1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات المجلس االستشاري للجامعة" في جامعة الشرق األوسط لسنة ،2016
ويعمل بها اعتبا ارً من تاريخ اقرارها.

3

يشكل في الجامعة مجلس يسمى "المجلس االستشاري لجامعة الشرق األوسط".

3

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
مجلس األمناء

:
:

جامعة الشرق األوسط.

الجامعة
الرئيس

:

رئيس مجلس األمناء.

المجلس

4

:

مجلس أمناء الجامعة.

المجلس االستشاري للجامعة.

يهدف المجلس إلى رسم معالم مسيرة الجامعة وتوجيه إستراتيجيتها وسياساتها لتحقيق أهدافها ورؤاهاا
وازدهارها من أجل خدمة اإلنسانية واألمة العربية بعامة ،والشعب األردني خاصة.

ومن أجل تحقيق هذه األهداف يتولى المجلس القيام بالمهمات اآلتية:
أ.

وضع الخطوط العريضة إلستراتيجية الجامعة وسياسااتها والتوصاية بماا يلازم للنهاوج بالجامعاة

ب.

التوجيه بفتح الكليات والتخصصات وفاق المعاايير العالمياة لمواكباة التطاور والتقادم العاالمي بماا

ج.

المساعدة في إيجاد واستحداث مصادر تمويل.

د.

ورفع شانها أكاديمياً وبحثياً وادارياً.

يتواءم وسوق العمل المحلي والعالمي.

بحااث ساابل التعاااون مااع الجهااات ذات العالقااة وتوطياادها ،وبخاصااة تلااك التااي يمثلهااا أعضاااء

المجلس.

ه.

ربط الجامعة بالجامعات والمؤسسات األخرى محلياً وعربياً وعالمياً.

ز.

المساعدة في تأمين المنح التعليمية وفرص التبادل الثقافي.

و.

اقتراح آليات الستقطاب الكفاءات في البرامج البحثية واألكاديمية.
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5

يتكون المجلس من تسعة أعضاء على األقل من داخل األردن وخارجه ممن عرف عنهم النجااح

أ.

في أعماالهم أو ممان تقلادوا مناصاب إدارياة أو رسامية رفيعاة ،ويكاون مان بيانهم عضاوان علاى

ب.

يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه.

د.

تنتهي مدة خدمة أي منهم بانتهاء مدته أو استقالته أو تعيين بديل عنه.

ج.

6

أ.
ب.

7

األقل من القطاع األكاديمي ،ويترأس المجلس الرئيس أو من يسميه الرئيس.

يتم تعين أعضاء المجلس بقرار من الرئيس وبموافقة من مجلس األمناء لمدة أربع سنوات.

يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل في العام أو كلما دعات الحاجاة إلاى ذلاك بنااء علاى دعاوة
من رئيسه.

يتااولى مكتااب الاارئيس تااأمين جميااع مااا يلاازم ماان االحتياجااات اإلداريااة للمجلااس ،مثاال أمانااة ساار
المجلس وسكرتاريا وحفظ ملفات وغيره.

يكون النصاب القانوني الجتماع المجلس بحضور خمسة أعضااء علاى األقال غوبااج النظار عان عادد
أعضائه) وتؤخذ ق ارراته بأغلبية الحضور غنصف  +واحد).

8

يقدم الرئيس تقري ار شامال للمجلس مرة واحدة في العام ،أو حين الطلب وذلاك بعاد مناقشاته مان مجلاس
األمناااااء ،يتضاااامن إنجااااازات الجامعااااة والمعوقااااات والمشااااكالت والمخاااااطر التااااي تواجههااااا واالقتراحااااات

والتوصيات التي يراها مناسبة.

9

يرسل المجلس ق ارراته وتوصياته إلى مجلس األمناء التخاذ ما يلزم للتنفيذ.

11

للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته.

11

يبت مجلس األمناء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

13

يتم الصرف بأمر من الرئيس وفقا للنظام المالي وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة ،وضمن خطة
العمل المقدمة ،وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

13

تلاي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

14

الرئيس والمجلس مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

15

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلااؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

16

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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