
  مركز اللغاتتعليمات 

  جامعة الزرقاء في 

  

    وتعديالتها 1994لسنة ) 13(رقم 
  

  

  
  

   
     



  في جامعة الزرقاء مركز اللغاتتعليمات 

     وتعديالتها 2011لسنة ) 13(رقم 
 ويعمــل بهــا اعتبــارًا مــن،"تعليمــات مركــز اللغــات فــي جامعــة الزرقــاء"تســمى هــذه التعليمــات   ):1(المادة 

  .من مجلس األمناء اتاريخ إقراره
  ".مركز اللغــات"ُينشأ في جامعة الزرقاء مركز باسم   ):2(المادة 
  :يكون للكلمات الواردة المدلوالت اآلتية  ):3(المادة 

  :الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس   :ال
  :المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
  :المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير
  :المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ــــــس ــــــيس المجل   :رئ

  

  .جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق   .ئ

  .اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمركز 
  .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

  .مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   .رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس مجل

  

  .ويتبع رئيس الجامعة مباشرة ،ُيعد المركز من ضمن دوائر الجامعة  ):4(المادة 
  :يقوم المركز بالمهام اآلتية  ):5(المادة 

  . عقد دورات في اللغة العربية للناطقين بغيرها    .أ   
  . عقد دورات في اللغات األجنبية  .ب   
وأســــاليب تــــدريس اللغــــة العربيــــة  ،تــــدريس اللغــــة اإلنجليزيــــة عقــــد دورات فــــي أســــاليب  .ج   

  .للناطقين بغيرها
ــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا، وتطــوير هــذه المقــررات     .د    إعــداد مقــررات وكتــب لتعل

  .بالتعاون مع الجهات المختصة
  :ُينشأ في المركز الشعب اآلتية  ):6(المادة 

  .شعبة اللغة العربية    .أ   
  .اللغات األجنبيةشعبة   .ب   
  . أي شعب أخرى يتم استحداثها مستقبالً   .ج   

  :يتولى مجلس المركز المهام اآلتية  ):7(المادة 
  .التنسيب إلى  رئيس الجامعة بتعيين كادر المركز    .أ   
وشـــروط مـــنح شـــهادات الـــدورات  ،وبـــرامج الـــدورات التدريبيـــة ،وضــع الخطـــط الدراســـية  .ب   



  .التدريبية
  .السنوية للمركزوضع الخطة   .ج   
  .النظر في موازنة المركز والتقرير السنوي اللذين يعّدهما  المدير    .د   
يـتم عرضـه علـى المـدير  ،إبداء الرأي في أي موضـوع آخـر لـه صـلة بأهـداف المركـز  .ه   

  .أو رئيس الجامعة
  .التنسيب إلى رئيس الجامعة بتحديد الرسوم    .و   
  .المكافآت واألجورالتنسيب إلى رئيس الجامعة بتحديد     .ز   

تصف طبيعة التحصيل الـذي حققـه ومسـتواه علـى  ،"شهادة تدريب"يمنح المركز الملتحق به   ):8(المادة 
درجة  ةتتعارض هذه الوثيقة مع أنظمة الجامعة، وال تؤدي هذه الشهادة للحصول على أي أالّ 

  .علمية
  .مدة سنتين قابلة للتجديديدير المركز مدير يعين بقرار من رئيس الجامعة   ):9(المادة 
  :يقوم مدير المركز بالمهام اآلتية  ):10(المادة 

  . إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه  .أ   
  .التنسيب إلى المجلس بتعيين مشرفي الشعب والموظفين اإلداريين  .ب   
  . وتقويم أدائهم ،متابعة أعمال المدرسين والعاملين في المركز  .ج   
  .وعرضها على المجلس ،موازنة المركزإعداد   .د   
  .ترأس اجتماعات المركز  .ه   
وعرضــه علــى المجلــس تمهيــدًا لرفعــه إلــى  ،إعــداد التقريــر الســنوي عــن أعمــال المركــز  .و   

  .رئيس الجامعة
  .يتم تعيين الكادر التدريسي واإلداري في المركز حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها  .أ   ):11(المادة 

  : يتولى التدريس في المركز  .ب   
أو  ،أو الماجســتير ،مــن حملــة الــدكتوراة(محاضــرون متفّرغــون وغيــر متفــّرغين  .1    

   .ويطبق عليهم أحكام نظام الموظفين المعمول به بالجامعة) البكالوريوس
  .أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين يكلفون بالتدريس في المركز .2    

  :على النحو اآلتي ،الجامعة مجلس المركز من سبعة أعضاء يشكل رئيس    .أ   ):12(المادة 
  .يزةمأحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة رئيسًا للمجلس من ذوي الخبرة الم .1    
  .مدير المركز مقرراً  .2    



  . مشرفي الشعب، أعضاء .3    
ثالثــة أعضــاء مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة يعيــنهم الــرئيس بنــاًء  .4    

  .تنسيب من مدير المركزعلى 
  .تكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد  .ب   

  .بالبّت في أية أمور أخرى لم يتم ذكرها في هذه التعليماتاألمناء يقوم مجلس   ):13(المادة 
 

 


