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 األنشطة التدريسية

  تدريس مقررات تكنولوجيا املعلومات ملرحلة الليسانس والدراسات العليا ▪

يتم تقييم الطالب باختبار نهاية الفصل الدراسي، وتكليفات أثناء الدراسة، واالختبارات  ▪

 الشفهية لبعض املقررات

استخدام أساليب العصف الذهين، واملناظرات، واألحباث العلمية، والدراسات التطبيقية باملكتبات، ويتم اتاحة  ▪

 املقررات العلمية يف الشكل االلكرتوني والورقي للطالب.،   

 ن مبكتبة امللك فهد الوطنية بالسعودية وهلما رقم إيداع. ان منشوراكتاب ▪

املواعيد املقررة هلا، وكذا تصحيح كراسات اإلجابة وشاركت يف رئاسة الكنرتول يتم تسليم االختبارات كاملة يف  ▪

 رصد وتداول

 يتم تسليم التوصيفات والتقارير واالستبانات لوحدة اجلودة بصفة مستمرة ، ورئيس جلنة مبعايري القسم ▪

      .( رسائل ماجستري، ومناقشة رسالة واحدة4اإلشراف املشرتك على ) ▪

 

 األنشطة البحثية

 2020 -2009( حبث علمي يف جمال التخصص 27نشر ) ▪

 2019 -2009( مشاركة حبثية يف مؤمترات 12) ▪

 2018إىل  2013( مشاركة إخراج كتب اجلامعة وأعمال املؤمترات 25) ▪

 م.2019وحتى عام  1995مدرب( منذ عام  –تنظيم  -اجتياز  -( دورة تدريبية )حضور 124)

 م. 2019وحتى عام 2008تنظيم( منذ عام  –( ورشة عمل )حضور 164)

 (،2019 -2002( مؤمترات علمية )حضور وتنظيم يف الفرتة من 163)

 م.2019وحتى  2014( ندوة علمية:  )حضور وتنظيم منذ عام 216)

 

 األنشطة اجلامعية واجملتمعية

من املؤلفني األكثر  %3)متويل مشروع حبثي، جائزة اجلامعة التشيجعية، أفضل حبث، أفضل ( جوائز  4) ▪

 2019 -2014استشهادا 

جلنة فيما خيص تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير )اجلودة، الكنرتول، البوابة ( 14املشاركة يف ) ▪

الدراسات الدولية، املكتبة الرقمية، جلنة تطوير التعليم اإللكرتونية، الئحة التعليم املفتوح، الئحة برنامج 

 )العالي

( وحدات خاصة )منسق الربامج التدريبية، منسق إعالمي للكلية، مدير مكتب املؤمترات، املشرف على 6إدارة ) ▪

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

البحوث، جلنة أنشطة الكلية، جلنة أنشطة (  جلان خمتلفة )مشروع تعميق العمل احلر، جلنة دعم 7املشاركة يف ) ▪

 قطاع الدراسات العليا باجلامعة، جلنة تقييم أنشطة أعضاء هيئة التدريس، جلنة املؤمترات

 ( فعالية خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة73املشاركة يف ) & جملة علمية وجملس واحتاد  19عضو جلان حتكيم ب

 


