1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز األعمال الريادية" في جامعة الشرق األوسط لسنة  ،4102ويعمل
بها اعتبا ارً من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذا الميثاق المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط.

الريادي

:

الطالب الذي لديه اإلرادة والقدرة على تحويل فكرة جديدة إلى ابتكار ناجح وعلى

المركــز

:

مركز األعمال الريادية.

:

مجلس المركز.

:

الرئيس

:

المديـــر

المجلــس

:

الهيئـــة

رئيس الجامعة.

شكل مشروع صغير أو متوسط.
مدير المركز.

الهيئة االستشارية للمركز.

3

يكــون المقــر الــرئيس للمركــز فــي حــرم الجامعــة ،ويجــوز أن يكــون لــه الحق ـاً فــرع أو أكثــر خــار حــرم

4

يرتبط المركز إدارياً بالرئيس.

5

يسعى المركز إلى تحقيق األهداف اآلتية:

الجامعة.

أ.

ب.
.

د.

تعزيز األسلوب التطبيقي في التعليم الجامعي ودعم التحول نحو البرامج العلمية المنتجة.
تشجيع اإلبداع واالبتكار في مجال األعمال المتوافقة مع متطلبات التنمية المستدامة.
المساهمة في إعداد جيل متميز من رجال أعمال المستقبل.

إعداد الكفايات المهنية المتخصصة في مجاالت اقتصاديات المعرفة.

ه.

تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لإلسهام في تحويل المعرفة إلى مشاريع تتوافق وسوق

و.

تشجيع الطلبة على ممارسة العمل الحر وتبني الفكر الريادي اإلبداعي.

ح.

التواصل الدائم مع الجهات العلمية العالمية واإلقليمية والجامعات المتميزة في مجال األعمال

ز.

العمل.

إعداد الدراسات واألبحاث التي تساهم في دعم إستراتيجية الجامعة نحو الريادة العالمية.
الريادية.
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ط.

ي.

6

االتصال والتواصل مع قطاعات األعمال لتوفير البيئة المنتجة لطلبة الجامعة.

ترويج ثقافة الريادة واإلبداع لدى طلبة الجامعة.

أي من الوسائل اآلتية:
يعمل المركز على تحقيق أهدافه من خالل اعتماد ٍ
أ.

على مستوى األفراد المبدعين:

.0

عقد المحاضرات والندوات اإلثرائية وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال
المشاريع الريادية المتوسطة والصغيرة وفي مختلـف المجـاالت ،وسـبل تنميتهـا وتوجيههـا

واستثمارها.
.4

التعرف إلى خصائص األفراد الرياديين ونقاط القوة والضـعف لـديهم ،مـن أجـل رفـع كفـا ة

.3

استحداث آلية تحفيز معنوي ومادي إلطالق الطاقات المبدعة الكامنة لدى المتميزين من

.2

تنظيم مسابقات متخصصة فـي مختلـف مجـاالت األفكـار الرياديـة علـى مسـتوى الجامعـة،

.5

ب.

العملية التعليمية والتدريبية لدى هذه الشريحة.
الطلبة.

تمهيـــداً لتكـــريم المشـــاركات واألفكـــار المتميـــزة والمبدعـــة ،ســـعياً لتبنيهـــا ونشـــر أعمالهـــا
ودعمها ،والترويج لها على مستوى الجامعة.

فــتح قن ـوات االتصــال مــع الجهــات الرســمية المختصــة لتســجيل حقــوق الملكيــة الخاصــة

بالمبدعين في مجال المشاريع الريادية من طلبة الجامعة.

.6

متابعة المشاريع الريادية للطلبة من أجل الوقوف على مدى تطـور تلـك المشـاريع وسـبل

.7

أي أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف المركز على مستوى األفراد.

تطويرها ،وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

على مستوى المشروعات اإلبداعية الصغيرة والمتوسطة:

.0

التركيز على تأهيل فئة الشباب المبدعين ،وذلك من أجل انتقـالهم مـن فئـة البـاحثين عـن

.4

دراسـة مـدى جـدوى األفكـار االسـتثمارية المقدمـة مـن المبـدعين ،وتـدريب أصـحابها علــى

.3

استقبال المشروعات المجدية (الجديدة) في حاضنة األعمال لفترة مؤقتة.

.2

الوظيفة إلى فئة مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كيفية إعدادها.

التعــاون والتواصــل مــع مراكــز األعمــال اإلبداعيــة داخــل األردن وخارجــه ،وذلــك مــن أجــل
اإلطـــالع علـــى التجـــارب المتميـــزة فـــي هـــذا المجـــال ،تمهيـــداً لالســـتفادة منهـــا فـــي تقـــديم
الخدمات للمبدعين المنتفعين من المركز.

.5

فــتح قن ـوات االتصــال مــع الجهــات الرســمية المختصــة لتســجيل حقــوق ب ـ ار ات االخت ـراع

.6

التدريب على األسس السليمة إلدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك بالتعاون مع

الخاصة بهذه المشروعات.

الجهات المختصة في الجامعة.
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.7

مســــاعدة المبــــدعين والمتميــــزين فــــي إيجــــاد مصــــادر التمويــــل ألفكــــارهم ومشــــروعاتهم

.8

المساعدة في اختيار الفن اإلنتاجي المناسب لهذه المشروعات.

.9

اإلنتاجية.

التــدريب علــى مهــارات االتصــال والتفــاول مــن أجــل التعامــل مــع كافــة المــوردين علــى

اخــتالف أن ـواعهم ،س ـوا مــوردي الم ـواد الخــام أو الم ـوارد البشــرية ،وذلــك بالتعــاون مــع

الجهات المختصة في الجامعة.

7

.01

المســــاعدة فــــي تســــويق منتجــــات المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة ،عبــــر المشــــاركة

.00

متابعــة تطــور هــذه المشــروعات مالي ـاً وتقني ـاً ،وتقــديم االستشــارات لتصــويبه ،وذلــك بنــا ً
على حاجة هذه المشروعات.

بالمعارل وتعريفهم بها.

يشكل الرئيس مجلساً للمركز يتكون من تسـعة أعضـا بعـد االسـتئناس بـرأي مجلـس العمـدا  ،مـوزعين
على النحو التالي:

( )7أعضــا مــن داخــل الجامعــة ،يعينــون لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد ،وعضــوين مــن المجتمــع

أ.

ب.

8

يتولى المجلس المهام اآلتية:
أ.

وضع السياسات العامة والخطة اإلستراتيجية للمركز ورفع التوصيات بشأنه إلى الرئيس.

ب.

مناقشة مشروع موازنة المركز واتخاذ اإلج ار ات الالزمة العتمادها حسب األصول.

د.

اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ،وتعديله حسب الحاجة وتطور عمل المركز.

.

هـ.

و.

اعتماد خطة المركز السنوية المتضمنة نشاطه العلمي والبحثي والتدريبي.

النظر في احتياجات المركز من المدربين والموظفين ،ورفع التنسيبات الالزمة بشأنها.

اعتماد تنسيب المدير بشأن بـرامج استضـافة الوفـود وتبـادل الزيـارات وعقـد المـؤتمرات والبـرامج

التدريبية واقامة المعارل وتبادل المنشورات ،وفقاً للنظام القانوني في الجامعة.

ز.

اقتـراح مشــروعات التعليمــات وأســس واج ـ ار ات العمــل الخاصــة بــالمركز وأيــة تعــديالت تقتضــيها

ح.

مراقبة حسن تنفيذ خطط وبرامج المركز.

ط.

9

المحلي ،يعين ك ُل منهما لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يتم اختيار مدير المركز من بين األعضا المعينين في البند (أ) من هذه المادة.

الضرورة.

أي أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.

يجتمع المجلس بدعوة مـن رئيسـه مـرة كـل سـتة أشـهر ،أو كلمـا دعـت الحاجـة لـذلك ،ويكـون اجتماعـه
قانونياً بحضور األغلبية ،ويتخذ ق ارراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

11

يمارس المجلس صالحيات مجلس القسم ومجلس الكلية فيما يتعلق بأعمال المركز.
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11

يكــون للمركــز هيئــة استشــارية مختصــة بأعمــال اإلبــداع والمشــاريع الرياديــة ال يتجــاوز عــددها تســعة
أعضا  ،يتم تعيينهم بقرار من الرئيس بنا ً على تنسيب من المجلس.

12

يراعــى أن يكــون أعضــا الهيئــة مــن األشــخاص المهتمــين بــدعم أعمــال التميــز واإلبــداع علــى

أ.
ب.
.

د.

13

اختالف مجاالته.

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس المجلس مرة كل سنة ،أو كلما دعت الحاجة لذلك.

تتولى الهيئة مساعدة المركز في تحقيق أهدافه وتعزيـز مسـيرته ،وتطـوير أعمالـه ،بمـا فـي ذلـك

تحديد المعايير والشروط الالزمة ٍ
لكل من المتميزين والمبـدعين ،وذلـك مـن خـالل تقـديم المشـورة
والرأي في مجاالت اإلبداع المختلفة.

يكون مدير المركز مقر ارً ألعمال الهيئة.

يدير المركز عضو هيئة تدريس في الجامعة يعين بقرار من الرئيس لمدة سـنتين قابلـة للتجديـد وبمـا ال
يتعارل مع البند (ب) من المادة ( )7من هذه التعليمات.

14

يتولى المدير المهام اآلتية:
أ.
ب.
.

د.

تحديد احتياجات المركز من المدربين والموظفين وعرضها على المجلس.

تنظيم وتنسيق النشاطات العلمية والتدريبيـة واعـداد الدراسـات المعتمـدة مـن المجلـس ،واإلشـراف
على إعداد النشرات التعريفية واإلصدارات العلمية الخاصة بالمركز.

توثيق صالت التعاون مع المراكز والمؤسسات ذات العالقة ،محلياً وخارجياً.

هـ.

المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للمركز.

ز.

إعداد مشروع موازنة المركز وعرضه على المجلس.

و.

إعداد خطة العمل السنوية للمركز وعرضها على المجلس.

ح.

تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز للرئيس.

ي

أي مسؤوليات وصالحيات أخرى يفوضه بها الرئيس أو المجلس.

ط.

15

إدارة المركز ومتابعة كافة شؤونه وفقاً ألفضل الممارسات واإلج ار ات.

تنفيذ ق اررات المجلس والهيئة وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

يتم الصـرف بـأمر مـن الـرئيس وفقـا للنظـام المـالي وفـي حـدود الموازنـة العامـة المعتمـدة ،وضـمن خطـة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

16

الرئيس ونوابه والعمدا والمدرا مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات كل حسب اختصاصه
وصالحياته.

17

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغائها إال بقرار من مجلس األمنا .

18

تعتبر هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمنا حسب األصول.
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