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 بانكهية انجايعية بانهيث جهيزية نقسى انهغة اإل أنشطة

  -شطر انطالب - هـ 3441  نعاوانفصم اندراسي األول خالل 

 

 
 م

 
 عنوان النشاط

 
 وصف النشاط

 
المشرف على 

 النشاط

 
مكان انعقاد 

 النشاط

 
 تاريخ انعقاد النشاط

 
 مالحظة

 
 

1 

 
 

 
 التعريفي اللقاء
 المستجدين للطلبة

 اللغة بقسم
 اإلنجليزية

 
ٌهدف هذا النشاط إلى 
إعطاء نبذة عامة حول 
قسم اللغة اإلنجلٌزٌة 

بالكلٌة الجامعٌة باللٌث 
للطالب وكذا شرح 

الخطة الدراسٌة وكل ما 
ٌتعلق بالمقررات 

ومتطلباتها ، باإلضافة 
إلى المجاالت التً ٌمكن 
أن ٌشتغل فٌها خرٌجوا 

 وخرٌجات القسم.
 
 
 
 
 

 
د. علً محمد 

 عسٌري

 
المسرح بالمبنى 

 الرئٌسً

 
40/04/0400 

 

 

 زجنأ
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 الوقت تنظيم
 النجاح أساس

 
ٌهدف هذا النشاط إلى 
تسلٌط الضوء على 

الوقت وممٌزاته وأهمٌة 
تنظٌمه من أجل 

 استغالله واالستفادة منه.
 

 
 أ. أحمد حجو

 
عن بعد عبر منصة 

 وٌبكس

 

02/04/0400 

 

 زجنأ

3  
: األمريكي الحلم

 عبر وتجلياته أثره
 العالم في التاريخ

 الجديد

 
 على اطالع الطالب

 مرٌكًاأل الحلم فكرة
 على اثرث التًو

 الحٌاة جوانب مختلف
 الوالٌات فً والثقافة
 األمرٌكٌة. المتحدة

 

 
 أ. حسان محمدي

 

 0/ قاعة  0مبنى 

 

01/00/0400 

 

 زجنأ

 

4 

 
الترجمة في 

الطبي: المجال 
ات الشهاد

 والتطلعات
وفرصها في سوق 

 العمل.

 
 النشاط هذا من الهدف

 مجال أهمٌة إبراز هو
 عام بشكل الترجمة
 بشكل الطبٌة والترجمة
 تعتبر والتً خاص

 التخصصات أهم إحدى
 الترجمة مجال فً

 ابراز إلى .باإلضافة
 التً والمسؤلٌات المهام

 إلى تسند أن ٌمكن
 .المٌدان هذا فً العاملٌن

 
د. علً محمد 

 عسٌري

 
المسرح بالمبنى 

 الرئٌسً

 

40/00/0400 

 

 زجنأ
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طرق اإلبداع في 

األدب باللغة 
قصة –اإلنجليزية 

قصيرة وقصيدة 
 -نموذجا

 
ٌهدف هذا النشاط الى 
إطالع الطالب على 

مختلف الوسائل 
ٌة واألسالٌب الضرور

باللغة  ًدباأل البداعل
مع التركٌز  اإلنجلٌزٌة

على جنسً القصة 
 القصٌرة والشعر.

 
 أ. أحمد حجو

 
عن بعد عبر منصة 

 وٌبكس

 

00/00/0400 

 

 زجنأ
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 ثقافية مسابقة

 قصيدة أفضل حول
 ةغللاب شعرية

 نع ةيزيلجنالا
 الوطن

 
ٌهدف هذا النشاط الى 

تشجٌع الطالب 
والطالبات الخذ المبادرة 

كتابة قصائد لمحاولة 
 لوحباللغة اإلنجلٌزٌة 

حب و ةٌنطولا عوضوم
 الوطن.

 
 تنظٌم وإشراف
 أ. أحمد حجو

 
 تحكٌم :

 د. رائد الثقفً
+ 

 أ. أحمد حجو
 

 
تم استقبال 

المشاركات عبر 
رابط مخصص 

لذلك على موقع قسم 
ٌزٌة اللغة االنجل

بالكلٌة الجامعٌة 
 باللٌث.

 

 
آخر اجل الستقبال 

ٌوم  ناكالمشاركات 
01/00/0400  

ٌوم  ناكالفرز والتحكٌم 

40/40/0400 

 

 زجنأ
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 ثقافية مسابقة

 قصة أفضل حول
 هادفة قصيرة

 االنجليزية باللغة

 
ٌتجلى الهدف الرئٌسً 
لهذا النشاط فً تشجٌع 
 الطالب والطالبات الى

طلق العنان لخٌالهم فً 
مجال كتابة القصص 

 باللغة اإلنجلٌزٌة

 
 تنظٌم وإشراف
 أ. أحمد حجو

 تحكٌم :
 د. رائد الثقفً

+ 
 أ. أحمد حجو

 

 
ٌتم استقبال 

المشاركات عبر 
رابط مخصص 

لذلك على موقع قسم 
اللغة االنجلٌزٌة 
بالكلٌة الجامعٌة 

 باللٌث.

 
آخر اجل الستقبال 

ٌوم  ناكالمشاركات 

01/00/0400  

ٌوم  ناكالفرز والتحكٌم 
40/40/0400 

 

 زجنأ

 


