كلية التربية بالزلفي

 -وحدة خدمة المجتمع

تقرير مبادرات وأنشطة خدمة المجتمع
القسم  :اللغة اإلنجليزية

نوع المنشط
عنوان المنشط
تاريخ إقامته
مكان إقامته
الجهة المتعاونة (إن وجدت )
الضيف (مقدم المنشط )
المستهدفون

ورشة عمل
المصطلحات البنكية و التجارية باللغة
اإلنجليزية
2020-11-21
اونالين ( البالك بورد)
ال يوجد
د .إيمان عبد الرحيم أمين
موظفات البنوك-الراغبات في العمل
المصرفي-خريجات السنوات السابقة
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عدد الحضور
أهداف النشاط :
 .1تقديم أمثلة لبعض المصطلحات البنكية باللغة اإلنجليزية
 .2شرح بعض المفاهيم البنكية و المحاسبية
 .3مشاهدة فيديو تعليمي
 .4مشاركة روابط هامة
 .5ترجمة لمفاهيم األقسام الداخلية للمصارف
ملخص مضمون النشاط  :يتمضن النشاط عرض ومناقشة عن
بعض المفاهيم البنكية و المحاسبية باللغة اإلنجليزية و التدريب
على النطق الصحيح لها ,استخدام المصطلحات في عبارات و
أمثلة .كما تضمن العرض مشاهدة فيديو مترجم لبعض الجمل
المستخدمة في البنوك و مناقشة بعضها .ثم تم شرح لبعض األقسام
الداخلية للمصارف و ترجمة أهم محتوياتها.

معد التقرير

د .إيمان عبد الرحيم أمين

يرفق مع التقرير ما ال يقل عن ثالث صور يشترط فيها أن تكون واضحة

صورة من تعليقات الحضور على الدورة

دورة مميزة في طرحها ومثرية للطالب الطموح ،أثرت الطالب بمصطلحات مهمة ومفيدة له ولمستقبله ،ألف شكر للدكتوره
إيمان
رائعة جدًا ومليئة بالمعلومات القيمة والمفيدة
.مفيدة جدا وملخصة بطريقة مبسطة تجعل من السهل التركيز بالدورة
Very good
رائعه ومفيدة شكرا لكم
 ✨🤍..رائعة و خفيفة جدا ً ممتنة لدكتورة إيمان ع هذه الدورة
🌷 رائعععع بكل ماتعنيه الكلمه الشكر الجزيل لدكتوره إيمان
مفيدة للحياة ا لعملية
 .ج دًا جميله ومفيده
جميله ورائعه ومفيدة جدا
رائعة ومفييييدة جدا جدا
جميل كمقدمة وتأهيليه لمعرفة جميع ما يتعلق بالمصرف
مفيده
.دورة مهمة مفيدة  ،مليئة بالمعلومات القيمة و المهمة و المفيدة
Great
جميلة ومفيدة جد اً
رائعة
رائعه وممتازه
دورة ممتعه وقيمة ومفيدة
️❤ جميله جد اً
💛👍 مره حلوه وممتعه ومفيده جدا جدا استفدت كثيررررر
كانت جدا جميله وممتعه
مفيدة ومثرية جد اً
رائعة ومتكاملة
 ❤️.ج دًا جميلة ومفيدة ما شاء هللا وممتعة
جميله ومفيده جدا
perfect

جميله جدا
مفيدة جدا ً و رائعة
رائعة وممتعه جد اً ومليئة بالمعلوم ات الق يّمة ..شكر اً لك دكتورة إيمان
.جميله جدًا ،تعرفت على مصطلحات بنكية جديدة باللغة االنجليزية

