
 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 
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 مهام اللجان ملركز اللغات

 

 .والتنسيق اخلطة جلنة .1

 .التالية املهام اللجنة هذه اىل 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 اىل 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 اىل واجلودة ابالعتماد املتعلقة التقارير تقدمي .3
 .اللجنة هبذه خاصة مبلفات الواثئق حفظ .4
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 .اجملتمع وخدمة االجتماعية اللجنة .3

 :التالية ابملهام اللجنة هذه تكلف

 عرب واإلدارية التدريسية اهليئتني أعضاء بني االجتماعية والعالقات احملبة أواصر وتعزيز تقوية .1
 أعضاء من فرد لكل اخلاصة االجتماعية املناسبات يف والتعاون الفرح مظاهر وابداء التفاعل
 . املذكورتني اهليئتني

 او دورات أو فعاليات عرب ابجلامعة احمليط احمللي اجملتمع مع وتشاركية ودية عالقات بناء .2
 .مناسبة اللجنة تراها اليت 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 اىل منها نسخة وتسليم اللجنة بنشاطات  اخلاصة التقارير اعداد .4

 :الثقافية اللجنة ـ.4

 حتديد حيث من املركز، يف الثقافية النشاطات على واالشراف ابإلعداد الثقافية اللجنة تعىن .1
 وذلك ثقافية علمية حماضرات إللقاء مناسباا  يرونه من ودعوة وزمانه، ومكانه النشاط نوع

 .املركز إدارة مع املسبق ابلتنسيق
 وأمساء نشاط بكل خطياا  املركز ادارة وتبليغ اليوم هذا يف ستقام اليت للنشاطات التحضري .2

 .لذلك الالزمة واألجهزة املنفذين
 .هبا القيام املنوي للنشاطات والربوفات التحضريات كل  متابعة .3
 .التنفيذ على املشرفة اللجنة تواجه عوائق أبية املركز ادارة ابالغ .4
 .لذلك الالزمة ابمليزانية مسبقاا  املركز ادارة ابالغ .5
 أخذ دون مادي أجر مقابل الثقايف اليوم نشاطات يف ابملشاركة شخص أي تكليف عدم .6

 .املعنية اجلهات من املسبقة املوافقة
 االعتماد ملف اىل منها ونسخة املستجدات آخر حول دورية بتقارير املركز إدارة تزويد .7

 .واجلودة
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 :العلمي البحث جلنة .5

 :اللجنة مهام

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

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

 .الطلبة انضباط جلنة  .6

 :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

 

 :اإللكرتوين املوقع و املبىن جلنة .7

 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
 سلباا  تؤثر اليت 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 اىل بذلك خطي تقرير تقدمي .4
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 :املستوى امتحاانت جلنة .8

 .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
 والراسبني الناجحني واعداد نسبة يشمل املركز مدير اىل الطلبة بنتائج مفصل تقرير تقدمي .4

 .والغائبني

 

 :البازار جلنة .9

 واالتصال للمركز السنوي اخلريي البازار على واالشراف ابلتحضري اللجنة هذه هتتم .1
 وغريها طاولة كل  وأجرة البازار أثناء سيقدمون ما على معهم والرتتيب املعنيني ابألشخاص

 .بذلك املتعلقة األمور من
 .البازار يف ستعرض اليت املواد نوعية حول املركز ادارة مع املسبق التنسيق .2
 . لذلك الالزمة والتجهيزات البازار انعقاد ملكان املسبق والتحضري االشراف .3
 .املركز مديرة اىل مفصل خطي بتقرير البازار ريع تسليم .4

 

 

 


