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 جامعة فيالدلفيا 
 
 

 قسم العلوم األساسية اإلنسانية اللجان اإلدارية واألكاديمية في 
 2023-2022الجامعي  للعام      

 

 أعضاء اللجنة  اللجنـة  ت

 مجلس القسم  1
 ًرا مقر                                         د. ابتسام حسين

 الكلية في مجلس  القسمممثل                                        العزام  عبد هللاد. 
 أمين السر                                          د. حمزة النادي

2 
تنسيق المواد لجنة 

التطوير  و  والشعب
 المنهجي

 شعبة اللغة العربية 
شعبة اللغة  
 اإلنجليزية 

 االجتماعية شعبة العلوم  شعبة اللغات األجنبية 

 المنسق العام:  

 ادي نحمزة ال

   :العام قالمنس

 زة الشروف فاي د. 

 المنسق العام: 

 د. محمد الغزو 

منسق مادة التربية الوطنية:  

 العزام  عبد هللاد. 

 

 : والحضارة منسق مادة الفكر

 منار أحمد .أ

 منسقو المواد:
 د. ليديا راشد -

مهارات اللغة 
العربية استدراكي 

(0114099 ) 
 . فاطمة محيسند -

  االتصالمهارات 
اللغة    لتواصلاو 
 يةربلعا
(0114103 ) 

 د. ليديا راشد -
مهارات اللغة العربية 

(0114102 ) 
2ي عرب مهارات لغوية   

(2401101 )       
 
 
 
 
 

 منسقو المواد:
 د. رنا سعيد -

مهارات اللغة 
استدراكي  ةنجليزياإل

(013009 ) 
 أ. نور الشناق -

  لتصامهارات اال 
  لغة والتواصل ال

 ةنجليزياإل
0130107 ) 

 :لحموري ا ةقئد. ال -
تصال  ال ات امهار 

لغة  والتواصل ال
 ةنجليزياإل

(0130108 ) 
 

 منسقو المواد:
 د. محمد الغزو  -

 مهارات اللغة الفرنسية
(0140101 ) 

 مهارات لغوية فرنسي
(14011101 )   
 

 د. عبدهللا العزام   -
 العبريةمهارات اللغة 

(0140106 ) 
 1عبري مهارات لغوية 

(14011102 ) 
   

Dr.  Ma Rong-   
 يةالصيناللغة ات ار هم

(0140109 ) 
 صينيمهارات لغوية 

(14011103 )   
 

 أ. مجد الخطيب  -
 مهارات لغوية تركي 

(14011105 ) 
 
 

منسق مادة الثقافة القانونية 
: وحقوق اإلنسان  

د الشوابكةــــوع .أ    
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 آالء المومني  أ. -

 

 مهارات لغوية ألماني  -
(14011104 ) 
 

 . حنان الوليد أ -
 

 مهارات لغوية ياباني  -
(14011106 ) 

 

3 
البحث لجنة 
 العلمي

 ا مقررً                                                                              د. محمد الغزو
                             عضًوا                                                                              الئقة الحموري د. 

                      عضًوا                                                                             عبير سمارة .د
 عضًوا                                  أ. منار أحمد                                             

عضًوا                                                                            د الشوابكةــــوع .أ    

4 
الموقع جنة ل

 اإللكتروني

 ًرا مقر                                                                              د. ليديا راشد 
 ا وً عض                                             العزام                              د هللابعد.  

 عضًوا                                         أ. أحمد الغول                                        
 عضًوا                                         أ. منار أحمد                                       

 عضًوا                                             أ. نور الشناق                                 
 عضًوا                                             أ. ليلى أبو شرخ                               

 ضبط الجودة لجنة  5

 ا رً مقر                                                                           رنا سعيد       د. 
      عضًوا                                                                            يد الزعبأمجد. 
 عضًوا                                                                               عبير سمارةد. 
 عضًوا                                                نور الشناق                              أ. 

 عضًوا                                                                          أ. فاطمة محيسن
 عضًوا                                                                            ليلى أبو شرخ. أ
 عضًوا                                                                                 . أحمد الغولأ

6 

خدمة ة لجن
 المجتمع  

 مقرًرا                                                                          عبير سمارة   د. 
  ا عضوً                                      د. مرام عليان                                          

   عضًوا                                                                          الئقة الحموري د.  
   عضًوا                   أ. ايمان عبد العاطي                                                   

    عضًوا                                                                           د الشوابكةــــوع .أ
                      عضًوا                                                                        . فاطمة محيسن  أ

7 
امتحان  لجنة

 المستوى 
 

 مقرًرا                                                       (اإلنجليزيةاللغة  شعبة)عليان د. مرام 
 ا مقررً                                                           العربية(اللغة  )شعبة الناديأ. حمزة 

                    جميع أعضاء الهيئة التدريسيةاألعضاء: 
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 ثقافية اللجنة ال 8

 مقرًرا                                                                            توفيق يرزهد. 
 عضًوا                                                                     فايزة الشروف      . د
   عضًوا                                                                         الئقة الحموري د.  أ

 عضًوا                                                        د. فاطمة محيسن                 
   عضًوا                                                                         الشوابكة دــــوع .أ

 عضًوا      أ. ميسون رفيق                                                                     

9 
ة التعليم  نلج

 اإللكتروني
 

 مقرًرا                                                                        رنا سعيد         . د
 عضًوا                                                د. أحمد الغول                            

 عضًوا                                             د. حمزة النادي                               
 عضًوا                                                                      أ. نور الشناق      

   عضًوا                                                                         ةد الشوابكــــوع .أ

 عيةااللجنة االجتم 10

 مقرًرا                                                                           د. الئقة الحموري 
 عضًوا                                                                      الشروف       فايزة .د
   اعضوً                          أ. ميسون رفيق                                                  

         عضًوا                                                     أ. ايمان عبد العاطي                  

11 
لجنة الجدول  

 الدراسي 

 مقرًرا                                                        (اإلنجليزيةاللغة  شعبة)عليان رام د. م
 ًوا عض                                            العزام                               هللا  عبدد. 

 ا عضوً                        اطي                                                بد العأ. ايمان ع
 

 متحانيةاللجنة اال 12

 مقرًرا                                       ف                                   د. فايزة الشرو 
 عضًوا                                                               د. محمد الغزو           

 ًوا عض                                                                   العزام       عبد هللا د. 
 عضًوا                                                            د. حمزة النادي               

 عضًوا                                      منار أحمد                                        أ.

   عضًوا                                                                         ةد الشوابكــــوع أ.

13 
لجنة المكتبة  

ومصادر 
 اتالمعلوم

 مقرًرا                                                       أ. منار أحمد                      
 عضًوا                  د. حمزة النادي                                                         

 عضًوا                                                   أ. ايمان عبد العاطي                  
 عضًوا                                                                  شرخ        أ. ليلى أبو

 


