
.د عبد الرمحن الطريري  أ 2018 علم والتعليم جبامعة امللك سعودالتمركز    –جائزة التميز يف التعلم والتعليم / الدورة الثانية  
 ؛ أ.د السيد أبو هاشم 

 

  د. هشام العسلي  2018 علم والتعليم جبامعة امللك سعودالتمركز    –جائزة التميز يف التعلم والتعليم / الدورة الثانية  
  أ.د أمحد الغرايبة   2018 علم والتعليم جبامعة امللك سعودالتمركز    –جائزة التميز يف التعلم والتعليم / الدورة الثانية  

  د. سامية بكري  2019 مركز التعلم والتعليم جبامعة امللك سعود –جائزة التميز يف التعلم والتعليم 
  أ.د خالد العتييب  2019 ) كلية الرتبية جبامعة امللك سعود( ISIجائزة التميز البحثي ألفضل حبث يف جملة 

البحثي   التميز  اقليمية  جائزة  امللك ألفضل حبث يف جمالت  جبامعة  الرتبية  ) كلية 
 سعود

  أ.د أمحد الغرايبة   2019

) كلية الرتبية جبامعة امللك  نشر يف جمالت إقليمية    ألفضل حبث    جائزة التميز البحثي
 سعود (

  أ.د حممد القضاة  2019

) كلية الرتبية جبامعة امللك    ISIجائزة التميز البحثي ألفضل حبث نشر يف جمالت  
 سعود(

  د. سليمان اجلمعة  2019

  أ.د حممد القضاة  2020 جائزة غزارة البحث العلمي ) كلية الرتبية جبامعة امللك سعود(  
  أ.د عبد الرمحن الطريري 2020 الرتبية جبامعة امللك سعود( جائزة املسرية العلمية املتميزة ) كلية

)  جائزة التميز البحثي     ISIجائزة أفضل ابحث يف العلوم اإلنسانية يف النشر يف  
 جبامعة امللك سعود(

  أ.د عادل عبد اجلبار   2019

  د. هيلة السليم   2020 جائزة نشر حبث من جملس الكلية )جملس كلية الرتبية ( 
Travel grant to take present a paper at IACCP   

conference in Costa Rica (1900 USD) IACCP 
  د. هيلة السليم  2020

  أ.د حممد القضاة  2020 معامل التأثري العريب- أرسيف –شهادة متيز ألكثر استشهادات  حبثية 
  أ.د السيد أبو هاشم  2020 معامل التأثري العريب-أرسيف  –شهادة متيز ألكثر استشهادات  حبثية 
  أ.د إمساعيل الربصان  2019 معامل التأثري العريب-أرسيف  –شهادة متيز ألكثر استشهادات  حبثية 

اجلامعة   برتتيب  واالرتقاء  مع ابحثني عرب  للمشاركة  متيز  البلقاء  شهادة  ) جامعة 
 التطبيقية( 

  أ.د حممد القضاة  2021

  د. علي الصبحيني   2021 جائزة التميز يف التعلم والتعليم  
Domestic Travel Award (DTA), Oral Presenting Kent 

State University, 
  د. بشرى الدوسري  2020

  أ.حممد اخلضر  2019 اللقاء السادس لطالب وطالبات جامعة امللك سعود / حمور العلوم اإلنسانية  جائزة 
  أ.حممد اخلضر  2019 جائزة جامعة امللك سعود للتميز العلمي / حمور التخصصات اإلنسانية واالجتماعية 

  أ.حممد اخلضر  2019 السعودية -جائزة املؤمتر الطاليب السادس مبحافظة جدة / وزارة التعليم 
  أ.حممد اخلضر  2020 سعودجائزة التميز البحثي لطلبة الكلية ومبتعثيها / كلية الرتبية جبامعة امللك 

  نوال الغامدي  .أ 2020 شهادة متيز  ألفضل رئيسة على مستوى الشراكة الطالبية جبامعة امللك سعود
  نوال الغامدي  .أ 2019 جائزة مؤمتر البحث العلمي الثاين جبدة  

  سلطان العنزي أ. 2020 جائزة املركز األول كأفضل معلم على مستوى اململكة / جائزة وزارة التعليم للتميز  



جائزة املركز األول جلائزة األمري عبد العزيز بن سعد للتميز واإلبداع / فئة املعلم 
 حائل -املتميز 

  أ.سلطان العنزي  2020

  أ.سلطان العنزي  2021 جائزة حممد بن زايد ألفضل معلم خليجي / االمارات 
  أ.سلطان العنزي  2020 جائزة املركز األول ألفضل حبث يف املؤمتر العاشر لتطوير التعليم العريب / القاهرة  

تصميم اسرتاتيجية تدريسية إبداعية من قبل اهليئة الدولية حلماية االبداع مع جائزة  
 تسجيل امللكية الفكرية هلا 

  سلطان العنزي أ. 2020

جائزة امللتقى الثاين عشر للطالب وطالبات جامعة امللك سعود للبحث واالبتكار )  
 جمال املوضوعات اهلادفة : الوعي الفكري(  

  أ.أمساء آمني  2022

 


