
 2020/2021اللجان في مركز اللغات للعام الجامعي 

 أّوالً: ممثّلو المركز في الجامعة:  

 ممثّل المركز في مجلس الجامعة: د. ابتسام حسين    -

 ممثّل المركز في البحث العلمي: د. محّمد الغزو   -

 ممثّل المركز في عمادة التّعلّم عن بعد: د. فايزة الّشروف   -

 ممثّل المركز في عمادة ضبط الجودة: د. رنا سعيد   -

 ان  ـــــــثانياً: اللِّّج

 لجنة البرامج األكاديمية   -1

 الخّطة الّدراسيّة و التّنسيق:   - 1-1

 شعبة اللغات األجنبية  شعبة اللغة اإلنجليزيّة  عبة اللغة العربيّة ش

 حمزة النَّادي أ. 
 المنّسق العام( )

 . فايزة الّشروفد
قة العاّمة(  )المنّسِّ

 د. محمد الغزو
 )المنسق العام( 

 ( 102مهارات اللغة العربية )

 أ. فاطمة محيسن 

 ( 103)مهارات اللغة اإلنجليزية 

 د. الئقة الحّموري
 الفرنسيةمهارات اللغة 

 ( 101مهارات اللغة العربية )

 أ. ليديا راشد 

 ( 102مهارات اللّغة اإلنجليزيّة )

 ميسون رفيقأ. 
 مهارات اللغة الصينية

 عربي استدراكي
 أ. حمزة النّادي 

 ( 101مهارات اللغة اإلنجليزيّة )

 أ. نور الشُّنَّاق
 مهارات اللغة العبرية

 
 إنجليزي استدراكي 

 سعيدأ. رنا 
 مهارات اللغة التركية

 مهارات اللغة األلمانية   

 مهارات اللغة اليابانية   

 

 الجدول الدراسي  -1-2

 أ. مرام عليان )مقرًرا( 

 د. محمد الغزو )عضًوا( 

 أ. فاطمة محيسن )عضًوا( 

 د. رنا سعيد  )عضًوا( 

 

 امتحان المستوى   -1-3

 أ. مرام عليّان مقرراّ لشعبة اللغة اإلنجليزية  

 أ. حمزة النَّادي مقّرراً لشعبة اللغة العربية  

 التَّدريسيَّة في المركز.   تتألف اللجنة من جميع أعضاء الهيئة و

 



 التطوير المنهجي   -1-4

 عن شعبة اللغة اإلنجليزية. )مقّرراً(   فايزة الشروف . د 

 )مقرًرا( عن شعبة اللغة العربية. أ. حمزة النادي 

 د. محمد الغزو )مقرًرا( عن شعبة اللغات األجنبية. 

 تتألف اللجنة من جميع أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة في المركز.  و

 

 :  لجنة البحث العلمي -2

 د. محّمد الغزو )مقّرراً( 

 أ. رنا سعيد )عضواً(  

 أ. ليديا راشد )عضواً( 

 النَّادي )عضواً( أ. حمزة 

  

 لجنة الموقع اإللكتروني  -3

 عن صفحة اللغة اإلنجليزية    د. الئقة الحّموري )مقّرراً( 

 عن صفحة اللغة العربية   )مقّرراً(  أ. ليديا راشد 

   

 لجنة ضبط الجودة   -4

 . رنا سعيد )مقّرراً(  د 

 د. محمد الغزو )عضًوا( 

 أ. ليديا راشد )عضواً( 

 )عضواً( أ. مرام عليّان  

 أ. نور الّشنّاق )عضواً( 

 

 لجنة التّرجمة   -5

 أ. ليلى أبو شرخ )مقّرراً( 

 أ. إيمان عبد العاطي  

 أ. نور الّشنّاق 

 أ. ليديا راشد  

 

   والعالقات الخارجية  لجنة خدمة المجتمع  -6

 د. الئقة الحّموري )مقّرراً( 

 تتألف اللجنة من جميع أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة في المركز.  و

 

 واإلبداع  النشاطات الالمنهجية  -6-1

 )مقّرراً(   أ. مرام عليان

 تتألف اللجنة من جميع أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة في المركز.  و

 



 اإلتالف والمبنى  -6-2

 د. عبد هللا العّزام  

 د. محّمد الغزو  

 النادي د. حمزة 

  

 لجنة انضباط الّطلبة   -8

 د. فايزة الشروف )مقّرراً(  

 د. الئقة الحّموري  

 د. محمد الغزو 

 د. عبد هللا العّزام 

 

 لجنة التعليم اإللكتروني   -9

     )مقّرراً(  رنا سعيد . د 

 د. فايزة الشروف  

 د. حمزة النادي 

 د. مرام عليان 


