
 
 االسيیرةة االذااتيیة

 
 
 
ررشا صالح عبدهللا باووززيیر.أأ  
 

محاضرةة بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتدرريیس٬، كليیة االتربيیة٬، جامعة االملك سعودد   

تخصص ططرقق تدرريیس االتربيیة االفنيیة  

rabawazir@ksu.edu.sa: االبريید اااللكترووني  

 

االمؤهھھھــالتت االعلميیة    

:االدررجة  .هھھھـ١۱٤٣۳١۱عة االملك سعودد٬، كليیة االتربيیة٬، ماجستيیرتخصص ططرقق تدرريیس االتربيیة االفنيیة من جام    

.هھھھـ١۱٤٢۲٣۳بكالورريیس في االتربيیة االفنيیة مع مرتبة االشرفف االثانيیة من جامعة االملك سعودد٬، كليیة االتربيیة٬، : االدررجة   

.هھھھـ١۱٤٢۲٩۹ددبلومم االحاسب ااآللي في تصميیم موااقع ااالنترنت٬، : االدررجة   

 

االخبـــرااتت االعمليیة  

.هھھھـ إإلى ااآلنن١۱٤٣۳٣۳ن عامم محاضرةة بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتدرريیس م -   

١۱٤٣۳٠۰متعاوونة بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتريیس من عامم  -  .هھھھـ١۱٤٣۳٢۲ -   

١۱٤٢۲٥معلمة تربيیة فنيیة بمدااررسس االتربيیة ااألهھھھليیة من عامم  -  .هھھھـ١۱٤٢۲٧۷ -   

 

 

 



االرسائل االعلميیة   

ماجستيیر   

)ذذوويي االعوقق االفكريي ببراامج االدمج في االتعليیم االعامم االحاجاتت االتدرريیبيیة لمعلمي وومعلماتت االتربيیة االفنيیة لتعليیم االتالميیذ االقابليین للتعلم من(  

 

االلجانن   

.عضو لجنة االخريیجاتت بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتدرريیس -    

.عضو لجنة االتطويیر بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتدرريیس -     

.عضو لجنة االجوددةة بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتدرريیس -   

 

االمؤتمرااتت االعلميیة  

.٢۲٠۰١۱١۱ااإللكترووني وواالتعليیم عن بعد في االريیاضض  حضورر االمؤتمر االدوولي االثاني للتعلم -      

أأبحاثث ااإلعاقة"حضورر االملتقى االعلمي ااألوولل ألبحاثث ااإلعاقة  -  .٢۲٠۰١۱٠۰بمديینة االملك عبداالعزيیز للعلومم وواالتقنيیة " االتصميیم وواالمناهھھھج -    

.٢۲٠۰١۱٠۰االمشارركة بوررقة علميیة في االموتمر االسعودديي االدوولي االراابع بمانشيیستر ببريیطانيیا  -   

 

دووررااتت االتدرريیبيیةاال  

هه١۱٤٣۳٣۳ددووررةة في برنامج االكوررتت لتعليیم االتفكيیر٬، بقسم علم االنفس بجامعة االملك سعودد عامم    

.هھھھـ ١۱٤٣۳٣۳ددووررةة في االتاسك ستريیم٬، بقسم االمناهھھھج ووططرقق االتدرريیس بجامعة االملك سعودد عامم   

ددووررةة في أأنشطة عمليیة في االتعلم ااإللكترووني٬،  .هھھھـ١۱٤٣۳٢۲ططني للتعلم ااإللكترووني وواالتعليیم عن بعد عامم االمنعقدةة في االمركز االو    



ددووررةة في نظامم جسورر إلددااررةة االتعلم٬، االمنعقدةة في االمركز االوططني للتعلم ااإللكترووني وواالتعليیم عن بعد عامم -  .هھھھـ١۱٤٣۳٢۲    

ووررشة عمل في - أأبحاثث ااألساليیب االمختلطة ووااألبحاثث ااإلجراائيیة٬،  .٢۲٠۰١۱وواالتقنيیة  االمنعقدةة بمديینة االملك عبداالعزيیز للعلومم    

ددووررةة في مقدمة في االتعلم االمتنقل٬، -  .١۱٤٣۳١۱االمنعقدةة في االمركز االوططني للتعلم ااإللكترووني وواالتعليیم عن بعدعامم     

٢۲٠۰١۱٠۰ددووررااتت في االلغة ااالنجليیزيیة من االمجلس االثقافي االبريیطاني وو معهھد إإلس من عامم  - - ٢۲٠۰١۱٢۲.  

.هھھھـ١۱٤٣۳١۱امعة االملك سعودد عامم ووررشة عمل في تنميیة مهھاررااتت ااالتصالل في االحواارر٬، بج -  

.هھھھـ١۱٤٣۳٠۰ووررشة عمل في ددوورر االفن االتشكيیلي في تشخيیص ووعالجج ااألمرااضض االنفسيیة ووااإلكليینيیكيیة٬،بجامعة االملك سعودد٬، قسم االتربيیة االفنيیة عامم -  

.هھھھـ١۱٤٢۲٩۹ددووررةة في مهھاررااتت االتعبيیر عن االذااتت االمنعقدةة في مركز خدماتت ااالحتيیاجاتت االخاصة بجامعة االملك سعودد عامم -  

ااألهھھھداافف االسلوكيیة٬، إإسترااتيیجيیة تمثيیل ااألددوواارر٬، إإسترااتيیجيیة االتعليیم االتعاووني االنقد االفني فن " (شمالل"ددووررااتت تابعة لمكتب ااإلشراافف االتربويي 
١۱٤٢۲٥عامم) االكارريیكاتيیر .هھھھـ١۱٤٢۲٧۷-  

 

االدووررااتت االتدرريیبيیة االتي قدمتهھا  

.هھھھـ١۱٤٣۳٣۳معة االملك سعودد عامم ددووررةة في فن إإددااررةة االوقت٬، بالتعاوونن مع ااألستاذذةة نوررةة االغامديي٬، بجا -  

 

ااألعمالل االتطوعيیة  

.هھھھـ١۱٤٣۳٢۲معلمة تربيیة فنيیة لذوويي ااإلحتيیاجاتت االخاصة بمدااررسس نهھر االريیاضض عامم -  


