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 )٢٠١٨(لسنة )  ٩ (رقم �عليمات 

 "دمة املر�ىى�� إدارة الرعاية العالجية و خالا�اديمية التطبيقية بحاث ألا مركز �عليمات "

 ألح�ام  ٢٦/٣/٢٠١٨املؤرخ �� ) ٤٨٠/٢١/٢٠١٨(قرار مجلس العمداء ذي الرقم صادر بموجب 
ً
من نظام املراكز ) ٨(املادة ووفقا

 ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٦(العلمية �� ا�جامعة الهاشمية رقم 

  

مركز ألابحاث التطبيقية الا�اديمية �� إدارة الرعاية العالجية و خدمة �عليمات  "�س�ى هذه التعليمات  ):١(ادة ـــــــــــــــــــــــــــامل

 من تار�خ اقرارها" املر�ىى 
ً
 .�� ا�جامعة الهاشمية ويعمل ��ا اعتبارا

تدل القر�نة ع��  ي�ون لل�لمات التالية، حيثما وردت �� هذه التعليمات املعا�ي املخصصة لها أدناه، ما لم ):٢(ادة ــــــــــــــــــــــــــــامل

 .غ�� ذلك

 ا�جامعة الهاشمية:                    ا�جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 ا�جامعات الاردنية �� داخل ألاردن:                  ا�جامــــعــــــــــــــــــــــات  

 مركز ألابحاث التطبيقية الا�اديمية �� إدارة الرعاية العالجية و خدمة املر�ىى  :                        املــــــــــــــــــــــــركـــــــــــز 

 رئيس ا�جامعة :                       الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــس 

 الصيدالنية�� الصيدليات املرخصة �� الاردن بما ف��ا السالسل   :         صيدليات املجتمـع 

 او�� الصيدليات �� املستشفيات الاردنية سواء املستشفيات ا�ح�ومية  :     صيدليات املستشفى 

 . املستشفيات ا�خاصة

 مجلس املركز:                       املجلــــــــــــــــــــــــــــــس 

 مدير املركز :                       املديـــــــــــــــــــــــــــــــــر   

العلوم  الطب البشري، التمر�ض، العلوم الطبية املساندة و  �� �ليات:            ال�ليــــــات ال�حيــة 

 الصيدالنية �� ا�جامعة الهاشمية

) الرعاية العالجية و خدمة املر�ىىمركز ألابحاث التطبيقية الا�اديمية �� إدارة (ينشأ �� ا�جامعة مركز �س�ى  ):٣(املادة 

 برئيس ا�جامعة أو بمن يفوضھ
ً
 .�عد املركز وحدة من وحدات ا�جامعة، و�رتبط إدار�ا

 :  �عمل املركز ع�� تحقيق الاهداف التالية ):٤(املادة 

  Pragmatic Pharmacy management and pharmaceutical care research  البحـث ألا�ـاديمي التطبيقـي -أ

لــر�ط ابحــاث الرعايــة الصــيدالنية ذات الطــا�ع الا�ــادي�ي باحتياجــات الواقــع املح�ــ�، بحيــث ينتــتج عــن هــذا 

خـــدمات ذات طـــا�ع ملمـــوس ) إضـــافة ا�ـــ� الابحـــاث و الاوراق العلميـــة املنشـــورة �ـــ� املجـــالت العامليـــة(املجـــال 

ستشـفى و شـر�ات الادو�ـة سـواء ملمارسات الرعاية الصيدالنية �� �ل من صيدليات املجتمع و صـيدليات امل

 .املحلية أو العاملية و مستودعات ألادو�ة

 التدر�ب الاح��ا�� و التطو�ر الا�اديمي  -ب

لطالب أو املهتمــــــ�ن بممارســـــة مهنــــــة الصـــــيدلة �ـــــ� صــــــيدليات املجتمـــــع أو املستشــــــفى أو اتـــــدر�ب الصـــــيادلة،) ١

  .مل�ي املستمرشر�ات و مستودعات ألادو�ة وغ��ها، لتحقيق غايات التدر�ب ا

التعـــاون بـــ�ن �ليـــة العلـــوم الصـــيدالنية و بـــا�� ال�ليـــات ال�ـــحية لتـــوف�� بـــرامج  التعلـــيم املســـتمر والتـــدر�ب، ) ٢

لتمكــ�ن ممار�ــىي مهنــة الصــيدلة مــن مواكبــة أحــدث مخرجــات التعلــيم الصــيدال�ي و تطورا��ــا ســواء �ــ� 

 . ا�جامعة أو غ��ها من ا�جامعات ال�ي �عتمد أحدث ا�خطط التدريسية

 .شهادات تدر�بية ألي جهة مستفيدة من خدمات املركزمنح ) ٣
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��ـــدف التواصـــل املباشـــر مـــع املر�ـــىى و مؤسســـات الرعايـــة ال�ـــحية �ـــ� الاردن، ��ـــدف رفـــع الـــو�� املجتم�ـــ�  -ج

ســــــو�ة و جــــــودة الرعايــــــة ال�ــــــحية العالجيـــــــة ال�ــــــي تقــــــدمها الصــــــيدليات و املستشـــــــفيات و 

ل �لفــة الفــاتورة العالجيـــة لألمــراض و ال�ـــي شــر�ات الادو�ــة و ا�جهـــات ذات الصــلة، و تقليـــ

الامـراض املزمنــة، و ال�لفـة للمر�ـىى متعــددي الادو�ـة، و املر�ـىى ذوي الفــاتورة : مـن ضـم��ا

 .   العالجية العالية

 : التعاون �� الرعاية ال�حية مع ا�جهات ذات العالقة املحلية و العر�ية و العاملية –د  

 .لبناء خطط الرعاية ال�حية العالجية املت�املةالتعاون ب�ن ال�ليات ال�حية ) ١

 التعاون و التشبيك مع �ليات الصيدلة الاردنية و العر�ية و العاملية) ٢ 

 التعاون و التشبيك مع املراكز العاملية املشا��ة  أو ذات الصلة ) ٣ 

��ـــــتم التعـــــاون و التشـــــبيك مـــــع مختلـــــف املؤسســـــات الاردنيـــــة و العر�يـــــة و العامليـــــة ال�ـــــي ) ٤ 

�شؤون الرعاية ال�حية و العالجية سواء ع�� املسـتوى البح�ـي او التطبيقـي او التخطـيط 

 .الاس��اتي��

 .ُين�ىئ املركز، بتنسيب من املدير، الدوائر الالزمة لغايات تحقيق هذه ألاهداف -هـ

 :يقوم املركز باملهام املبينة أدناه            )٥(املادة 

 .والدراسات و ورشات التدر�بإجراء البحوث  -أ

العمل ع�� ت�ليف أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث ال�ي تحقق اهداف املركز، و العمل  -ب

ع�� مساعد��م �� الابحاث ال�ي تتوافق وأهداف املركز، وفق شروط إدار�ة ومالية ال تتعارض 

 .أح�امها مع ألانظمة والتعليمات املعمول ��ا �� ا�جامعة

أو خارجهـــا للقيـــام / مـــن داخـــل ا�جامعـــة و) أو ا�خ�ـــ�اء املستشـــار�ن(عمـــل ع�ـــ� ت�ليـــف البـــاحث�ن ال  - ج

 ) أو خدمات استشار�ة( بمهمات بحثية 
ً
عنـد ا�حاجـة لـذلك، لقـاء م�افـآت ماليـة تصـرف لهـم تبعـا

 .لالنظمة و التعليمات ملعمول ��ا �� ا�جامعة

��ـــخيص احتياجـــات الســـوق املح�ـــ� و ال��هنـــة عل��ـــا إجـــراء البحـــوث الاســـتطالعية ال�ـــي ��ـــدف ا�ـــ�  -د

بالدليل العل�ي، و البحوث الاستطالعية ال�ـي ��ـدف ا�ـ� تحديـد الاوليـات ال�ـي تحتـاج إ�ـ� تطـو�ر �ـ� 

 .مجال الرعاية العالجية

إجـراء البحـوث التطبيقيـة ال�ـي ��ـدف ا�ــ� تلبيـة احتياجـات السـوق املح�ـ� و تطـو�ر اوليـات و آليــات  -هــ

 .   العالجية  الرعاية

 ) ٤(استحداث ما يلزم من متطلبات لتسهيل تحقيق الاهداف املذ�ورة �� املادة  -د

 من نظام املراكز العلمية �� ا�جامعة الهاشمية) أ/٤(مع مراعاة أح�ام املادة ) أ  ):٦(املادة 

ل مجلس املركز من احد عشر عضوا من ضم��م مدير املركز و رئيس للمجلس موزع�ن 
ّ
حسب  �ش�

 :القطاعات املبينة أدناه

 ثالث أعضاء بحد أق�ىى من ا�جهات ألا�اديمية : أوال

عمــداء �ليــات الصــيدلة �ــ� ا�جامعــات ألاردنيــة، أن ت�ــون مــن ا�جامعــات ال�ــي تمــنح درجــة املاجســت�� �ــ� 

 .الصيدلة

 عضو�ن بحد أق�ىى من شر�ات ألادو�ة و املنظمات ال�حية : ثانيا

 ألادو�ة الاردنية ممثل عن شر�ات صناعة * 
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 ممثل عن شر�ات الادو�ة العاملية * 

 عضو واحد من قطاع ا�خدمات العالجية : ثالثا

مدير�ــــة مــــدير  –عــــن ا�خــــدمات الطبيــــة امللكيــــة ) أو أك�ــــ� �ــــ� حــــال ا�حاجــــة(ممثــــل * 

 .الصيدلة   

 :الصيدالنيةعضو�ن بحد أق�ىى من قطاع التشريعات املتعلقة بتفاصيل الرعاية العالجية : را�عا

  مدير�ة الدواءمدير  –ممثل عن مؤسسة الغذاء و الدواء * 

 نقيب الصيادلة أو رئيس ال�جنة العلمية –ممثل عن نقابة الصيادلة * 

 

 عضو�ن بحد أق�ىى من قطاع ال�ليات ال�حية: خامسا

أو أك�ــــ� �ـــــ� حـــــال دعـــــت (بحســــب املشـــــاريع املطروحـــــة يمكــــن طلـــــب انتـــــداب ممثـــــل * 

داء أوأعضــــاء هيئــــة التــــدريس �ــــ� ال�ليــــات ال�ــــحية �ــــ� ا�جامعــــة مــــن عمــــ)  ا�حاجــــة

 الهاشمية  

 

 : التالية من خالل الاجتماع ع�� ألاقل مرت�ن سنو�ا القيام باملهامركز امليتو�� مجلس ) ب

 .رسم السياسة العامة للمركز وإقرار خطة العمل السنو�ة .١

 .الزم�ي املرافق للمسارتحديد املسار الاس��اتي�� السنوي للمركز و الضابط  -أ

مـن هـذا ) ٤(عتماد أ�سب و أفضل آليات العمل لتحقيق ألاهداف املذ�ورة �ـ� املـادة ا -ب

 .النظام

تحديــــــد مقــــــاييس النجــــــاح لضــــــمان ســــــالمة ا�خطــــــوات نحــــــو تحقيــــــق الاهــــــداف حســــــب  -ج

 . الضوابط الزمنية و ضوابط امل��انية املتاحة للمركز

 .ادر الدعم املا�� للمركز لتمكينھ من تحقيق أهدافھالعمل ع�� املساعدة �� إثراء مص .٢

 .   مناقشة مشروع م��انية املركز، ورفعها إ�� ا�جهات املختصة �� ا�جامعة إلقرارها .٣

 . مناقشة التقر�ر السنوي للمركز .٤

التنســيب بمشــاريع ألابحــاث العلميــة والدراســات املقدمــة مــن املركــز ا�ــ� عمــادة البحــث العل�ــي  .٥

 .و�ل تلك املشاريع وفقا لألصول و افضل سبل لإلنجازوتحديد آلية تم

التوصية إ�� مجلس الدراسات العليا �� ا�جامعة باملشاريع البحثيـة ال�ـي يق��حهـا املركـز ضـمن  .٦

 .خطة سنو�ة

النظــر �ــ� أيــة أمــور أخــرى ذات صــلة بأهــداف املركــز �عرضــها الــرئيس أو رئــيس املجلــس او مــدير  .٧

 . املركز او أحد ألاعضاء، او تطل��ا اي من ا�جهات الوطنية ذات الصلة
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�ســـــميھ يتـــــو�� إدارة املركـــــز مـــــدير مـــــن نظـــــام املراكـــــز العلميـــــة �ـــــ� ا�جامعـــــة  ) ب/٤(مـــــع مراعـــــاة اح�ـــــام املـــــادة  )أ ):٧(املادة 

 . الرئيس من �وادر �لية الصيدلة �� ا�جامعة الهاشمية ملدة سنت�ن قابلة للتجديد

 يختار املجلس أحد العامل�ن �� املركز ليتو�� أمانة سر املجلس) ب

 : من نظام املراكز العلمية �� ا�جامعة يتو�� املدير القيام باملهمات التالية) ب/٤(مع مراعاة اح�ام املادة   ):٨(املادة 

 لقانون ا�جامعة وأنظم��ا و�عليما��ا أو أية �شريعات أخرى   ..١١
ً
 لقانون ا�جامعة وأنظم��ا و�عليما��ا أو أية �شريعات أخرى إدارة شؤون املركز وفقا
ً
�عمل ��ا �عمل ��ا     إدارة شؤون املركز وفقا

  ..لهذا الغرضلهذا الغرض

    إعداد التقر�ر السنوي عن أعمال املركز و�شاطاتھ ورفعھ للمجلس إعداد التقر�ر السنوي عن أعمال املركز و�شاطاتھ ورفعھ للمجلس                     . ۲ 

 .   املجلس وخطتھ وعرضها ع��عمل التفصي�� للمركز إعداد الهي�ل التنظي�ي الاداري و برنامج ال            . . ٣٣  

  ..لمركز وعرضها ع�� املجلسلمركز وعرضها ع�� املجلسلل��انية السنو�ة ��انية السنو�ة املاملاد مشروع اد مشروع اعداعد                          . ٤

 الاتصال با�جهات املعنية داخل ا�جامعة وخارجها لتفعيل دور املركز وتقديم خدماتھ ملختلف               . . ٥٥

 .شرائح املجتمع املح�� وإلاقلي�ي والدو��                   

 املباشرة باتخاذ الاجراءات الالزمة لتفعيل دور املركز و تمكينھ من تحقيق اهدافھ.             ٦

 ألهدافھ وغاياتھتطو�.              ٧
ً
 ر عمل املركز وتحس�ن أدائھ، تحقيقا

جرى .              ٨
ُ
إجراء ما يلزم لتسو�ق املركز بأهدافھ و مخرجاتھ و�سو�ق  نتائج ألابحاث العلمية والدراسات ال�ي ت

 .�� املركز ومتا�عة تطبيقها ع�� الواقع من خالل الشر�ات واملؤسسات ذات العالقة ��ا

إعداد مسودات الاتفاقيات ال�ي تخدم عمل املركز وعرضها ع�� املجلس او ع�� الرئيس لدراس��ا .               ٩

 .والتوصية �� شأ��ا ل�جهات ذات العالقة

إعداد النماذج ا�خاصة بتقديم املشاريع إ�� املركز أو أية نماذج أخرى تخدم أهدافھ وعرضها ع�� .             ١٠

 .نسيب �� شأ��ا ل�جهات املختصةاملجلس للت

مراجعة وتدقيق �لفة مشاريع البحوث املقدمة للدعم وتوثيق الشؤون املالية لالبحاث واملتا�عة .            ١١

 .الدور�ة لتقار�ر انجازها

 . ومتا�ع��ا املجلسالصادرة عن قرارات التنفيذ .            ١٢

  ):٩(املادة 

 

املاليــــة �ــــ� ا�جامعــــة صــــندوق �ســــ�ى صــــندوق املركــــز الر�ــــادي لألبحــــاث الا�اديميــــة ينشــــأ �ــــ� وحــــدة الشــــؤون ) أ

إدارة الرعايـة العالجيـة و خدمـة املر�ـىى �ـ� ا�جامعـة تـودع فيـھ إيـرادات املركـز ال�ـي  التطبيقية ��

  :تت�ون من

 .مساهمة ا�جامعة ال�ي تحدد سنو�ا ً�� م��انية ا�جامعة -١

سواء من املؤسسات الدولية أو الشر�ات ال�ي ��تم  إلايرادات ال�ي يحصل عل��ا املركز، -٢

 .باستخدام نتائج أبحاث املركز أو ايرادات فعالياتھ املختلفة

 .املنح واملساعدات من ا�جهات املحلية وألاجنبية �عد قبولها حسب ألاصول  -٣

 .حصة املركز من نتائج ألابحاث و�راءات الاخ��اع ال�ي تتم من خاللھ -٤

قـــبض والايـــداع والانفـــاق والصـــرف والتوقيـــع ع�ـــ� الشـــي�ات وا�حـــوالات وأوامـــر الـــدفع تخضـــع اجـــراءات ال . ب

 .والاعتمادات املستندية وسائر الشؤون املالية لالنظمة والتعليمات املالية املعمول ��ا �� ا�جامعة

 .قد تنشأ عن تطبيقهايبت الرئيس �� ا�حاالت ال�ي لم يرد عل��ا نص �� هذه التعليمات وا�حاالت ال�ي  ):١٠(املادة 

 

 .دير مسؤوالن عن تنفيذ أح�ام هذه التعليماتاملرئيس و ال )١١(املادة 

 

    



 
 
 

-٥- 
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