
جوائز منسوبات كلية التربية



جوائز البحث العلمي
حصول مركز أبحاث كلية التربية على

هـ1441جائزة المركز المتميز للعام 



جائزة 

2021 American Educational Research Association (AERA) - TICL 
SIG Outstanding International Research Collaboration Award

ذين للبحثين الحصة بنت علي العنقري . دحصلت عليها  
:شاركت فيهما بعنوان

“Challenges Implementing Qualitative Research Methods in a 
Study of Instructional Design Practice” (TechTrends, 2021)

“Core Judgements of Instructional Designers in Practice”
(Performance Improvement Quarterly, 2017; 17 citations)1
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جائزة 
GOGN Fred Mulder Award Joint Runner Up for Best Open 
Education Paper

A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 
pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis

وجائزة 
TOP 10 #Covid19 "Good Reads" by the National Institute for 
Digital Learning NIDL 

ي للتقرير البحثمها بنت محمد الفريح . دحصلت عليها 
:الذي شاركت فيه بعنوان



ي جائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحث
هـ1441الدورة الرابعة للعام  

فرع غزارة البحث العلمي، حصلت عليها 
د آمنة بنت محمد السحيباني.أ



ي جائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحث
هـ1441الدورة الرابعة للعام 

فرع جودة الكتاب، حصل عليها 
أحمد حمزة. دالمؤلف



لندن التميز البحثي من الملحقية الثقافية بجائزة 
م2017للعام 

عليهاحصلت 
يالغفيلبسمة بنت راشد . د



التميز األكاديمي من جامعة شمال جائزة 
م2011كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية للعام 

حصلت عليها 
ريم بنت عبدالوهاب العبدالوهاب. د



واإلداريةجوائز أعضاء الهيئة التعليمية 

حصلت عليها 
مشاعل بنت سلطان السلطان. أ

هـ1441جائزة الموظف المتميز على مستوى الجامعة للعام 



يا بريطان/ جامعة هال/ التوظيف للباحثين  جائزة 
م 2019للعام 

حصلت عليها 
صفية بنت صالح الدايل. د



خليفة التربوية فرع اإلعالم الجديد علىجائزة 
م2017مستوى الوطن العربي للعام 

عليهاحصلتا 
الشايعد حصة بنت محمد . أ

دالعييأفنان بنت عبدالرحمن . دو  



جائزة التميز في التعلم اإللكتروني الجامعي 
المقدمة من المركز الوطني للتعلم اإللكتروني 

م2012والتعليم عن بعد للعام 

حصلت عليها 
الجريويسهام بنت سلمان . د



دول التميز البحثي لمكتب التربية العربي لجائزة 
م2011الخليج في دورته السابعة للعام 

حصلت عليها 
الجوهرة بنت إبراهيم  الصقيه. د



مكتب التربية العربي لدول الخليج فيجائزة 
ام  دورته السابعة في مجال الدراسات والبحوث للع

م2011

عليهاحصلت 
تغريد بنت علي السديس. د



دول التميز البحثي لمكتب التربية العربي لجائزة 
م 2011الخليج في دورته السابعة للعام 

عليهاحصلت 
أمل بنت علي الموزان. د



جوائز الجمعيات العلمية

ة فوز الجمعية السعودية للطفل وجمعي
اإلرشاد النفسي بالمركز الثاني على 

هـ1441مستوى الجامعة للعام 



الوحداتجوائز وإنجازات 

بية فوز وحدة النشاط  بكلية التر
على جائزة التميز في تنفيذ 
خطة األنشطة الالمنهجية  

هـ1441للعام 

ز وجائزة المركز الثاني للتمي
في األنشطة الطالبية على

مستوى الجامعة  للعام 
هـ1440



شكراً لكم
Thank You


