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  2102لسنة (  2 )تعليمات رقم 

 الجامعة الهاشمية/  اإلعاقةتعليمات مركز التأهيل المجتمعي لحاالت 
 6/2/2102بتاريخ ( 744/20/2102)بموجب القرار رقم عن مجلس العمداء الصادرة 

 2113لسنة  016الهاشمية رقم  نظام المراكز العلمية في الجامعةمن ( أ 3)بمقتضى المادة 
 

من  بدء  ويعمل بها  "اإلعاقةتعليمات مركز التأهيل المجتمعي لحاالت ": تسمى هذه التعليمات  (:0)المادة 
 .تاريخ إقرارها

 حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه اآلتية يكون للكلمات  (:2)المادة 
 ما لم تدل القرينة على غير ذلك

 الجامعة الهاشمية:   الجامعة   
  رئيس الجامعة:   لرئيس   ا

  اإلعاقةمركز التأهيل المجتمعي لحاالت :   المركز   
 مجلس المركز   : المجلس  
 مدير المركز:  المدير    

وحدة من  ويعتبر" اإلعاقة المجتمعي لحاالت  التأهيلمركز "في الجامعة مركز يسمى  أينش (:3)المادة 
 .من ينيبه  أوس بالرئي ريا  ادإوحدات الجامعة ويرتبط 

 : اآلتيةيعمل المركز على تحقيق األهداف  (:7)المادة 
 إلى الذين هم بحاجة أو ذوي اإلعاقة تقديم خدمات التقييم والمعالجة لألشخاص . أ

الج الوظيفي واإلستشارات الخدمات التي يقدمها المركز من العالج الطبيعي والع
  .صةا، وخدمات التربية الخالتغذوية والجينية

، في كل ما توعية وتثقيف افراد المجتمع بما فيهم االشخاص ذوي االعاقة وأهاليهم . ب
  .عاقة وسبل التعامل معهايتعلق باإل

إجراء اختبارات تطورية مقننة للكشف المبكر عن أي مشاكل تتعلق بتأخر تطور  . ت
 .الطفل من النواحي الحركية واإلدراكية واالجتماعية

لتعزيز دور  داخل المملكة وخارجها ت ذات العالقةالتعاون مع المؤسساالتواصل و  . ث
لتأهيل ودعم برامج ا للمجتمع المحلي،لتطوير الخدمات التي يقدمها المركز و 
 .المجتمعي

وتدريب متطوعين من  ،عاقةذات العالقة باإل التخصصات من تدريب طلبة الجامعة . ج
 .مختلفةالمجتمع المحلي لتقديم الخدمة لألشخاص المعوقين في المناطق ال

 .في مجاالت عمل المركز العلميةوتنظيم النشاطات البحوث إجراء  . ح
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عن  أعضائهال يزيد عدد  أو من ينيبه بحيثرئيس البرئاسة  ةر ادإ يكون للمركز مجلس . أ (:5)المادة 
على أن يكون من بين لمدة سنتين قابلة للتجديد  أحد عشر عضوا  يعينهم الرئيس

 : أعضائه
 مدير المركز  .1
تأهيل ذوي من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الخبرة والكفاءة في  خمسة .2

 ةيفي، التربيتخصص العالج الطبيعي، العالج الوظ في في الجامعة ةاإلعاق
   .(تخصص صحة المجتمع) التمريضو والهندسة الطبية، ، ةالخاص

 .قةذات العالمن مؤسسات المجتمع المحلي  ناإثن .3
نائبا  لرئيس المجلس يقوم بمهام رئيس المجلس في  هينتخب المجلس  من بين اعضائ . ب

 .حال غيابه
 .مجلسالحد العاملين في المركز ليتولى أمانة سر أيختار المجلس  . ت

يجتمع مجلس المركز مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك  (:6)المادة 
 .هبناءعلى دعوة من رئيس

 

 :اآلتيةمجلس المهام والصالحيات يتولى ال (:4)المادة 
قرار خطة العمل السنويةله وضع الخطط المستقبلية و  ،رسم السياسة العامة للمركز . أ  .وا 

 .العمل على تأمين الدعم المالي للمركز لتمكينه من تحقيق أهدافه . ب
دراسة مشروع موازنة المركز السنوية ورفعها إلى الجهات المختصة في الجامعة  . ت

 .إلقرارها
التعديالت التي يراها مناسبة ورفعها  واقتراحة مشروع الهيكل التنظيمي للمركز مناقش . ث

 .المختصة في الجامعة إلقرارها للجهات
دراسة االتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات ذات العالقة والتوصية بشأنها  . ج

 .ورفعها إلى الرئيس التخاذ قرار بشأنها
 .للجهات المختصة في الجامعة مناقشة التقرير السنوي للمركز ورفعه . ح
 .بعمل المركز وأهدافه ةأمور أخرى ذات صل ةالنظر في أي . خ
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أو المفوضة  ،تيمارس رئيس المجلس الصالحيات المخولة له بموجب هذه التعليما . أ (:8)المادة 
 : في ذلكا بمس إليه من الرئي

 .أو كلما دعت الحاجة دوريا   لالنعقاددعوة المجلس  .1
على توثيق  واإلشرافتنفيذ قرارته متابعة اعات المجلس و جدول اجتم إقتراح .2

 .نهع والقرارات الصادرة أعماله
 .متابعة األعمال التي يكلفه بها المجلس .3
االتصاالت مع الجهات المختلفة بغرض دعم المركز وتأمين الموارد  إجراء .4

 .المالية لهالفنية و  والمساعدات
ال  من صالحياته ومهامه المبينة في لرئيس المجلس، أن يفوض المدير بعضا  أو ك . ب

 .هذه التعليمات

وتنتهي خدمته باالستقالة  ،يعين المدير بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد . أ (:9)المادة 
 .عنه أو بتعيين بديل  

 : يتولى المدير المهام والصالحيات اآلتية . ب
 .إعداد خطط المركز وبرامجه لتنفيذ استراتيجياته وأهدافه .1
 .اإلشراف على التنفيذ الفعلي ألهداف المركز ونشاطاته .2
 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على المجلس  .3
 .على المجلس وعرضهلمركز لالهيكل التنظيمي  اقتراح .4
حول نشاطات المركز وانجازاته، وأية تقارير أخرى  ى المجلسإلتقرير سنوي  رفع .5

 .يطلبها أو يكلفه بها المجلس
 .التوصية بتعيين الكادر اإلداري والفني للمركز .6
 .إعداد مسودات مذكرات التفاهم واالتفاقيات والنماذج الخاصة بأعمال المركز .7
في عقد االتفاقيات ومذكرات التفاهم بتفويض  الجهات األخرىتمثيل المركز لدى  .8

 .من الرئيس
 .منح الشهادات الخاصة بالدورات التي يعقدها المركز .9

للرئيس بقيمة الرسوم المستحقة على المشاركين في الدورات التي التنسيب  .11
 .يعقدها المركز أو ردها أو تخفيضها

إعداد المخالصات المالية الخاصة بالدورات التدريبية، وتزويد وحدة الشؤون  .11
 .المالية في الجامعة بها

المستحقة للتخفيض بالتخفيض أو اإلعفاء للحاالت العالجية التنسيب للرئيس  .12
من الرسوم، أو االعفاء حسبما تقتضيه مصلحة عمل المركز، وبما يخدم 

 .أهدافه
 .أي واجبات أو مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو رئيس المجلس .13
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 :منتتكون إيرادات المركز  . أ (:01)المادة 
 .المركز يقدمهاوالنشاطات األخرى التي  الخدمات العالجيةالدخل الناتج عن  .1
 .للمركزفي موازنتها المبالغ التي تخصصها الجامعة  .2
بما في ذلك  تتفق وقانون الجامعة وأنظمتها أخرى أو موارد ماليةأية عوائد  .3

 . التبرعات والمساعدات والهبات والمنح
إيرادات المركز في حساب خاص لدى وحدة الشؤون المالية في الجامعة، جميع تودع  . ب

 .م المالي النافذ في الجامعةويتم اإلنفاق منه وفقا  للنظا
 

لجميع  مقابل الخدمات التي يقدمها المركز( أ ) حق لفي الم المقررةالرسوم  تستوفى . أ (:00)المادة 
لعاملين المشتركين والمنتفعين من من الرسوم ل المراجعين، وتستوفى النسبة المقررة

 . الجامعةفي النافذة حسب تعليمات التأمين الصحي  في الجامعة التأمين الصحي
 .ام آلي محوسب داخل المركزظن وفقالرسوم  تستوفى . ب
 :الخدمات العالجية على النحو التالييوزع دخل المركز الناتج عن  . ت

ت وتوزع النسبة ألجهزة والمنشآابدل استخدام %( 61)تستوفي الجامعة ما نسبته  .1
 .على العالج ينلقائمعلى ا%( 41)المتبقية والبالغة 

تكلفة المواد المستهلكة الخاصة بالجبائر والفحوصات الجينية  تستوفي الجامعة  .2
 (.1( )ت)كما ورد في البند  باقي المبلغوزع ،  ويكاملة

ون المالية المتأتية عن الخدمات العالجية إلى وحدة الشؤ تؤول واردات المركز المالية  . ث
 (.ت)لما ورد في البند  حيث يتم توزيعها وفقا  

 :ما ورد اعالهدفع الرسوم كيستثنى من  . ج
تسدد الرسوم حيث  الجامعة،مع  ةمبرم خاصة باتفاقياتن و ن المشمولو المراجع .1

  .المعنية الجهةيتفق عليها في العقد المبرم مع  ضمن آلية
المقدمة من العالجية مقابل الخدمات % 51الطالب  يدفع، حيث طلبة الجامعة .2

الجبائر والفحوصات  موادستثناء تكلفة با( أ)المركز وفقا للتسعيرة في الملحق 
 .الجينيه فتدفع كاملة

 .(أ)في الملحق  وردتحدد رسوم الجلسات العالجية كما  . أ (02)المادة 
 .وبقرار من مجلس العمداءللرئيس، المدير من تعدل هذه الرسوم بتنسيب  . ب
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ناسبة من خارج ذوو الخبرات الموالعاملون اآلخرون في الجامعة و  يكلف أعضاء هيئة التدريس (:03)المادة 
أي أعمال أخرى للمركز بتنسيب من المدير بإجراء الخدمات العالجية، أو الجامعة بالقيام 

 . قرار من الرئيسبو 
 

مجال  تقع فيتقديم خدمات تأهيلية للرئيس بناء  على تنسيب مدير المركز الموافقة على  (:07)المادة 
تكون إيراداتها أقل من نفقاتها أو ) الخدمات التي يوفرها المركز، على أسس غير ربحية 

ألغراض تسويقية أو لخدمة الطلبة أو خدمة الجامعة أو المجتمع المحلي بما ( مساوية لها 
 . يخدم أهداف الجامعة 

 
في الحاالت )يقدم المركز خدماته وفقا  التفاقيات أو عقود يتم إبرامها مع الجهات المستفيدة،  (:05)المادة 

 . استنادا  إلى األسس والشروط التي يحددها مجلس المركز(  تتطلب ذلك التي
 

 .يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات (:06)المادة 

 .للمركز ي تعليمات سابقةتلغي هذه التعليمات أ (:04)المادة 

  .التعليماتعن تنفيذ هذه  مسئولونرئيس المجلس والمدير  (:08)المادة 
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 (أ)ملحق 
 رسوم جلسات التقييم والمعالجة أو المراجعة في مركز التأهيل المجتمعي لحاالت اإلعاقة

السعر  اسم الفحص الرقم
 بالدينار

  العالج الوظيفي 
 :جلسة التقييم عامة قد تشمل أحد الفحوصات التالية حسب الحاجة .1

 Test ofالبالغين  – فحص مهارات اإلدراك البصري للفئة العمرية خمس سنوات .1
visual perceptual skills(TVPS)  

 Test ofالبالغين  –سنوات  5للفئة العمرية الحركي فحص مهارات اإلدراك البصري  .2
visual motor skills (TVMS) 

 سنة 14 –فحص تطور الطفل الحركي من الوالدة  .3
  سنوات  4 –من الوالدة(PDMS) 
  سنة  14 –سنوات  4من(Bruininks Oseritsky test for motor 

proficiency) 

 
 
 
 
11 
 
 

 *15 جلسة عالجية .2
 الجبائر .3

 (static splints)جبائر ثابته 
 سنوات 11للمرضى أقل من عمر      
 سنوات 11للمرضى أكبر من عمر      

 جبيرة متحركة
 سنوات 11للمرضى أقل من عمر      
 سنوات 11للمرضى أكبر من عمر      

 
 
11 
15 
 
15 
21 

  العالج الطبيعي 
 :جلسة التقييم عامة قد تشمل أحد الفحوصات التالية حسب الحاجة .1

 .تشخيص اختالل التوازن الجسدي أثناء الوقوف واحتمالية اختالل التوازن والسقوط .1
 .قياس تبسط القدم .2
 .قياس القوة العضلية والعزم الدوراني لألطراف العلوية والسفلية .3
 سنوات 5 -1ركي عند األطفال من سن تقييم التطور الح .4
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 *15 جلسة عالجية .2
  التغذية 
 11 (تقييم)استشارات تغذوية  .1
 7 (مراجعة)استشارات تغذوية  .2



7 

 

  استشارات وراثية وجينية 
  (الجيني)التقييم الوراثي  .1
 (:الجيني)الفحص الوراثي  .2

على نوع الفحص الذي يحدد في جلسة تحدد رسوم الفحص الجيني من قبل المركز بناء  
 .التقييم واسعار المواد الضرورية في السوق وعدد المرضى المحتاجين لهذا الفحص

يحدد 
في 
 حينه

 
في  (383/18/2118)بموجب قرار مجلس العمداء رقم تم تعديل رسوم الجلسات العالجية *

 .26/2/2118المنعقد بتاريخ  (18/2118)اجتماعه رقم 
تعليمات مركز التأهيل " (2112لسنة 2)من تعليمات رقم  (12)الموافقة على تعديل أحكام المادة )

لجامعة الهاشمية بحيث تصبح رسوم الجلسات العالجية الواردة في ا/  "المجتمعي لحاالت اإلعاقة
 دنانير سبعة (7)خمسة عشر دينارا  بدال  من  (15)من التعليمات المشار إليها  (1)الملحق رقم 

 .(ولتتناسب مع الحد األدنى للتسعيرة المقررة من وزارة الصحة، وفقا  لألصول


