
 كلية التربية
 وكالة التطوير والجودة

 وحدة الجودة

 
............التاريخ : ..........  

 
 0601-07110502رقم النموذج :

 
 

 

 منوذج سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 

  االسم
 العائلة الثالث الثاين األول
 ابحاذق سعيد عمر رجاء

 Family Name     Middle Name First Name االسم ابللغة اإلجنليزية

Bahatheg Omar Saeed Raja 

 سعودية اجلنسية
  فاكس 0505566791 تلفون العنوان احلايل

 رابط الصفحة الشخصية rbahatheg@ksu.edu.sa الربيد االلكرتوين
http://staff.ksu.edu.sa/rbahath

eg 

  الرمز الربيدي  املدينة  ب.  ص. العنوان الربيدي
 االجنليزي -العريب اليت  جتيدها اللغات
بداية التدريس اتريخ 

 اجلامعي
 الرتبة العلمية  

 شاركاستاذ م
 

 
 املؤهالت العلمية 

 
 

 الدرجـة
تاريخ الحصول 

 عليها
 عنوان الرسالة مصدرها مسمى الدرجة

استاذ 

 مشارك

جامعة امللك  استاذ مشارك 28/12/1437

 سعود

 

استاذ 

 مساعد

 -ساوثهامبتون  دكتوراة 2011

 بريطانيا

HOW THE USE OF MONTESSORI SENSORIAL 

MATERIAL SUPPORTS CHILDREN’S CREATIVE 

PROBLEM SOLVING IN THE PRE-SCHOOL 

CLASSROOM 

  امريكا ماجستير 1998 محاضر

 
-ام القرى  بكالوريوس 

 مكة املكرمة

 

 

http://staff.ksu.edu.sa/rbahatheg
http://staff.ksu.edu.sa/rbahatheg


احلصول اتريخ  اسم اجلامعة املاحنة الدولة  التخصص الدرجـة
  عنوان الرسالة عليها

 الدكتوراه

رايض 
 -االطفال

مناهج و تنمية 
 االبداع

 -ساوثهامبتون 

 بريطانيا
 -ساوثهامبتون 

 بريطانيا
2011 HOW THE USE OF 

MONTESSORI SENSORIAL 

MATERIAL SUPPORTS 

CHILDREN’S CREATIVE 

PROBLEM SOLVING IN THE 

PRE-SCHOOL CLASSROOM 

  1996 ديرتويت امريكا رايض االطفال املاجستري

فيزايء مع  البكالوريوس
 اعداد تربوي

 1414 جامعة ام القري مكة املكرمة

 
  اخلربات الوظيفية 

 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 
مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون 

 الطالبات

 1438-3-29 جامعة امللك سعود

  1438-5-17الى  عمادة البحث العلمي مديرة مركز البحوث للدراسات االنسانية

2-4— 1434 

مقررة لجنة تفعيل مبادرات مركز امللك 

 سلمان االجتماعي

 1438-1437 وكيلة الجامعة لشؤؤون الطالبات

 الى األن -1435 عمادة البحث العلمي عضو في مجلس عمادة البحث العلمي

عضو في لجنة االستشارية لالنشطة 

 الثقافية والعلمية في املدينة الجامعية

لشؤؤون الطالباتوكيلة الجامعة   1437-2016 

 الى االن-1436 وكيل الجامعة للتطوير و الجدودة 10املعيار في الخطة االستراتيجية  عضو 

في الخطة االستراتيجية و مشرفة  عضو 

 5-2على مبادرة 

 الى االن-1436 جامعة امللك سعود

ى ف عضوفي الخطة االستراتيجية و  عضو 

 1-2مبادرة 

 الى االن-1436 جامعة امللك سعود

عضو في اللجنة التنسيقية لوكالة 

الجامعة للدراسات العليا و البحث 

 العلمي

وكيل الجامعة للدراسات العليا و 

 البحث العلمي

 هـ4-12-1436

عضو في لجنة تفعيل مبادرة الجامعة مع 

 معهد االدارة

وكيل الجامعة للدراسات العليا و 

 البحث العلمي

 هـ4-12-1436

لجنة مساندة ابحاث طلبة عضو في 

 البكالريوس

 1436-9-12 عمادة البحث العلمي

مقررة فعاليات و انشطة وحدة مساندة 

 الباحثات

 1436-9-12 عمادة البحث العلمي

 1435 كلية التربيةعضو في لجنة تقييم مخرجات التعلم 



 لطالبات كلية التربية

مقررة و رئيسة لجنة التدريب امليداني في 

 االطفال قسم رياض

 1433الفصل الدراس ي الثاني  قسم رياض االطفال

عضو في لجنة القبول لطالبات 

الباكلوريوس و املاجستير لقسم رياض 

 االطفال

 1435-1434 قسم رياض االطفال

عضو في لجنة الجداول لقسم رياض 

 االطفال

 1434 قسم رياض االطفال

االشراف على طالبات الدراسات العليا 

 املاجستيرملرحلة 

  قسم رياض االطفال
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 لمقررات ية لخربات التدريس
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 املناصب العلمية واالدارية خربات 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون  1

 الطالبات

 1438-3-29 جامعة امللك سعود

مديرة مركز البحوث للدراسات  2

 1438-5-17اىل  1434 االقسام االنسانية -جامعة امللك سعود االنسانية

 مقررة التدريب امليداين  3
 االقسام االنسانية -جامعة امللك سعود

 قسم السياسات الرتبوية و رايض االطفال
1432-1434 

 1437 قسم السياسات الرتبوية و رايض االطفال مقررة جلنة الورش مؤمتر اللعب االول 4

 
 

 اإلنتاج العلمي واملؤلفات 
 نوع االنتاج  العنوان م

 بحث علمي ، كتاب)

 ( ، أوراق عمل

 سنة النشر  اسم المجلة

 (.2016المطيري،ل. و باحاذق، ر. ) 1

استراتيجيات ما أثر استخدام إحدى 

وراء المعرفة في تدعيم بعض مهارات 

. مجلة التفكير الناقد لدى طفل الروضة

، العدد 32كلية التربية باسيوط، مجلد 

3 . 

مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة  حبث

 باسيوط

2016 

(. 2016االحمري،ز و باحاذق، ر. ) 2

دور االلعاب الكترونية في تنمية مهارة 

لدى حل المشكالت بطرق إبداعية 

سنوات. رابطة  6-5األطفال من 

.27التربية الحديثة، العدد   

رابطةةةةةةةةة ا   ب ةةةةةةةةة  حبث
 ا حديثة

2016 

3 Bahatheg, R. (2015). 

Parental attitudes and their 

relationship to citizenship 

among kindergarten's 

children in Riyadh-Saudi 

Arabia. Education 

 Education حبث

Journal.  
2015 

4 Bahatheg, R. (2015). Ipads 

enhance social interaction 

skills among hearing-

impaired children of low 

incomes families in saudi 

arabia. Internation Education 

 Internation . حبث

Education 

Studies. 

Scoupc Journal  

2015 



Studies. 

5 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 Journal. ISI 

Journal 

 Education حبث

Journal.  
2015 

(. 2015). رجاءالشنواني، هانيا و باحاذق،  6

استخدام برنامج سكامبر و ادماج مهارته في 

رابطة  منهج رياض االطفال في السعودية.

 .23ا   ب ة ا حديثة. ا عدد 

رابطةةةةةة ا   ب ةةةةةة  حثب

ا حديثةةةةةة. ا عةةةةةدد 

23. 

2015 

(. 2015مشرح، نجوى و باحاذق، رجاء. ) 7

فاعلية برامج تعليمي مستند الى التعلم 

االجتماعي العاطفي في تنمية التفاعل 

االجتماعي لدى أطفال الروضة بمدينة إب في 

رابطة ا   ب ة ا حديثة. الجمهورية اليمنية. 

 .23ا عدد 

رابطة ا   ب ة  حبث

 .23ا حديثة. ا عدد 
2015 

(. 2015و تركستاني، مريم. ) باحاذق، رجاء 8

أثر استخدام التكانولوجيا على مفهوم الذات عند 

االطفال في مرحلة ما قبل المدرسة: دراسة 

تجريبية على ضعاف السمع و العاديين. 

الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية 

 .52)جستن(، العدد 

 

الجمعيةةةةة السةةةةعودية  حبث

للعلةةوم التربويةةة 

و النفسةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

)جسةةتن(، العةةدد 

52 

2015 

9 Bahatheg, R.(2014). 

Facilitating Creativity: With, 

When, Who and Whom. In 

Educational Tales of the 

Unexpected Children and 

Creativity. O'Connor, D. 

(Ed). © Inter-Disciplinary 

Press. ISBN: 978-1-84888-

294-2. 

http://www.inter-

disciplinary.net/publishing/id-

press/ 

 

-Inter فصل يف كتاب

Disciplinar

y, oxford, uk 

2014 

10 Bahatheg, R. (2013). Deaf 

children and iPad 

technology: improving the 

self-concept of deaf and hard 

of hearing children. 

International Canadian 

Conference for Social 

 International حبث

Canadian 

Conference 

for Social 

Science and 

Education 

2013 
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Science and Education, (Nov 

2013,Toronto: Canada). 

 

11 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). 

 

 Making Sense مؤمترحبث يف 

of Play, 
(July 2013, 

Oxford: 

United 

Kingdom). 

2013 

(. أثر البرنامج 2013باحاذق، رجاء.  ) 12

التدريبي علي تطوير الناحية األكاديمية 

والمهنية لمشرفات  التدريب الميداني  لقسم 

رياض األطفال. مجلة رابطة التربية الحديثة 

 .18، العدد
 

مجلة رابطة  حبث

التربية الحديثة 

 .18، العدد
 

2013 

14 Bahatheg, R. (2012). 

Facilitating Creativity: With, 

When, Who and Whom. 8th 

Global Conference: Creative 

Engagements: Thinking with 

Children (July 2012, Oxford: 

United Kingdom). 

 

 Thinking with حبث يف مؤمتر

Children 

(July 2012, 

Oxford: 

United 

Kingdom). 

2012 

15 Bahatheg, R. (2011). Use of 

Montessori Sensorial 

Materials in Children's 

Problem Solving Skills, 

Poster for Faculty of social 

& Human science Research 

Showcase on 21st February 

2011. 

 

 Poster for ملصق علمي

Faculty 

of social 

& Human 

science 

Research 

Showcase 

on 21st 

February 

2011. 
 

2011 

16 Bahatheg, R. (2011). How 

the use of Montessori 

Sensorial Materials Supports 

the Pre-School Problem 

Solving Skills. 

Hummingbird: Doctoral 

Research Journal, 2: 47-54. 
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 الرسائل العلمية املشاركة يف 
 (   مناقشة مشرف مساعد،  نوع املشاركة )إشراف ، الرسائل العلمية عنوان  م
دور بيئة لرسالة الماجستير بعنوان :  داخليمناقش  1

االركان التعليمية في تنمية مهارات التفكير 

 االبداعي لطفل ماقبل المدرسة في مدينة الرياض.

سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز التميمي.  الطالبة

1437-1438  

 مناقش داخلي

االشراف على مشروع التخرج لمرحلة الماجستير  2

بعنوان: فاعلية األنشطة الفنية في تنمية الوعي 

 السياحي لدى طفل الروضة.

-1437العمرو،  الطالبة:  بدور بنت عبدالعزيز

1438.  

 مشرف

االشراف على مشروع التخرج لمرحلة الماجستير  3

بعنوان: تقييم خبرات معيدات قسم رياض االطفال 

 بالمناهج المتبعة في مرحلة ما قبل المدرسة.

 الطالبة : نجود بنت مستور الجعيد 

 مشرف

االشراف على مشروع التخرج لمرحلة الماجستير  4

بعنوان: مقارنة في السمات الشخصية لدى طفل 

الروضة في مدارس التعليم العام و البرامج 

 الدولية. 

-1437الطالبة: أميرة بنت ابراهيم الداغري 

1438.  

 مشرف

فاعلية مناقش خارجي لرسالة الماجستير بعنوان :  5

ت االستقاللية عند طفل برنامج تنمية بعض المهارا

 الروضة.

ريم محمد الحواس، كليات الشرق العربي الطالبة  

1437-1438  

 كليات الشرق العربي -مناقش  خارجي

 مناقش داخلي لرسالة الماجستير بعنوان : 6

واقع تنمية المهارات اللغوية في منهج هاي سكوب 

.لدى أطفال الروضة بمدينة الرياض  

1438-1437هالل الشيباني : لمياء بنت الطالبة  

 

 مناقش داخلي

 مناقش داخلي لرسالة الماجستير بعنوان : 7

تضمين برامج قنوات األطفال الفضائية للهوية 

.القافية للطفل السعودي  

1438-1437: نجالء عبدهللا محمد العامر الطالبة  

 

 مناقش داخلي

 مناقش داخلي لرسالة الماجستير بعنوان : 8

المهارات اللغوية في منهج هاي سكوب واقع تنمية 

 لدى اطفال الروضة بمدينة الرياض.

 مناقش داخلي



-1437الطالبة: لمياء بنت هالل الشيباني 

 هـ. 1438

 مناقش داخلي لرسالة الماجستير بعنوان : 9

واقع الكفاءة الداخلية النوعية في برنامج 

رياض األطفال بكلية التربية، جامعة 

 ضوء التجارب العالمية.الملك سعود في 

-1436: هدى بنت حسن ابو بكر العولقي الطالبة

1437 

 

 مناقش داخلي

مناقش داخلي لرسالة الماجستير بعنوان : توظيف  10

معلمات رياض االطفال ركن البحث و االكتشاف 

اماني الطالبة: في تنمية مهارات التفكير العلمي. 

/  1436بنت محمد علي ال مانع عسيري. عام 

2015 . 
 

 مناقش داخلي

مناقش داخلي لرسالة الماجستير بعنوان: دور  11

المعلمة في تنمية المهارات الشخصية و 

الطالبة: أسماء  االجتماعية لدى طفل الروضة.

 .2014/ 1435، عام بنت محمد بن المهنا
 

 مناقش داخلي

لرسالة الماجستير بعنوان دور مناقش داخلي  12

معلمة رياض األطفال في أنشطة لعب األدوار من 

وجهة نظر المشرفات في مدينة الرياض. الطالبة: 

/  هـ 1435 -1434نجالء بنت عبدهللا العبودي 

2014 

 مناقش داخلي

دوربرامج مشرف على خطة ماجستير بعنوان:  13

تنمية الحاسب اآللي المستخدمة في الروضة في 

مهارات التفكير اإلبداعي لطفل الروضة من وجهة 

، نظر معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض

 -1436الطالبة: الهنوف بنت مساعد المشيط، 

2015. 
 

 مشرف

استخدام مشرف على خطة ماجستير بعنوان:  14

طالبات كلية التربية إلستراتيجيات ما وراء 

أثناء التدريب المعرفة لتنمية مهارات التدريس 

، الطالبة: خلود بنت خالد الخطابي، الميداني

1436 /2015. 
 

 مشرف

مالحظة مشرف على خطة ماجستير بعنوان:  15

 .سلوك المعلمات اثناء فترة الوجبة لطفل الروضة

عهد بنت عبد هللا بن عوض الكسر : الطالبة

1437-2016، العتيبي  

 كليات الشرق العريب  -مشرفة

 مشرف على خطة ماجستير بعنوان:  16
فاعلية برانمج تعليمي مستند إىل التعلم االجتماعي 

تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الروضة  يف العاطفي
يف اجلمهورية اليمنية مبدنية إب  

 مشرفة



 

دور مشرف على المشروع البحثي بعنوان:  17

االلعاب االلكترونية في تنمية مهارة حل المشكالت 

بطرق ابداعية في ركن االدراك لدى االطفال 

. الطالبة زهرة بنت علي سنوات 6 – 5بعمر 

 .2015/ 1436األحمري، 
 

 مشرفة

أثر استخدام مشرف على المشروع البحثي بعنوان:  18
إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدعيم بعض 

،  الطالبة: لينا مهارات التفكير الناقد لدى طفل الروضة

 .2015/ 1436ناصر المطيري، 
 

 مشرفة

 
 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة نوع اجلائزة م
1     
2     
3     
4     

 
 

 التنمية املهنية )احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورش العمل  
 اجلهة املنظمة املكان التاريخ /ندوة/ ورشةرمؤمت العنوان م
1 

 دورة تدريبية ملخص بحث
13/3/1438 

12/12/2016 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

 3تنظيم سجال  2

بعنوان: رسائل 

الماجستير و 

الدركتوراه تنظير ام 

 2030تفعيل لرؤية 

 2/3/1438 فعالية

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

تجربتك في  3

 المجموعات البحثية
 6/3/1438 فعالية

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

البحث العلمي و  4

 المؤتمرات
 30/1/1438 فعالية

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

5 
 دورة تدريبية األبحاث النوعية

27/2/1438 

27/11/2016 

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

تحليل البيانات  6

 النوعية
 ورشة عمل

26/6/1437 

4/4/2016 
مركز بحوث الدراسات جامعة امللك 



 االنسانية سعود

استخدام نظرية  7

النشاط االجتماعي 

في البحوث 

 االنسانية

 ورشة عمل
27/6/1437 

5/4/2016 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

تطبيق اسلوب دلفاي  8

في  swatو اسلوب 

 الدراسات المستقبلية

 ورشة عمل
28/6/1437 

6/4/2016 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

مفاتيح التميز في  9

تدريس طالبات 

 الدراسات العليا

 دورة تدريبية
26/7/1437 

3/5/2016 

امللك جامعة 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

10 
 دورة تدريبية اسلوب دلفاي

14/6/1437 

 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

11 
استقطاب ورش 

العمل لمؤتمر اللعب 

العالمي االول بقسم 

 رياض األطفال

 مؤتمر
1-3 

March2016 

قسم 

السياسات 

التربية و رياض 

 األطفال

التربية قسم السياسات 

كلية  -و رياض األطفال

جامعة امللك  -التربية

 سعود

عضو في لجنة  12

تنظيم ورش 

التدريب لمؤتمر 

اللعب االول : 

االلعاب االلكترونية 

 و التقلدية

 مؤتمر
1-3 

March2016 

قسم 

السياسات 

التربية و رياض 

 األطفال

قسم السياسات التربية 

كلية  -و رياض األطفال

امللك جامعة  -التربية

 سعود

تصميم المواد  13

 التعليمية االلكترونية
 دورة تدريبية

11/4/1437 

21/1/2016 

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

14 
 دورة تدريبية قوانين العقل

22/4/1437 

1/2/2016 

مركز صناعة 

العبقرية 

 للتدريب

مركز صناعة العبقرية 

 للتدريب

المبادئ السبعة  15

 التدريسللتميز في 
 دورة تدريبية

28/2/1437 

10/12/2015 

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

اعداد قافلة اخالقيات  16

 البحث العلمي

اسبوع ورش 

 تدريبية
 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

اعداد برنامج  17

 المناظرات سجال

برنامج 

 مناظرات
2/2/1437 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

18 
 دورة تدريبية قاعدة االنتاج العلمي

14/7/1436 

3/5/2015 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

19 Instructional 

Technologies 

 -دورة تدريبية

 كندا
31/07/2015 

-جامعة وترلو

 كندا

 كندا-جامعة وترلو

فن كتابة التوصيات  20

 األكاديمية
 دورة تدريبية

22/2/1436 

3/12/2014 

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

نظام  21

Rubrics التقييم
 دورة تدريبية

11/6/1436 

31/3/2015 
 عمادة تطوير املهاراتجامعة امللك 



 سعود للطالب 

22 
صناعة المعرفة: 

 الواقع و الطموح
 ورشة عمل

17/3/1436 

8/1/2015 

امللك جامعة 

 سعود

وكالة الجامعة 

للدراسات العليا و 

 البحث العلمي

23 
 برنامج الفصول االفتراضية

6/3/1436 

28/12/2014 

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

بيئة التعلم االمنة و  24

 المريحة
 برنامج

26/2/1436 

18/12/2014 

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

25 
1. Prize عمل ورشة 

26/2/1436 

18/11/2014 

جامعة امللك 

 سعود

مركز بحوث الدراسات 

 االنسانية

المشاركة في ندوة  26

"الجهات المساندة 

لدعم و تطوير 

 البحث العلمي"

 18/2/1436 ندوة

جامعة امللك 

 سعود

 قسم االدارة التربوية

27 
 ورشة التخزين السحابي

11/2/1436 

3/12/2014 

جامعة امللك 

 سعود

بحوث الدراسات  مركز 

 االنسانية

28 

اساسيات نظام إدارة 

 التعلم
 دورة

23-

24/12/2014 

ربيع  1-2

 1436 -االول

 هـ

جامعة امللك 

 سعود

 عمادة تطوير املهارات

االعاقة السمع  29

 بصرية
 ورشة

ربيع -27

1435-االول  

قسم التربية 

 الخاصة
 جامعة امللك سعود

30 
New Faculty 

Orientation and 

preparation 

programme 

Programme 

 
2014 

King Saud 

University- 
SEDA- STAFF and 

EDUCATIONAL 

DEVELOPMENT 

ASSOCIATION 

شهادة برنامج  31

أعضاء هيئة 

 التدريس الجدد

برنامج معتمد 

 دوليا
1434-1435 

جامعة الملك 

 سعود
 عمادة تطوير املهارات

32 Citizenship in a 

sample of 

children and 

their peers 

listeners 

hearing 

impaired in the 

city of Riyadh 

" A 

Comparative 

study". 

ISEP, 2014 

International 

Symposium 

on 

Education 

and 

Psychology 

Conference 

12-14 Nov, 

2014 

Tokyo, 

Japan 
Meiji University, 

Tokyo, Japan 

33 
 Teaching and 

Learning  

University 

of South 

Florida, 

16-

20/6/2014 

University 

of South 

Florida, 

عمادة تطوير 

 المهارات



USA USA 

التغذية الراجعة اداة   34

 تعلم افضل
 دورة تدريبية

28/3/1435 

29/1/2014 

جامعة الملك 

 سعود 

عمادة تطوير 

 المهارات
التدريس كفايات  35

 االحترافي
 دورة تدريبية

15/3/1435 

16/1/2014 

جامعة الملك 

 سعود 

عمادة تطوير 

 المهارات
برمجيات كتابة و  36

تبويب المراجع 

 العلمية

 دورة تدريبية
15/2/1435 

18/12/2013 

جامعة الملك 

 سعود 

عمادة تطوير 

 المهارات

أساليب تعزيز  37

 تركيز الطالب
 دورة تدريبية

13/2/1435 

16/12/2013 
جامعة الملك 

 سعود 

عمادة تطوير 

 المهارات
38 Bahatheg, R. 

(2013). Deaf 

children and 

iPad 

technology: 

improving the 

self-concept of 

deaf and hard 

of hearing 

children. 

International 

Canadian 

Conference 

for Social 

Science and 

Education 

, (Nov , 

11-15 

2013) 

 

Toronto: 

Canada). 
 

أخالقيات مهنة   39

 التدريس الجامعي
 برنامج

25/12/1434 

30/10/2013 

جامعة الملك 

 سعود 

عمادة تطوير 

 المهارات
40 Bahatheg, R. & 

Turkstani, M 

(2013).   

Hearing 

impaired 

children and 

technology 

devices: Social 

interaction for 

children from 

low-income 

families. 

2
nd

 Global 

Conference: 

Making 

Sense 

of Play 

(July, 22-24 

2013). 

 

(July 2013, 

Oxford: 

United 

Kingdom). 

 

University of Oxford 

إدارة الفصول  41

الفعالة و التعامل مع 

 الطالب.

 دورة تدريبية
3-4/2/ 1434 

16-

17/12/2012 

جامعة الملك 

 سعود 

عمادة تطوير 

 المهارات

 
 
 
 

 خدمة اجملتمعاملشاركة يف 
 دةياجلهة املستف نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م



تفعيل مبادرة  1

الملك سلمان 

للعمل 

 االجتماعي

 مركز امللك سلمان 1438

 مركز امللك سلمان مقررة اللجنة

بناء المعايير  2

النمائية 

 لالطفال

1436-

1437 

 –شركة تطوير 

 مشروع امللك عبدهللا

عضو في اللجنة 

 العلمية

 شركة تطوير

3 
اعداد قافلة 

اخالقيات 

 البحث العلمي

 

 -جامعة امللك سعود

مركز بحوث الدراسات 

جميع  -االنسانية

 الست الكليات

اعضاء هيئة التدريس  جامعة امللك سعود

و طالبات كليات العلوم 

 االنسانية

4 
برنامج  اعداد

المناظرات 

 سجال

2/2/1437 

 -جامعة امللك سعود

مركز بحوث الدراسات 

جميع  -االنسانية

 الست الكليات

 جامعة امللك سعود

 

اعضاء هيئة التدريس 

و طالبات كليات العلوم 

 االنسانية

تفعيل املبادرة بين جامعة  5

امللك سعود و معهد 

 االدارة

وكالة الجامعة  

للدراسات العليا و 

 البحث العلمي

 جامعة امللك سعود

 

اعضاء هيئة التدريس 

في العلوم االنسانية و 

 معهد االدارة

تقديم ورش تدريبية  6

 العضاء هيئة التدريس في

مركز بحوث الدراسات 

  االنسانية

 -جامعة امللك سعود الفصل االول 

مركز بحوث الدراسات 

جميع  -االنسانية

 الست الكليات

 جامعة امللك سعود

 

 اعضاء هيئة التدريس 

تقديم ورش تدريبية  7

لطالبات الدراسات العليا  

مركز بحوث الدراسات  في

 االنسانية

 -جامعة امللك سعود الفصل االول 

مركز بحوث الدراسات 

جميع  -االنسانية

 الست الكليات

 جامعة امللك سعود

 

طالبات كليات العلوم  

 االنسانية

االشراف على تنظيم  8

امللك سعود  جناح جامعة

 -بمعرض بحثي مجتمعي

 جامعة األمير سلطان

جامعة األمير  2015 -1436

 سلطان

عرض خدمات مركز 

 االبحاث
 جامعة األمير سلطان

تقييم مناهج ملرحلة ما  9

قبل املدرسة الطفال 

 تحفيظ القران الكريم

مكتب االشراف  2015 -1435

جمعية  -النسائي

 تحفيظ القران

عضو في لجنة 

 التحكيم

جمعيات تحفيظ 

 القران

املشاركة في ورشة عمل  10

مكونات منهج رياض 

 األطفال

مكتب االشراف  2015 -1435

جمعية  -النسائي

 تحفيظ القران

جمعيات تحفيظ  

 القران

-7 حملة االمل الوردي 11

 1435/رجب/8

جامعة امللك 

االقسام  -سعود

 االنسانية

-اداريات-طالبات رئيسة الحملة

هيئة التدريس اعضاء 

 لجامعة امللك سعود

 



 
 

  اللجان
 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
 املدينة اجلامعية عضو 1438 لجنة تفعيل مبادرة مركز الملك سلمان االجتماعي 1
 عضو اىل االن-1437 عضو في اللجنة املالية لعمادة البحث العلمي 2

عمادة البحث 
 العلمي

توصيات مؤتمر االطفال بين االلعاب لجنة تفعيل  3

 االلكترونية و التقليدية.. رؤية تربوية مستقبلية

18186/8/3  

تاريخ 

10/01/1438  

 كلية التربية عضو

لجنة دراسة إنشاء قسم التعليم االبتدائي و رياض االطفال  4

 بالكلية

18193/8/3  

تاريخ 

10/01/1438  

 كلية التربية عضو

مركز تصنيف و تطوير  لجنة وضع تصور إلنشاء 5

 االلعاب االلكترونية

18190/8/3  

تاريخ 

10/01/1438  

 كلية التربية عضو

24690/8/3 لجنة تنشيط البحث العلمي  6  

تاريخ 

15/01/1438  

قسم  عضو

السياسات 

التربوية و 

رياض 

 االطفال

 عضو  عضو في مجلس عمادة البحث العلمي 7
عمادة البحث 

 العلمي

عمادة البحث  رئيس  عمادة البحث العلمي -خدمة مساندة الباحثاتعضو في مركز  8
 العلمي

 5-2عضو في الخطة االستراتيجية و مشرفة على مبادرة  9
 

اخلطة  رئيس
االسرتاتيجية 

 للجامعة
 1-2عضو في الخطة االستراتيجية مبادرة  10

 
اخلطة  عضو

االسرتاتيجية 
 للجامعة

 10معيار عضو في الخطة االستراتيجية  11
 

اخلطة  عضو
االسرتاتيجية 

 للجامعة
  مقررة  مقررة لجنة الفعاليات و االنشطة في خدمة مساندة الباحثات 12
عضو في اللجنة التنسيقية لوكالة الجامعة للدراسات العليا و  13

 البحث العلمي

4- هـ12-1436- وكيل  عضو 

الجامعة 

للدراسات 

العليا و 

البحث 



 العلمي

ه1436-12--4 لجنة تفعيل مبادرة الجامعة مع معهد االدارةعضو في  14 وكيل  عضو 

الجامعة 

للدراسات 

العليا و 

البحث 

 العلمي

1436-9--12 عضو في لجنة مساندة ابحاث طلبة البكالريوس 15 عمادة  عضو 

البحث 

 العلمي

عضو في لجنة مناقشة الخطط للدراسات العيا في قسم  16

 السياسات التربوية
 

قسم السياسات  عضو
 الرتبوية

 -عضو في لجنة تقييم مخرجات التعلم لطالبات كلية التربية 17

 مسؤولة عن فرع الطالبات
 

 كلية الرتبية عضو

قسم رايض  عضو  عضو في اللجنة اللعلمية ملؤتمر الطفولة لقسم رياض االطفال 18
 األطفال

قسم رايض  عضو  عضو في اللجنة االستشارية لقسم رياض االطفال 19
 األطفال

عضـو فــي لجنـة القبــول لطالبـات البــاكلوريوس و املاجسـتير لقســم  20

 رياض االطفال
 

قسم رايض  عضو
 األطفال

قسم رايض  عضو  عضو يف جلنة التدريب امليداين بقسم رايض األطفال 21
 األطفال

     

     

 
  العضويات العلمية واملهنية

 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م
 جامعة امللك سعود 1434 عضو يف جملة جسنت 1
مجعية رعاية  1438 عضو يف مجعية رعاية الطفولة 2

 الطفولة
3    

4    

 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 د.رجاء عمر ابحاذق االسم

السياسات  القسم

الرتبوية و رايض 

 االطفال

 1438 الثاينربيع 19 التاريخ  التوقيع


