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 تعليمات مركز اللغات في جامعة فيالدلفيا

 

 تسمى هذه التعليمات )تعليمات مركز اللغات في جامعة فيالدلفيا(، ويعمل بها من تاريخ إقرارها. (:1المادة )

 

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهاا ددنااه ماا لال تاقر ال ري اة  (:2المادة )

 ك:على غير ذل

 جامعة فيالدلفيا.          الجامعة: 

 مركز اللغات.  المركز:

 رئيس الجامعة.  الرئيس:    

 مجلس المركز.            المجلس:

 مقير المركز.  المقير:

 

 المركز مركز علمي يرتبط برئاسة الجامعة.  (:3المادة )

 

 هلومهاارات الطلباة اللغوياة وت مياة قاقراتيهقف المركز إلى توظيا  قاقرات الجامعاة فاي المجاا ت  (:4المادة )

 اللغوية في الجامعة، وإقامة دورات وإجراء دراسات وبحوث للت مية اللغوية.

 

 ي وم المركز بالمهام التالية:  (:5المادة )

  متطلبات الجامعة في المهارات اللغوية وتقريسها. جإعقاد برام -د     

وب اًء عليه  ،اإلنجليزية للطلبة المستجقين في الجامعةة وتين العربيع ق امتحان مستوى في اللغ -ب 

ويتاولى المركاز تصاميل ا متحاان  ،التي يجب على الطلبة دراساتها ب جاا  المواد /المادةد تُحق

 إعقادها وتقريسها وإجراء امتحاناتها.و المواد/المادةوتصميل وإعقاده 

للغااات اروروبيااة )الفرنسااية، اإليطاليااة، تااقريس اللغااات التااي   تُماا ر فيهااا درجااة علميااة كا -جـ 

سبانية، وارلمانية( واللغات الشرقية كالعبرية والفارسية والتركية وغيرهاا مان اللغاات التاي اإل

 ترى الجامعة ضرورة لتقريسها.

 إعقاد برامج اللغة العربية لل اط ين بغيرها وتقريسها. -د  

 ين بغيرها مان الطاالب قبال انتهاامهل فاي الجامعاة ع ق امتحان مستوى في اللغة العربية لل اط -هـ 

ويتااولى المركااز  ،التااي يجااب علااى الطااالب دراسااتها ب جااا  المااادة/الموادد عليااه تُحااق ب اااءً و

 وتقريسها وإجراء امتحاناتها. /الموادالمادةمسؤولية إعقاد تلك 

ز ب ااًء علاى ع ق امتحاناات تحقياق المساتوى فاي اللغاات التاي ت اا فاي نطااا ارتصاا  المركا -و 

 طلب من كليات الجامعة ومراكزها ومعاهقها.

فااي اللغاة اإلنجليزيااة لطلباة القراسااات العلياا فااي الجامعاة وتقريسااها بالتعااون مااا  ماوادإعاقاد  -ز 

 ارقسام المع ية.

المساهمة في تقريس اللغات التي ت ا في نطاا ارتصا  المركز رب اء المجتماا المحلاي فاي  -  

 ي همها مركز ا ستشارات ورقمة المجتما.القورات التي 

 يتولى المركز اإلشراف اإلداري والف ي على مختبرات اللغة في الجامعة. -ط 

ع ااق دورات تقريبيااة للعاااملين وغياار العاااملين باللغااة اإلنجليزيااة وغيرهااا ماان اللغااات الحقيثااة  -ي 

 وامتحااان ، (TOEFL)التوفاال امتحااان  ماان نحااو واإلشااراف علااى برنااامج التلهياال اللغااوي

 . (IELTS)اريلتس 

 ع ق ال قوات والمؤتمرات والقورات التقريبية المتعل ة باللغة وطرا تقريسها. -ك 

إجراء البحوث والقراسات لت مية المهارات اللغوياة ودسااليب تقريساها وب ااء البارامج والحازم  -ر 

 التعليمية في تقريس اللغات.

 

 ن رمسة دعضاء:للمركز مجلس يتلل  م  (:6المادة )

 رئيساً وم رراً.    المقير -د     

 عضواً.  رئيس قسل اللغة اإلنجليزية -ب    

 عضواً.  رئيس قسل اللغة العربية -جـ  

                        عضوان من دارل ورارج الجامعة من ذوي الكفاءة وا رتصا  يعيا هل  -د             

 لمقير.العمقاء بت سيب من ا مجلس      
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 يتولى المجلس المهام اآلتية:  (:7المادة )

 إقرار رطة عمل المركز. -د     

 طالع على الع ود وا تفاقيات التي يع قها المركز ما الجهات المستفيقة ورفعها للرئيس.ا  -ب 

ت ااقيل ديااة اقتراحااات وتولاايات إلااى الاارئيس تتعلاار بااقعل عماال المركااز وال هااو  بمسااتواه  -جـ

 له. والترويج

م اقشااة مشااروع موازنااة المركااز ورفعهااا إلااى الاارئيس ماان رااالر المااقير إلقرارهااا حسااب  -د 

 ارلور.

 م اقشة الت رير الس وي دو دية ت ارير يعرضها المقير. -هـ  

 

 يجتما المجلس مرة واحقة في الشهر على ارقل ب اء على دعوة من رئيسه.  (:8المادة )

 

ماقة والخبارة مان دعضااء هيااة التاقريس   اه الارئيس برتباة عمياق مان ذوي الكفااءةللمركاز ماقير يعي  (:9المادة )

 عامين قابلة للتجقيق.

 

 يتولى المقير المهام اآلتية: (:10المادة )

 إدارة شؤون المركز واإلشراف المباشر على ت فيذ رطته. -د  

 تمثيل المركز لقى الجهات ذات العالقة. -ب    

 قاد مشروع موازنة المركز وت قيمه إلى المجلس لم اقشته والتولية به.إع -جـ 

 إعقاد الع ود وا تفاقيات بين المركز والجهات المستفيقة.    -د             

 إلقار نشرات عن المركز ودهقافه ونشاطاته. -هـ  

والخقمات الالزمة  الت سيب إلى الرئيس بتكلي  دشخا  لل يام بالقراسات والقورات التقريبية -و 

 لعمل المركز.

يكون تعيين المحاضرين المتفرغين بت سايب مان مجلاس المركاز وب ارار مان مجلاس العماقاء،  -ز 

ويجااوز تعيااين المحاضاارين غياار المتفاارغين بت ساايب ماان مااقير المركااز وب اارار ماان رئاايس 

 الجامعة.

من العاملين فياه للتاقريس  يجوز بطلب من الكلية المع ية وب رار من مجلس المركز تكلي  دي -  

 ويُحسب عمله المكل  به من نصابه التقريسي. ،دو العمل في كليات الجامعة

 

 تتكون إيرادات المركز من: (:11المادة )

 عائقات القورات التقريبية والقراسات وال شر. -د      

 في موازنتها. االمبالغ التي تخصصها الجامعة س ويً  -ب    

 

ا الجامعة دجور المحاضرين والمقربين حسب تعليمات دجور سااعات تاقريس المحاضارين غيار تقف (:12المادة )

المتفرغين في الجامعة، ويجوز تكلي  محاضر دو مقرب لت فياذ دورة دو برناامج معاين ل ااء مكافا ت 

 م طوعة ي ررها الرئيس.

 

ب مان الماقير ياة ل ااء عملهال بت سايتصرف للمكلفين با ستشارات والقراسات والخقمات مكافا ت مال (:13المادة )

 لألنهمة والتعليمات المعمور بها في الجامعة دو ا تفاقيات المبرمة. وقرار من الرئيس وف ًا

 

دو  راقماتها            ممتلكاتهاـا دو قامـا ستشارات والقراسات التي ت جاز دارال الجامعاة باستخا  -د  (:14المادة )

 موظفيها تعامل كما يلتي:

 خصل التكالي  المباشرة وغير المباشرة لكل استشارة دو دراسة من مجموع اإليرادات.ت . 1

 ة.ـ% لمن ُكلّ  با ستشارة دو القراس80% للمركز و 20يوزع الباقي ب سبة  . 2

 

امج ـكال برنا ةـكلفا لتحقياـق يؤل  المقير لج اة مان العااملين فاي المركاز برئاساته دو مان ي يباـه -د  (:15المادة )

ن   ي ال مجماـوع رساوم ارحاوار د اـجميا راك فيه في ضوء مقته وكلفته، ويراعى فايـل ا شتورس

       %. 20 إليها ـامضاف تكاليفـه المباشرة البرنامـج عن

تقفا الجامعة رسوم اشتراك العاملين فيها في القورات ذات الصلة الوثي ة بعملهل التاي يع اقها  -ب 

الرئيس شريطة حصور كل م هل على شهادة الاقورة، وإ ّ تحّمال المركز ب اًء على مواف ة من 

المشترك دفا رساوم ا شاتراك كاملاة، وللمركاز بمواف اة الارئيس ع اق بارامج تقريبياة رالاة 
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للعاااملين فااي الجامعااة ب اااًء علااى طلااب ماان المااقير المخااته تغطااى رسااوم اشااتراكها ماان 

 مخصصات الكليات.

 ات العامة.ور% من رسوم ا شتراك للق50امعة رصماً ب سبة يُم ر دب اء العاملين في الج -جـ 

 

  ترد الرسوم المقفوعة من الراغبين في ا لتحااا ببارامج المركاز ودوراتاه إ  بمواف اة الماقير فاي  (:16المادة )

 الحا ت اآلتية:

 تعذر انع اد البرنامج في الوقت المحقد. -د    

 اكتمار المواف ة على البرنامج. ت قم المتقرب بطلب ا نسحاب قبل -ب   

ي وم مقير المركز بالت سيب ما مقير القائرة المالية بتكلي  موظ  مالي ل بض رسوم ا شاتراك فاي  (:17المادة )

الااقورات وإيااقاعها فااي حساااب المركااز، وتتااولى الااقائرة الماليااة متابعااة معااامالت المركااز الماليااة 

 ليه من التزامات.بتحصيل ما له من دموار ودفا ما يترتب ع

 

تصرف سالفة نف اات نثرياة باسال الماقير دو مان ي يباه للصارف م هاا علاى نشااطات المركاز وتساوى  (:18المادة )

 حسب ارلور.

 

ات، ويبت الارئيس فاي الحاا ت التاي لال تا ه عليهاا هاذه ممقير المركز مسؤور عن ت فيذ هذه التعلي (:19المادة )

 التعليمات.


