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Business & Social Sciences  
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جائزة األمري حممد بن فهد آل سعود للتفوق العلمي )مهرجان 
 التفوق الثاين عشر(

 
 
 

 ه5/1/1420 إمارة املنطقة الشرقية

    

 
 

 على املقررات اليت يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس آخرين ( xاألنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   11
 

 

  
 اليت ساهم يف تدريسها التدريسيةاملقررات 

 املرحلة 
 اجلامعية

 الدراسات 
 العليا

     بناء وتطوير املناهج  
     يات التدريس.اسرتاتيج  
     طرق تدريس خاصة)تربية فنية(  
     تصميم وتطوير الدروس )تربية فنية(  
     الرتبية العملية  
     مناهج البحث العلمي  
     املناهج وطرق التدريس   
     طرق تدريس خاصة )آداب(  

 

  األعمال اإلدارية  12

 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 اريخالت

 ه 1442 –ه 1441 عميد كلية الرتبية مكلف  
 هـ حىت اترخيه1442 وكيل كلية الرتبية للشؤون األكادميية املكلف  
 هـ حىت اترخيه1441 مشرف على وحدة االستشارات الرتبوية  
 هـ حىت اترخيه1441 كلية الرتبية للدراسات العليا والبحث العلميوكيل    

 هـ1440 -هـ 1439 الرتبية الفنية  رئيس قسم  
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 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة اجملتمع  

 ه1442/1443 احث يف اجلامعات السعوديةجلنة متيز البرئيس   
 ه حىت اترخيه1442 عضو جلنة دائمة ملشروع تطوير برامج الدراسات العليا   
 ه حىت اترخيه1442 عضو جلنة دائمة ملشروع مراكز ووحدات خدمات األعمال  
 هـ حىت اترخيه1440/1441 مادة البحث العلميعضو جملس ع  
 هـ حىت اترخيه1440/1441 عضو اللجنة اإلشرافية العليا للدراسات العليا )برسوم(  
 هـ حىت اترخيه1440/1441 رئيس جلنة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الرتبية   
 ههـ حىت اترخي1440/1441 رئيس جلنة االبتعاث بكلية الرتبية  
 هـ حىت اترخيه1440/1441 عضو اللجنة الدائمة للشؤون األكادميية لربامج الدراسات العليا  
 هـ حىت اترخيه1440/1441 كلية الرتبية عضو وأمني جملس    
 هـ1440/1441 عضو جلنة السالمة واملعامل  
 هـ حىت اترخيه1439/1440 عضو يف جملس قسم املناهج وطرق التدريس  
 هـ حىت اترخيه1439/1440 جلنة االبتعاث بقسم املناهج وطرق التدريسرئيس   
 هـ حىت اترخيه1439/1440 عضو جلنة التخطيط االسرتاتيجي بكلية الرتبية   
 هـ1439/1440 عضو جلنة اإلحصاء واملعلومات بكلية الرتبية  
 هـ1439/1440 يةقسم الرتبية الفنماجستري الرتبية الفنية برئيس جلنة إعداد برانمج   
 هـ1439/1440 بكلية الرتبية املناهج وطرق التدريسعضو جلنة الرتبية العملية بقسم   
 هـ1439/1440 رئيس جلنة االستقطاب بقسم الرتبية الفنية   
 هـ1439/1440 رئيس جلنة إعداد برامج  البكالوريوس لكلية التصاميم والفنون  
 

 

 لتاريخا النشاط

 ه حىت اترخيه1442 تنظيم دورات تدريبية خمتلفة لفئات اجملتمع املختلفة
 ه1441/1442 إعداد وتنظيم اجللسات العلمية لتطوير الدراسات العليا بكلية الرتبية

 هـ1440/1441 كو(إعداد وتنظيم ملتقى بعنوان )تسليط الضوء على جتربة انضمام األحساء إىل شبكة املدن املبدعة يف منظمة اليونس
 هـ1440/1441 2030املشاركة يف تنظيم ملتقى دور الشباب يف حتقيق التنمية الوطنية وفق رؤية 

 هـ1440/1441 املعرض الفين ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية  تنظيم
 هـ1440/1441 الشرقيةتنظيم معرض فين مببىن إدارة اجلامعة مبناسبة زايرة صاحب السمو امللكي انئب أمري املنطقة 

 هـ1439/1440 الثالث بعنوان )لون حياتك(الرتبية الفنية  مهرجانتنظيم 
 هـ1439/1440 إعداد وتنظيم املسابقة الفنية بعنوان )أخالقنا مكارم(

 هـ1439/1440 تنظيم معرض فين بعنوان )الطالب املنتج( ابلتعاون مع مجعية الثقافة والفنون ابألحساء
 هـ1439/1440 ألعمال طالب قسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية السادسعرض الفين السنوي تنظيم امل 

 هـ1439/1440 فعاليات معرض جامعة امللك فيصل للكتاباملشاركة يف 
 هـ1439/1440 املشاركة يف تنظيم لقاء بعنوان )قصة جناحي( املقام ابلقاعة الكربى ابجلامعة
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