تعليمات رقم )  ( ٣لسنة ٢٠٢٠
"تعليمات كرﺳ الالكسو للدراسات والبحوث ال ﺮبوية"
ي جامعة ال ﺮموك

١

املادة  :١تسم هذﻩ التعليمات "تعليمات كرﺳ "الالكسو للدراسات والبحوث ال ﺮبوية " ي جامعة
ال ﺮموك .ويعمل ا ابتداء من .٢٠٢٠/٣/٢
املادة  :٢يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ي هذﻩ التعليمات املعاني املخصصة لها
أدناﻩ ،ما لم تدل القرينة ع ى غ ﺮ ذلك.
الجامعة  :جامعة ال ﺮموك
الرئيس :رئيس جامعة ال ﺮموك.
الكرﺳ  :كرﺳ الالكسو.
املدير  :مدير الكرﺳ .
املجلس  :مجلس الكرﺳ .
الوقفية  :ما يوقف من أموال منقولة وغ ﺮ منقولة باسم الكرﺳ .
املادة  :٣ينشأ ي الجامعة كرﺳ يسم "كرﺳ الالكسو للدراسات والبحوث ال ﺮبوية " و دف إ ى
تحقيق ما ي ي:
 .١املساهمة مع مؤسسات الدولة املختلفة ي الدراسات وال ﺮامج ؤالابحاث ال ﺮبوية ي
اململكة ٔالاردنية الهاشمية واملنطقة العربية.
ٕ .٢الاسهام ي نشر املعرفة وإقامة الندوات واملؤتمرات والحلقات العلمية املتعلقة بأهداف
بالكرﺳ .
 .٣العمل ع ى إقامة الروابط العلمية مع املؤسسات والجامعات واملعاهد العلمية املحلية
والدولية وتبادل الخ ﺮات بي ا وب ن الكرﺳ  ،وتوف ﺮ ٕالامكانات الستقبال ٔالاساتذة
والباحث ن والطلبة.
املادة  : ٤يشكل املجلس ع ى النحو التا ي:
 .١الرئيس أو من ينيبه /ر ً
ئيسا.
ً
عضوا.
 .٢عميد كلية ال ﺮبية /
 ١تم الموافقة على انشاء الكرسي واعتماد ھذه التعليمات بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠٢٠/٨٦تاريخ .٢٠٢٠/٢/٢٤

.٣
.٤
.٥
.٦

ً
عضوا.
عميد البحث العلم والدراسات العليا/
ً
ً
ومقررا.
/عضوا
املدير
عضو هيئة تدريس من كلية ال ﺮبية يعينه الرئيس.
عضوان من خارج الجامعة من ال ﺮبوي ن ذوي العالقة ،أحدهما من اللجنة الوطنية
لل ﺮبية والثقافة والعلوم ي ٔالاردن ،وٓالاخر من إحدى املؤسسات الرسمية ،يعي ما
الرئيس ملدة سنت ن قابلت ن للتجديد.

املادة  : ٥يتو ى املجلس املهام التالية:
 .١رسم السياسة العامة ؤالاشراف والتمويل واملوافقة ع ى الخطط البحثية ؤالاكاديمية
للكرﺳ حسب تشريعات الجامعة.
 .٢إنشاء أو إلغاء ال ﺮامج وتشكيل اللجان بناء ع ى اق ﺮاح من املدير ،وذلك ضمن
نشاطات الكرﺳ .
 .٣اق ﺮاح تعي ن الباحث ن وٕالاداري ن ضمن كادر الكرﺳ حسب تشريعات الجامعة.
 .٤إعداد موازنة الكرﺳ ورفعها إ ى مجلس العمداء إلقرارها.
 .٥إقرار التقرير السنوي للكرﺳ ورفعه إ ى مجلس العمداء.
 .٦املوافقة ع ى إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرﺳ .
 .٧قبول الهبات والت ﺮعات واملنح والوقفيات ال تقدم ل ﺮامج الكرﺳ حسب تشريعات
الجامعة.
ً
املادة  : ٦يع ن املدير من ب ن أعضاء هيئة التدريس بقرار من الرئيس ويش ﺮط فيه أن يكون حاصال
ع ى رتبة ٔالاستاذية ي أحد التخصصات ال ﺮبوية.
املادة  : ٧يتو ى املدير املهام ٓالاتية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

تنفيذ قرارات املجلس.
تنفيذ برامج البحث والدراسات ال يقرها املجلس.
إدارة شؤون الكرﺳ ٕالادارية واملالية.
إعداد مشروع املوازنة وتقديمه إ ى املجلس.
إعداد التقرير السنوي ورفعه إ ى املجلس عن نشاطات الكرﺳ .

املادة  : ٨للكرﺳ أن يقدم الدعم لطلبة الدراسات العليا الذين يجرون أبحا م ي مجاالت تحقق
أهداف الكرﺳ .
املادة  : ٩الرئيس واملدير مسئوالن عن تنفيذ أحكام هذﻩ التعليمات.

