لجان قسم اللغة العربية وآدابها ومهامها
العام الدراسي (1438هـ ـ 1439هـ)
ونظرا لما
إن رئيس قسم اللغة العربية وآدابها وبناء على الصالحيات المخولة له،
ً
تقتضيه مصلحة العمل ،ويتطلبه سير العملية اإلدارية واألكاديمية بالقسم ،فقد تقرر
تشكيل اللجان العامة بالقسم ،وتحديد مهام أمانة القسم ،ومنسقه والسكرتارية على النحو
التالي:

1ـ اللجنة االجتماعية:
ـ مهام اللجنة:
ـ تفعيل العالقات االجتماعية بين األعضاء داخل القسم وخارجه.
ـ اإلعداد لجلسات القسم بتقديم ما يلزم اجتماعيًّا،وما يحتاجه من مستلزمات.
ـ تنظيم رحالت ترفيهية وأمسيات ألعضاء هيئة التدريس تبعدهم عن جو العمل األكاديمي
وتجدد نشاطهم.
ـ اإلعداد لتكريم أعضاء القسم المغادرين ومن ث َّم استقبال الجدد.
ـ تقديم تقرير فصلي عن :األنشطة ـ المقترحات ـ التوصيات.
ـ التواصل مع إدارة الكلية؛ لتحسين وضع مكاتب أعضاء هيئة التدريس ،ومرافق القسم ،وكل
ما يلزم من أجل راحتهم.
أعضاء اللجنة:
االسم
د .الفضل إبراهيم الصادق علي

الدرجة
أستاذمساعد

التخصص
نحو وصرف

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة
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الجوال
0566047572
0545981739

الصفة
رئيس
عضو

2ـ لجنة الجودة
مهام اللجنة:
ـ العمل على نشر ثقافة الجودة بين منسوبي القسم من الطالب أعضاء هيئة التدريس.
ـ المشاركة في حضور ورش عمل تدريبية تنظمها إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في
الجامعة لالطالع على أحدث متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.
االلتزام بكافة نماذج إدارة الجودة واالعتماد ،مثل :نماذج توصيف المقررات وتوصيفالبرنامج والدراسة الذاتية وتقارير المقررات وتقرير البرنامج.
إعداد األدلة ومؤشرات األداء؛ للعمل على التقويم المبني على الدليل بما يتوافق مع معاييرالجودة ومتطلبات االعتماد األكاديمي.
توزيع كافة االستبيانات على الطالب وتجميعها ورفعها إلدارة الجودة لتحليلها إحصائيًّاوتحديد نقاط القوة والضعف وتوصيات وخطط التحسين ورفعها لسعادة عميد الكلية التخاذ
القرارات الالزمة ومتابعة تطبيقها.
إعداد ملفات المقررات الدراسية ،وتحديثها ،وحفظها في مكتب الجودة بالقسم.النظر فيما يحيله عميد الكلية للجنة من مواضيع ،وإنجاز جميع المعامالت ذات العالقة.ـ تحديد مواطن التحسين الممكنة واقتراح المشاريع الالزمة لتحقيقها ضمن إطار اختصاصات
اللجنة في القسم..
ـ مراجعة البرامج الدراسية (مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا) وفقًا لمعايير
NCATEومواصفات الخريج ،وبما يتفق مع عناصر اإلطار المفاهيمي للقسم..
تحديد مخرجات التعلم المتضمنة في المعايير المعتمدة وتحديد مسميات المقررات وعددوحداتها في إطار خطط الدراسة للبرنامج.
 .تقديم التسهيالت الالزمة لجميع األعضاء القائمين على تطبيق الجودة في القسم.
المشاركة في إعداد الدراسة الذاتية حول واقع التنوع وتكافؤ الفرص بالقسم في ضوء معايير.NCATE
 تطوير وثيقة للتنوع وتكافؤ الفرص توجه كافة أنشطة الكلية بما يحقق اإلطار المفاهيميللقسم ومعاييرNCATE
ـتوثيق جهود إجراءات االعتماد في القسم ونتائجها والرفع بها لعمادة الكلية.
جمع البيانات والمعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة في القسم.-
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ـ إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء في القسم ومقدار ر ً
ضا المستفيدين في كل نشاط..
ـ تقديم تقرير فصلي عن :األنشطة ـ المقترحات ـ التوصيات.
أعضاء اللجنة:
الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

االسم
أ.علي بن حسن بن جبران الفيفي

أستاذ مساعد

اللغويات

0566661895

رئيس

د .محمد جاويش محمد الطيب

أستاذ مشارك

نحو وصرف

0500813067

عضو

أ .زهير محمد مدخلي

محاضر

األدب

0552246687

عضو

د .إلهام البرعي فرج

أستاذ مساعد

نحو وصرف

0559075067

عضو

أ .عال سعد أحمد محمد

محاضر

البالغة

0535187359

عضو

أ .إسراء محمد صايل خالد الشياب

محاضر

أدب ونقد

056827539

عضو

معيدة

األدب

أ .أريــج حسن أحمد القبي
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0506681346

عضو

 _3اللجنة اإلعالمية:
مهام اللجنة:
ـ إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعضاء القسم.
ـ تقديم تقارير مكتوبة ومصورة عن سير العمل فيما يتعلق بأنشطة القسم وتوثيقها.
ـ التواصل مع الجهات اإلعالمية في الجامعة (خاصة صحيفة الجامعة).
ـ اإلعالن عن نشاطات القسم الداخلية والخارجية.
ـ إبالغ الزمالء عن مواعيد انعقاد مجالسه.
ـ اإلعالن عن اللقاءات والندوات التي تعقد داخل مجمع أبي عريش وخارجه.
ـ اإلعالم إلكترونيًا عن أنشطة القسم ومشاركات األعضاء العلمية.
ـ تقديم مقترح لموقع قسم اللغة العربية بصفة خاصة؛ كي يكون منتدى ألعضاء القسم يعنى
بمؤلفاتهم وبحوثهم وعصارة أفكارهم ،والتواصل مع طالبهم إن أمكن.
أعضاء اللجنة:
االسم
د .أحمد علي سعد هللا علي

الدرجة
أستاذمساعد

التخصص
نحو وصرف

الجوال
0562998023

الصفة
رئيس

د .عمر عبدالعزيز أحمد الزعبي

أستاذمساعد

نحو وصرف

0576469085

عضو
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 _4اللجنة العلمية والبحث العلمي

والمكتبة:

مهام اللجنة:

ـ النظر في القضايا العلمية المتعلقة بالقسم (الكتب التي يحتاجها القسم ـ خطط تطويرية للقسم ـ
برنامج الدراسات العليا).
ـ دراسة طلبات الترقية ألعضاء هيئة التدريس ،ومن ث َ ّم عرضها على القسم.
ـ النظر في طلبات التفرغ العلمي المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ـ النظر في طلبات أعضاء القسم الذين يتلقون دعوات لتمثيل القسم في منتديات خارج الجامعة.
ـ إبداء الرأي حول المشاركة في اإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها.
ـ النظر في طلبات التعيين المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين للعمل
القسم والمحالة من قبل عمادة الكلية ،وإجراء المقابالت الشخصية لهم.
ـ تفعيل األنشطة العلمية واألكاديمية داخل القسم وخارجه ،وتقديم ورقة علمية أو ثقافية ـ
جديدة ـ كل شهر.
إنشاء قاعدة بيانات األبحاث والمشاريع المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم معتحديثها دائ ًما.
الحث على النشر العلمي في المجالت العلمية ذات التصنيف العالمي.إعالن قائمة األبحاث ألعضاء هيئة التدريس على الموقع اإللكتروني للقسم وتحديثها سنويا.إجراء تقويم سنوي لمشاريع البحث العلمي بالقسم والرفع بالتوصيات للجنة الدراسات العلياوالبحث العلمي بالكلية.
ـ وضع أسس لإلعارة ،ومدتها.
ـ متابعة الزمالء من خالل مسؤول المكتبة السترجاع الكتب المستعارة وبعد انقضاء المدة
لإلعارة.
ـ التوصية بشراء الكتب والمراجع العلمية والنشرات الدورية العلمية.
ـ التنسيق مع مسؤول المكتبة واألمين العام والجهات المهنية بضرورة إيداع رسائاللماجستير
والدكتوراه في المكتبةلكل الذين يحصلون على تلك الدرجة.
ـ عمل مسح كامل على محتويات الكتب وتحديد قيم االستهالك حسب النظام المالي المعمول به.
ـ عمل قوائم بالكتب التي تم استهالكها.
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 متابعة تنفيذ التوصيات التي تقترحها اللجنة ويوافق عليها المجلس والمتعلقة بشراء الكتبوالنشرات والمجالت والتأكد من وصول وإدخال وإعطائها التواريخ التي بموجبها تبدا عملية
االستهالك.
التنسيق والعمل مع قسم الكمبيوتر لمتابعة عملية االدخال لمحتويات المكتبة على الكمبيوترتقديم التوصيات التي ترفد التطلعات والتوجيهات إلثراء المكتبة وتساعد على تنظيم العملواإلفادة من المكتبة.
أعضاء اللجنة:
الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

االسم
أ.د .عبدالقوي محمد أحمد الحصيني

أستاذ

األدب

0554610367

رئيس

أ.د .يحيى محمد الحكمي

أستاذ

نحو وصرف

0555533654

عضو

أ.د .عزت محمد جاد المولى

أستاذ

األدب

0562288673

عضو

د .حسن حجاب الحازمي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0568200314

عضو

د .حسين بن حمد دغريري

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0503786531

عضو

د .إسماعين شكري

أستاذ مشارك

البالغة والنقد

0508441863

عضو

د .محمدالمباركالطيبالسماني

أستاذمشارك

نحو وصرف

0504263052

عضو

د .خالد إبراهيم مصطفى العايشة

أستاذ مشارك

علم اللغة

0580544460

عضو

د .محمود محمد بخيت

أستاذ مساعد

مكتبات

0580169683

عضو

د .عواطف أبو العزايم بهنس

أستاذ مساعد

أدب ونقد

0505423028

عضو

بالغة ونقد

0562309102

عضو

د .داليا محمود حسين

أستاذ مساعد
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 _5لجنة اإلرشاد األكاديمي:
مهام اللجنة:

ـ دراسة حالة الطالب والوقوف على مشكالتهم األكاديمية واقتراح الحلول المناسبة لها.
صا
ـ عقد دورات تدريبية في مقررات القسم المختلفة لالرتقاء بمستوى الطالب خصو ً
المتعثرين.
ـ تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي ،وتقديم خطة للنهوض به وتحقيق أهدافه.
ـ توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم بعملية إرشادهم ومتابعة حاالتهم الدراسية.
ـ ما يجد من أعمال.
أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

د .بخيت فضل السيد سالمة
د .بلتاجيأحمد محمدبلتاجي

أستاذ مساعد
أستاذمساعد

نحو وصرف
األدب

0590803849
0561279639

رئيس
عضو

أ .سناء درويش مصطفى محمد
أ .جبره إبراهيم عاتي

محاضر
معيدة

نحو وصرف
نحو وصرف

0542103382
0500876316

عضو
عضو

7

 _6لجنة المبتعثين:
مهام اللجنة:

.اقتراح السياسة العامة لالبتعاث والتدريب ،ومتابعة خطط االبتعاث الالزمة لمنسوبي الكلية.
.اقتراح الخطة السنوية البتعاث منسوبي الجامعة وتدريبهم بعد التنسيق مع الجهات ذات
العالقة في الجامعة.
ـ النظر في توصية مجالس الكليات و المعاهد وما في حكمهما بابتعاث المعيدين والمحاضرين،
والتنسيق فيما بينها والتوصية بما تراه مناسبًا في ضوء الخطة السنوية لالبتعاث مع مراعاة
اآلتي:
أ -عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي أعضاء هيئة التدريس في
القسم ،وتخصصاتهم الدقيقة ،وأعبائهم التدريسية.
ب -عدد المحاضرين والمعيدين في القسم.
ج -عدد المبتعثين من القسم ،والمتوقع عودتهم ،وتخصصاتهم الدقيقة.
ـ التوصية بتمديد أو إنهاء االبتعاث أو التدريب بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد
والجهات ذات العالقة.
ـ متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع األقسام العلمية أو الجهة التابع لها المبتعث
تقريرا عن المبتعث المتعثر في دراسته بعد مضي
أو المتدرب ،على أن ترفع لمجلس الجامعة
ً
نصف المدة.
.إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع االبتعاث والتدريب على مستوى الكليات واألقسام
واإلدارات ورفعه إلى مجلس القسم.
أعضاء اللجنة:
االسم
د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

الدرجة
أستاذ مشارك

التخصص
علم اللغة

أ.نوار بن إبراهيم الدوسري

معيد

أ .سوزان أحمد عبدهللا نبهان

معيدة

األدب
اللغويات

8

الجوال

الصفة

0545981739

رئيس

0504625210

عضو
عضو

0540507167

 _7لجنة الطالب والطالبات والخريجين والخريجات:
مهام اللجنة:
ـ إعداد قاعة بيانات خاصة بالطالب والطالبات مع االحتفاظ بسجالتهم األكاديمية.
ـ متابعة التظلمات المقدمة من الطالب والطالبات (انتظام  +انتساب  +تعليم إلكتروني أو عن
بعد).
ـ مراجعة أوراق اإلجابة واألعمال الفصلية الخاصة بالطالب والطالبات الذين تقدموا بتظلمات.
ـ إعداد تقرير عن التظلمات المقدمة من الطالب والطالبات كل فصل دراسي.
ـ متابعة إجراء االختبارات البديلة لمن يقبل عذره من الطالب والطالبات.
ـ معادلة مقررات الطالب والطالبات المحولين والمحوالت من كليات إلى أخرى من داخل
الجامعةأو خارجها.
ـ التواصل مع الخريجين والخريجات.
أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

د .جالل يوسف حسن العطاري

أستاذ مساعد

األدب

0507643509

رئيس

د .ياسر السيد أحمد عمارة

أستاذ مشارك

األدب

0541572662

عضو

د .وليد مقبل السيد الديب

أستاذ مشارك

د .محمدأحمديوسفنعيم

نحو وصرف

د .مي محمود عبدالسميع سعيد

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

األدب

د .إجالل أحمد وداعة

أستاذ مساعد

نحو وصرف

0505762933

أ.بدور مصطفى خلف هللا

محاضر

نحو وصرف

0506719747

عضو

أ .شادن محمد محمود عبدالدايم

محاضر

نحو وصرف

0541708780

عضو
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علم اللغة

عضو
0563537873
عضو
0533146693
0565790988

عضو
عضو

 _8لجنة األنشطة واإلبداع األدبي:
مهام اللجنة:

ـ تشجيع الطالب المبدعين ومتابعة مشاركاتهم األدبية والعلمية.
ـ رعاية الطالب المبدعين وحصرهم حسب مجاالت إبداعاتهم.
ـ القيام بعقد ورش عمل نقدية تتناول إبداعات الطالب وكيفية تنمية مواهبهم الواعدة.
ـ عقد منتديات ثقافية طالبية لتقديم إبداعاتهم.
ـ تقديم اقتراحات؛ لتطوير إبداعات ومواهب الطالب أدبيًّا وعقد الدورات المناسبة لهم.
ـاالستعداد لمشاركات الجامعة وتمثيلها على مستوى طالب الجامعات فيما يتعلق بالبحوث
العلمية والمؤتمرات(مثل :المؤتمر العلمي لطالب التعليم العالي) ونحوه.
ـ التواصل مع عمادة شؤون الطالب فيم يحقق أهداف النشاط اإلبداعي لطالب القسم ،وتشجيع
مواهبهم ،وتنظيم المسابقات ،وتقديم الهدايات وشهادات الشكر والتقدير لهم.
ـ ما يجد من أعمال.
أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

الجوال

د .محمد بن حمود حبيبي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0505771351

الصفة
رئيس

د .مجدي محمد خواجي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0504578676

عضو

د .عبدالرحمن مصطفى موسى القضاة

أستاذ مساعد

نحو وصرف

0565701713

عضو

أ.حسن عبده صميلي

معيد

األدب والنقد

0561444581

عضو

د .عائشة قاسم الشماخي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0505768300

عضو

أ.مريم عبده عودة العطوي

معيدة

األدب والنقد

0555648922

عضو

أ.هند يزيد مبارك العامري

معيدة

األدب

0545992808

عضو
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 _9لجنة الجدول الدراسي
(مجمع أبي عريش ،والمجمع األكاديمي لطالبات ـ تعليم عن بعد وإلكتروني):
مهام اللجنة:

ـ متابعة مخاطبة القسم لعمادة الكلية باإلسراع في التنسيق مع كليات الجامعة والمجمعات ذات
العالقة بالقسم؛ لتغطية مقررات القسم التي تدرس بهذه الكليات ،وهي :المهارات اللغوية
(101عرب ،)2التحرير العربي 102عرب ،)2الموارد المرجعية 101مكت ،التذوق األدبي
103عرب ،2النحو ( .)5 ،4 ،2،3 ،1كالتربية والشريعة والقانون ،والطب والهندسة والحاسب
اآللي وإدارة األعمال والعلوم الطبية ،والعلوم ،واألقسام العلمية ،والشواجرة (طب األسنان،
الصيدلة) ،األقسام العلمية واألدبية ،والعارضة ،وصامطة ،والدرب،والداير ،فرسان ،صبيا؛
حتى يتسنى للقسم تغطية تلك الساعات بأعضاء هيئة التدريس المعنيين.
ـ جمع الجداول الدراسية ،ووضعها في ملف الفصل الدراسي المعني.
ـ تفريغ الساعات في الجدول العام لتسهيل عملية توزيعها بيسر وسهولة ،وتفاديًا للتعارض،
وعدم سقوط ساعات معتمدة للمقرر ،والموازنة بين أعضاء هيئة التدريس في العبء
التدريسي.
ـ توزيع الساعات بين أعضاء هيئة التدريس بالتساوي مع مراعاة المكلفين بالعمل اإلداري
داخل القسم كأمين القسم ومنسقه ما أمكن.
ــ إداد الجدول الخاص بالقسم لشطري الطالب والطالبات .إدخال البيانات في الحاسب اآللي،
ومن ثَم طباعة الجداول وإعدادها للتوقيع واالستالم من قبل األعضاء بعد اعتمادها من رئيس
القسم.
ـ اعتماد الجداول النهائية من عمادة الكلية ثم تصويرها صورتين إحداهما للقسم للرجوع إليها
إن دعت الحاجة أو لحساب الساعات الزائدة ـ إن وجدت ـ ألعضاء القسم وغير ذلك ،واألخرى
لعضو هيئة التدريس لالحتفاظ بها.
ـ إعداد العبء التدريسي رقم  2 ،1ورقيًّا وعلى ( )cdوتسليمها بعد اعتمادها من أعضاء هيئة
التدريس ومنسق القسم أو رئيسه.
ـ التواصل مع اإلرشاد األكاديمي بالكلية فيما يتعلق بالجدول الدراسي.
مبكرا.
ـ االستعداد لجدول الفصل الدراسي الالحق
ً
ـ االستعداد المبكر للفصل الصيفي والشروع في تهيئته ومن ث َم عرضه على رئيس القسم.
ـ التواصل مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد فيما يتعلق بجدول مقررات القسم.
ـ إعداد جدول أعضاء هيئة التدريس الذي يدرسون إلكترونيًّا.
ـ التواصل مع العمادة فيما يخص القسم وتقديم تقرير شهريًّا عن سير العمل.
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أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0545981739

د .تنوير أحمد هندي
د .عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن
د .عثمان قرشي محمد
أ /نهلة علي العمير

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
معيدة

البالغة
البالغة
نحو وصرف
نحو وصرف

053233141
0595515135
0507829836
0566722119

رئيس
عضو

12

عضو
عضو
عضو

 _10لجنة الناطقين بغير العربية:
مهام اللجنة:

ـ استقبال الطالب ومعرفة متطلباتهم وعرضها على القسم.
ـتنظيم دورات للطلبة الناطقين بغير العربية .
ـ تدريب معلمي اللغة العربية كلغة أجنبية على تدريس لغتهم بأحدث الطرق والوسائل العالمية.
العمل على توفير مصادر تعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون ذات جودة عالية
تشتمل على كل من :األدوات السمعية والبصرية ،واألدوات اإللكترونية والمواد المطبوعة.
ـ تطوير األبحاث في مجال التطبيقات اللغوية بشكل عام ،والتطبيقات اللغوية للغة العربية بشكل
خاص.
أعضاء اللجنة:
االسم
د .محمد داؤد محمد داؤد

الدرجة
أستاذ مشارك

التخصص
علم اللغة

الجوال
0537780096

رئيس

د .أحمد إبراهيم أحمد عبدالفتاح

أستاذ مساعد

البالغة

0533532651

عضو

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0545981739

عضو

13

الصفة

11ـ لجنة المعيدين والدراسات العليا
تعد الدراسات العليا ركيزة أساسية ولبنة مهمة في أية جامعة من أجل استمرار التعلم
وتفتح اآلفاق البحثية لبناء مجتمع معرفي قادر على تلبية متطلبات النمو والتطور الذي تقتضيه
خطط التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
صا على توزيع المهام داخل القسم تم توزيع األعضاء على اللجان الداخلية وكان من
وحر ً
بينها لجنة المعيدين والدراسات العليا.
مهام اللجنة:

ـ تطوير برنامج الماجستير الحالي في القسم.
ـ التنسيق مع عمادة الدراسات العليا فيما يخص طالب وطالبات الدراسات العليا بشعبتي
الدراسات اللغوية والنحوية ،والدراسات األدبية والنقدية.
ـ إعداد توصيف البرنامج للدراسات اللغوية والنحوية ،والدراسات األدبية والنقدية.
ـ تحديد احتياجات القسم من أعضاء هيئة التدريس للبرنامج.
ـ فحص وثائق الطالب والطالبات الذين يرغبون في االلتحاق بالبرنامج.
ـ تحديد مواعيد اختبارات القبول بالبرنامج.
ـ اقتراح السياسة العامة الختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين
وتوزيعهم على األقسام والكليات.
ـإبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين
ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقًا للمعايير اآلتية:
أ .عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم إلجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في
القسم ,وتخصصاتهم الدقيقة ,وأعبائهم التدريسية.
ب.عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم.
جـ .عدد المبتعثين من القسم ,وتخصصاتهم الدقيقة ,والتواريخ المتوقعة لعودتهم.
ـ اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب
حاجة القسم الحالية والمستقبلية.
ـ وضع نظام لرصد بيانات البحث العلمي وتوثيقها ونشرها ،والمشاركة في المؤتمرات.
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تسجيل المشروعات البحثية الحالية والمنتهي تنفيذها بالقسم‘ وإعالن أسمائها على الموقعاإللكتروني للقسم وعائدها على المجتمع.
أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

د .عباس السر محمد علي

أستاذ مشارك

علم اللغة

الجوال
0550218522

رئيس

البالغة

0537093418

عضو

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0545981739

مقرر

د .إبراهيم عطية إبراهيم عيسى

أستاذ مشارك

البالغة والنقد

0501087232

عضو

د .حمادة عبداإلله حامد

أستاذ مساعد

نحو وصرف

0551129864

عضو

د .هشام بدر موسى عبدالكريم

أستاذ مساعد

نحو وصرف

0533448970

عضو

د .عائشة قاسم الشماخي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0505768300

عضو

د .شادية شقروش

أستاذ مشارك

أدب ونقد

0530634216

عضو

د .إبراهيم سعيد عبده السيد

أستاذ مساعد

15

الصفة

12ـ لجنة الخطط والمناهج :
مهام اللجنة:
ـ النظر في خطط القسم األكاديمية ،ووضع المراجع ،والمصادر لها ،واختيار الكتب المساندة
للمقررات التي من شأنها إفادة الطالب.
ـ مراجعة مقررات القسم على الخطط الدراسية (من تدقيق لرمز المقرر ،وعدد ساعاته،
ومفرداته ،وأهدافه ومحتواه ،والتواصل والمتابعة مع عمادة القبول والتسجيل).
ـ إعداد قائمة بأسماء المقررات التي يمكن أن تضاف إلى مقررات القسم (االسم ـ الرمز ـ عدد
الساعات ـ المفردات ـ األهداف ـ المحتوى ـ الكتاب ـ طريقة التدريس ـ التقييم ـ المراجع).
ـ مراجعة أوراق األسئلة وتحديد مدى مطابقتها لدليألسئلة االختبارات المرسلمن قبل العمادة
ـ مراجعة نماذج من أوراق اإلجابة.
تقريرا دوريًّا عن األعمال المتعلقة بما سبق.
ـ تسليم القسم
ً
ـ ما يستجد من أعمال.
أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

د .خالد بن ربيع الشافعي
د .تنوير أحمد هندي
د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد
د .علي نجار محمد حسن
د .أحمد فهمي محمد عبدهللا

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك

األدب
البالغة
علم اللغة
نحو وصرف

0542227359
053233141
0545981739
0533018021

رئيس

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

األدب والنقد
علم اللغة
بالغة ونقد
األدب والنقد
أدب ونقد
نحو وصرف
نحو وصرف

د .صالح إبراهيم عبدالسالم الغلبان
د .يوسف عبداللطيف يوسف
د .عائشة قاسم الشماخي
د .شادية شقروش
د .إلهام البرعيفرج
د .إيمان أنور منصور
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عضو
مقرر
عضو

0533827257
0554516327
0502530804
0505768300

عضو

0530634216

عضو

0559075067

عضو
عضو

0533159772

عضو
عضو

عضو

13ـ لجنة التنسيق مع مركز الملك عبدهللا الدولي لخدمة اللغة العربية وآدابها:
مهام اللجنة:
ـ التواصل مع الجهات المسؤولة في المركز لالطالع على كل ما هو جديد.
ـ اإلعالن عن نشاطات المركز.
ـ إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعضاء القسم إلكترونيًّا وورقيًّا.
ـ تقديم تقارير مكتوبة ومصورة عن فعاليات القسم بالشراكة مع المركز.
أعضاء اللجنة:
االسم
د .حسن بن إبراهيم محمد قابور

الدرجة
أستاذ مشارك

التخصص
نحو وصرف

الجوال
0504570456

رئيس

د .علي حسين حسن راجح

أستاذ مساعد

األدب

0567866822

عضو

17

الصفة

14ـ لجنة الدراسات األدبية والنقدية:
مهام اللجنة:
ـ التحقق من عنوانات األطروحات المقدمة من الطالب والطالبات عبر المواقع المتاحة.
ـ مناقشة الخطط المقدمة من الطالب في مرحلة الماجستير.
ـ تقديم المشورة للطالب والطالبات قبل وأثناء الكتابة.
أعضاء اللجنة:
م

الصفة

االسم

1

د .مجدي محمد ناصر خواجي

رئيس

2

د .إبراهيم سعيد عبده السيد

عضو

3

د .إبراهيم عطية إبراهيم عيسى

عضو

4

د .أحمد إبراهيم أحمد عبدالفتاح

عضو

5

د .أحمد بسيوني علي شعبان

عضو

6

د .أحمد فهمي محمد عبدهللا

عضو

7

د .إسماعين شكري

عضو

8

د .بلتاجي أحمد محمد بلتاجي

عضو

9

د .جالل يوسف حسن العطاري

عضو

10

د .حسن حجاب يحيى الحازمي

عضو

11

د.حسينحمدأحمددغريري

عضو

12

أ .زهير عبدهللا عبدهللا بازخ مدخلي

عضو

13

د .عبد الرحمن عبد اللطيف

عضو

14

أ.د .عبدالقوي محمد أحمد الحصيني

عضو

15

أ.د .عزت محمد جاد المولى

عضو

16

د .علي حسين حسن راجح

عضو

17

د .محمد بن حمود حبيبي

عضو

18

د .محمد سيد علي عبدالعال

عضو

19

د .محمد صبحي عبدالفتاح الجمال

عضو

20

د .ياسر السيد أحمد عمارة

عضو

21

د .يوسف عبداللطيف رمضان

عضو

22

د .ليلى بنت عبده محمد الشبيلي

عضو

23

د .تنوير أحمد هندي

عضو

24

د .داليا محمود علي حسنين

عضو

25

د .سارة أحمد بريمة

عضو

26

د .شادية شقروش

عضو
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م

الصفة

االسم

27

د .عائشة قاسم محمد الشماخي

عضو

28

د .عواطف أبو العزايم بهنس

عضو

29

د .مي محمود عبدالسميع سعيد

عضو

19

15ـ لجنةالدراسات اللغوية والنحوية:
مهام اللجنة:
ـ التحقق من عنوانات األطروحات المقدمة من الطالب والطالبات عبر المواقع المتاحة.
ـ مناقشة الخطط المقدمة من الطالب في مرحلة الماجستير.
ـ تقديم المشورة للطالب والطالبات قبل وأثناء الكتابة.
أعضاء اللجنة:
م

الصفة

االسم

1

د .عبدهللا عيسى جعفري

رئيس

2

د .أحمد علي سعد هللا علي

عضو

3

د .الفضل إبراهيم الصادق علي

عضو

4

د .بخيت فضل سالمة السيد

عضو

5

د .حسن بن إبراهيم محمد قابور

عضو

6

د .حمادة عبداإلله حامد عبد الوهاب

عضو

7

د .خالد إبراهيم مصطفى متولي العايشة

عضو

8

د .صالح إبراهيم عبدالسالم الغلبان

عضو

9

د .عباس السر محمد علي

عضو

10

د .عبدالرحمن مصطفى موسى القضاة

عضو

11

د .عبدالعزيز محمد الحكمي

عضو

12

د .عثمان قرشي محمد نور الحالوي

عضو

13

أ .علي حسن جبران الحكمي الفيفي

عضو

14

د .علي نجار محمد حسن

عضو

15

د .عمر عبدالعزيز أحمد الزعبي

عضو

16

د .محمد أحمد يوسف نعيم

عضو

17

د .محمد المبارك السماني الطيب

عضو

18

د .محمد جاويش محمد الطيب

عضو

19

د.محمد داؤد محمد داؤد

عضو

20

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

عضو

21

د .هشام بدر عبدالكريم

عضو

22

د .وليد مقبل السيد الديب

عضو

23

أ.د .يحيى محمد الحكمي

عضو

24

د .عائشة قاسم علي الشماخي

عضو

25

د .إيمان أنور منصور حسن
د.إجالل أحمد وداعة هللا ادريس

عضو

26

عضو

20

م
27

الصفة

االسم

عضو

د .إلهام البرعي فرج
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 16ـ لجنة التخطيط والتطوير
:الهدف العام
ـ تحديد االحتياجات الالزمة للتخطيط .
ـ إعداد خطط لتحسين البرنامج  ،واالرتقاء بالمناهج الدراسية واستحداث مقررات جديدة أكثر مواءمة مع
متطلبات العصر.
ـ التواصل مع اإلدارات التعليمية بالمنطقة؛ لمعرفة المهارات التي يحتاج إليها الخريجون.
ـ المساهمة في تحقيق تطوير العملية التعليمية في مجاالت المناهج والبحوث والتقويم والجودة ،وتطوير
مستوى أداء العاملين فيها ،وتحسين أساليب العمل وإجراءاته .
ـ اإلشراف على تطبيق برامج التقويم والجودة بالقسم.
.ـ تحديد احتياجات البرنامج من موارد بشرية ومستلزمات وتجهيزات ومتابعة توفيرها
ـ إعداد التقارير الدورية عن نشاطات البرنامج وإنجازاته واقتراح تطوير األداء فيه.
ـ االهتمام بالقاعات الدراسية وتزويدها بوسائل العرض المناسبة والحديثة وشبكات اإلنترنت.
ـ االهتمام بمكاتب أعضاء هيئة التدريس.
ـ تقديم اقتراحات بدورات تدريبية متنوعة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
ـ وضع خطط لشغل أوقات الفراغ لدى الطالب والطالبات بما يخدم العملية التعليمية.

أعضاء اللجنة:
االسم
د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

الدرجة
أستاذ مشارك

التخصص
علم اللغة

الجوال
0545981739

الصفة
رئيس

د .محمد صبحي عبدالفتاح الجمال

أستاذ مشارك

االدب

0594068474

عضو

د .الفضل إبراهيم الصادق علي

أستاذ مساعد

النحو والصرف

0530596285

عضو

د .علي بن حسن جبران الفيفي

أستاذ مساعد

اللغويات

0566661895

عضو

د .عواطف أبو العزايم بهنس

أستاذ مساعد

أدب ونقد

0505423028

عضو
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17ـ لجنة إعداد برامج الدراسات العليا
(الماجستير والدكتوراه)
مهام اللجنة:
ـ إعداد توصيف برنامج الماجستير بشعبتيه.
ـ إعداد توصيف المقررات بما يتفق ومعايير الجودة .
ـ النظر في الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير وتطويرها.
ـ إعداد تصور لبرنامج الدكتوراه يتضمن( :الخطة الدراسية المقترحة)
ـ ما يستجد من أعمال.

أـ أعضاء لجنة الدراسات اللغوية والنحوية:
الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

د .عبدهللا عيسى جعفري

أستاذ مساعد

النحو والصرف

0551170919

رئيس

االسم
أ.د .يحيى محمد الحكمي

أستاذ

نحو وصرف

0555533654

عضو

أستاذ مشارك

النحو والصرف

0505748745

عضو

أستاذ مشارك

النحو والصرف

0504570456

عضو

د .محمدالمباركالطيبالسماني

أستاذمشارك
أستاذ مشارك

نحو وصرف
علم اللغة

05040263052

0550218522

عضو
عضو

د .محمد داؤد محمد داؤد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0537780096

عضو

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0545981739

مقرر

د .وليد مقبل السيد الديب

أستاذ مشارك

نحو وصرف

0563537873

عضو

د .علي نجار محمد حسن

أستاذ مشارك

النحو والصرف

0533018021

عضو

د .عائشة قاسم علي الشماخي

أستاذ مشارك

النحو والصرف

0504735822

عضو

د .حسين عثمان محمد الحكمي
د .حسن بن إبراهيم قابور

د .عباس السر محمد علي

ب ـ أعضاء لجنة الدراسات األدبية والنقدية:
الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

االسم
د .مجدي محمد خواجي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0504578676

رئيس

د .حسن حجاب الحازمي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0568200314

عضو

أستاذ

األدب

0554610367

عضو

د .محمد بن حمود حبيبي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0505771351

عضو

د .إسماعين شكري

أستاذ مشارك

البالغة والنقد

0508441863

عضو

د .إبراهيم عطية إبراهيم عيسى

أستاذ مشارك

البالغة والنقد

0501087232

عضو

البالغة

0537093418

عضو

د .عائشة قاسم محمد الشماخي

أستاذ مشارك

األدب والنقد

0505768300

عضو

د .شادية شقروش

أستاذ مشارك

أدب ونقد

0530634216

عضو

أ.د .عبدالقوي محمد أحمد الحصيني

د .إبراهيم سعيد عبده السيد

أستاذ مساعد
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18ـ خدمة المجتمع:
مهام اللجنة:
ـ رصد وتنظيم وتوثيق أنشطة خدمة المجتمع وتطويرها
.حث منسوبي الكلية على المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع
ـ إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة لتستفيد منهم المؤسسات و
الجمعيات المختلفة في شتى المجاالت.
 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في خدمة المجتمع.
تحقيق أنماط من الشراكة الفاعلة بين مختلف قطاعات المجتمع
ـ تقديم االستشارات العلمية لمختلف هيئات المجتمع للنهوض بعمل معين أو حل مشكلة تخص
المجتمع
.استقبال وتوثيق استمارات المشاركة في نشاط لخدمة المجتمع
.إعداد تقرير عن أنشطة خدمة المجتمع ورفعها إلى رئيس القسم.
.

أعضاء اللجنة:
الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

االسم
د .محمد سيد علي عبدالعال

أستاذ مشارك

أدب ونقد

0557643125

رئيس

د .أحمد بسيوني علي شعبان

أستاذ مساعد

أدب ونقد

0552141098

عضو

أ .حالية محمد إبراهيم شيبة

محاضر

النحو والصرف

0503342290

عضو
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 19ـ لجنة الترقيات .وترفيع الدرجة
مهام اللجنة:

ـ تسلم متطلبات الترقية من األعضاء ومراجعتها ومطابقتها مع قواعد
التقدم للترقية وشروطها.
ـ تسليم المتطلبات إلى وكالة الكلية.
ـ تسلم أوراق ترفيع الدرجة من األعضاء ،ورفعها إلى سعادة رئيس القسم.
ـ ما يستجد من أعمال.
أعضاء اللجنة:
االسم
د .حسن بن إبراهيم قابور

الدرجة
أستاذ مشارك

التخصص
نحو وصرف

الجوال
0504570456

رئيس

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0545981739

عضو
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الصفة

20ـ لجنةالكنترول واالمتحانات:
مهام اللجنة:
ـ إعداد جداول المراقبة ،وتحديد عدد مراقبات كل أستاذ ومكانها.
ـ إعداد كشف يبين مهمة كل عضو من أعضاء لجنة سير االختبار ويوقع كل عضو قرين العمل
الموكل له ويعتمد من قبل رئيس القسم.
ـ إعداد ملفات أوراق اإلجابة وملفات أوراق األسئلة بحسب عدد اللجان ،ويكتب على الملفات:
عنوانه ،واسم اللجنة ،وعدد الطالب داخل اللجنة.
ـ إعداد لجان االختبار وتوزيعها على الغرف.
إعداد محضر الغياب ،ومحضر الغش ،وبيان الحالة ،والتعهدات ،وطبع الكمية الالزمةلالختبار0
إعداد أوراق اإلجابة يوميا قبل خروجها إلى اللجانـ عند الحاجة ـ ووضعها في ملفحسب العدد الفعلي لكل لجنة وتختم كل ورقة إجابة بختم الكلية.
مطابقة كشف درجات أعمال السنة من الحاسب اآللي على سجل أعمال السنة الخاصباألعضاء ويكتب المطابق اسمه وتوقيعه أسفل كل كشف مــن كشوفات الحاسب اآللي ثم تسلٌم
إلى لجنة الدرجات إلدخال التعديالت0
أعضاء اللجنة:
االسم

الدرجة

التخصص

الجوال

الصفة

د .محمد عبدالرحمن أحمد محمد

أستاذ مشارك

علم اللغة

0545981739

رئيس

د .أحمد فهمي محمد عبدهللا

أستاذ مساعد

األدب

0533827257

عضو

د .أحمد إبراهيم أحمد عبدالفتاح

أستاذ مساعد

البالغة

0533532651

عضو

د .علي نجار محمد حسن

أستاذ مشارك

النحو والصرف

0533018021

عضو

د .محمد صبحي عبدالفتاح الجمال

أستاذ مشارك

االدب

0594068474

عضو

د .عبدالرحمن عبداللطيف

أستاذ مساعد

البالغة

0595515135

عضو

د .عواطف أبو العزايم بهنس

أستاذ مساعد

األدب

0505423028

عضو

د .مي محمود عبدالسميع سعيد

أستاذ مساعد

األدب

0565790988

عضو

أ .سارة إسماعيل عبدالمنعم أحمد إسماعيل

محاضر

األدب

0565058349

عضو

أ .إسراء محمد صايل خالد الشياب

محاضر

األدب

0568275739

عضو
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 _21أمانة القسم:
يكلف سعادة األستاذ /حسن بن محمد كرشم المسعودي بالقيام بأعمال أمانة القسم.
مهام أمين القسم:

ـ تحديد مواعيد مجلس القسم والتواصل مع اللجنة اإلعالمية إلبالغ الزمالء.
ـ متابعة مجالس القسم باإلعداد والتحضير وتنفيذ التوصيات.
ـ كتابة محاضر مجالس القسم في صورتها النهائية بطريقة فنية وطباعة مميزة.
ـ اإلعداد ألعمال القسم المتعلقة باالختبارات الفصلية والنهائية والتواصل مع أعضاء هيئة
التدريس بهذا الشأن.
ـ استالم معامالت القسم الواردة من عمادة الكلية ونحوها .ومتابعة الصادر والوارد.
ـ متابعة أعمال اللجان.
ـ متابعة ما يستجد من أعمال.
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 _22منسق القسم:
يكلف الدكتور /محمد عبدالرحمن أحمد محمد بالقيام بأعمال منسق القسم.
مهام منسق القسم:

ـ المتابعة الفنية ألعمال القسم ،واتخاذ أي إجراء لسير العملية التعليمية فيما يخص الجدول.
ـ متابعة لجنة الجداول والتواصل مع ممثلي الكليات ذات العالقة بالقسم.
ـ متابعة أعمال لجان :األنشطة ،اإلرشاد األكاديمي .الطالبية ،االجتماعية.
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23ـ مساعدة رئيس القسم شطر الطالبات.
د .تنوير أحمد هندي.
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 _24سكرتارية القسم:
يطلب من عمادة الكلية ترشيح أحد موظيفيها للقيام بمهام السكرتارية.
مهام سكرتارية القسم:

ـ التواصل مع أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالتعاميم الواردة.
ـ أعمال النسخ والتصوير.
ـ متابعة احتياجات القسم من مستلزمات عينية والمطالبة بها.
يتم العمل بهذه اللجان وكذا أمانة القسم ومنسقه منذ تاريخه.
مع خالص الشكر والتقدير،،،
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
د .خالد بن ربيع الشافعي
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