
 

 

 

 

في الندوات واملؤتمرات التي تناقش قضايا املجتمع  نماذج من مشاركات األعضاء  
 اسم املشاركة املؤتمر نوع املشاركة 

هـ 1441، ربيع األول ، 22-20مشاركة،   

 

 مشاركة، جامعة القصيم   

 

 

 مركز امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الدولي  

 

هـ  1436جامعة القصيم   

مؤتمر اإلعالم الجديد واللغة  

 العربية  

مؤتمر: املرأة السعودية وقيادة -

 التغيير: عزم وريادة"   

 

الحلقة النقاشية: نحو مجمع  -

 لغوي للشباب العربي  

 

 

الحلقة النقاشية: الرسائل  

العلمية ومشكالتها وسبل  

 تطويرها.

 أد. نوال بنت إبراهيم الحلوة

الرابطة العاملية ملؤسسات تعليم   هـ 1440

اللغة العربية للنطاقين بغيرها، وجامعة  

متارام اإلسالمية الحكومية واملنطمة 

 العاملية للتنمية. 

الندوة الدولية: تعليم اللغة   
 العربية في جمهورية إندونسيا

 د. نوال بنت سليمان الثنيان 

مشاركة، إدارة الجلسة الثالثة في جامعة  

هـ1440/ 5/ 14-13الطائف   

الندوة العلمية: الجهود  

السعودية في إعداد مواد تعليم 

 العربية لغة ثانية 

 

 

 د. مريم آل جابر

هـ 1440/ 3/ 30-29حضور  .  املؤتمر الدولي الثالث: "اتجاهات   

حديثة في تعليم العربية لغة  

 ثانية"

هـ 1440/ 2/ 16-15مشاركة .  املؤتمر األول لدراسات املرأة   

 السعودية  

هـ 1440/ 2/ 16-15مشاركة .  املؤتمر األول لدراسات املرأة   

 السعودية  
 د. منال بنت صالح املحيميد  



 

 

هـ 1440/ 2/ 16-15مشاركة .  املؤتمر األول لدراسات املرأة   

 السعودية  
 أ. منال بنت عبد هللا الهزاع 

هـ 1439مشاركة   ندوة إعمار اليمن   

 املرأة السعودية "منبر ومنارة" 

مشاركة، ندوة حوارية: اللغة العربية 

هـ  1439والشباب،   

  وزارة التعليم  

مشاركة، عمادة شؤون املكتبات بجامعة  

م.  2019األميرة نورة،   

سعوديات مكرمات، ضمن  

 فعاليات معرض الكتاب  

 

هـ  1440مشاركة،   وحدة خدمة املجتمع    املرأة السعودية: منبر ومنارة  

هـ 1441، ربيع األول ، 22-20مشاركة،  مؤتمر اإلعالم الجديد واللغة   

 العربية  

 د. زكية العتيبي 

هـ 1438/ 22/5مشاركة،النادي األدبي  واألديب: عبد  ندوة املؤرخ   

 الرحمن بن سليمان الرويشد 

 د. نوال املنيف  

هـ 1437/ 4/ 28 ندوة األسرة وتعزيز االنتماء  

 الوطني لدى األجيال 

 د. سهام العبودي 

هـ 1436/ 4/ 28 ملتقى )اللغة العربية والطفل(   

 تحديات وتجارب 

هـ 1436مشاركة،   
هـ 1437مشاركة   

هـ 1440مشاركة، عالم غراس  

 املؤتمر الطالبي السادس

 املؤتمر الطالبي السابع 

 مبادرة: عربية هي لغتي 

 د. فاطمة القبيس ي 

 

 مالحظة: األدلة والوثائق لهذا املعيار ُمدرجة في ممارسات الخدمة املجتمعية ألعضاء هيئة التدريس

2- 7-2 -11في املعيار الفرعي:    

 

 


