
 
  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 -زادها الله توفيقا-سعادة رئيسة قسم اللغة العربية   

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يها كل قسم يساهم فبزيارات خارجية متعددة، -في كلية اآلداب -وحدة المجتمعية تعتزم ال   
بتقديم خدمات إنسانية مجتمعية؛ وعليه فإن الوحدة المجتمعية في قسم اللغة العربية تطلب 

آملين منهم مساندتنا في تقديم قسم هذا إلى جميع األعضاء،  سعادتكم إرسال مرفقنا من
موافقة من بد سعكما أننا ن؛  بما يتوافق مع رؤية القسم ورسالته اللغة العربية للمجتمع الخارجي

، أو تقديم مقترحات أو مساهمات، وترشيح طالبات متميزات بالزيارات الخارجيةترغب 
  .، فالدعوة للجميعضا الكادر اإلداري، وال يغيب عّنا أيي أنشطة الوحدةللمشاركة ف

  csu@pnu.edu.sa-arabic-caعلى البريد اإللكتروني: وآراؤكم مشاركاتكم  ننتظر

 مع كل الشكر والتقدير

 
 *مرفق لكم جدول األنشطة والزيارات

 

 

 الوحدة المجتمعية في قسم اللغة العربية

 أ. منال بنت عبد الله الهزاع                          د. منال بنت صالح المحيميد 
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 الوحدة المجتمعية للفصل الدراسي األولبرنامج 

 

 

 

 الفصل األول

 تاريخها  مكانها الفعالية م

 األسبوع السادس-9/11/9119 مركز االمير سلطان للخدمات االنسانية برنامج قوية رغم الظروف  1

 األسبوع التاسع-92/11/9119 معهد االمل برنامج أنتم األمل في اليوم العالمي للصم والبكم 9

 اليوم العالمي للطفل 3

 

 األسبوع الثاني عشر-91/11/9119 مركز االطفال المعاقين

4  

 اليوم العالمي للغة العربية

 معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.
تقديم برنامج )عربيّة( بالشراكة مع 

  معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها.

يُقدم في الفصل الدراسي األول 

كامال، المدربات من طالبات 

 .وخريجات قسم اللغة العربية

 _الشراكة مع اإلذاعة السعودية، فيها تخضع 

الطالبة/ خريجة القسم إلى تجربة التقديم 

 اإلذاعي وإعداد وتحرير النصوص.

 

 61/3األسبوع الحادي عشر 

 أصبوحة أدبية  قسم اللغة العربية 5

  ()األرض واألدب 
حلقة فكرية نستضيف فيها األستاذات من 

كافة التخصصات اإلنسانية؛ نظرا 

الرتباط الموضوع بالتاريخ والجغرافيا 

 واألدب والمكتبات معا.

 األسبوع العاشر 

 9/3األحد: 



 
  

 

 

 

 المجتمعية للفصل الدراسي الثاني برنامج الوحدة
 

 

 

 الفصل الثاني

 تاريخها مكانها الفعالية م

 61/6/0202 دار المسنات الجنادرية 6

0 
اليوم العالمي  -سعداء

 لليتيم

الجمعية الخيرية 

 لرعاية االيتام
69/6/0202 

3 
 –كيف تتخطى الصعاب 

 اليوم العالمي للسرطان

مدينة الملك فهد 

 الطبية
61/0/0202 

4 

المراءة السعودية قيادة 

اليوم العالمي  –وريادة 

 ءةاللمر

 8/3/0202 جمعية انسان

1 
الملتقى الحواري الفصلي 

 للخريجات
 61/4/0202 داخل الكلية

1 
معرض االشغال الحرفية 

 للطالبات
  

7    


