1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز التدريب والتطوير اإلعالمي" في جامعة الشرق األوسط لسنة
 ،2014ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

9

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة غير
ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط.

المركز

:

مركز التدريب والتطوير اإلعالمي في الجامعة.

الدائرة

:

أي دائرة في الجامعة.

الرئيس
المدير

العمادة

المجلس

:

مجلس المركز.

الوحدات

:

أي وحدة إدارية في الجامعة.

أ.
ب.

4

:

مدير المركز.

:

المراكز

3

:

رئيس الجامعة.

:

أي عمادة في الجامعة.
أي مركز في الجامعة.

ينشأأف فأأي الجامعأأة مركأأز يسأأمى "مركأأز التأأدريب والتطأأوير اإلعالمأأي" بق أرار مأأن رئأأيس الجامعأأة
ويكون جزءاً ال يتج أز من المراكز الموجودة فيها.

يعد المركز وحدة من وحدات الجامعة ويرتبط ارتباطاً مباشأ ارً بأالرئيس أو بمأن يهو أ مأن نوابأ
ويتعاون مع كليات الجامعة ودوائرها المختلهة حسب األنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.

يهدف المركز الى تنمية مهارات الطلبة وبناء القدرات اإلعالمية والحهاظ على ديمومتها وتعزيز مهنيتها
عن طريق:

.1

تعميق الوعي بالعمل اإلعالمي ورسالت .

.2

تدريب الطلبة والكوادر اإلعالمية على المستويين النظري والتطبيقي.

.3

تبادل الخبرات واالستشارات مع مؤسسات التدريب والتطوير اإلعالمي المختلهة.

.5

استحداث وتطوير برامج تدريبية متميزة لتلبية احتياجات المجتمع.

.4

تعزيز مههوم أخالقيات اإلعالم وقانونيت .
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5

للمركأأز م أدير يعأأين بق أرار مأأن الأأرئيس حسأأب األنظمأأة والتعليمأأات المعمأأول بهأأا فأأي الجامعأأة،

أ.

ويكون ع واً في المجلس ويتولى المدير المهام اآلتية:

.1

اإلشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجي أعمال .

.2

إعداد خطط عمل المركز وبرامج .

.3

تقأأدير احتياجأأات المركأأز مأأن الم أوارد البشأأرية والماديأأة وتقأأديمها إلأأى المجلأأس إلقرارهأأا

.4

إعداد اإلجراءات التنهيذية والتهصيلية ألعمال المركز أقسام كافة.

.6

إعداد مشروع االتهاقيات وتقديمها للمجلس.

.8

االتصال مع جهات الدعم المادي والمعنوي المختلهة.

.11

القيام بفي أعمال يكلف بها من الرئيس.

.5

.7

.9

6

أ.

وتوفير المخصصات المالية لها

من الموازنة.

تقديم تقرير دوري عن أعمال المركز وانجازات واحتياجات إلى المجلس.
إعداد نشرات عن أعمال المركز ونشاطات .

التنسيب إلى الجهات المختصة في الجامعة بتعيين العاملين في المركز.

بناء على تنسيب المدير وموافقة الرئيس ينشف في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز) ولمدة
سنتين برئاسة المدير وع وية ( )5-3أع اء على النحو األتي:
.1

.2

ب.

.3

.1

مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس.

يتولى المجلس المهام اآلتية:

.3

7

ممثلون من الجامعة وخارجها.

يكلف أحد العاملين في المركز بفمانة سر المجلس.

.2

ج.

المدير (ويعين بقرار من الرئيس).

تقديم االقتراحات وخطط عمل المركز.

إبأأداء ال أرأي فأأي الموا أأيع األخأأرا التأأي لهأأا صأألة بفهأأداف المركأأز والتأأي يعر أأها علي أ

المدير.

اجتماعات المجلس :يجتمع المجلس مرتين في السنة على األقل بناء على دعوة من المدير

وكلما دعت الحاجة لذلك.

يتولى المركز المهام اآلتية:
.1

عقد وتنهيذ ورش عمل متخصصة في مختلف مجاالت اإلعالم.

.2

تقديم خدمات استشارية في مجال التدريب والتطوير اإلعالمي.

.3

تفهيل المؤسسات واألقسام اإلعالمية والمتدربين نحو تحقيق الجودة الشاملة في العمل

.4

تنظيم الدورات اإلعالمية المتخصصة للمبتدئين وللمحترفين:

اإلعالمي وفق أحدث البرامج والخطط.
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أ .تدريب طلبة الجامعات وخريجي اإلعالم والعاملين في وسائل اإلعالم والمؤسسات والهيئات
الرسمية واألهلية ذات العالقة على التخصصات الحديثة في اإلعالم.

ب .التدريب في مجال الصحافة اإللكترونية ،وانشاء المدونات اإلعالمية واعدادها ،والتحرير
الصحهي

من قواعد محددة وتعريههم بالبرامج اإلعالمية الحديثة والتطورات.

ج .تدريب العاملين في مجال العالقات العامة حول التعامل مع وسائل اإلعالم التدريب
ومجاالت اإلدارة وخاصة ما يتعلق بالتسويق والترويج اإلعالمي.

.5

.6

.7

8

العائد الناتج من تقديم االستشارات والتدريب.

.2

أ.

يحدد المدير رسوم الدورات وتكاليف االستشارات.

ب.

للرئيس أو من ينوب إعهاء بعض المشتركين من رسوم االشتراك أو تكاليف االستشارات جزئياً

د.

ه.

بناء على تنسيب المدير.
أو كلياً ً
ال يجوز إعادة الرسوم للمشتركين إال في حاالت تعذر انعقاد الدورة أو تقديم االستشارة وبتنسيب
من المدير وموافقة الرئيس.

تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعة متابعة األمور المالية من إيرادات ونهقات.
يتولى المدير بعد موافقة الرئيس تحديد نهقات المركز.

يتولى التدريب وتقديم االستشارات:
.1

.2

11

فتح خطوط تعاون مع مختلف المؤسسات العربية والدولية التي تعنى بشؤون اإلعالم.

التبرعات والهبات التي تنهق وأهداف المركز.

ج.

11

تطوير المهارات اللغوية لإلعالميين والمهتمين في المجاالت ذات العالقة.

ينشا في الجامعة صندوق يسمى "صندوق مركز االستشا ارت" توزع في واردات المركز والتي تتكون من:
.1

2

التعاون مع الجهات والمراكز والمعاهد التدريبية الداخلية والخارجية.

أع اء هيئة التدريس والمحا رون المتهرغون من ذوي االختصاص في الجامعة.

محا رون غير متهرغين من خارج الجامعة يكلههم المدير بموافقة الرئيس وذلك عند الحاجة.

يتم الصرف بفمر من الرئيس وفقأا للنظأام المأالي وفأي حأدود الموازنأة العامأة المعتمأدة ،و أمن خطأة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

19

المدير والعاملون في المركز مسؤولون عن تنهيذ هذه التعليمات.

13

ينسب المدير إلى الرئيس في إي من الحاالت التي لم تنص عليها هذه التعليمات.

14

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

15

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