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  االثنني يوم وذلك ارات،احلض ُملتقى الطَّالبات بشطر ممثًَّال  العربيَّة اللُّغة تعليم معهد أقام

 ارجيةاخل الساحة يف للطالبات، عبدهللا امللك مدينة يف م،٢٥/٣/٢٠١٩ املوافق ه١٨/٧/١٤٤٠
 .٣٢١ ملبىن املقابلة

 من مبجموعةٍ  لعربيَّة لنَّاطقاتا غري اللُّغوية الدَّورات طالبات فيه شاركت حضاريٌّ  ثقايفٌّ  ملتقى وهو 
نَّ  ُدوهلنَّ  ُمتثِّلُ  اليت األركان  وبعض الدولة، معامل برز التَّعريف نرُك كلُّ   مشل حيث املختلفة، وحضارا
 املختلفة، واتواألد التقليدية، األلبسة من متنّوعة جمموعة عرض مشل كما  وتقاليدهم، أهلها عادات

ت األطعمة ببعض الزائرات وتضييف  سبع بتمثيل طالبة ٢٤ شاركت وقد .لديهم املشهورة واحللو
 مشاركة إىل إضافةً  د،واهلن ونيكارغوا، وكوملبيا، وغواتيماال، وأوكرانيا، ،وأسبانيا األرجنتني، :هي دوٍل،

ت  العربيَّة اململكة تمثيلب التطبيقي اللُّغة علم قسم يف املاجستري طالبات من وعددٍ  املعهد، منسو
  .السُّعودية

 :منها أهداف، لعدَّة امللتقى أقيم وقد
ا اجلامعة، لطالبات ومناشطه وبراجمه، ملعهد، التَّعريف .١  .وأستاذا
حة .٢  العربية، اللغة جمتمع يف ندماجلال لعربيَّة النَّاطقات غري اللُّغوية الدَّورات لطالبات الفرصة إ

 .عليهنَّ  والتَّعرُّف الطالبات، مع العربيَّة اللُّغة وممارسة
 . املتنوَّعة واحلضارات املختلفة، الثقافات على التَّعرف .٣

 اجلامعة أستاذات من ًداج كثيًفا  حضورًا لقي حيث صباًحا، التاسعة الساعة متام يف امللتقى بدأ وقد
ا، رة امللتقى فشرُ  كما  .ساعاتٍ  ثالث مدار على اجلامعة خارج من الزَّائرات من وجمموعةٍ  وطالبا  بز

 إقامة وشكرت عهد،امل جهود على أثنت حيث العريين، حنان الدكتورة الطَّالبات لشؤون اجلامعة وكيلة
رة -أيًضا- امللتقى شرف كما  .الثقافيَّة الفعاليَّة هذه مثل  :ومنهنّ  ،العمادات يالتوك من عددٍ  بز

 .املالكي تركيَّة ورةالدكت الفنيَّة الشؤون ووكيلة .احلمود سارة الدكتورة املعلومات تقنية عمادة وكيلة
 الوقاية وأحباث لدراسات السُّعودي املركز ووكيلة .املقيل سامية الدكتورة اجلامعي التَّطوير عمادة ووكيلة

 عمادة ووكيلة .لوةاحل خولة الدكتورة واإلبداع املوهبة عمادة ووكيلة .العزام سهام الدكتورة املخدِّرات من
 اين الدكتورة ديَّةالر  واألعمال التَّوظيف خدمات مركز ووكيلة .املنيع عهود الدكتورة الطالبات شؤون
 العامَّة القاتللع العامة واملشرفة .الفنيسان أضواء الدكتورة اجلامعي اإلعالم إدارة ومديرة .اجلبري

 َحِظي وقد .الطويرش إميان ةالدكتور  الفكريَّة التوعية وحدة على العامَّة واملشرفة .اليحىي هديل الدكتورة
 من العديد طالبت افيم إلقامته، املبذولة اجلهود الزائرات شكرت حيث اجلميع، ستحسان امللتقى

 .بتكراره امللتقى زوار
 األستاذة امللتقى ومنظّمة العقيل، ملياء الدكتورة الطالبات لشؤون املعهد وكيلة كرَّمت  امللتقى اية ومع

 شكرًا رمزيَّة؛ هدا مع شكرٍ  شهادات هلن وقدَّمن مجيعهّن، املشاركات الطالبات القبيشي هاجر
 التَّصويت يف صواتأ نسبة على حظي الذي الفائز الركن أُعلن مث .امللتقى هذا إجناح يف جلهودهن
 املشاركات الطالبات وُسلِّمت بذلك، أوكرانيا فازت حيث الزائرات، أوساط بني ُنشر الذي اإللكرتوين

 .فوزهنَّ  مبناسبة هدا الركن ذلك يف
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