
                                                                                                                                                    
 

 كلية العلوم والدراسات االإنسانية        

 قسم اللغة اإلنجليزية       

 

 اإلنجازات بقسم الطالب
 مأمون د. عبد اللطيف       

         1441 /2 /2:  المصطلحات اإلنجليزية في الحاسوب 

   روايةAnimal Farm                           1441  /7/4كرواية سياسية 

 / 11تطبيق الهاتف في تعلم اللغة اإلنجليزية   : استخدام  العارف د. عبد النعيم

2/1441 

 :    االمين د. ياسر

 Turnition  Perrmark: A  Comparison of Online د. محمد الحربي: 

Feedback on convers on controversial vs Non-controversial 

Essays  

11/ 2/ 1441 

 

 مشاركة  األستاذ الدكتور علي السعوي رئيس القسم بورقة علمية بعنوان 

Plurilingualism and onolingualism in Foreign Language 

Classrooms  

 2323يناير   03 – 22في الفترة  

 5/1443/ 22إصدار مجلة قسم اللغة اإلنجليزية     

 محاضرة علمية   تأثير المجتمع علي تشكيل الهوية الثقافية النعيم العارفد. عبد

 ه 1443 / 1 /20 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 األنشطة االجتماعية: 1

   1/1441/ 52 حتفال باليوم الوطنياإل-1

 1/3/1441 العمل التطوعي-5

 52/3/1441 صلة الرحم-3

 

 

 األنشطة الثقافية:

 1/3/1441األقسام ثقافية بين المسابقة -1

 8/3/1441  رحلة الى محمية الطيور -5

دورة تدريبية عن فن التصوير الفواتغرافي ألقتها الطالبة أفنان على االزهري -3

11/3/1441 

 

 

 األنشطة العلمية:

 3/5/1441 يوم المحافظة على الصحة-1

 11/5/1441 التوعية ضد سرطان الثدي-5

 52/3/1441 ثار السلبية لألجهزة االلكترونيةالا ا-3



                                                                                                                                                    
 

 55/5/1441دورة مهارات البحث العلمي -2

 

 

 الدورات التدريبية التى القاها اعضاء القسم لخدمة المجتمع 

 1443/1441لعام  

 د. منى جابر-1

 

*استراتيجيات وتقنيات حديثة لتدريس اللغة االنجليزية لمعلمات اللغة االنجليزية     

 بمحافظة الغاط.

 

 -لحكومية بالغاط بعنوان تنمية مهارات االتصالدورة تدريبة لموظفات الجهات ا*    

 1441 /9/0بتارخ  -كيفية التعامل مع الغير

   

تاريخ ب العضاء هيئة التدريس عايير االختبار الجيد في ضوء مخرجات التعليم*م    

21/1/1441 

   

 19/0/1441-11ن م 2*تنظيم واالشراف على وتمثيل الكلية فى الغاط أكتيف 

 

 

 وقد. رحاب فار

 

 19/0/1441-11ن م 2*تنظيم واالشراف على وتمثيل الكلية فى الغاط أكتيف 

 



                                                                                                                                                    
 

* دورة تدريبية يعنوان "التمكين االدارى" للكوادر االدارية بمحافظة الغاط 

24/2/1441 

للكوادر االدارية بمحافظة الغاط  11/1/1441*دورة تدريبية قادمة مدرجة بتاريخ 

 للموظف الفعال"  بعنوان " الطموح المهنى

 

 

 د. سماح

    

 تعليم خدمة المجتمع لشاغلي الوظائف اإلدارية بإدارة   دورة التقارير اإلدارية*   

 144/  32/  22االثنين  الغاط

 

 *  1441 / 03 / 27 برنامج دعونا نتعلم اللغة اإلنجليزية معا

    

 أ.أريج العلى:

 Let's"هيا نلعب لنتعلم فعاليات عطاء يمتد بقسم اللغة االنجليزية ببرنامج -1

play to learn " 

فعالية " تعليم اللغة االنجليزية بطريقة مرحه " نادى مبادرة " عطاء يمتد "  -5

 1441الحى 

 

 أ.ديمة الزبن:

 

فعالية " تعليم اللغة االنجليزية بطريقة مرحه " نادى مبادرة " عطاء يمتد "  -1

 1441الحى 

 



                                                                                                                                                    
 

 ا.ايناس

 مباردة عطاء يمتد دورة بعنوان" االخطاء الشائعة فى اللغة االنجليزية"-1

 

    

   

 

  

 

 


