الخطة اإلستراتیجیة
2020/2021
المحتویات
الرقم

العنوان

الصفحة

1

مقدمة

2

2

رسالة المركز

2

3

رؤیة المركز

3

4

أهداف المركز و استراتیجیات

4

التنفیذ
5
6

أعداد الهیئة التدریسیة والكوادر
المساندة

ا الخطط المستقبلية

4
5

1

أوال :مقدمة
قامت الجامعة الهاش ممب ة إنش مماء مركز اللغات في الجامعة في مطلع العام الجامعي 2006/2005؛
إدراكا منها أهب ة تعل م اللغات وتعلبها ،وحرصها على مواكبة عجلة التقدم والتفرد في التعل م العالي في عصر
البعلومات ة والعولبة  ،العصم م م م م م ممر الان ات ن اتقاح جك ر مس لغة حا ة ج م م م م م م مما م م م م م م م ة ،وببا يتوافق مع الرؤى
والتطلعات البلك ة السام ة في االرتقاء بستوى تعلم اللغات الح ة في األردح.
ويطرح المركز مواد اللغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراة،
فقد تم إعدادها بعناية لتشمل مجا الت اللغة االنجليزية الثالث :األدب و اللغويات و الترجمة .وبعدأن ينهي
الطالب هذه المواد بنجاح ينتظم في دراسة برنامجه في الدراسات العليا في الجامعة .

ثانیا :رسالة المركز
ويأتي إنش م مماء مركز اللغات في الجامعة الهاش م ممب ة انعكا م مما لدور الجامعة الريادن في تقدفم األف م م م
واأل ود لس م م ممد احت ا ات موظها ومولفعها البعر ة الباتلفة واحت ا ات جفراد البجتبع البحلي ،كبا ز
فعد البركز
رافداً لعبل ة التنب ة الومن ة الش م م مماملة التي فش م م ممهدها األردح ،وو م م ممعلة ف م م مملى لتحقعق ر م م ممالة الجامعة التعل ب ة
وال قا ة ،ونافاة لبزيد مس االنفتاح والتواص م م الح م ممارن وال قافي وف م ممهاماً في تر بة الت ار

العربي إلى اللغات

الح ة وروائع األدب العالبي إلى اللغة العرب ة.
ونظرا ألن العلم يمهد الطريق الى حياة اكاديمية و اجتماعية أفضل للمتعلمين و يرسخ مبادئ
المثابرة و االعتماد على الذات ،و ينمي األخالق الحميدة والتدريب النافع ،فإن المركز يغرس في نفوس
الطلبة مبدأ حبّ العلم وتعلمه ،وتطبيق ما يكتسبونه من مهارات و أخالقيات في مجتمعاتهم المحلية.
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ثالثا :رؤیة المركز
وبناء على رسالة الجامعة في نشر العلم وبناء القيادات ،فإن رؤية مركز اللغات تركز على أن
قونه تكمن في تنوعه و قدرة أ عضاء الهيئة التريسية على تقديم معرفة واسعة و شاملة في المساقات و
البرامج المتنوعة في اللغة و األدب وعلى جميع المستويات.
وسيستمر المركز بالعمل على مالئمة الظروف المحلية واالجتماعية لتلبية الهدف العام في إعداد
الطلبة وتحفيزهم؛ وباستخدام و اتباع أفضل األساليب الحديثة و المتطورة ،كما سيعمل المركز على تحسين
مهارات الطلبة في مجال الكتابة و المحادثة  ،ويعمل المركز حاليا على تطوير مساقات إلكترونية تعتمد
على التدريس اإللكتروني/المحوسب بالكامل .وقد تم بالفعل إعداد بعض هذه المساقات في مجاالت اللغة
العربية واإلنجليزية المختلفة.

رابعا  :أهداف المركز ومهامه
.1
.2

تدريس متطلبات امعة إ بارية في اللغتعس العرب ة واإلنجلعزية.

تممدريس البوادا العرب ممة التطة ممة ،واإلنجلعزيممة التطة ممة ،والتر بممة الفن ممة التي تطرح كبتطلبممات ممامعممة

اخت ارية ،وهي مواد تنفرد الجامعة الهاشب ة ظتدريسها.
.3

مرح البواد اال تدراك ة في مهارات اللغتعس العرب ة واإلنجلعزية.

.5

اإلشراف على امتحاح البستوى في اللغتعس العرب ة واإلنجلعزية.

.4
.6

تدريس اللغة العرب ة للنامقعس غعرها.

تدريس مواد اللغات األخرى البطلوبة ضممبس خطا الطوب في جقسممامهم كالفرنس م ة واإل ممبان ة ،واإلفطال ة

بستوياتها الباتلفة ،وكالك اللغتعس ال ا ان ة والكورية والةولندفة .

.7

إعداد وتأل ف البواد اإلخت ارية لبركز اللغات وحو ةتها انسجاما مع خطا التعل م عس البعد.
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.8

فقوم جع م م م مماء مركز اللغات

إعطاء دورات في مهارات االتصم م م مما والحوار اللغتعس العرب ة واإلنجلعزية

وك ف ة اعداد الب اامبات والب ار م م مموت لبولفي الجامعة الهاش م م ممب ة وكالك البولفعس في الدوائر الر م م ممب ة في

محافظتي الزرقاء و البفرق .
.9

التعاوح مع كافة دوائر الجامعة لغافات ضم ممبا الباامبات الر م ممب ة وتحريرها انسم ممجاما مع قانوح حبافة

اللغة العرب ة ومبادرة (ض).
 .10فقوم جع م م م م م م مماء مركز اللغمات ماألعبما التطو مة لامدممة البجتبع ومس جهبهما تقمدفم دورات لتعل م اللغمة

االنجلعزية و البحادثة وتفعع مشاركة الطلبة في األنشطة الومنهج ة.

 .11إعداد االمتحاح البكافئ في اللغة اإلنجلعزية لطلبة الد ار م م م م م م ممات العل ا واألش م م م م م م مراف عل ن والهار النتائ
إلكترون ا.

 .12توثعق جواصم م م م ممر التعاوح ال قافي والعلبي مع البلح ات ال قا ة في السم م م م ممفارات األ نة ة في الببلكة ،ومع
الجامعات في ماتلف دو العالم.

 .13توفعر البصادر التعل ب ة البسبوعة والبرئ ة للطلبة التي قد تسهم في تعلم اللغات.
 .14إقامة نشامات وفعال ات ثقا ة في اللغات الح ة.
 .15تقدفم اال تشارات اللغوية و الاةرات األكادفب ة للطلبة ،ومركز الد ار ات و اال تشارات في الجامعة.
 .16تدريس مساقات اللغات األ نة ة البطروحة في خطا الطلبة في ماتلف جقسام الجامعة.

خامسا :أعداد الهیئة التدریسیة والكوادر المساندة والرتب األكادیمیة
الرقم

الرتبة األكاديمية

.1

أستاذ

.2

أستاذ مشارك

.3

أستاذ مساعد

.4

مدرس

1

.5

مدرس مساعد

14

1
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 .6محاضر متفرغ براتب
مدرس مساعد
.7

محاضر غير متفرغ

14

.8

مدرس زائر

1

.9

مشرف مختبر

1

.10

اإلداريون
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المجموع الكلي

سادسا :أعداد طلبة البكالوریوس والماجستیر

بكالويوس

ماجستير

المجموع

ال يوجد

ال يوجد

-

سابعا :الخطط المستقبلیة:
 .1جح فكوح مركز اللغات نواة لكل ة تبنح الدر ات العلب ة ،ويكوح ا بهاا ( كلية اللغات األجنبية  /أو
كلية اللغات غير العربية) ج وة ظبعض الجامعات.
 .2التو ع في مجا تدريس اللغة العرب ة للنامقعس غعرها عةر ماامبة بهور جو ع مس الجامعات
األ نة ة.

 .3إنشاء

ظرام

لغوية

ديدة

في

تعلم

اللغة

العرب ة

للنامقعس

مستوى الفصو االعت ادفة اإلضافة إلى ظرام الفص الص في البك ف(. (ASIP
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غعرها

على

 .4إنشاء

ظرام

لغوية

ديدة

مستوى البا ستعر وغعرها مس ظرام

 .5إعادة تصب م ظرنام

في

تعلم

اللغة

العرب ة

للنامقعس

غعرها

على

نوية وفصل ة.

ديد لتعل م اللغة العرب ة لغعر النامقعس حعث فعتبد على النظام البدم (عس عد

وداخ الحرم الجامعي).
 .6إنشاء قاعات مصادر للد ار ات األوروب ة واآل عوية الباتلفة.
 .7مرح مواد لغات ديدة كاللغة العةرية واالندون س ة وفي عدة مستويات.

 .8البزيد مس االنفتاح والتواص مع مراكز اللغات والبؤ سات التعل ب ة الباتلفة محل ًا وعالب ًا.
 .9إنشاء مجلة علب ة لبركز اللغات تحتون على مواض ع تاص اللغات التي يدر ها البركز.
 .10زيادة تفعيل التعاون مع الركن األمريكي في المكتبة وذلك من خالل مشاركة طلبة مساق اللغة
اإلنجليزية التطبيقية في األنشطة المنهجية والالمنهجية التي يعدها مدرسو المساق.
 .11البشاركة في ورشات العب ألحد مرق التعل م عس البعد.
 .12عقد مجبوعة مس الدورات في اللغات الحدي ة التشارك مع مركز اال تشارات وخدمة البجتبع.
 .13تععس مدر عس دد لبواد البركز الباتلفة.
 .14حو بة جل ة االشتراك في دفع ر وم االمتحاح البكافىء في اللغة اإلنجلعزية.

ثامنا :عالقة المركز بالمؤسسات الوطنية والعالمية:
يرتبا مركز اللغات عوقات تعاوح مع العديد مس البؤ م م م مس م م ممات األكادفب ة وال قا ة في األردح وخار ن بو
اتفاق ات وماكرات تفاهم ،ومنها اتفاق ة التباد الطوظي البةرمة مع امعة جوكوهوما و امعة تومس ممك الرو م م ة
إذ فقوم مركز اللغات ظتدريس اللغة العرب ة كلغة ج ن ة لطلبة هاه الجامعة ،وهناك تو ن إلظرام العديد مس م
هاه االتفاق ات مع عدد مس الجامعات األمريك ة واألوروب ة.
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