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اتريخ بداية التدريس 
 اجلامعي

 أستاذ مساعد الرتبة العلمية  1410
 

 املؤهالت العلمية 
احلصول اتريخ  اسم اجلامعة املاحنة الدولة  التخصص الدرجـة

 عليها
  عنوان الرسالة

 الدكتوراه
جامعة اإلمام حممد بن  السعودية النفس علم

 سعود اإلسالمية
دراسة مقارنة لبعض املتغريات الشخصية و  هـ1429

اعية لدى ضعيفات السمع املعرفية و االجتم
املدموجات و غري املدموجات يف مدينة 
 الرايض مع وضع تصور مقرتح للدمج

التوافق املهين ملعلمي و معلمات الرتبية  هـ1417 جامعة امللك سعود السعودية علم نفس املاجستري
 اخلاصة و عالقته ببعض مسات الشخصية

 البكالوريوس
تربية خاصة, 
 إعاقة مسعية

  جامعة امللك سعود يةالسعود

 هـ1409-1408

  خلربات الوظيفية ا
 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 

 هـ1410 قسم الرتبية اخلاصة/كلية الرتبية جامعة امللك سعود معيد

 هـ1417 قسم الرتبية اخلاصة/كلية الرتبية جامعة امللك سعود حماضر

 هـ 1429 ة جامعة امللك سعودقسم الرتبية اخلاصة/كلية الرتبي أستاذ مساعد

 



 

 

 لمقررات ية لخربات التدريس
 اسم اجلامعة / الكلية  املقررات اليت مت تدريسها م
 جامعة امللك سعود مقدمة يف الرتبية اخلاصة 1
 جامعة امللك سعود مبادئ تربية غري العاديني 2
 جامعة امللك سعود التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة 3
 جامعة امللك سعود ابت النطق والكالماضطرا 4
 جامعة امللك سعود مدخل إىل اإلعاقة السمعية 5
 جامعة امللك سعود طرق التواصل الشفهي 6
 جامعة امللك سعود طرق التواصل اليدوي والكلي 7
 جامعة امللك سعود التدريب امليداين يف جمال اإلعاقة السمعية 8
 حممد بن سعود االسالمية جامعة االمام علم نفس تربوي  9

 جامعة امللك سعود النطق والسمع(-بدائل وسائل االتصال )كلية العلوم الطبية التطبيقية 10
 جامعة امللك سعود دراسات واابث يف جمال اإلعاقة السمعية )ماجستري(  11

 املناصب العلمية واالدارية خربات 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
قسم الرتبية اخلاصة/كلية الرتبية  بية اخلاصةمنسقة قسم الرت  1

 جامعة امللك سعود
 هـ1417

 1421-1418 جامعة امللك سعود منسقة كلية الرتبية 2

جامعة امللك  منسقة القاعات الدراسية لكلية الرتبية  3
 سعود

 هـ1418

جامعة امللك  مستشارة عمادة القبول والتسجيل  4
 سعود

-ه1430
1432 

 راسات اجلامعية للطالبات للشؤونز الدوكيلة مرك 5
 ألكادمييةا

جامعة امللك 
 سعود

1431-
 هـ1435

 الدراسات مركزيف  األكادميي اإلرشادرئيسة جملس  6
برقم  اإلنسانية الكليات – للبنات اجلامعية

 هـ(29/12/1431( واتريخ )3352123/13/3)

 
 

 جامعة امللك سعود

  هـ 1431

راسات اجلامعية  مركز الدعميدة يفمكلفة أبعمال ال 7
واتريخ (324457/13/3)للبنات بقرار رقم

أايم ,اعتباراً من 5هـ( ملدة 24/11/1431)
 ه 4/12/1431هـ  و حىت اتريخ 29/11/1431

جامعة امللك 
 سعود

 
1431-
 هـ 1432

مركز  -مساعدة وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات  8
األقسام اإلنسانية  - الدراسات اجلامعية

 هـ(8/5/1433( واتريخ )151562/20/2)

جامعة امللك 
 سعود

 
 

 هـ 1433
 عميدة يف مركز الدراسات اجلامعيةمكلفة أبعمال ال 9

للبنات اعتباراً 
 (13/9/1435هـ(وحىت)13/8/1435من)

جامعة امللك 
 سعود

 هـ1435

 



 

 

 اإلنتاج العلمي واملؤلفات 
 نوع االنتاج  العنوان م

،  بحث علمي ، كتاب)

 ( ملأوراق ع

 سنة النشر  اسم المجلة

1  Bahatheg, R. & Turkstani, M 

(2013).   Hearing impaired children and 

technology devices: Social interaction 

for children from low-income families. 

Making Sense of Play, (July 2013, 

Oxford: United Kingdom). 

Conference 

Research 
Conference 2013 

2   

-Bahatheg, R & Turkstani, M (2014). 

Citizenship in a sample of kindergarten 

children and their peers listeners 

hearing impaired in the city of Riyadh 

"A comparative study " Conference 

International Symposium on Education 

and Psychology - Fall Session-Meiji 

University, Tokyo, JAPAN. 

Conference 

Research 
Conference 2014 

( أثــــــــــر اســــــــــتخدام 2015ابحــــــــــاذق, رجــــــــــا  و تركســــــــــتاين, مــــــــــر . ) - 3
التكنولوجيـــا علـــم مفهـــوم الـــاات عنـــد االطفـــال يف مرحلـــة مـــا قبـــل 
املدرسة: دراسة جتريبيـة علـم ضـعال السـمع و العـاديني. )اجلمعيـة 

 (2السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت(. )

 2015 رسالة الرتبية وعلم النفس  حبث منشور

4 Turkstani, M& Bahatheg, R(2015) 

Citizenship among a Sample of Hearing 

and Hearing Impaired Kindergarten's 

Children in Al – Riyadh –Saudi Arabia 

"Comparative Study". EDUCATION 

".  حبث حتت النشر
EDUCATION 

2015 

 مهــارات علــم لكرتونيــةاال األلعــا  أثــر تركســتاين, مــر  )حتــت النشــر( . 5
 مرحلـة يف السـمع ضـعال األطفـال مـن عينـة لدى املشكالت حل
  (.جتريبية دراسة) املدرسة قبل ما

جملة الدراسات الرتبوية  حبث مقبول للنشر
جامعة  –والنفسية 

 السلطان قابوس

- 

 
 الرسائل العلمية املشاركة يف 

 (   مناقشة شرف مساعد، م نوع املشاركة )إشراف ، الرسائل العلمية عنوان  م
  اليوجد 1
2   
3   
4   

 التقدير وشهادات ، البحثية واملنح ، العلمية اجلوائز
 م

 املناسبة نوع اجلائزة
اتريخ احلصول 

 مصدرها عليها



 

 

 امللك سعودجامعة  هـ1409 الطالبة املثالية وسام 1
املسامهة يف حفل خترج طالبات الدفعة اخلامسة  شهادة شكر  2

 واألربعني
 جامعة امللك سعود -عميدة مركز الدراسات اجلامعية للبنات 

 جامعة امللك سعود-رئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية هـ1429-1428 للمسامهة يف جلنة جداول القسم  3
للمسامهة يف تنظيم امللتقم األول ملشاريع التخرج  شهادة شكر 4

 رتبية اخلاصةلطالبات الدراسات العليا بقسم ال
 جامعة امللك سعود –مركز البحوث  – وكيلة قسم الرتبية اخلاصة هـ1430

 املركز الوطين للقياس و التقو  يف التعليم العايل هـ1430 املسامهة يف تنظيم سري اختبارات القبول للطالبات شهادة شكر  5
إجناز مهام و متطلبات جلان اجلودة و االعتماد  شهادة شكر 6

 ادميياألك
 جامعة امللك سعود-وكيلة كلية الرتبية ه1430-1431

املشاركة الفعالة يف ورشة عمل)واع املشكالت  شهادة شكر 7
 السلوكية لطالبات جامعة امللك سعود(

 جامعة امللك سعود-جلنة دراسة و متابعة أوضاع الطالبة اجلامعية ه1432

عتماد املسامهة الفعالة يف احلصول علم اال شهادة شكر 8
األكادميي من الكرز الدويل لضمان اجلودة يف 

 (CQAIEالتعليم )

 جامعة امللك سعود -عميد كلية الرتبية ه1432

املسامهة يف حبث الكونت فريون لتشخيص الدرن  شهادة شكر 
 يف مستشفم امللك خالد اجلامعي

 رئيس وحدة الكلم يف مستشفم امللك خالد اجلامعي  ه1432-1433

رئيسة جلنة إعداد الدليل اإلرشادي لوكيالت  رشهادة شك 
 األقسام

 وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات هـ1435

 جامعة امللك سعود -عميدة مركز الدراسات اجلامعية للبنات ه1435 تقرير اجنازات وكالة الشؤون األكادميية شهادة شكر 

 حملاضرات والدورات وورش العمل  التنمية املهنية )احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات وا
 م

 املكان التاريخ مؤمتر/ندوة/ ورشة العنوان
اجلهة 
 املنظمة

1 

 م1999-هـ1420 ندوة  الصرع حقيقته وعالجه ومعايشته

مستشفم امللك فيصل 
 التخصصي

مستشفم 
امللك فيصل 
التخصصي 

ومركز 
 األحباث
ومركز 

معلومات 
ومساندة 

 الصرع
2 

التعليم والتأهيل املهين  االجتاهات املعاصرة يف
 م2000 -هـ1420 ندوة للمعوقني مسعيا

-مركز االمري سلمان
 السفارات

وزارة املعارل 
األمانة العامة 

للرتبية 
 اخلاصة

 سعود امللك جامعة وكالة هـ23/10/1428 عمل  ورشة البحث يف قواعد املعلومات اإللكرتونية   3
 واملتابعة للتطوير

جامعة امللك 
 سعود

وكالة جامعة امللك سعود   هـ 25/10/1428 ورشة عمل مدخل للتعليم االلكرتوين 4
 للتطوير واملتابعة

جامعة امللك 
 سعود



 

 

    هـ23/11/1428  التقو  املؤسسي 5
وكالة اجلامعة للدراسات 

 والتطوير واملتابعة
جامعة امللك 

 سعود
املراجعة التطويرية والتقو  اخلارجي  6

د: خطوات يف جلامعة امللك سعو 
 طريق االعتماد

 

 هـ21/10/1429 

جامعة امللك  عمادة اجلودة
 سعود

الدورة التأسيسية ألعضا  هيئة  7
 التدريس اجلدد

 
 هـ15/10/1429-13 دورة

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

 هـ22/10/1429  ضمان اجلودة واالعتماد 8
جامعة امللك  قسم الرتبية اخلاصة

 سعود
 هـ21/10/1429 دورة طوات حنو التغيري الاايتخ 9

مشروع بن  مركز البابطني
 ابز اخلريي

مستوايت مبا  5دورات لغة اجنليزية  10
 (2005) دورة ( ساعة يف 410يعادل )

معهد األفاق  
 اجلديدة

 دورة دورة تدريبية عن النظام األكادميي  11
م إىل 30/12/2007
8/1/2008 

جامعة امللك  
 سعود

 2008  الرخصة الدولية لقيادة احلاسب  12
جامعة امللك  

 سعود
13 

تطوير املهارات االجتماعية ألطفال 
 فرط احلركة وتشتت االنتباه

 (2008) ورشة عمل

جمموعة دعم  
اضطرا  
 -فرط احلركة
مستشفم 
 التخصصي

مهارات التفكري املرن, ملدة يوم  14
 واحد 

 هـ26/10/1429 دورة
مشروع ابن  

 رييابز اخل

15 
 دورة مهارات إدارة الوقت

  هـ28-29/12/1429
-25املوافق 
 م26/12/2008

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

يف عامل متجدد  أدا  األستاذ اجلامعي 16
 بتاريخ 

 
هـ املوافق 2-3/1/1430

 م30-31/12/2008

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

ليات اإلحصائية جتهيز البياانت للعم 17
  SPSS ابستخدام 

هـ املوافق 7-9/1/1430 
 م4-6/1/2009

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

االختبارات اإلحصائية البارامرتية  18
 , spssوالالابرمرتية ابستخدام 

 -هـ 20-22/1/1430 
 م17-19/1/2009

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود



 

 

التقدميية يف التعلم  تصميم العروض 19
 هـ28/1/1430-27 دورة االلكرتوين 

املركز الوطين للتعلم 
االلكرتوين والتعليم عن 

 بعد

وزارة التعليم 
 العايل

مقاربة نظامية لربامج التوظيف,  20
منوذج يراعي احلساسيات الثقافية 

 للمعاقني 
 ورشة عمل

هـ املوافق 27/3/1430
 م24/3/2009

 ضمن فعاليات املؤمتر
الدويل الثالث لإلعاقة 

 والتأهيل

 

تقييم مهارات لغة اإلشارة من خالل  21
 ورشة عمل  slpiاملقابلة 

هـ املوافق 28/3/1430
 م25/3/2009

فعاليات املؤمتر الدويل 
الثالث لإلعاقة والتأهيل, 

 الرايض

 

استخدام اللغة اليدوية البصرية  22
ملساعدة األطفال الصم وضعال 

اللغة اإلجنليزية أو  السمع يف إتقان
 أي لغة أخرى 

 

 ورشة عمل
هـ املوافق 29/3/1430
 م26/3/2009

ضمن فعاليات املؤمتر 
الدويل الثالث لإلعاقة 

 والتأهيل, الرايض

 

 استخدام التقنية يف التدريس اجلامعي 23

 
 دورة

هـ 24-26/4/1430
-20املوافق
 م22/4/2009

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

املؤمتر الدويل الثالث لإلعاقة والتأهيل  24
 "البحث العلمي يف جمال اإلعاقة" 

 مؤمتر
هـ 25-29/4/1430

-22املوافق 
 م26/3/2009

  الرايض

 هـ18/5/1430 دورة حتديد الشخصية من خالل الرسم 25
مركز مطمئنة  مركز مطمئنة الطيب

 الطيب
26 

 دورة ختطيط التدريس الفعال
هـ 29/5-1/6/1430
-24ملوافق ا

 م25/5/2009

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

اجلودة وتطبيقاهتا يف مؤسسات  27
 التعليم العايل

هـ املوافق              2/6/1430-1 ورشة عمل
 م25-26/5/2009

جامعة امللك  عمادة اجلودة
 سعود

هـ املوافق 7/6/1430-6 دورة بنا  االختبارات التحصيلية  28
 م30-31/5/2009

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

29 
 هـ16/6/1430 دورة اجلودة يف التعلم االلكرتوين

املركز الوطين للتعليم 
االلكرتوين والتعليم عن 

 بعد

وزارة التعليم 
 العايل

كيف تنشر حبثا علميا يف جملة  30
   ISRعلمية ضمن كشال 

 
 ورشة عمل

هـ املوافق 1431حمرم  3
 م 2009ير ينا 20

جامعة امللك  عمادة البحث العلمي
 سعود

حضور  اليوم العاملي لإلعاقة  31
هـ املوافق 1431حمرم  3

 م 2009يناير  20
مركز االحتياجات 

 اخلاصة
جامعة امللك 

 سعود



 

 

 فعاليات 

رؤسا  أقسام الدراسات ملتقم  32
اإلسالمية ابجلامعات السعودية 
 بعنوان )حتقيق اجلودة والتميز يف
تدريس املتطلبات اجلامعية من 

  مقررات الثقافة اإلسالمية(

 ملتقم
هـ املوافق 12/1/1431
 م29/12/2009

قسم  –كلية الرتبية 
 الثقافة اإلسالمية

جامعة امللك 
 سعود

آلية االستفادة من نتائج التسجيل التجرييب  33
 هـ1431-1-17 ورشة عمل للكليات اإلنسانية

 الدراسات مركزيف 
 – للبنات ةاجلامعي

 اإلنسانية الكليات

جامعة امللك 
 سعود

آلية إقرار الربامج واخلطط الدراسية  34
 "جتار  حملية ودولية"

 
هـ 19/1/1431-18 ورشة عمل

 م5/1/2010-4املوافق 

وكالة اجلامعة للشؤون 
 التعليمية واألكادميية

جامعة امللك 
 سعود

آلية االستفادة من نتائج التسجيل  35
 للكليات العلميةالتجرييب 

 

 هـ 1431-1-19 ورشة عمل

مركز الكليات العلمية 
 والطبية يف امللز

جامعة امللك 
 سعود

حضور اللقا  السنوي اخلامس عشر  36
للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية 
والنفسية )جسنت( بعنوان تطوير 
 التعليم: رؤى ومناذج ومتطلبات.

 

 لقا 
هــــــــــــــ 1431حمـــــــــــــرم19-20

اير ينــــــــــــــــــــــــ 6-5املوافــــــــــــــــــــــــق 
 م2010

جلمعية ا مركز امللك فهد الثقايف 
السعودية 
للعلوم 
الرتبوية 
والنفسية 
 )جسنت(

تقرير املقرر يف ضو  متطلبات اجلودة  37
 واالعتماد األكادميي

 هـ27/1/1429 ورشة عمل
قسم  –كلية الرتبية 

 الرتبية اخلاصة
جامعة امللك 

 سعود

أدوات وتطبيقات بنا   38
 االختبارات 

 
 عملورشة 

هـــــــــــــــــــــــــ 26-27/1/1431
ينـــــــــــــــاير  13-12املوافـــــــــــــــق 
 م 2010

املركز الوطين للتعلم 
االلكرتوين والتعليم عن 

 بعد

وزارة التعليم 
 العايل

حل املشكالت واختاذ  39
 القرارات 

 
هـــــ املوافـــــق 3/2/1431-1 ورشة عمل

 م16-18/1/2010

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

40 

هـــــــــــــــ املوافــــــــــــــق 9/2/1431 حماضرة  –ا""كيف تؤلف كتااب جامعي
 م24/1/2010

مركز الدراسات اجلامعية 
 للطالبات 

عمادة 
البحث 
العلمي 

جامعة امللك 
 سعود

وزارة التعليم املركز الوطين للتعلم هـــــ املوافـــــق 248/4/1431 ورشة عملالتقنيات احلديثة يف  41



 

 

االلكرتوين والتعليم عن  م 2010مارس  التعليم 
 بعد

 العايل

42 

املوافـــق  هــــ1431\4\ 18 دورة املهارات الكتابية للمؤلفني والباحثني 
 م2010أبريل  3

مركز البحوث مبركز 
الدراسات اجلامعية 

 األقسام –للبنات 
 اإلنسانية

جامعة امللك 
 سعود

43 

دمج مهارات التفكري يف املقرر   
 الدراسي

 ورشة عمل
 هــــــــــــــــــ1431\4\27-29

-12املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م2010\4\14

جامعة امللك  تطوير املهاراتعمادة 
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

الندوة األوىل يف تطبيقات تقنية    44
املعلومات واالتصال يف التعليم 

 والتدريب 
 حضور فعاليات

ربيــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــاين  27-29
 14-12هــــ املوافـــق 1431
 م2010ابريل 

قسم  –كلية الرتبية 
 تقنيات التعليم

جامعة امللك 
 سعود

45 

دورة تدريبية يف نظام البطاقات 
 الاكية للطالبات ابلبصمة االلكرتونية 

 هـ5/1429/ 13-6 دورة

املركز الوطين للقياس 
وزارة التعليم -والتقو 

 العايل

شركة املعامل 
الدولية 

للتقنية واملركز 
الوطين 
للقياس 
 والتقو 

46 
رئيسات جلان مراكز اختبارات 

  القدرات
هـــــ املوافـــــق 9/6/1431-8 ورشة عمل

 م2010مايو  22-23

املركز الوطين  وحدة العمليات
للقياس 
والتقو  يف 
 التعليم العايل

47 
  OBEالتعليم القائم علم النواتج  

 
هــــــــــــــــــ 1431\6\20-19 ورشة عمل

 م2010\5\4-3املوافق 

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية 
ابلتعاون مع وكالة 
 ودةاجلامعة للتطوير واجل

جامعة امللك 
 سعود

48 
 ورشة عمل أنشطة عملية يف التعلم االلكرتوين 

هــــــــــ املوافـــــــــق 23/6/1431
 م 2010يونيه 6

املركز الوطين للتعلم 
االلكرتوين والتعليم عن 

 بعد

وزارة التعليم 
 العايل

 احلركة عند بفرطالغاا  وعالقته    49
  االطفال

 
 هـ1431\11\11 حماضرة

الرتبية قسم –كلية الرتبية 
 اخلاصة

جامعة امللك 
 سعود

برامج جامعة امللك سعود األكادميية  50
   وحتقيق متطلبات اجلهات املستفيدة 

 

 - ه1431\11\25 ورشة عمل
 م2010\11\2املوافق 

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية 
ابلتعاون مع عمادة 
 تطوير املهارات

جامعة امللك 
 سعود

جامعــة امللــك وكالــة اجلامعــة للدراســات هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1431\10\25 ورشة عمللوكالــــــة  االســــــرتاتيجيةابعــــــي للخطــــــة التحليــــــل الر  51



 

 

 سعود العليا والبحث العلمي م2010\10\4املوافق  اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  
للخطــة  SWOTاملشـاركة يف التحليـل الرابعـي  52

 االسرتاتيجية
 ه1431\11\ 19 ورشة عمل

الدراســات اجلامعيــة مركــز 
القيـــــــــادات  - للطالبـــــــــات
 واإلدارية األكادميية

جامعــة امللــك 
 سعود

 ملتقم البحث العلمي والنشر 53

 
هـــــــــــ املوافــــــــــق 1432\1\6 ملتقم

 م2010ديسمرب  12

مركــز الدراســات اجلامعيــة 
األقســــــــــــــــــــام –للبنــــــــــــــــــــات 
 اإلنسانية

جامعــة امللــك 
 سعود

ة واقــع املشــكالت الســـلوكية لــدى طالبــات جامعـــ 54
الطالبـة  أوضـاعجلنـة دراسـة ومتابعـة )امللـك سـعود 

  (اجلامعية
 ورشة عمل

ـ املوافـــــــق  ه1432\1\7
 م2010\12\13

وكالـــــــة اجلامعـــــــة للشـــــــؤون 
 اإلدارية

جامعــة امللــك 
 سعود

امللتقم األول للجمعيات العلمية يف جامعة امللك  55
 ملتقم سعود واملعرض املصاحب له

-10صـــــــفر املوافـــــــق  6-7
 2011يناير  11

مركــز الدراســات اجلامعيــة 
 للطالبات

جامعــة امللــك 
 سعود

اإلدارة االسرتاتيجية ابستخدام   56
 البطاقات املتوازنة لألدا  

 
 هـ1432\2\28 

 مركـــــز –عمـــــادة التطـــــوير 
 اجلامعيــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــات

ـــــــــــــــات  الكليـــــــــــــــات – للبن
   اإلنسانية

جامعــة امللــك 
 سعود

تطوير أقسام الرتبية اخلاصة جبامعات  57
اخلاصة جبامعة لكة : قسم الرتبية املم

 امللك سعود أمنوذج
 
 
 

 
هــــــــــــــــــ  1432\3\25-27

-2\28املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م2011\3\2

جامعــة امللــك  كلية الرتبية
 سعود

58 
 تطوير أعمال مراكز البحوث 

 
هــــــ املوافــــــق 1432\3\18 

 م 2011فرباير  21

 –عمــادة البحــث العلمــي
 اجلامعيــة الدراســات مركــز

ـــــــــــــــات  الكليـــــــــــــــات – للبن
 سانيةاإلن

جامعــة امللــك 
 سعود

59 

 قيم اجلامعة   

 
1هــــــاملوافق1432\3\26 ورشة عمل

\3\2011. 

جامعــة امللــك  عمادة التطوير
ضمن -سعود

فعاليــــــــــــــــــــــــــات 
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــبوع 
التطـــــــــــــــــــــــــــــــوير 
واجلــــــــــــــــــــــــــــــودة 

 ابجلامعة
–األسبا   –املفهوم  -االبتزاز   60

 العالج  
 

 ندوة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1432\4\2-3

 م2011\3\8-7املوافق 

قســــــــــم  –كليــــــــــة الرتبيــــــــــة 
 الثقافة اإلسالمية

جامعــة امللــك 
 سعود

رؤية مستقبلية للحد من البطالة  61
 خلرجيات اجلامعات السعودية

 
 ندوة

9-
هـــــــــــــــاملوافق       1432\4\10
 م  2011مارس 15 -14

 –عمادة البحث العلمي 
مركـــــــــز حبــــــــــوث األقســــــــــام 
اإلنسانية مبركز الدراسات 

 اجلامعية للبنات

جامعــــــــــــــــــــــــة   
 امللك سعود



 

 

62 

االســـــرتاتيجية للتعلـــــيم والـــــتعلم يف جامعـــــة اخلطـــــة 
 امللك سعود

املشـــاركة يف حلقـــة نقـــا  
 يف ورشة عمل

هــــــ املوافــــــق 1432\4\23
 م2011مارس \28

وكالـــــــة اجلامعـــــــة للشـــــــؤون 
األكادمييـــــة ابلتعـــــاون مـــــع 
وكالـــــــة اجلامعـــــــة للتطـــــــوير 

تنظـــيم عمـــادة  –واجلـــودة 
 تطوير املهارات

جامعــة امللــك 
 سعود

 وطن(  مهرجان )أحبك اي 63
 

مركــز الدراســات اجلامعيــة  ه29/4/1432 املشاركة يف فعالية
 للبنات

جامعــة امللــك 
 سعود

64 

دور وكيالت األقسام يف النهوض 
 ابلعملية التعليمية

 

املشـــــــــــــــــاركة يف التنظـــــــــــــــــيم 
واإلشـــــــرال علـــــــم ورشـــــــة 

 عمل

ه ـ املوافـــــــق 1432\6\1
4\5\2011 

وكالة اجلامعة للشؤون 
 األكادميية والتعليمية

 مركز
 الدراسات
 اجلامعية
 – للبنات

 الكليات
 اإلنسانية

برامج الدراسات البينية للمرحلة    65
 اجلامعية 

 
 ورشة عمل

هــــــ املوافــــــق 21-6-1432
 م24-5-2011

وكالة اجلامعة للشؤون 
 التعليمية واألكادميية

جامعة امللك 
 سعود

تقو  عضو هيئة التدريس للطالب  66
ريس  وتقو  الطالب لعضو هيئة التد

 ) الرأي والرأي اآلخر(.

 

هــــــــــ املوافـــــــــق 26/6/1432 ندوة
 م29/5/2011

 مركز -عمادة اجلودة
 اجلامعية الدراسات
 الكليات – للبنات

 اإلنسانية

جامعة امللك 
 سعود

 شركا  التميز يف التعلم والتعليم    67
 ورشة عمل 

هــــــاملوافق 1432\11\19
 م2011\10\17

وكالة اجلامعة للشؤون 
 ة واألكادمييةالتعليمي

مركز التميز 
يف التعلم 
 والتعليم

68 
دمج تقنية املعلومات واالتصال   

 يف التدريس اجلامعي 

 

 دورة
هـــــــــــــــــــــــــــــــ 1433\1\2-4.

 م2011\29-27املوافق 

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 -واجلودة

الندوة األوىل من سلسلة ندوات  69
 لية اللغات والرتمجةك–اليوم الواحد

 
 ندوة

هـــــــــــ املوافــــــــــق 1433\2\1
 م2-2011\12\26

مركز حبوث أقسام 
 -الدراسات اإلنسانية 
 عمادة البحث العلمي

جامعة امللك 
 سعود

مشاركة املرأة يف عضوية جملس  70
الشورى واجملالس البلدية يف ضو  
 قرارات خادم احلرمني الشريفني 

 

 ندوة
هــــــ املوافـــــق 1433صـــــفر  3

ديســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرب  27-28
 م2011

قسم  –كلية اآلدا 
 -الدراسات االجتماعية 
مركز الدراسات 
 االجتماعية

جامعة امللك 
 سعود

71 Task Stream دورة 
هـــــــــــــــــــــــــ 12-14/4/1433

 م 7/3/2012-5املوافق 
جامعة امللك  كلية الرتبية

 سعود
االشرال العلمي علم طال   72

 دورة الدراسات العليا 
هــــــــــــــــــ 1433\4\13-14

 م2012\3\7-6املوافق 

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 



 

 

اجلامعة  
للتطوير 
 واجلودة

73 

 دورة بيئة التعلم اآلمنة واملرحية
هــــــ املوافــــــق 1433\4\17
 م2012\3\10

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات( 
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

74 

 اجعة أداة لتعلم افضلالتغاية الر 
 

 دورة
هــــــ املوافــــــق 1433\4\18
 م2012\3\11

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

االعتبارات العلمية الالزمة قبل    75
   isiالنشر يف جمالت 

 
 ورشة عمل

هــــــ املوافــــــق 1433\5\18
 م2012\4\10

جامعة امللك  عمادة البحث العلمي
 سعود

76 
اللقا  العلمي لكلية اآلدا  بعنوان 

 )املرأة بني الواقع والنص( 
 

 لقا 
هــــــ املوافــــــق 1433\4\26
 م2012\3\19

مركز الدراسات 
االقسام  -اجلامعية
مركز حبوث  –االنسانية 

اقسام الدراسات 
 االنسانية

جامعة امللك 
 سعود

77 

 تطوير ملف التدريس 
 دورة 

هــــــ املوافــــــق 1433\5\19
 م2012\4\11

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

78 

 دورة كفاايت التدريس االحرتايف 
هــــــ املوافــــــق 1433\5\23
 م2012\4\15

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

79 
التدريس القائم علم التخصص 

 والبحوث الرتبوية 
 

 دورة
هـــــــــــ املوافــــــــــق 1433\6\1

 م2012\4\22

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

80 

 دورة دعم تعلم الطال    
هــــــ املوافــــــق 1433\6\25
 م2012\5\16

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة



 

 

اإللكرتونية يف  رخصة الدورة التوعوية 81
 أمن املعلومات )سامل( 

 دورة
ه املوافــــــــــــــــــــــــــق 4/8/1433

 م 24/6/2012
عمادة التعامالت 

 اإللكرتونية و االتصاالت
جامعة امللك 

 سعود
الواقع والطموح )  –هيكلة الكليات  82

College Restructuring 
Symposium-Reality 

and Ambition)  

 ندوة
هـــــــــ 1433\11\21-22

-7املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م2012\10\8

وكالة اجلامعة للشؤون 
التعليمية واألكادميية 
ابلتعاون مع وكالة 

 اجلامعة للتطوير واجلودة

جامعة امللك 
 سعود

83 
اللقا  العلمي لكلية احلقوق والعلوم 
السياسية )القانون وقضااي اجملتمع 

 بني النظرية والتطبيق( 
 لقا 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1433\12\27
 م2012\11\12املوافق 

 مركز الدراسات
االقسام  -اجلامعية
مركز حبوث  -االنسانية

اقسام الدراسات 
 االنسانية

جامعة امللك 
 سعود

84 

 دورة نظرايت التعلم 
هــــــ املوافــــــق 1434\1\12
 م2012\11\26

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
سعود وكالة 
اجلامعة 
للتطوير 
 واجلودة

اللقا  العلمي لكلية الرتبية )التعليم  85
احلادي و العشرين: الواقع يف القون 
 املأمول( 

 

 لقا 
ه املوافـــــــــــــــــق 12/1/1434
 م 26/11/2012

 الدراسات مركز
 االقسام -اجلامعية
 حبوث مركز -االنسانية
 الدراسات اقسام

 االنسانية

جامعة امللك 
 سعود

 لتحسني الكوالج استخدام)  86
 من وأبنائهم الوالدين بني التواصل
 نفعاليةواال السلوكية املشكالت ذوي

  لإلعاقة العاملي اليوم–( واالجتماعية

 هـ1434-1-27 عمل ورشة

مركز الدراسات اجلامعية 
 للطالبات

 اجلمعية
 السعودية
 للرتبية
)  اخلاصة
 .( جسرت

تصميم )  87
الوسائل 
التعليمية 
لاوي 

االحتياجا
ت 

( اخلاصة
 اليوم –

 العاملي
 لإلعاقة

 

 1434\1\27 عمل ورشة

معية مركز الدراسات اجلا
 للطالبات

 اجلمعية
 السعودية
 للرتبية
)  اخلاصة
 .( جسرت

اجلمعية السعودية للرتبية اخلاص )  88
جسرت( مبناسبة اليوم العاملي لإلعاقة 

  2012ديسمرب  3
 ه1434\1\28-27 حضور فعاليات

مركز الدراسات اجلامعية 
 للطالبات

جامعة امللك 
 سعود



 

 

االسرتاتيجيات التعليمية )  89
إلعاقات املتوسطة لاوي ا

 اليوم –( و الشديدة
 لإلعاقة العاملي

 

 هـ1434\1\28 عمل ورشة

مركز الدراسات اجلامعية 
 للطالبات

 اجلمعية
 السعودية
 للرتبية
)  اخلاصة
 .( جسرت

90 
 مع والتعامل الفعالة الفصول دارةإ  

  الطال 
 

 دورة
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1434\2\3-4

-16 املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 م2012\12\17

 امللك جامعة تاملهارا تطوير عمادة
 وكالة سعود

 اجلامعة
 للتطوير
 واجلودة

صياغة رؤية إدارية جديدة لألقسام   91
النسائية داعمة للخطة االسرتاتيجية 

  2030للجامعة 
 ورشة عمل

ه املوافــــــــــــــــــــــــــق 3/4/1434
 م13/2/2013

وكالة اجلامعة لشؤون 
الطالبات ابلتعاون مع 

 عمادة التطوير

جامعة امللك 
 سعود

الدويل لتطوير الدراسات املؤمتر  92
 القرآنية 

 
 ه10/4/1434-6 مؤمتر

كرسي القرآن الكر  
وعلومه ابلتعاون مع مركز 
 تفسري الدراسات القرآنية

جامعة امللك 
 سعود

93 

الدويل األول لتوظيف التقنية  راملؤمت
 خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة 

 مؤمتر
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8-10/4/1434

-18املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  
 م 20/2/2013

اإلمام حممد بن  جامعة
 سعود اإلسالمية

جامعة اإلمام 
حممد بن 
سعود 

اإلسالمية 
يف مدينة 
 الرايض

 إعداد و تنفيا اخلطط االسرتاتيجية 94
 

 ندوة
ه املوافـــــــــق 1434\5\19
 م2013\3\31

جامعة امللك  عمادة التطوير
 سعود

إعداد البنود التنفياية ملعايري االتفاقية  95
ي الدولية حلقوق األشخاص ذو 

اإلعاقات جبامعات و مؤسسات 
 التعليم العايل بدول جملس التعاون 

 

 ورشة عمل
ه املوافــــــــــــــــــــــــــق 8/5/1434

 م20/3/2013

 -عمادة شؤون الطال 
جلنة شؤون االحتياجات 
اخلاصة يف التعليم العايل 
بدول جملس التعاون 

 اخلليجي

جامعة امللك 
 سعود

96 
 مؤمتر مؤمتر امسع صويت تفهم ضعف مسعي 

هـــــــــــــــــــــــــ 13-14/6/1434
-24املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م24/4/2013

  جامعة االمارت 

استعراض اخلطة االسرتاتيجية  97
ملستشفم امللك فيصل التخصصي و 

 مركز األحباث 
 

ه املوافـــــــــــــــــق 24/6/1434 ندوة
 م4/5/2013

جامعة امللك  عمادة التطوير
 سعود

 أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي 98
 

 دورة
هـــــ املوافـــــق 25/12/1434
 م 30/10/2013

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

 النشر العلمي يف الدورايت العاملية 99
 

 دورة
هـــــــــــــــــــــــــ  10-11/1/1435

-13املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات

 سعود



 

 

 م14/11/2013
100  

القياس و التشخيص واستخدام 
بطارية الوعي الصويت للكشف عن 

 صعوابت التعلم
 

 دورة
هـــــــــــــــــــــــــ  15-18/1/1435

-18املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 م21/11/2013

إدارة الشؤون األكادميية 
 و التدريب

مركز األمري 
سلمان 
ألحباث 
 اإلعاقة

 أساليب تعزيز تركيز الطال  101
 دورة 

ه املوافـــــــــــــــــق 13/2/1435
 م16/12/2013

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

برجميات كتابة و تبويب املراجع  102
 دورة العلمية

ه املوافـــــــــــــــــق 15/2/1435
 م18/12/2013

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

 دورة تشجيع أحباث طال  البكالوريوس 103
ه املوافـــــــــــــــــق 12/4/1435
 م19-12/2/2014

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

اخلرائط الاهنية "تطبيقات علم  104
 التدريس اجلامعي" 

 
 دورة

ه 19-20/4/1435
-19املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 م20/2/2014

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

 إدارة ضغوط العمل 105
 

ه املوافـــــــــــــــــق 25/4/1435 دورة
 م25/2/2014

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

اإلعاقة السمعبصرية )اإلعاقة  106
 الفريدة(

ه املوافـــــــــــــــــق 27/4/1435 حماضرة
 م27/2/2014

جامعة امللك  قسم الرتبية اخلاصة
 ودسع

البحث يف قواعد البياانت واملكتبات  107
 الرقمية

 دورة
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6-7/6/1435

 املوافــــــــــــــــــــــــــــــق
 م6-7/4/2014 

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

 دورة إعداد فلسفة التدريس 108
هــــــــــ املوافـــــــــق 13/6/1435
 م13/4/2014

جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات
 سعود

 دورة مهارات التدريس االبداعي 109
 هـ27/6/1435

 م27/4/2014املوافق 
جامعة امللك  عمادة تطوير املهارات

 سعود
110 

حضور املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة 
 مؤمتر والتأهيل 

ذي احلجــــــــــــــــــــة -25-27-
 21-19هــــ املوافـــق 1435
 م2014أكتوبر 

مركز األمري  فندق الريدز–الرايض 
سلمان 
 ألحباث

 -عاقةاإل
111 

)تقنيات التعليم والتقييم لألطفال 
 الصم( 

-20هــــ 1435-12-26 ورشة عمل
 م2014-أكتوبر

ضمن  فندق الريدز–الرايض 
فعاليات 

املؤمتر الدويل 
الرابع لإلعاقة 

-والتأهيل 
مركز األمري 
سلمان 
ألحباث 
 -اإلعاقة

ضمن  فندق الريدز–الرايض -20هــــ 1435-12-26 ورشة عمل)توظيف التقنية يف الربامج الرتبوية الفردية  112



 

 

فعاليات  م2014-أكتوبر لعاديني( للطال  غري ا
املؤمتر الدويل 
الرابع لإلعاقة 

-والتأهيل 
مركز األمري 
سلمان 
ألحباث 
-اإلعاقة
 الرايض.

113 
ساعات  6)بنا  وإدارة فرق العمل(  

 دورة تدريبية.
هـــــــــــ املوافــــــــــق 2-2-1436

 م24-11-2014

عمادة تطوير  معية للطالباتاملدينة اجلا
-املهارات

جامعة امللك 
 سعود

114 
 4)فن كتابة النوصيات األكادميية( 

 دورة ساعات تدريبية
هــــــ املوافــــــق 11-2-1436
 م,3-12-2014

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات

جامعة امللك 
 سعود

115 
نظام إدارة التعلم( بواقع  )اساسيات

 دورة ريبية.ساعات تد 10
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3-1436\1-2

-12\24-23املوافـــــــــــــــــــق 
 م2014

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات

جامعة امللك 
 سعود

116 
 5) الفصول االفرتاضية( بواقع 

 دورة ساعات تدريبية.
هـــــــــــ املوافــــــــــق 6-3-1436

 م28-12-2014

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات
ك جامعة املل
 سعود

117 
) أساسيات التعلم املبين علم 

 دورة ساعات تدريبية. 8الرباهني( بواقع 
هــــــ املوافــــــق 28-4-1436
 م17-2-2015

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات

جامعة امللك 
 سعود

118 

 دورة )مهارة املشاركة يف املؤمترات العلمية( 
هـــــــــــ املوافــــــــــق 4-5-1436

 هـ23-2-2015

مركز حبوث  دينة اجلامعية للطالباتامل
الدراسات 
 -اإلنسانية

جامعة امللك 
 سعود

119 

اعداد احملتوى االكرتوين لاوي 
 هـ5/1436\10-9 ورشة عمل االحتياجات اخلاصة(

املركز الوطين  فندق كمبنسكي 
للتعليم 

االلكرتوين 
والتعليم عن 

وزارة -بعد
 التعليم



 

 

120 

يم االكرتوين املؤمتر الدويل الرابع للتعل
 -والتعليم عن بعد) تعلم مبتكر

 ملستقبل واعد( 
 هـ14/5/1436-11 مؤمتر

املركز الوطين  فندق الريدز كارتون
للتعليم 

االلكرتوين 
والتعليم عن 

وزارة -بعد
 التعليم

) حقوق وواجبات   121
ساعات  4الطالبة اجلامعية( بواقع 

 .تدريبية
  

 هـ1436-5-21 دورة
 م2015-3-12املوافق 

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات

جامعة امللك 
 سعود

122 

دورة )تصميم العروض التفاعلية 
 Preziللبحث العلمي ابستخدام 

 ساعات تدريبية. 3( بواقع 
 دورة

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26-2-1436
 م2014-12-18املوافق

مركز حبوث  املدينة اجلامعية للطالبات
الدراسات 
-االنسانية
عمادة 

حث الب
 العلمي.

123 
) تصميم االختبارات االلكرتونية (  

 ساعات تدريبية. 6بواقع 
هــــــــــ املوافـــــــــق 28/5/1436 دورة

 م19/3/2015

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات

جامعة امللك 
 سعود

املؤمتر الدويل األول يف الرتبية اخلاصة  124
 مؤمتر  وصعوابت التعلم 

 هـ1436\6\18-19
 م2015\4\8-7املوافق 

جامعة  األردن -فندق جنيفا 
البلقا  
 التطبيقية

تقنيات واسرتاتيجيات اتهيل  125
 وتدريس ذوي االحتياجات اخلاصة

 ورشة عمل 
18\6\1436 

 2015\4\7املوافق 

جامعة  األردن -فندق جنيفا
البلقا  
 التطبيقية

برامج ومناهج ذوي االحتياجات  126
 ورشة عمل اخلاصة

19\6\1436 
 2015\4\8املوافق

جامعة   األردن -فندق جنيفا 
البلقا  
 التطبيقية

127 

 ورشة عمل  استخدام قاعدة اإلنتاج العلمي 
هــــــــــ املوافـــــــــق 14/7/1436
 م3/5/2015

مركز حبوث  املدينة اجلامعية للطالبات 
الدراسات 
-اإلنسانية
عمادة 
البحث 
-العلمي

جامعة امللك 
 سعود

128 

 دورة جل يف التعليم استخدام أدوات جو 
هــــــ املوافــــــق 23-7-1436
 م12-5-2015

عمادة تطوير  املدينة اجلامعية للطالبات
 -املهارات

جامعة امللك 
 سعود



 

 

 
 
 

 خدمة اجملتمعاملشاركة يف 
 دةياجلهة املستف نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م
اللجنة التنظيمية لندوة االجتاهات املعاصرة يف التعليم  1

 والتأهيل املهين للمعوقني مسعيا 
 

مركز االمري  2000
 السفارات-سلمان

 وزارة الرتبية والتعليم عضوة

املركز الوطين للقياس والتقو  يف وزارة  رئيسة مدارس الرواد هـ1429 جلنة اختبار القبول للطالبات  2
 التعليم العايل

\6\6 املشاركة يف برانمج ) انطالقة جديدة للفتيات(  
 هـ 1431

طالبات املرحلة الثانوية يف وزارة الرتبية  ورشة عمل  مؤسسة عامل غراس
 والتعليم

جلنة اختبار القدرات للجامعيني "قبول الدراسات  3
 العليا"

مركز الدراسات  هـ1430
 عليشة-اجلامعية 

املركز الوطين للقياس والتقو  يف  رئيسة
 التعليم العايل

يف جلنة التنسيق املشرتكة للقبول جلنة التوعية واإلرشاد  4
اإللكرتوين املوحد للجامعات احلكومية يف مدينة 

 الرايض

 وزارة التعليم العايل(. عضوة جامعة امللك سعود 1430

 جلنة اختبار القدرات )موهبة(   5
 

9/7/
 هـ1430

املركز الوطين للقياس والتقو  يف  رئيسة مدارس اململكة
 التعليم العايل

املركز الوطين للقياس والتقو  يف وزارة  رئيسة مدارس الرواد هـ1430 ختبار القبول للطالبات جلنة ا 6
 التعليم العايل

 اختبار القبول للطالبات جلنة 7
 

املركز الوطين للقياس والتقو  يف وزارة  رئيسة مدارس الرايض هـ 1431
 التعليم العايل

انطالقة جديدة   برانمج 8
 للفتيات 

 مؤسسة عامل غراس مشاركة ؤسسة عامل غراسم 1431

ملسار البحث العلي يف التصفية  اللجنة التحكيمية 9
 2014النهائية لألوملبياد الوطين لإلبداع العلمي 

قاعة االمري سلطان  هـ1435
 بفندق الفيصلية

مؤسسة امللك  وزارة الرتبية والتعليم مشاركة
 عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع

يف  ابتكارملسار  لجنة التحكيميةال 10
التصفية النهائية لألوملبياد الوطين لإلبداع 

 2015العلمي 

قاعة معارض  1436
 الرايض

وزارة الرتبية والتعليم مؤسسة امللك  مشاركة حمكمة
 عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع

اجلمعية اخلريية  1436 حنكيم مناهج رايض األطفال  11
لتحفيظ القران 

 الكر 

وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقال  ة حمكمة كمشار 
 والدعوة واالرشاد

  اللجان
 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
1 

 مقررة 1418 .ـ لجنة االمتحانات النهائية لمواد اإلعداد العام
ت ادراسالمركز 

اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية



 

 

2 
لمواد اإلعداد العام في الجامعةلجنة االختبارات النهائية   مقررة 1419 .

مركز الدراسات 
اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية 

 قسم الرتبية اخلاصة عضوة 1422-1410 لجنة التسجيل  3

 قسم الرتبية اخلاصة عضوة 1429 .لجنة الجداول الدراسية  4

 قسم الرتبية اخلاصة عضوة 1432-1429 .لجنة الكوادر البشرية في قسم التربية الخاصة 5

 قسم الرتبية اخلاصة عضوة 1430 لجنة البحث العلمي 6

لجنة تقييم األداء ومخرجات التعلم  7  كلية الرتبية عضوة 1430-1433   

 قسم الرتبية اخلاصة عضوة 1430  سمعية )لجنة االعتماد والجودة( لجنة مسار اإلعاقة ال 8

 قسم الرتبية اخلاصة مقررة 1431-1430 .لجنة تحديد المسار للطالبات 9

( 245318/2/2اللجنة االستشارية للبرامج والخطط للكليات اإلنسانية برقم) 10
 و

 عضوة 1431-1435
وكالة اجلامعة للشؤون 
 االكادميية والتعليمية

لسمعية ـ لجنة التدريب الميداني في قسم التربية الخاصة مسار اإلعاقة ا 11
 .)قسم الطالبات(

 مقررة 1431-1435
 قسم الرتبية اخلاصة

 قسم الرتبية اخلاصة عضوة 1431 .لجنة المعيدين والمبتعثين 12

13 
(لجنة خدمة المجتمع  عضوة 1431-1433 .

مركز الدراسات 
اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية

14 
معة للشؤون وكالة اجلا عضوة  وحىت اترخيه 1431 .اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي  

 االكادميية والتعليمية

أقسام العلوم  رئيسة 1435-1431 لجنة اختبارات اإلعداد العام 15
 االنسانية

الكليات  –بنات لجنة ) تطوير الشبكة التلفزيونية ( في مركز الدراسات الجامعية لل 16
( 353898/13/3اإلنسانية بقرار رقم )  

 رئيسة هـ(.30/12/1431)
مركز الدراسات 
اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية

مادة شؤون لجنة التزويد و االستبعاد لتخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانية في ع 17
( وتاريخ66001/63/4المكتبات برقم )  

 عضوة هـ(.5/3/1432)
عمادة شؤون 
 املكتبات

ركز ة إلى ملجنة نقل طالبات كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع بالبديع 18
(–الدراسات الجامعية بعليشة   

 عضوة ه9/1/1432)
 إدارة اجلامعة 

((97673/3/1اللجنة الدائمة لإلسكان برقم )  19  وكالة اجلامعة  عضوة 1432-1435 .

 –ة للبنات اللجنة العليا لإلشراف على الفصل الصيفي مركز الدراسات الجامعي 20
( 163524/13/3الكليات اإلنسانية برقم )  

 عضوة هـ(.6/6/1432)
مركز الدراسات 
اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية

21 
( وتاريخ(197104/13/3لجنة تحكيم اختيار المرشحات لجائزة العميدة برقم )  رئيسة هـ6/7/1432) .

مركز الدراسات 
اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية

( 324114/13/3قم )الكليات اإلنسانية بر  –لجنة إدارة الجودة )األيزو( 22 ملركز الدراسات  عضوة 1431 
 اجلامعية للبنات

الكليات  –لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لمركز الدراسات الجامعية للبنات  23
(3\13\ 283200اإلنسانية برقم )  

 عضوة 1431
مركز الدراسات 
اجلامعية القسام 
 الكليات اإلنسانية

الطالبات األكاديميةاللجنة الدائمة للنظر في أمور   24  رئيسة  هـ 1431-1435 
أقسام العلوم 
 االنسانية



 

 

 هـ4/6/1432 ( 159358/13/3اجمللس التنسيقي للعمادات املساندة برقم ) 25
أقسام العلوم  عضوة

 االنسانية

مركز الدراسات اجلامعية  –فريق مشروع أتهيل طالبات التخصصات اإلنسانية لسوق العمل  26
 للبنات   

 ه(13/2/1433)
أقسام العلوم  عضوة

 االنسانية

الجامعية  مركز الدراسات –مجلس تنسيقي استشاري يعنى بخدمة المجتمع  27
(  220839/13/3)-الكليات اإلنسانية ) 

(28/6/1433 
أقسام العلوم  عضوة

 االنسانية

 هـ(29/5/1432) ( 156409/13/3جملس وكيالت املركز برقم ) 28
أقسام العلوم  عضوة

النسانيةا  

29 
 هـ17/9/1432)  ((.255476/13/3) للمدينة اجلامعية  جلنة االنتقال 

مركز الدراسات  عضوة
اجلامعية القسام 
ةالكليات اإلنساني  

30 - لجنة التدريب الميداني(  اصةقسم الرتبية اخل عضوة هـ21/10/1432) .  

 1433 . فريق برنامج درجة الشرف 31
وكالة اجلامعة – عضوة

ةن األكادمييللشؤو   

 -ية للبناتلجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لمركز الدراسات الجامع 32
( 3\13\145548الكليات اإلنسانية برقم  )  

 ه 1433\5\2
مركز الدراسات  عضوة

اجلامعية القسام 
ةالكليات اإلنساني  

33 
( 156155/13/3)-يحات جائزة عميدة المركزاللجنة الرئيسية العتماد ترش  ه11/5/1433 

مركز الدراسات  عضوة
اجلامعية األقسام 

 اإلنسانية

أقسام  -عون اللجنة التنظيمية لحفل تخرج الطالبات للدفعة الثامنة و واألرب 34
(165268/19/2) -العلوم والدراسات الطبية . 

 ه18/5/1433
ون وكالة اجلامعة لشؤ  عضوة

 الطالبات 

35 
( 170797/64/4)- -الجامعة  على مستوى  لجنة الطالبة المثالية   ه(.23/5/1433) 

عمادة شؤون  عضوة
 الطالبات

 -لجنة إعداد كتيب اإلجراءات اإلدارية و األكاديمية لوكيالت  36
(61982/11/1 )  

 ه(.13/3/1434) 
ون وكالة اجلامعة لشؤ  رشيسة

 الطالبات

للمدينة  شةلياللجنة الفرعية للتهيئة النتقال مركز الدراسات الجامعية بع 37
(113805/13/3) –الجامعية بالدرعية  . 

 ه(21/3/1434
مركز الدراسات  عضوة

اجلامعية القسام 
ةالكليات اإلنساني  

الجامعية  لجنة مناقشة التعديالت على الئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة 38
( 116876/20/2برقم )  

 ه22/3/1434)
ؤون وكالة اجلامعة للش عضوة

يميةعلاالكادميية والت  

نة الجامعية لجنة متابعة جاهزية الكليات اإلنسانية و اإلدارات لالنتقال للمدي 39
( 142987/11/1للطالبات برقم )  

 ه9/4/1434
ون وكالة اجلامعة لشؤ  عضوة

 الطالبات

يق لجنة فحص العروض المقدمة لتنفيذ األعمال و المشتريات عن طر  40
( 118328/13/3نية برقم )الشراء المباشر القسام العلوم االنسا  

 ه(.26/3/1435)
أقسام العلوم  عضوة

 االنسانية

41 
 1436 .فريق عمل مشروع برنامج درجة الشرف 

ؤون وكالة اجلامعة للش عضوة
يمية األكادميية والتعل

وزارة التعليم  و.
 العايل

هـ85878/20/2اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي. برقم  42  1436-5-6بتاريخ  
ؤون وكالة اجلامعة للش عضوة

يميةاالكادميية والتعل  

 
 



 

 

  العضويات العلمية واملهنية
 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م
   عضو اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية. 1

  1436-1434 عضو اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة)جسرت( 2

   )جسنت(عضو اجلمعية السعودية للعلوم النفسية والرتبوية 3

.جامعة طيبة 1436-1434 جامعة طيبة.–عضو اجلمعية السعودية للقياس والتقو   4  

 

 

 

 هـ1436-11-8 التاريخ  التوقيع الرتبية اخلاصة القسم مرمي تركستاين  االسم


