نظام رقم ( )6لسنة 2010
نظام المراكز العلمية في جامعــة البترا
املادة (:)1

يسمى هذا النظام "نظام املراكز العلمية يف جامعة البرتا لسنة  ،"2010ويعمل به ابتداء من اتريخ إقراره
من جملس األمناء.

املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املخصصة هلا واملبينة أدانه ،ما مل
تدل القرينة على غري ذلك:
 :جامعة البرتا
اجلامعة
 :رئيس اجلامعة
الرئيس
 :املركز العلمي يف اجلامعة
املركز
 :مدير املركز يف اجلامعة
املدير

املادة (:)3

أ .ينشأ املركز يف اجلامعة بقرار من جملس األمناء ،بناء على تنسيب من جملس اجلامعة.
ب .هتدف املراكز إىل حتقيق غاايت علمية ذات طبيعة خاصة يف جماالت البحث ،أو التدريس ،أو
التدريب ،أو التأهيل ،أو غريها.

املادة (:)4

أ .يكون لكل مركز جملس ال يزيد عدد أعضائه على ستة أعضاء ،يعينهم الرئيس بعد االستئناس
برأي جملس العمداء ملدة سنتني قابلة للتجديد ،وخيتار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.
ب .يدير املركز مدير يعينه الرئيس من بني أعضاء جملس املركز ملدة سنتني قابلة للتجديد.

املادة (:)5

ميارس جملس املركز الصالحيات اليت ميارسها جملس الكلية ،وجملس القسم يف األمور اليت تتعلق ابملركز.

املادة (:)6

جيوز للمركز منح شهادات وفقا لنظام منح الدرجات العلمية ،والشهادات يف اجلامعة ،إذا كانت طبيعة
أهداف املركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.

املادة (:)7

ي عني العاملون يف املركز وفقا ألنظمة اجلامعة وتعليماهتا ،وخيضعون ألحكامها.

املادة (:)8

يصدر جملس األمناء بناء على تنسيب من الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام ،مبا يف
ذلك حتديد األهداف اخلاصة بكل مركز ،ووضع هيكله التنظيمي ،وغري ذلك من الشؤون اليت هتم
املركز.

املادة (:)9

تتكون املوارد املالية ملوازنة املراكز السنوية مما أييت:
أ .املبالغ اليت خيصصها جملس األمناء لكل مركز يف املوازنة السنوية للجامعة.
ب .اهلبات ،والتربعات ،واإلعاانت اليت يتلقاها املركز ،ويتم قبوهلا وفق القوانني ،واألنظمة املعمول هبا.

 يف جلسته رقم ( )2010/4بتاريخ 2010/05/27

1

ج .إيرادات الدورات التدريبية اليت ينظمها املركز.
املادة (:)10

جمللس األمناء بناء على تنسيب الرئيس اقرتاح تغيري ،أو تعديل ،أو إضافة ،أو حذف ،أو تفسري أي
فصل أو مادة يف هذا النظام.
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