات والتدريبتا�ستشاراتلغي ھذه التعليمات أي تعليمات سابقة خاصة بمركز  ):٥٥(المادة 

 
  


