
 تعليمات مركز اللغات في جامعة مؤتة
 ٢٠٠٣لسنة  ٣٧( من نظام المراكز العلمية في جامعة مؤتة رقم ٧صادرة بمقتضى المادة )

 

ا ويامااب ا ااة ٢٠٠٨تساامه هاالت المات مااةي اتات مااةي غاتااي التعااةي ةااس ةةغااا  غ تاا  لساا   (: 1المااة )  
 .4/3/٢٠٠٨غن تةريخ  ا  اعمبةر 

 

خاف  يكون لتابةراي واأللفةظ المةل ا  المااة س المصةةا  ل اة ه  اةت غاة لال تانة الىاي ا  عتاه (: ٢المة )  
 ك:ذل

 .الجةغا : ةةغا  غ ت  -
 .الائ س: رئ س ةةغا  غ ت   -
 .الماتي: غاتي التعةي -
 .المجتس: غجتس الماتي  -
 .المنيا: غنيا الماتي -

 

 .إ ارية  اائ س الجةغا يامبا الماتي وحن) غن وحناي الجةغا ، وياتبط (: 3المة )  
 

  :ي ن  الماتي إله تحى ق الم ةم المةل  (: 4المة )  
 :غثب ،اإلس ةم ةس رةع سوي  طتب  الجةغا  ةس التعم ن الااب   واإل جت ييا  والتعاةي األوروب   الحنيث  .ه

وتطوياهااة  ،االهممااةم تممطتباااةي الجةغااا  ةااس تتااك التعااةي :والفا ساا   غاان ح اا  ،واإليطةل اا  ،األلمة  اا 
 . وتنريس ة تشكب عتمس وةاةة

إعاانا  الطتباا  األةة ااا لتنراسااا  تةلتعاا  الااب اا  ةاااس ةةغااا  غ تااا  عااان طايااااق تةاام ل و عاانا  ااااااغ    .ب
 .خةص  تطايى  عتم   و ةةح  لمنريس التع  الااب ا  لع اا ال ةطى ن ا ة

غنروسا  القماااو وطااو مصةص ةاس الجةغاا ، وتااةم ل اااااغ  غتنريس لعةي هخاى ل س ل ة هقسةم  .ج
  .المسةقةي تشكب عتمس ةس هلا المجةة

 .عىن  وراي ةس غصمتف التعةي حسا الحةة  لصنغ  طتب  الجةغا  والمجمماع المحتس . 

 .( لطتب  النراسةي الات ة1٠٢تنريس غوا  غسموى التع  اإل جت يي    .ه

الااب اااا  لع اااا ال اااةطى ن ا اااة اإلسااا ةم ةاااس تعه اااب غاتماااس التعمااا ن الااب ااا  واإل جت ييااا  وغنرساااس التعااا   .و
هسةل ا الم ةه  الصةص  وذلك تةلماةون ا ن تت   الماب   ةس الجةغا  ووزار) الماب ا  والماتا ل،  وتطويا

 .وهي  غ سسةي هخاى ذاي عفق 

تفا ب االتفةق ةي الثىةة ا  الماىاو ) غاة اا ن الجةغاا  والم سساةي الثىةة ا  األة ب اا  ةاس غ انان تانريس   .ز
 .ا ب المواصب غع السفةراي األة ب  التعةي وتف

 تنريس هي غىاراي ةس الجةغا  ضمن المصةص الاةم. .و
 



 (: 5المة )  
هعاااة  يا اا  ل الاائ س تاان االسام  ة   (6 يكون لتماتي غجتس يسمه  غجتس الماتي( يمكون غان  .ه

 .ااهي غجتس الامنا  لمن) س م ن قةات  لتمجنين يكاون غان ا   ل عم ن تت   اآل اب
 .ن هعاة  المجتس رئ سة  لتمجتسحيا ن الائ س ه  .ب

 

(، 4الم ةاو  عت  اة ةاس الماة )   لمحى اق األهانا  ةس الماتاي يمل إ شة  شاا غمصةة (: 6المة )  
 عته ال حو المةلس:هس و 

شاااب  التعاا  الااب اا ، وتمااوله تاانريس اغمطتااا الجةغااا ا ةااس التعاا  الااب ااا  لطتبااا  الجةغااا  وتااب غااة   .ه
 هو هي غىار غن  هو ياة  إل  ة غن غىاراي ةس المسمىبب، ،غة يمكن هن يحب غحت ة يمةب ا ة هو

 .وتللك تنريس التع  الااب   لع ا ال ةطى ن ا ة غىاراي الجةغا  يمل إس ة ت غن قبب غنيا الماتي(

شاب  التع  اإل جت يي ، وتموله تنريس اغمطتا الجةغا ا ةس التع  اإل جت ييا  لطتب  الجةغا  وتب غة   .ب
 هو هي غىار غن غىاراي  يمةب ا لا المىار هو غة يمكن هن يحب غحته هو ياة  ال ه غن غىاراي

 .ةس المسمىبب الجةغا  يمل إس ة ت غن قبب غنيا الماتي(

موله هلت الشاب  تنريس التعةي األة ب   غثب اإليطةل   والفا س   واألسبة    شاب  التعةي األة ب  : ت  .ج
 وغ اهة.  هو هي غىار غن غىاراي الجةغا  يمل إس ة ت غن قبب غنيا الماتي(

تشااب   (الماتاي وهعمةلاه هخاى تانعو الاااور) إلاه اسامحنام ة غسامىبف ةااس  طااةف ههاانا   هي  شاب  . 
 ك.لتماةم  وغ ا ذل

 

تعي غن النوراي المس ي ظم ة اش ة ) خةص ا تةف طب ا  المحةا ب  الُمْتَمِحقيم ح الماتي (: 7  المة )
 .تماةرض هلت الوم ى  غع ه ظم  الجةغا هال اللي حىىه وغسموات شايط  

 

ةرت غان ذوي االخمةاة  غان هعااة  ه  ا  م اتىااار غان الاائ س، ويامل اخ ا  لتماتاي غانيا ياا ن  (:٨الماة )  
تماة ياامن حسان  ،لمن) س م ن قةاتم ن لتمجنين، ويموله غس ول   إ ار) شا ون الماتيالمنريس 

وه ظمم اة وتات مةت ااة وطبىاة  ل ظاةم الماالاي الاتم ا  ةاس  ،لىاة ون الجةغاا  وةىة   ،س ا الامب ة ه
 .الجةغا  وتات مةي الماتي

 

ويامل  ،شا ون الماانريس ة  اة يا ن لكب شاب  غن شاا الماتي غشا  غن اا ن الىاةئم ن عتاه(: 9المة )  
وبم سااا ا غااان المااانيا، لمااان) سااا   قةاتاااا  لتمجنياااان، ويكاااون  رئااا س المجتاااس،تا   اااه تىااااار غااان 

 .عن حسن س ا الامب ةس الشاب  تةلم س ق غع المنيا المشا  غس وال  
 
 
 

 :صفح ةي غجتس الماتي(: 1٠المة )  



 .إله الج ةي المصمة  ةس الجةغا  لما  ن الاةغت ن ةس الماتي الم س ا .ه

وتاب غاة غان شاع ه  (الاتم ا  تىنيل االقمااحةي حوة الصطط النراس   وشاوط غ ح الوماةئق  الاش ة اي  .ب
 .ال  وض تةلماتي

 .ت س ق الم ةه  المنريس   لتموا  ا ن الشاا المصمتف  ةس الماتي .ج

 .ا ةس  مةئج ة و قاارهةوضع هسس تىنيل االغمحة ةي وال ظ . 

 .الم س ا إله غجتس الامنا  تإحناث الشاا الجنين) ةس الماتي .ه

 .انا  الاهي ةس هي  غوضوعةي هخاى ل ة صت  تعهنا  الماتيإ .و

 .الم ظ مس هالم س ا إله غجتس الامنا  امانيب تات مةي الماتي هو ه كت  .ز

 
 

كااون لتشاااا غجتااس يساامه  غجتااس الشاااب ( ويشااكب غاان الىاااةئم ن عتاااه شااا ون الماانريس ي (:11 المااة )  
الممفاااااغ ن ألعمااااةة الماتااااي، ويا ااااه هاااالا المجتااااس تةلشاااا ون األلة يم ااااا  الصةصاااا  غاااان ة  ااااة 

 .تةلشاب 
 

 (:1٢  المة )
 :يموله المنريس ةس الماتي .ه

تاانريس غمطتباةي الجةغاا  هعاة  ه  ا  المانريس والمحةضااون الممفاغاون الالين يىوغاون عتااه   -1
 .ةس تت   اآل اب

، يكتف اال رئاا س الجةغاا  ع ان الحةةا  ،غحةضاون غ ا غمفاغون غن حمت  المةةسم ا والانتمورات  -٢
 .ام س ا غن غنيا الماتي وذلك

 .مل تا  ن الاةغت ن ةس الماتي حسا ه ظم  الجةغا  وتات مةت ةي .ب

 

يماةر  غجتاس الماتاي صفح ةي غجتاس الكت ا  وغجتاس الىسال ةاس تاب غاة يماتاق تشا ون  : (13)  المة 
 .غع غااعة) األحكةم الوار ) ةس قة ون ةةغا  غ تا  ،الماتي هو هعمةله وتا   ةته

  

 .يحن  ال  كب الم ظ مس لتماتي وةق غة هو غب ن ةس المصطط الماةق :  (14)  المة 
 

 .غس وة عن ت ف ل هلت المات مةي رئ س الجةغا  : (15)  المة 
 
 
 
 

 .6/1٢/٢٠17( تةريخ 7٠5/٢٠17عنلت المات مةي تموةا قاار غجتس الامنا   رقل  


