
 

 جامعة النجاح الوطنية

 مركز الموارد التعليمية للغات

 

 

في عصر يتسم بسرعة التغيرات االجتماعية والثقافية والفكرية 

لألفراد  ومهما   حيويا   ا  عنصر والعلمية، أصبح تعلم اللغات األجنبية

مركز المصادر التعليمية للغات في جامعة  والجماعات، ولذلك فإن  

جاح الوطنية يؤهل متعلمي اللغات األجنبية الحصول على الن  

المهارات والقدرات األساسية في هذه اللغات من خالل تجربة تعلم 

فريدة وحيوية باستخدام الوسائط المتعددة والبرامج المختلفة السمعية 

ية تحت إشراف مدرسين يتحدثون هذه اللغات كلغتهم األم، والبصر

ومن خالل نشاطات ومحاضرات صممت وفق احتياجات وأهداف 

وشخصية المتعلم وبطريقة فردية يتعاون من خاللها المعلم والمتعلم 

 .لبناء المسار التعليمي للمتعلم بطريقة تسهل فهمه واستيعابية
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 الرؤيـا

يهدف مركز المصادر التعليمية للغات السماح لمتعلمي اللغات األجنبية 

التفاعل بشكل ذاتي مع مجموعة متنوعة من المصادر التعليمية للغات 

عبر تجربة نوعية لعملية االستيعاب وفهم اللغة من خالل تعلم ذاتي للغة 

 . المستهدفة وفي جو مريح وطبيعي إلى جانب كونه فعال وحيوي

 

 األسلـــــوب 

إن األسلوب التقليدي لتعلم اللغات األجنبية يعتمد على المدرس كمصدر 

للمعرفة جاعال منه عائقا بين المتعلم واللغة المستهدفة، بينما يركز 

األسلوب الجديد المتبع في مركز الموارد التعليمية للغات على أن المتعلم 

بطريقة تفاعلية هو محور التعليم وعليه أن يواجه تجربة تعلم اللغة 

وتواصلية ذاتية ويتمحور دور المعلم على مساعدته وإرشاده وتقديم 

الخبرة والمعرفة الثقافية له إضافة إلى مساعدته على بناء  وتبسيط 

أسلوبه التعليمي حتى يصل المتعلم إلى استيعاب واستعمال أفضل للغة 

بجميع المصادر يقوم المركز بتزويد المتعلم للغة المستهدفة  .المستهدفة 

اللغوية المتوفرة من الحياة اليومية والثقافية للغة المستهدفة والتي تتناسب 

 مع احتياجاته وقدراته واهتماماته

 

 الجمهور المستهدف

يقدم المركز خدماته إلى جميع الفئات المجتمعية من داخل وخارج 

 : لك الجامعة بناء على احتياجاتهم وأهدافهم الخاصة والعامة، ويخص بذ

 .أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية داخل الجامعة (9)

 الطلبة على اختالف تخصصاتهم واحتياجاتهم  (1)

 . المجتمع المحلي ضمن طاقاته االستيعابية وشروط قبول تحدد مسبقا (0)

 

 

 

 

 البرنامج

يستخدم مركز المصادر التعليمية التصنيفات األوروبية لمستويات اللغة 

بشكل فردي أو لجميع المستويات،  األجنبيةويقدم دروسا في اللغات 

 . ضمن مجموعات صغيرة، لتحقيق احتياجات شخصية أو مهنية

أسبوعا، تبدأ  91أي ما يعادل  يمتد برنامجنا على مدار الفصل الجامعي،

 . وتنتهي وفقا للتقويم الجامعي

وعرض أفالم، ندوات ونقاشات ومعارض ويقوم المركز أسبوعيا  بعقد 

ين الطالب من أجل الدردشة باللغات األجنبية مع أجانب أو ولقاءات ب

هدف توظيف هذه اللغات في جو ثقافي مدرسين لهذه اللغة، وذلك ب

 .وتفاعلي لخدمة االهداف التعليمية لهذه اللغات 

 

 واألهداف الخدمــــــــــات

تطوير المهارات اللغوية لدى طالب الجامعة وموظفيها والمجتمع  -

 .المحلي ككل

 توفير مصادر تعليمية للطالب تساعد في تعلم اللغة األجنبية -

 فر من أجل العملـتهيئة الطالب الفلسطينيين للدراسة في الخارج أو للس -

 DELFو   IELTSالتحضير المتحانات دولية مثل  -

 ةــة األجنبيــتطوير مهارات اللفظ والمحادثة واالستيعاب السماعي باللغ -

 لمواضيع ذات أهمية اجتماعية وثقافية واقتصاديةالتطرق  -

طقين توفير الدعم والمساعدة والمرجع الثقافي من خالل مدربين نا -

 ...مباللغات األجنبية كلغتهم األ

 

يقدم المركز خدماته في اللغات حسب توفر الناطقين بها كلغتهم االم ومنها 

لغير الناطقين  واإليطاليةوالتركية اللغة االنجليزية والفرنسية واالسبانية 

 . إضافة إلى اللغات التي يمكن أن تستهدف ضمن برامج محددة ،بها

 

أمام الجمهور مساء  0303حتى صباحا و 8يفتح المركز أبوابه من 

أجهزة حاسوب موصولة بالشبكة )لالستفادة من التسهيالت الموجودة 

استكمال  حيث يجب على الطالب...( العنكبوتية، كتب، مجالت، أفالم

 . مسيرته التعليمية بنفسه وعلى وتيرته الخاصة

 

 الرسوم 

لطلبة الجامعةدينار أردني  02  

لموظفي الجامعةدينار أردني  02  

لغير طلبة الجامعةدينار أردني  02  
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