فعاليات لجنة الشراكة المجتمعية بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها لعام 1442هـ

 .1مشاركة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في تفعيل األيام العالمية لعدد من المناسبات المقامة فالجامعة المنعقدة عن
بعُد من خالل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 oدكتورة منال إسماعيل المشاركة في فعالية "الشهر العالمي لتوعية بسرطان الثدي" وذلك بتقديم كتيب توعوي
بعنوان (سرطان الثدي  ...ال تنتظري إفحصي !)
 oدكتورة هالة البراك المشاركة في فعالية "اليوم العالمي لصحة النفسية " وذلك بتقديم محاضرة بعنوان (محاضرة
الصحة النفسية ؛الكلمات والعبارات التي يجب استخدامها او تجنبها في اللغة اإلنجليزية)
 oاستاذة دارين المالكي المشاركة مع مجموعة من طالبات القسم في فعالية " اليوم العالمي لصحة النفسية" وذلك
بتقديم فيديو توعوي على الرابط االتي
https://drive.google.com/file/d/1yOk20EbDsnDmjeoagUZg2rDLn7sNbGS/view?usp=sharing
 .2بالتعاون مع مدارس أسراري قدمت لجنة الشراكة المجتمعية عدد من الورش هي
دكتورة منى القحطاني قدمت ورشة عمل بعنوان" " Intro to the English Department at KSU
دكتورة ليلى العكرش قدمت ورشة عمل بعنوان "" presentation skills
الدكتورة هالة البراك ستقدم ورشتي عمل بعنوان 1. Reading strategies and techniques .
2. Strategies for Effective Writing Instructions
استاذة مشاعل الدخيل قدمت ورشة عمل بعنوان "" IELTS Preparation
استاذة لولوة العميم قدمت ورشة عمل بعنوان "" Strategies for Developing Speaking Skills

o
o
o
o
o
o

 .3بالتعاون مع مركز الملك سلمان االجتماعي قدمت لجنة الشراكة المجتمعية عدد من الورش وهي
o
o
o
o
o

الدكتورة ساره العتيبي قدمت محاضرة بعنوان "" Strategies for effective writing instructions
الدكتورة منى القحطاني قدمت محاضرة بعنوان "" presentation skills
الدكتورة نجالء الدغيم ستقدم محاضرات بعنوان "Email etiquette / Basic language skills
االستاذة منى البلوي قدمت محاضرة بعنوان " " Communication skills
الدكتورة امجاد الشعالن قدمت محاضرة بعنوان " " Reading strategies and techniques
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 .4أيضا ً تعاون بين دار البراءة ولجنة الشراكة المجتمعية عدد من الورش وهي
o
o
o
o
o

ورشة عمل بعنوان "  " The good English learnerستقدمها الدكتورة أمل الحامد
ورشة عمل بعنوان"  " Intro to the English Departmentقدمتها الدكتورة منى القحطاني
ورشة عمل بعنوان " "ILETS preparationقدمتها االستاذة مشاعل الدخيل
ورشة عمل بعنوان " "Strategies for effective writingستقدمها الدكتورة أمجاد الشعالن الفصل
الدراسي الثاني من العام الجاري
ورشة عمل بعنوان " "Reading strategies and techniquesستقدمها الدكتورة أمجاد الشعالن
الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري

 .5كما تم التعاون مع جمعية بنيان إلقامة مجموعة من ورش العمل وهي:
o
o
o
o
o

ورشة عمل بعنوان " تطوير مهارات العرض والتقديم باللغة االنجليزية " قدمتها استاذة تماضر الفريخ
ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات القراءة باللغة االنجليزية " قدمتها استاذة فهده آل الشيخ
ورشة عمل بعنوان "اساسيات كتابة مقال باللغة االنجليزية " قدمتها الدكتورة حياة بديوي
ورشة عمل بعنوان "إتيكيت الرسائل اإللكترونية باللغة االنجليزية في بيئة العمل" ستقدمها استاذة مشاعل األمير
ورشة عمل بعنوان "كتابة السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية" قدمتها الدكتورة حياة بديوي
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