
 في جامعة فيالدلفياواإلداري تعليمات مركز التطوير والتدريب األكاديمي 

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز التطوير والتدريب األكاديمي في جامعة فيالدلفياا"  ويعماب ا اا ما   (:1المادة )

 تاريخ إقرارها. 

التعليمات المعاايي المصصصاة ل اا اديااه ماا لا  تاد  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه  (:2المادة )

 القرينة على خالف ذلك:

 جامعة فيالدلفيا.          الجامعة:          

 مركز التطوير والتدريب األكاديمي.  المركز: 

 رئيس الجامعة.  الرئيس: 

 العميد في الجامعة.  العميد: 

 مجلس المركز.           المجلس: 

ا دف تقدي  ارامج تدريبية ألعضاا  هيةاة  واإلداري أ في الجامعة مركز للتطوير والتدريب األكاديميينش (:3المادة )

 التدريس والعاملي  في الجامعة لتطوير قدرات   في مجاالت تطوير المناهج وتكنولوجيا التعلي .

 عليه. يعي  رئيس الجامعة مديراً للمركز يتولى إدارة المركز واإلشراف -ا (:   4المادة )

يكون للمركز مجلس يسمى مجلس المركز  ويتألف م  مدير المركز رئيسااً  وعضاوية ممثاب عا   -ب  

كب كلية ينّسبه عميد الكلية المصتص  واثني  م  المتصصصي  يعين ماا الارئيس ما  داخاب الجامعاة 

 او خارج ا لمدة عامي  قاالة للتجديد.

 اجبات التالية:يتولى مدير المركز الم ام والو(:  5المادة )

تنظي  ورشات عمب ومحاضرات لتحسي  يوعية ادا  اعضا  هيةة التدريس في الجامعة على مدار  -ا  

 العام.

 تنظي  ارامج تأهيب تراوي ألعضا  هيةة التدريس المستجدي . -ب    

اوا ااطة التاادريب علااى الو ااائب التعليميااة الحديثااة ألعضااا  هيةااة التاادريس امااا فااي ذلااك التعلااي   -جـ 

 الحا وب والتعلي  ع  اُعد.

تنظي  ورشات عمب حسب طلب الكليات واماا يتنا اب واحتياجاات اعضاا  هيةاة التادريس فاي كاب  -د 

 كلية.

عقااد دورات تدريبيااة ألعضااا  هيةااة التاادريس والعاااملي  فااي الجامعااة فااي الجااودة وفااي مجاااالت  -هـ  

 اإلحصا  وا تصدام الحا وب وتقيي  الطلبة.

 شراف على تنظي  الدرا ة في البرامج التدريبية التي ينظم ا المركز.اإل -و   

 يتولى مجلس المركز الم ام والواجبات التالية:(:  6المادة )

 النظر في الصطة السنوية لعمب المركز ورفع ا إلى مجلس العمدا . -ا     

 ر   السيا ة العامة للمركز. -ب   

 السنوية للمركز.التنسيب امشروع الموازية  -جـ  

 تشكيب اللجان المصتلفة المتعلقة اعمب المركز. -د     

 النظر في المسائب التي يحيل ا إليه مدير المركز. -هـ  

للمجلس دعوة اي شاصص ياراه منا اباً لحضاور جلساات المجلاس دون ان يكاون لاه حا  التصاوي  علاى  (:7المادة )

 قراراته.

 موازيت ا السنوية المعتمدة لإليفاق على يشاطات المركز. تصصص الجامعة جز اً م  (:8المادة )

يجوز للمركز ان يقي  دورات تدريبية في مجا  التطوير والتحديث اإلداري والمالي والتقناي للعااملي  فاي  (:9المادة )

 الجامعة.

معاة او خارج اا الجا    يدفع للمدراي  والمحاضري  في الادورات والمحاضارات  اوا  ما  داخاـب -ا (:  10المادة )

 عمو  ا ا في الجامعة.ممكافآت مالية حسب اجور العمب اإلضافي ال

لرئيس الجامعة في الحاالت اال اتثنائية رارف ااد  مواراالت للمادراي  والمحاضاري  ما   يار  -ب 

 العاملي  في الجامعة وف  تعليمات االيتقا  والسفر المعمو  ا ا في الجامعة.

عااامالت اإلداريااة والماليااة المتعلقااة اااالمركز لعيظمااة والتعليمااات والقاارارات اإلداريااة تصضااع جميااع الم (:11المادة )

 والمالية  ارية المفعو  في الجامعة.

 رئيس الجامعة ومدير المركز مكلفان اتنفيذ احكام هذه التعليمات.(: 12المادة )

 


