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 عامة:أواًل: معلومات 

     ابمسة بنت فهد عبدا هلل الغامن د.  االسم:
 أستاذ مساعد  احلالية:الوظيفة 

                بن فيصل نابلدمام ـ جامعة االمام عبد الرمح كلية اآلداب  الوظيفة:جهة 
 ونظم املعلومات اجلغرافية غرافياجلا قسم:
 4 األسرة:عدد أفراد                     متزوجة  االجتماعية:احلالة 

 العلمية: اثنيا: املؤهالت
 

 التخصص الدقيق التخصص العام اسم اجلامعة اسم الكلية اليت خترجت منها اتريخ التخرج املؤهل العلمي
 ــ جغرافيا ــ ابلدمام اآلداب للبنات هـ1413 /1 /8 بكالوريوس
 ــ ــ ــ ــ ــ دبلوم عال

 جيومورفولوجية جغرافيا طبيعية ــ اآلداب للبنات ابلدمام هـ1419 /16/1 ماجستري
 بيئة جغرافيا طبيعية ــ اآلداب للبنات ابلدمام هـ1427 /5 /11 دكتوراه

 
 جيومورفولوجية(. )دراسةالشرقي ابململكة العربية السعودية  الساحل :املاجستريعنوان حبث 
   .البيئية(دراسة يف اجلغرافيا )يف حمافظة القطيف  التصحر الدكتوراه:عنوان حبث 

                   
 التدريبية:الدورات  اثلثاً:
 

 مالحظات مدة الدورة اجلهة املنفذة للدورة مسمى الدورة م
كلية اآلداب للبنات  التوجيه واإلرشاد الطاليب 1

 ابلدمام
 من أايم( 3)

 هـ14/11/1422هـ إىل 1422 /11 /12
 

كلية اآلداب للبنات  التو كيدية أسلوب احلياة الناجح للمرأة يف بيئة العمل 2
 ابلدمام

 من يومني()         
 هـ1427/ 6/8هـ إىل 1427 / 5/8   

 

 

كلية اآلداب للبنات  إدارة فن احلوار 3
 ابلدمام

 من )يومني(       
 هـ3/2/1428هـ إىل 1428 / 2 /2   

 

كلية اآلداب للبنات  تنمية الذات 4
 ابلدمام

 من )يومني(       
 هـ.1428 /3 /22هـ إىل 1428 / 3 /21

 

كلية اآلداب للبنات  حمادثة ابللغة اإلجنليزية 5
 ابلدمام

 )أربع أسابيع( من
 هـ1429/ 2 /26

 

كلية اآلداب للبنات  لغة اجلسد 6
 ابلدمام

 من أايم( 3)
 هـ1430 /4 /19هـ إىل 1430 / 4 / 17

 

 

كلية اآلداب للبنات  ملف املقرر 7
 ابلدمام

 من )يومني(       
 هـ1430 /4 /25هـ إىل 1430 / 4 /24
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كلية اآلداب للبنات  اسرتاتيجيات تقييم الطالبة 8
 ابلدمام

 من )يومني(       
 هـ1430 /5 /24هـ إىل 1430 / 23/5

 

لية اآلداب للبنات ك الوالء الوظيفي 9
 ابلدمام

 من )يومني(                      
 هـ6/1430 /8هـ إىل 1430 / 6/ 7

 

كلية اآلداب للبنات  الويب سيت 10
 ابلدمام

  (يوم)

كلية اآلداب للبنات  اجلودة واالعتماد األكادميي 11
 ابلدمام

 )يوم(
 هـ1431/ 1 /16السبت 

 

كلية اآلداب للبنات  اجلودة 12
 دمامابل

 )يوم(
 هـ1431/ 2 /11الثالاثء 

 

كلية اآلداب للبنات  التقومي الذايت األويل 13
 ابلدمام

 )يوم(
 هـ1431/ 3 /10األربعاء 

 

معهد اإلدارة العامة مبدينة  اإلدارة حتت ضغوط العمل 14
 الدمام

 أايم( من )أربعة
 هـ12/2/1431هـ إىل األربعاء 1431 /2 /9األحد 

 

كلية اآلداب للبنات  يت خطوة حنو االعتماد األكادمييالتقومي الذا 15
 ابلدمام

 )يوم(
 هـ1431/ 5 /20الثالاثء 

 

جامعة امللك فهد للبرتول  مقدمة يف تقنية نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاهتا 16
 واملعادن 

 أايم( 5)
 هـ1431 /5/6إىل األربعاء  6 /1من السبت 

 

للبنات كلية اآلداب  توصيف الربانمج 17
 ابلدمام

 )يوم(
 هـ1431/ 6 /11الثالاثء 

 

اهليئة الوطنية للتقومي  توصيف الربامج واملقررات 18
 ابلدمام واالعتماد األكادميي

 من )يومني(       
 هـ1431ـ 7ـ 3هـ إىل 1431ـ  7ـ 2

 

 )يوم( اآلداب ابلدمامكلية  السبورة الذكية 19
 هـ1431/ 12 /22 األحد

 

اهليئة الوطنية للتقومي  جلودة يف اجلامعات الناشئةبناء نظام ا 20
واالعتماد األكادميي 

 ابلرايض

 من )يومني(       
 هـ1432ـ 1ـ 16هـ إىل 1432ـ  1ـ 15

 

 من )يومني(                       ابلدمام كلية اآلداب تقدير الذات 21
 هـ1432ـ 2ـ 7هـ إىل 1432ـ  2ـ 6

 

 )يوم( كلية اآلداب ابلدمام عايلاسرتاتيجيات التعليم ال 22
 هـ1432/ 3 /20 األربعاء

 

  )يومني(                       ابلدمام كلية اآلداب من ذكاء إىل ذكاءات متعددة 23
 هـ1432ـ 4ـ 2 و االثننيهـ 1432ـ  3ـ 30السبت

 

 )يوم( كلية اآلداب ابلدمام استخدام قواعد البياانت 24
 هـ1432/ 2/4 االثنني

 

طريقة استخدام برامج االتصال عن بعد وجهاز  25
 عارض البياانت

 )يوم( كلية اآلداب ابلدمام
 هـ1432/ 4 /7 السبت

 

 )يوم( كلية اآلداب ابلدمام توصيف املقررات وإعداد التقارير 26
 هـ4/1432 /18 األربعاء

 

 من أايم( 3) معهد اإلدارة العامة ابلدمام إدارة االجتماعات 27
 هـ1432 /22/5هـ إىل 1432/ 5 / 20
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 أايم( 5) كلية اآلداب ابلدمام البيئة التعليمية االفرتاضية )البالك بورد( 28
 هـ1433 /30/3إىل األربعاء 3 /26من السبت 

 

 )يوم( كلية اآلداب ابلدمام اإلرشاد األكادميي االلكرتوين 29
 هـ2/1434 /12 الثالاثء

 

 )يوم( وير اجلامعيعمادة التط توصيف وبناء املقرر 30
 هـ3/1434 /15 األحد

 

( وحاجات الطالب )األستاذالنموذج الرتبوي  31
 اجلامعي

 )يوم( عمادة التطوير اجلامعي
 هـ3/1434 /16 االثنني

 

 )يوم( عمادة التطوير اجلامعي احملاضرة التفاعلية 32
 هـ3/1434 /17 الثالاثء

 

التعلم والتعليم بكلية  وحدة طرق صياغة االسئلة اخليار من متعدد 33
 االداب ابلدمام

 )يوم(
 هـ2/1435 /21 األحد

 

عرض جتارب للفائزين جبائزة جامعة الدمام للتميز يف  34
 التدريس

اجلامعي عمادة التطوير 
 الدمام جبامعة

 )يوم(
 هـ3/1435 /28 األربعاء

 

وكالة اجلودة واالعتماد  قائمة متطلبات االعتماد األكادميي 35
 ميياألكاد

 العلوم( )كلية

 )يوم(
 هـ1/1436 /6 اخلميس

 

وكالة اجلودة واالعتماد  تقييم اخلطة االسرتاتيجية لكلية اآلداب ابلدمام 36
 جبامعة الدمام األكادميي

  هـ8/1436 /15 الثالاثء

توصيف وتقرير املقرر الدراسي وفق النماذج احملدثة  37
 م2015

وحدة التدريب والتطوير 
 ة اآلداباملهين / كلي

 )يوم( 
 هـ1437 /3 /3

 

وحدة التدريب والتطوير  بنك املسؤولية اجملتمعية 38
 املهين / كلية اآلداب

 )يوم(
 هـ1437 /4 10/

 

وحدة التدريب والتطوير  التصنيفات العاملية للجامعات 39
 املهين / كلية اآلداب

 )يوم( 
 هـ1437 /164 /

 

عمادة تطوير التعليم  راسية وتطويرهااآلليات اجلديدة ملراجعة اخلطط الد 40
 اجلامعي

 )يوم(
 هـ1437 /75 /

 

  التدرج الوظيفي::رابعاً 
 

 مسمى الوظيفة م
 القسم والكلية واجلامعة التابع

 هلا الوظيفة

 
 مدة العمل فيها

 
 إىل اتريخ من اتريخ

كلية اآلداب للبنات ابلدمام     ةمعيد 1
 قسم اجلغرافيا

 هـ1419 /16/1 هـ7/4/1413

 هـ1416 هـ1415 كلية اآلداب للبنات ابلدمام  انئبة رئيسة النشاط الطاليب الالمنهجي ابلكلية 2
3 

 ةحماضر 
كلية اآلداب للبنات ابلدمام 

 قسم اجلغرافيا
 هـ11/5/1427  هـ1419 /16/1
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4 
 انئبة لرئيسة قسم اجلغرافيا

كلية اآلداب للبنات ابلدمام   
 قسم اجلغرافيا

 هـ1423 هـ 1422

5 
 مساعد أستاذ

كلية اآلداب للبنات ابلدمام 
 قسم اجلغرافيا

 حىت اترخيه هـ1428 /15/4

 هـ1428 هـ 1427 كلية اآلداب للبنات ابلدمام  رئيسة النشاط الطاليب الالمنهجي ابلكلية 6
 هـ1432 هـ1431 كلية اآلداب ابلدمام ابلكلية مديرة وحدة اجلودة والتخطيط 7
 هـ1432 هـ1431 كلية اآلداب ابلدمام مراجعة األسئلة على مستوى ابلكلية ةرئيسة جلن 8
منسقة كلية اآلداب للمؤمتر العلمي الطاليب السادس  9

 والسابع
  كلية اآلداب ابلدمام

 جامعة الدمام
 حىت اترخيه ه1436

  كلية اآلداب ابلدمام رئيسة قسم االتصال وتقنية االعالم 10
 جامعة الدمام

 حىت اترخيه هـ 1436 / 12 /3

 
 خامسًا: املقررات اليت قام بتدريسها العضو:

 

 مرحلة البكالوريوس م
 مرحلة الدراسات العليا

 متهيدي دكتوراه متهيدي ماجستري

 ال يوجد جغرافية حوض اخلليج العريب 1

 جغرافية دول اخلليج العربية 2

 جغرافية آسيا 3

 جغرافية الكوارث الطبيعية 4

 مشكالت اجلفاف والتصحر 5

 اجلغرافيا البيئية 6

 جغرافية املوارد املائية 7
 جغرافية األخطار الطبيعية 8
 اجلغرافيا الطبيعية لألراضي اجلافة 9
 

 سادسا: األحباث العلمية اليت أشرف ويشرف عليها هيئة التدريس
 

 مازال اإلشراف مستمرا عليهاأحباث  أحباث أشرفت عليها وأجيزت من قبل جلنة املمتحنني

 أحباث دكتوراه أحباث املاجستري أحباث دكتوراه أحباث املاجستري

عنوان 
 البحث

اتريخ إجازة 
 البحث

عنوان 
 البحث

اتريخ إجازة 
 البحث

عنوان 
 البحث

اتريخ 
تسجيل 
الطالبة 
 للبحث

عنوان 
 البحث

 اتريخ تسجيل الطالبة للبحث

 ال يوجد
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  حمكمة:العلمية املنشورة يف جمالت ( األحباث 1) سابعًا:

 
 
 

 عنوان البحث
 

 
 موقف البحث

 جهة النشر 

 مشرتك ثنائي مفرد
اخلصائص الطبيعية واملورفومرتية للسباخ 
كلية   م،2013( يوليو 5( العدد )73اجمللد )   √ الداخلية شرقي اململكة العربية السعودية

 .جامعة القاهرة اآلداب،
الصلبة يف حاضرة  البلدية تالنفاايمواقع دفن 

والتقييم والتخطيط  )الواقعالدمام الكربى 
 اجلغرايف(

√   
رقم مشروع حبثي مدعوم من جامعة الدمام 

 م2014( 2014068)

اآلاثر السلبية للسياحة البيئية يف املنطقة 
  √  الشرقية ـــ اململكة العربية السعودية

جامعة ــ املؤمتر الدويل الثالث للدراسات البيئية 
 (18ـــ  16)الغردقة جنوب الوادي ـ 

 م2016أغسطس 
إنتاج ومجع ونقل ومشكالت النفاايت البلدية 
الصلبة حباضرة الدمام الكربى ابململكة العربية 
 السعودية )دراسة يف جغرافية البيئة احلضرية(

√   
لآلداب والعلوم  زعبد العزيجملة جامعة امللك 

 م(2017 /2 /19االنسانية )مقبول للنشر 

اإلمكاانت الطبيعية والتخطيط اجلغرايف الختيار 
مواقع بديلة ملدافن النفاايت البلدية الصلبة 

 حلاضرة الدمام الكربى ـ دراسة تطبيقية
√   

سلسلة " رسائل جغرافية " وحدة البحث 
والرتمجة ـ اجلمعية اجلغرافية الكويتية ـ جامعة 

 (م2017 /5 /22الكويت )مقبول للنشر 
 

 حمكمة:( اإلنتاج العلمي املقبول للنشر يف جمالت )ب 
 

 
 عنوان البحث

 موقف البحث
 جهة النشر

 مشرتك ثنائي مفرد
 ال يوجد 

 
 وتطويرها(العلمية املشاركة يف وضع املناهج  ،دكتوراه ماجستري،رسائل  )حتكيمالعلمي  ج( النشاط)

 
  اترخيه .. اخليشمل نوعه واملكان ... العلمي،بياانت عن النشاط  م
 هـ1436 /18/9 ابلرايض نعبد الرمححتكيم اخلطة املستحدثة لقسم اجلغرافيا جبامعة االمرية نورة بنت  1
 احملكمة:الكتب  اثمناً:

 مالحظات اتريخ النشر دار النشر مسمى الكتاب
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 ال يوجد
 

 :املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية اتسعًا:
 

 
 
اجلهة املنظمة للمؤمتر أو  الندوة أو عنوان املؤمتر م

 الندوة
 عنوان اجلهة

عنوان  نوع املشاركة
البحث الذي 

شارك به 
العضو يف 

 أو املؤمتر
 الندوة

حضور 
 فقط

 حضور
ومشاركة 

 ببحث

1 
 
 
 

 
الدحول والكهوف 

 ابململكة العربية السعودية

 
ابلتعاون مع  قسم اجلغرافيا

 اجلغرافية السعوديةاجلمعية 

 
 ابلدمام،كلية اآلداب للبنات 

 وجامعة امللك سعود

 
حضور 
 وحتضري 

 
 ـــــ

 
 ـــ

2  
اللقاء العلمي األول 
 ()نتاج الرواد العلمي

 

 
 عمادة البحث العلمي

 
 جامعة امللك فيصل

 
√ 

نبذة عن 
رسالة 
 الدكتوراه

التصحر يف 
حمافظة 
القطيف 
دراسة يف 
اجلغرافيا 
 البيئية 

3  
تدريس مادة نظم 

املعلومات اجلغرافية يف 
أقسام اجلغرافيا يف مرحلة 

 البكالوريوس

 
مع  اجلغرافيا، ابلتعاونقسم 

 اجلمعية اجلغرافية السعودية

 
كلية اآلداب جامعة امللك فيصل ـ  

وجامعة امللك  ابلدمام،للبنات 
 سعود

 
√ 

 
 ـــــ

 
 ـــ

4  
امللتقى الوطين الثالث 

جلغرافية لنظم املعلومات ا
 ابململكة العربية السعودية

 
اللجنة العليا ألنظمة 

املعلومات اجلغرافية ابملنطقة 
 الشرقية 

 
وزارة الداخلية، إمارة املنطقة 

 الشرقية

 
√ 

 
 ـــــ

 
 ـــ

جماالت البحث اجلغرايف  5
يف اململكة العربية 

السعودية من واقع خطة 
 التنمية التاسعة 

قسم اجلغرافيا ونظم 
 مات اجلغرافيةاملعلو 

 اإلدارة البيئية √ √ كلية اآلداب ابلدمام
يف اململكة 

العربية 
السعودية من 
واقع خطة 
التنمية 
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 التاسعة

لقاء البيئة والتنمية مبنطقة  6
 اخلليج العريب

كلية العلوم وجملة علوم 
 احلياة

 ـــــ ـــ √ جامعة الدمام

امللتقى اخلامس   7
للدراسات العليا والبحث 

يف النشر  )قضاايمي العل
 البحثية(والشراكات 

مكتب الدراسات العليا 
 )وحدةوالبحث العلمي 

كلية   /العلمي( البحث 
 اآلداب 

 ـــــ ـــ √ هـ 1437مجادي االخر  21ـ 18

 
  املشكلة:عضوية اللجان  عاشرًا:

 

 مهام اللجنة مسمى اللجنة م
 فرتة عمل اللجنة

 
 إىل اتريخ من اتريخ

 
1 

 
 يف جلنة اإلرشاد والتوجيه الطاليب للقسم عضوه

 
 اإلرشاد والتوجيه

 
 لعدة سنوات

 
 عضوه يف جلنة النشاط الالمنهجي للقسم 2

 
إقامة أنشطة ثقافية 

 اجتماعية و 
 لعدة سنوات

3  
  عضو جلنة التأديب والتحقيق ابلقسم

النظر يف حاالت الطالبات 
 األخالقية

 هـ1424 هـ1423

4  
 الدراسية للقسم إعداد اجلداول 

إعداد جداول دراسية 
 جلميع الفرق ابلقسم

 هـ1424 هـ1423

5 

 عضوه يف جلنة املعادالت للقسم

عمل معادالت ملواد 
الطالبات املنقوالت من 
جامعات أخرى داخل 

 اململكة

 هـ1429 هـ1426

التدقيق يف الفواتري  عضو اللجنة املالية ابلقسم 6
 الصادرة والواردة للقسم

 هـ1427 ـ ه1426

7  
 رئيسة جلنة محاية الكتاب اجلامعي على مستوى القسم

توعية الطالبات أبمهية 
التربع ابلكتب إىل مكتبة 
القسم لالستفادة منها  

 هـ1430 هـ 1429
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 كمراجع بدل إتالفها 
8  

 عضو جلنة مراجعة أسئلة االختبارات
مراجعة أسئلة اختبارات 

وإعداد  الفصلية،القسم 
و يوضح جدول لكل عض

فيه أهم االجيابيات 
والسلبيات املوجودة يف 

 ورقة األسئلة

 هـ1431 هـ5/11/1430

9  
 منسقة االعتماد األكادميي لربانمج اجلغرافيا

ختدم  املناطةمجيع املهام 
أحد معايري التقومي احملدد 
من فبل اهليئة الوطنية 

للتقومي واالعتماد 
وابلتحديد األكادميي 

ور الثاين اخلاص ابحمل املعيار
 جودة التعلم والتعليم 

 هـ1432 هـ2/2/1431

10  
 عضو يف اللجنة العلمية ابلقسم

حضور جملس القسم 
واملشاركة ابآلراء 

 واملقرتحات وتنفيذها 

 حىت اترخيه هـ1430
 

عضو يف جلنة مقابلة طالبات الدراسات العليا الراغبات يف  11
 اضرةالدراسة أو التعيني على وظيفة معيدة أو حم

 

إجراء مقابالت شخصية 
 لطالبات الدراسات العليا

 حىت اترخيه هـ1430

 والتعليم(التعلم  )جودةرئيسة للمحور الثاين للتقومي الذايت األويل  12
 على مستوى القسم

 

مجع األدلة على جودة 
التعلم والتعليم من اجل 
تعبئة استمارات التقومي 

 الذايت األويل

 هـ1431 هـ1430

للتقومي الذايت األويل إدارة ضمان اجلودة وحتسينها سة حملور رئي 13
 كليةعلى مستوى الاملؤسسي 

 

مجع األدلة من اجل تعبئة 
استمارات التقومي الذايت 

 األويل

 هـ1432 هـ1431

إعداد حقيبة للطالبات  املنتسبات للقسم مرشدة للطالبات 14
 املنتسبات

 هـ1433 هـ1432

حتضري وحترير جلسات   جلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافيةأمينة سر جملس قسم ا 15
 جملس القسم 

 هـ1435 هـ1433

التعلم والتعليم(  )جودةعضو يف احملور الثاين من حماور اجلودة  16
 على مستوى القسم

متابعة تنفيذ وتطوير 
 ممارسات احملور

 هـ1434 هـ1432

اضرات حسب عضو يف جلنة إعداد االحتياج من املعيدات واحمل 17
 اخلطة اخلمسية يف القسم

إعداد جداول رقمية 
توضح احتياج القسم من 

 حىت اترخيه هـ1433
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املعيدات واحملاضرات ملدة 
 مخس سنوات

إعداد تقارير املقررات  رئيسة حمور التعلم والتعليم ابلربانمج 18
متابعة  الربانمج،وتقرير 

ملفات املقرر ابلربانمج، 
اللجان  أداءمتابعة 

انمج، وضع العلمية ابلرب 
اخلطط التنفيذية للمشاريع 
املختصة بتطوير الربانمج، 
تفعيل الشراكات العلمية 

الرفع  ابلربانمج،
ابملقرتحات واملشاريع اليت 
تساهم يف تطوير أعضاء 

اهليئة التعليمية، إقامة 
الفعاليات وورش العمل 
املختصة جبودة التعلم 

 والتعليم.

 هـ1436 هـ1434

للمؤمتر  الطبيعية( )اجلغرافياو يف جلنة االشراف على أحباث عض 19
 العلمي اخلامس لطالب وطالبات التعليم العايل

توجيه الطالبات 
ومساعدهتم على اجناز 

 البحوث

 هـ1435 هـ1434

عضو جلنة إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لكلية اآلداب لألعوام من  20
 هـ1340 -1435

اعداد خطة اسرتاتيجية 
 ر السياق املؤسسيحملو 

 ه1435 -1434الفصل الدراسي الثاين 

عضو جلنة جائزة جامعة الدمام للتميز يف التدريس على مستوى   21
 هـ1435 -1434كلية اآلداب للعام اجلامعي 

تقييم الزمالء اثناء شرح 
 احملاضرة

 ه1435 -1434الفصل الدراسي الثاين 

 حىت اترخيه ه1436 حمكم برامج تعليمية  األكادمييماد عضو لدى اهليئة الوطنية للتقومي واالعت 22

تغطية الفعاليات االعالمية  رئيسة وحدة اإلعالم بكلية اآلداب  23
داخل الكلية وارساهلا إىل 

جملة أصداف اجلامعة 
وجملة عني االلكرتونية 

 التابعة لوزارة التعليم العايل

 حىت اترخيه ه1437

 العضو:هبا  األنشطة اليت قام عشر: احلادي
  الكلية:أنشطة العضو داخل  أواًل:

  والثقافية:( األنشطة الدعوية 1)
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 التاريخ عنوان احملاضرة نوع النشاط البيان
 هـ1431 /4 /11السبت  )ساعة األرض( محلة بيئية الثقافية:األنشطة 

 هـ1435 /23/1الثالاثء  جتربيت مع التدريس والتعليم ابلكليةلقاء وحدة التعلم 
 هـ1435/  4 / 11الثالاثء جتربيت مع التدريس وحدة التعلم والتعليم بقسم التاريخ ابلكلية

عرض جتارب للفائزين  األكادمييوكالة الكلية للجودة والتطوير واالعتماد 
جبائزة جامعة الدمام 
 للتميز يف التدريس

 هـ1435 /3/5الثالاثء 

 
  االجتماعية:)ب( األنشطة 

 
 مالحظات اتريخ النشاط نوع النشاط م
 األعداد واإلشراف والتنفيذ حلملة بيئية لطالبات املستوى السابع يف القسم 1

 ابلتشجري وإعداد لوحات فنية للمحافظة على البيئة( )تعىن 
  هـ1428

  هـ1430شهر ذو القعدة  املشاركة ابحلضور نشاط )اجلري لطالبات قسم اجلغرافيا( 2
 نشاط  زراعة شتالت مع الطالبات يف الفناء اخلارجي للكليةو  املشاركة ابحلضور 3

 كلييت مسؤولييت(  )محلة
  هـ1431 /1 /12يوم الثالاثء 

  هـ1431 /1 /19يوم الثالاثء  من طالبات الفرقة الرابعة والثالثة إىل شركة ارامكو السعودية مع عينةبرحلة املشاركة  4
فرع )ية إىل الرائسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة رحلة علملتنفيذ الاألعداد واإلشراف و  5

 (املنطقة الشرقية
 هـ1434 /12/6يوم االثنني 

 (يوم األرض) 
 

فرع )األعداد واإلشراف والتنفيذ لرحلة علمية إىل الرائسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة  6
 (املنطقة الشرقية

  هـ1435 /7 /2يوم اخلميس 

 الكلية:ارج أنشطة العضو خ اثنياً:
 ) أ ( األنشطة الدعوية والثقافية :

 مكان إقامة البيان
 التاريخ عنوان احملاضرة نوع النشاط النشاط

اجلامعي عمادة التطوير  الثقافية:األنشطة 
 الدمام جبامعة

إلقاء كلمة نيابة عن الفائزين  كتابة وإلقاء كلمة
والفائزات جبائزة جامعة الدمام 

 للتميز يف التدريس

 هـ1434 /2/12الثنني ا

لقاء وحدة التعلم  كلية العلوم ابلدمام
ابلكلية والتعليم 

 ()حماضرة

 هـ 1435 /16/2اخلميس  بصميت يف عامل التميز

اجلامعي عمادة التطوير 
 الدمام جبامعة

عرض جتارب للفائزين جبائزة جامعة  حماضرة 
 الدمام للتميز يف التدريس

 هـ1435 /3 /28األربعاء 
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 اجلوائز:

 هـ1431 -30عضو اهليئة التعليمية املتميز على مستوى القسم للعام اجلامعي ـ  7

 هـ( 1434-33جامعة الدمام للتميز يف التدريس )املركز األول على مستوى املسار األديب واإلنساين للعام اجلامعي  جائزة ـ1

 هـ( 1434 -33وى كلية اآلداب للعام اجلامعي جامعة الدمام للتميز يف التدريس )املركز األول على مست ـ جائزة2

 هـ 1429 - 28ية التعليمية للعام اجلامعي يف العملـ جائزة كلية اآلداب ألفضل توظيف للتقنية 3

 هـ1428 - 27مستوى الكلية للعام اجلامعي هدف تعليمي على  ـ أفضل4

 هـ1428ـ - 27اجلامعي  القسم للعاماهليئة التعليمية املتميز على مستوى  ـ عضو5

 هـ1430 -29ـ أفضل ملف مقرر على مستوى القسم للعام اجلامعي 6


