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 جامعة فيالدلفيا 

 مركز اللغات
 

 اللجان اإلدارية واألكاديمية في مركز اللغات
 2022-2021للعام الجامعي       

 

 أعضاء اللجنة  اللجنـة  ت

1 
ممثل المركز في  

 د. ابتسام حسين مجلس الجامعة

2 
ممثل المركز في  

مجلس البحث 
 العلمي 

 د. محمد الغزو 

3 
ممثل المركز في  

ت  لجنة العالقا
 الدولية 

 د. فايزة الشروف

4 
ممثل المركز في  

عمادة التعلم عن  
 بعد

 د. ليديا راشد

5 
ممثل المركز في  

 ضمان عمادة
 الجودة 

 رنا سعيدد. 

6 
الجدول  لجنة 

  والتنسيق الدراسي 

 شعبة اللغات األجنبية  شعبة اللغة اإلنجليزية شعبة اللغة العربية 
المنسق العام: حمزة  

 النادي 

ق العام: د. فايزة  المنس

 الشروف

المنسق العام: د. محمد  

 الغزو 

 منسقو المواد:
أ. فاطمة   -

 محيسن 
 099عربي 

 د. ليديا راشد   -
 101عربي 

أ. فاطمة   -
 محيسن 

 منسقو المواد:
 د. رنا سعيد  -

 099إنجليزي 
 أ. نور الشناق   -

 101إنجليزي 
 :ليلى أبو شرخ -

 102إنجليزي   
د. الئقة  -

 منسقو المواد:
 د. محمد الغزو  -

   1فرنسي 
د. عبدهللا   -

 1عبري العزام 
عروب   أ. -

صيني  البكري 
1 
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102عربي   
 
 
 
 
 

 وري الحم
 103إنجليزي 

أ. مجد   -
 الخطيب 

 تركي  -
 دانا جدوع أ. -
 ألماني  

7 
التطوير لجنة 

 المنهجي

 : ون المقرر  
 د. فايزة الشروفاللغة اإلنجليزية:  

  أ. حمزة النادياللغة العربية: 
  د. محمد الغزو بية: اللغات األجن
            جميع أعضاء الهيئة التدريسيةاألعضاء: 

          

 البحث العلميلجنة  8

                                                                            د. محمد الغزو
 ا مقرر  

                                                                          د. الئقة الحموري 
 عضًوا 

                                                                               د. رنا سعيد
 عضًوا 

د. ليديا راشد                                                                              
 عضًوا 

                                                       أ. نور الشناق                      
 عضًوا 

أ. حمزة النادي                                                                            
 ا عضوً 

9 
الموقع جنة ل

 اإللكتروني

 : ون المقرر 
 د. ليديا راشد اللغة العربية:  

   أ. نور الشناقاللغة اإلنجليزية: 
 د. ليديا راشد       أ. نور الشناق عضاء:األ

 ضبط الجودة لجنة  10

                                                                       رنا سعيد           د. 
 مقرر ا 

د. محمد الغزو                                                                             
      عضًوا

                                 د. مرام عليان                                             
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 عضًوا 
                                     نور الشناق                                         أ. 

 عضًوا 
                                                                            أ. فاطمة محيسن

 عضًوا 
د. ليديا راشد                                                                               

 عضًوا 

 الترجمة لجنة  11

                                                                           ليلى ابو شرخ. أ
 مقرر ا 
                                                                             ليديا راشد    د. 

 عضًوا 
                                                                              الشناقنور أ. 

 عضًوا 
                        أ. ايمان عبد العاطي                                               

 عضًوا 

12 
خدمة لجنة 

المجتمع والعالقات  
 الخارجية 

                                  د. فاطمة محيسن                                      
 مقرر ا 

               جميع أعضاء الهيئة التدريسيةاألعضاء: 

13 
النشاطات لجنة 

غير المنهجية 
 واإلبداع

                                                                          يسون رفيقم. أ
 مقرر ا 

                   جميع أعضاء الهيئة التدريسيةاألعضاء: 

14 
 المبنى لجنة

  اإلتالفو 

                                                                            حمزة النادي. أ
 مقرر ا 

            د. محمد الغزو                                                               
 عضًوا 

      د. عبدهللا العزام                                                                    
 عضًوا 

15 

لجنة امتحان 
 المستوى 

 

                                                ة(  ) شعبة اللغة اإلنجليزيد. مرام عليان  
 مقرر ا 

                                                    ) شعبة اللغة العربية(  أ. حمزة النادي
 ا مقرر  

                   جميع أعضاء الهيئة التدريسيةاألعضاء: 

16 
الشكاوي لجنة 

 انضباط الطلبة و 
                                                                          عبدهللا العزامد. 

 مقرر ا 
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                                                                        أ. ميسون رفيق  
 عضًوا 

                                               حمزة النادي                             أ. 
 ا عضوً 

17 
لجنة التعليم  

 اإللكتروني
 

أ. ايمان عبد العاطي                                                                       
 مقرر ا 

     د. محمد الغزو                                                                       
 عضًوا 

                                                               د. رنا سعيد                
 عضًوا 

د. ليديا راشد                                                                              
 عضًوا 

د. مرام عليان                                                                             
 ا عضوً 

 اللجنة االجتماعية 18
نور الشناق                                                                              

 مقرر ا 
                   جميع أعضاء الهيئة التدريسية األعضاء:
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 مهام اللجان ملركز اللغات

2021 /2022 
 

 . والتنسيق   اجلدول الدراسي  جلنة   .1
 .التالية املهام   اللجنة  هذه   ال   توكل    

 . للمواد  الدراسية  اخلطط  وضع .1
 . املتبعة  اخلطة  حسب  االمتحاانت   وتدقيق  تنسيق .2
 . حللها  ابلتنسيق  او  ابملادة  تتعلق  عوائق  أبية  املركز  ادارة  تبليغ  .3
 . واجلودة  االعتماد   جلنة ال   منها نسخة  وارسال  اللجنة  هبذه  املتعلقة   التقارير  اعداد .4

 
 . واجلودة  االعتماد  جلنة   .2
 :التالية  ابملهام  اللجنة   هذه   تقوم    

 . واجلودة  االعتماد  جملس  اجتماعات   متابعة .1
 .اجمللس  عن   الصادرة   التعليمات   تنفيذ  .2
 . املركز  مدير  ال   واجلودة  ابالعتماد  املتعلقة   التقارير  تقدمي .3
 . اللجنة  هبذه   خاصة   مبلفات   الواثئق  حفظ  .4

 
 

 . والعالقات اخلارجية  اجملتمع   خدمة   جلنة   .3
 :التالية  ابملهام   اللجنة  هذه  تكلف
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 عرب  واإلدارية  التدريسية  اهليئتي  أعضاء  بي   االجتماعية  والعالقات  احملبة  أواصر وتعزيز  تقوية .1
 أعضاء من فرد  لكل اخلاصة  االجتماعية  املناسبات   يف والتعاون  الفرح   مظاهر  وابداء  التفاعل
 .   املذكورتي  اهليئتي

 او  دورات  أو فعاليات  عرب   ابجلامعة   احمليط  احمللي  اجملتمع  مع   وتشاركية   ودية   عالقات  بناء .2
 . مناسبة  اللجنة  تراها  الت   النشاطات   من   وغريه   تعليمية   أو علمية  ندوات

 تنمية  يف  أمهية  من   للجامعة  ملا  أمكن   ما  وماديا   معنويا  احمللي   اجملتمع   دعم  يف   املسامهة .3
 . احمللي  جمتمعها 

 . واجلودة  االعتماد  جلنة  ال منها نسخة  وتسليم اللجنة  بنشاطات   اخلاصة   التقارير  اعداد .4

 : العلمي  البحث   جلنة   .4
 : اللجنة  مهام 

 . حبثية  جلان  تشكيل  و  البحوث   إلعداد التدريس  هيئة  أعضاء حتفيز .1
 التدريس  هيئة  أعضاء  وتعريف  اإللكرتوين  املوقع  على اجنازها   ت  الت  البحوث  حتميل .2

 .أبمهيتها
 .ونوعيتها  املنشورة   البحوث   عدد   حول  بتقرير  االعتماد  جلنة تزويد  .3

 . الطلبة  انضباط  الشكاوي و   جلنة   .5
 :التالية   ابملهام   اللجنة  هذه  توكل

 يف   الطالب   دليل  عليها   نص  مبخالفات  تتعلق   شكاوى  حبقهم  املقدم   الطلبة   مع   التحقيق .1
 .الطلبة  أتديب   تعليمات   ابب

 .   التعليمات  حسب  الطالب   على املناسبة  العقوبة  تطبيق .2
 . املركز  إلدارة  املناسبة  ابلعقوبة  خطي تقرير  تقدمي .3

 
 : االتالف  و املبىن  جلنة   .6

 املتعلقة  املعلومات  صحة   من   والتأكد  ،   اإللكرتوين  املوقع   وحتديث متابعة  مبهمة  اللجنة   هذه   تعىن
 ـــــــــ : بـ  اللجنة  هذه تقوم  كما   املوقع   على   مدرجة   مادة   بكل

 .ودميومتها صالحيتها  من   والتأكد  اللغات   مركز  ومرافق  مبىن   تفقد .1
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 سلباا   تؤثر  الت   األمور   من  وغريها والدهان   الدراسية  واملقاعد  والتدفئة  والكهرابء  اإلانرة   تفقد .2
 .التدريس  هيئة  وعضو  الطالب   على

 . الصيانة  دائرة   مع  والتصليحات  الصيانة  متابعة .3
 .املركز  مدير  ال   بذلك  خطي تقرير  تقدمي .4

 : املستوى  امتحاانت   جلنة   .7
 .املستوى  امتحان  تنفيذ  على  واالشراف ابلتحضري  اللجنة  هذه  تضطلع .1
 حسب  االمتحان   وتغليف تصوير  مهام  توزيع  بشأن  التدريس  هيئة  أعضاء   مع   التنسيق .2

 . األصول
 . العالمات  وتدقيق  االمتحاانت  تصحيح   على  االشراف .3
  والراسبي  الناجحي   واعداد نسبة  يشمل  املركز   مدير ال  الطلبة  بنتائج  مفصل تقرير  تقدمي .4

 .والغائبي

 . جلنة املوقع اإللكرتوين 8
 .املوقع اإللكرتوين هي صحيحة ومطابقة للواقع املنشورة على   التأكد من أن املعلومات .1

 .مركز احلاسوب أبية تعديالت ومتابعة تثبيتها على املوقع زويد ت .2

 
 .  جلنة الرتمجة 9

االهتمام مبجاالت الرتمجة والتعريب وما يتعلق هبما من قضاي تتصل بوضـع املصطلحات العلميـة  .1
 . .وترمجة العلوم واملعارف

 .الّنصوص الواردة على املوقع اإللكرتوين للجامعة ابللغة اإلجنليزيّة و اخلاّصة مبركز اللغاتحتديث  2

إعداد كل ما يتعّلق بربانمج اللغة العربّية لغري الّناطقي هبا من إعالانت و مراسالت و بروشورات .3
 .يتّم إرساهلا للجهات و اجلامعات غري العربّية

ركز اللغات من الّلغة العربّية إل الّلغة اإلجنليزيّة، و بعضا" من الّنصوص ترمجة الّنصوص اخلاّصة مب. 4
 .املكتوبة ابللغة اإلجنليزيّة إل اللغة العربية إذا استدعت احلاجة إل ذلك
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 . جلنة النشاطات غري املنهجية واإلبداع 01
 .يف الكلية والالمنهجية  إعداد برانمج لألنشطة الثقافية  .1

 .وإجراء الرتتيبات الالزمة إلقامتها  والالمنهجية  األنشطة الثقافيةإقامة   .2

 .تزويد دائرة العالقات العامة مبلخصات األنشطة وبراجمها .3

 .والالمنهجية  إلعالمية لتغطية األنشطة الثقايفالتواصل مع اجلهات ا .4

 
 . جلنة التعليم اإللكرتوين 11

 االلكرتونية املستخدمة يف اجلامعة وتوظيفها لتطوير العملية التعليمية.  التدرب على التطبيات .1
 تدريب اعضاء اهليئة التدريسيةعلى نظام مودل.  .2
 تنقيح اعمال الطلبة االلكنرونية االبداعية خالل الفصل الدراسي ورفعها على قناة اليوتيوب. .3
 ف على تنفيذها. متالعة قرارات اجلامعة املتعلفة ابلتعليم االلكرتوين واالشرا .4

 
 . اللجنة االجتماعية 12

 .العمل على توثيف التواصل االجتماعي بي أعضاء هيئة التدريس يف الكلية .1

 .متابعة املناسبات االجتماعية والتنسيق للقيام ابلواجبات االجتماعية هلا .2

 .توفري ميزانية مناسبة خلدمة األنشطة االجتماعية .3

 
 

 


