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 املؤهالت العلمية  •

 الدولة   التخصص  الدرجـة 
اسم الجامعة  

 المانحة
 عنوان الرسالة   تاريخ الحصول عليها

 الدكتوراه

وطرق  مناهج 
 التدريس العامة 

المملكة  
العربية  

 السعودية  

تقويم منهج التعلم الذاتي لرياض   2017 جامعة الملك سعود 
 االطفال باستخدام نموذج ستفلبيم  

 الماجستير 

المملكة   علم نفس  
العربية  

 السعودية  

فعالية برنامج إرشادي قائم على   2000 جامعة الملك سعود  
القصة للتقليل من سلوكي الخجل  
االجتماعي والسلوك العدواني لدى  

 عينة من األطفال في مدينة الرياض  

 البكالوريوس 

المملكة   رياض أطفال  
العربية  

 السعودية  

 1415 جامعة الملك سعود 

 

 الخبرات الوظيفية   •

 التاريخ   جهة العمل المسمى الوظيفي 

 

 طالبة تدريب ميداين 

 معهد العاصمة النموذجي 

 1415إىل   1414من     

 1423إىل    1418من       طالبات التدريب امليداين بقسم رايض األطفال  
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 مشرفة 

 

 مساعدة مديرة 

 1420إىل     1419من       روضة املركز التعليمي للطفولة املبكرة 

 

 مديرة 

 1422إىل     1420من       التعليمي للطفولة املبكرة روضة املركز 

 

 حماضرة

 1439إىل     1422من       جامعة امللك سعود

 

 متعاونة 

 1425إىل     1424من         اجلامعة العربية املفتوحة مبدينة الراض 

 

 طالبة مبتعثة يف أمريكا 

دراسة ستة شهور  جامعة ساوث فلوريدا بتامبا .
 إجنليزية لغة 

1430 

 

 طالبة دكتوراة 

     الفصل الدراسي األول هـ  إىل  1431/    10/     20من    جامعة امللك سعود -قسم املناهج
 هـ   1437

 مستمرة  هـ 2/1439/ 26 كلية الرتبية   -قسم الطفولة املبكرة أستاذ مساعد 
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 لمقررات ية لخبرات التدريسال •

 اسم الجامعة / الكلية   المقررات التي تم تدريسها م

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية    اجتاهات حديثة يف تربية األطفال  1

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية  مناهج رايض أطفال 2
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 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية  دراسات عليا  -تصميم أنشطة وبرامج الطفولة املبكرة  12
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 المناصب العلمية واالدارية   •

 التاريخ جهة العمل الوظيفة م

 بكلية الرتبية أستاذ مساعد  1

 قسم الطفولة املبكرة 

 جبامعة امللك سعود

   ما زلت على رأس العمل 1423من     

         الرتقية ألستاذ مساعدقرار  26/2/1439

2  

 مساعدة مديرة 

 1420إىل     1419من       روضة املركز التعليمي للطفولة املبكرة 

3  

 مديرة 

 1422إىل     1420من       روضة املركز التعليمي للطفولة املبكرة 

 1425إىل     1424من         ضاياجلامعة العربية املفتوحة مبدينة الر  متعاونة  4

 

 

 

 

 

 اإلنتاج العلمي والمؤلفات  •

 سنة النشر   اسم المجلة  نوع االنتاج   العنوان م
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)بحث علمي ، 
كتاب ، أوراق 

 عمل (

المعلمللة لم      تحليللك ابللا  1 دليللك 
 لرياض األطفال. البعلم الذاتي

 

 2013 جملة رابطة الرتبية احلديثة حبث

م    2 األطفلللال  برنلللام  ريلللاض  تقييم 
الللمللعلللللوملللللا   الللملل لللللارا   حلليللللل   

 االتجاها  الالزمة لممارسللللة العمك  
لخريجللا  ريللاض األطفللال حسلللللللللل   
المسلللللللللبو  المراسلللللللللي  المعلمل م   
الملبحقلللا   البلللالملللا   نار   ج لللة 

 في جامعة الملك سعود بالبرنام 

 

جملةةة اقةةلع الةلايةةة الجملةةلبةةةة علةةة   ةةةةةةةةةةةةةة  للةل    حبث
 النف ية والرتب ية

2013 

3  An analytical view of 
Students Interaction 

with E-Learning            
Environment( 

Blackboard) at King 
Saud University. 

 2014 جملة  لمةة الفي   للةل   الرتب ية والنف ية  مشرتك حبث
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 ادماج  اسللللللبخمام برنام  سلللللل امبر 4
م للاراتلل  في م    ريللاض األطفللال 

 بالمملكة العربية السعودية

 2015 جملة رابطة الرتبية احلديثة  ورقة عال  

تقويم ابلللا  العلوم للاللللللللل  األ ل   6
اببمائي في ضللللللوف موا للللللفا  

 الكبا  الجيم

جملة الدراسةةةةةةةةةةةةةةلس الرتب ية واال ةةةةةةةةةةةةةةللية ل لية الرتبية   بحث 
  لمةة املنص رة 

 اعلد الةلشر 

21/11/2018 

في  7 األطفلللال  لريلللاض  ملللمترا   د ر 
مشلاراة المعلما   األم ا  في 
اتخاذ القرارا  البعليمية )دراسللة  
ميمانية على مؤسلللسلللا  رياض 
ر يلللللة   ضللللللللللوف  فلي  األطلفلللللال 

2030) 

 ل  يت لمةة ا الرتب ية اعلة  حبث

 2018/  9/  24إقرار بقي ل النشر 

 

2018 

األلعلا  االلكبر نيلة  عالهب لا بلال مو   8
م    البفللللك  ع للللم  االجبمللللاعي 

  ج ة نار األهالي

بحث  

 مشترك  

التربويـــة  للعلوم  الفيوم  جـــامعـــة  مجلـــة 

 2018والنفسية في العدد التاسع 

24/9/2018 

المملكة العربية  اهع الحضلللانا  في  5
 السعودية

 مجةية رعلية الطف لة واألم مة  حبث مشرتك

 

2019 

9 Evaluation of self-
learning 
curriculum for 

ضةةام مدلاراس 
الةةنشةةةةةةةةةةةةةةةةر 

ISI 

 ISIلشر مبجلة  

Journals.sagepub.com/home/sgo 

1/1/2019 
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kindergarten  
using 
stufflebeams CIPP 
Model 

الةةةةةةةةةةةدةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةة    
امل ةةةةةةةةةةةةةجمللة 
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  
 الرسللة

SAGA 

10 Evaluation of self-
learning 
curriculum for 
kindergarten  
using 
stufflebeams CIPP 
Model 

ضةةام مدلاراس 
الةةنشةةةةةةةةةةةةةةةةر 

ISI 

 

املشةةةةلرلة مبلصةةةةم حبث  ل مرل  الد    الدراسةةةةلس  
 اال للية 

16/6/1440  
/   21املةةةةةةةةة اقةةةةةةةةةم  
2/2019 

د ر الوالمت  في توعية   -11
 حماية األطفال م  
جائحة "كور نا" بممت ة  
 الرياض 

 2020مم شهد اي ارب  148سينشر ل عدا  حبث

 )الشلرقة(جملة شؤون ا جملالعية 

Journal of Social Affairs 

  مت النشر

2020 

أبعاد البيئة املعززة للتفكير الناقد لدى "  12

 طفل الروضة في ضوء متطلبات  

 القرن الواحد والعشرين 

 2020 جملة آفاق للعلوم الرتبوية والنفسية مقلل

دليل كتابة األبحاث التربوية لطالبات   13

 الدراسات العليا

 1442 موثق مبكتبة امللك فهد الوطنية  لجمللب
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 2928رقم اإليداع/  صف ة  84

 

 

مؤشرات البيئة املعززة للتفكير الناقد لدى  14

طفل الروضة من وجهة نظر املعلمات وأولياء 

 األمور بمدينة الرياض 

كلـية الرتبية  -جمـلة البووث ودراســـــــــــات الطفولة   2021
 جامعة الفيوم -للطفولة املبكرة 

  14الةدا 

July 2021 

     

 

 المشاركة في الرسائل العلمية  •

 نوع المشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة  (   عنوان الرسائل العلمية   م

فعالية برانمج إرشادي قائم على فن القصة للتقليل من  1
عينة  سلوكي اخلجل اإلجتماعي والسلوك العدواين لدى 

طالبة   ماجستري سنوات مبدينة الرايض 6 – 5أطفال  نم
 للوصول على درجة املاجستري 

 رسالتي الماجستير

 رسالتي الدكتوراة   تقومي منهج التعلم الذايت ابستخدام منوذج ستفلبيم  2

االحتياجات التدريبية ملعلمات البنني للصفوف األولية   3
 املرتبطة إبدارة الصف 

 ماجستري اشراف على طالبة 

معوقات تطبيق كفاايت التواصل مع أولياء األمور لدى  4
 معلمة رايض األطفال 

 اشراف على طالبة ماجستري 
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اجتاهات معلمات رايض األطفال حنو استخدام  5
 اسرتاتيجية االستقصاء ومعوقاهتا  

 اشراف على طالبة ماجستري 

دور معلمات رايض األطفال يف اكساب الطفل قيم   6
 املواطنة الرقمية ومعوقاته 

 اشراف على طالبة ماجستري 

 مناقش داخلي لرسالة ماجستير  ممارسة معلمات رايض األطفال ملهارات التفكري الناقد   7

1442  /2020   

 

يف تنمية قدريت الطالقة  فاعلية أنشطة مكعبات الليغو 8
 واملرونة لدى طفل الروضة  

 مناقش داخلي  

1442 /2020 

 

 

 

 

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير  •

 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة نوع الجائزة  م

 وزارة الرتبية والتعليم  1439-1427 إقامة ورش عمل دروع  1

اإلشراف على تدريب طالبات  شهادات و دروع  2
 القسم 

 روضات الرايض 1424إىل  1420
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املشاركة بلجان ومؤمترات   شهادات  3
جامعة امللك سعود وندوات 

 وغريها ،قطاع حكومي وخاص

 جامعة امللك سعود 1442إىل  1424

4     

 

 التنمية المهنية )الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل    •

ندوة/ / رمؤتم العنوان

 ورشة
 الجهة المنظمة المكان التاريخ

 مؤسسة خاصة عمًان 1417 دورة MS – WORDدوررة كمبيوتر )

 مركز شيفيلد  الرايض 1422 دورة أتيكيت العمل

Brain-baised Learning املركز التعليمي للطفولة املبكرة  الرايض  1422 دورة 

 املركز التعليمي للطفولة املبكرة  الرايض 1423 دورة تنمية اإلستعداد اللغوي عند األطفال حمدودي اللغة

MS WORD , EXCEL , TYPING مركز التدريب النسوي  الرايض 1423 دورة 

 مركز اتبع للقنصلية األمريكية  عًمان 1423 دورة توفل

 مركز اهلالل االمحر  الرايض ه1424 دورة   األسعافات األولية 

 معهد بوابة النجوم  الراض  1425 دورة توفل

 فندق أنرتكونتينال  عًمان 1426 ورشة استرياتيجيات حديثة للتدريس يف رايض األطفال
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ــات  وطموحـــ الواقع  ــة  للطفولـــ ــامس  اخلـــ ــاملي  العـــ مؤمتر 
 املستقبل 

  1426 مؤمتر
 جامعة عني مشس  القاهرة 

 جامعة امللك سعود الرايض ه1426 ورشة   أسس بناء االختبارات التوصيلية 

 روضة واحة العلم الرايض 1427 ورشة أمهية قراءة القصة للطفل

 مركز شيفيلد  الرايض 1422 دورة العنف األسري

 املركز التعليمي للطفولة املبكرة  الرايض  1422 دورة العالج عن طريق اللعب

 املركز التعليمي للطفولة املبكرة  الرايض 1423 دورة اجلودة والتطوير األكادميي

اإلرشـاد املدرسـي واملشـكالت السـلوكية ألطفال املرحلة 
 املتوسطة 

 1423 دورة
 مركز التدريب النسوي  الرايض

 مركز اتبع للقنصلية األمريكية  عًمان 1423 دورة الكتابة لطفل ماقبل املرحلة االبتدائية 

 مركز اهلالل االمحر  الرايض ه1424 دورة   الرتبية الفعالة ألبنائنا 

 معهد بوابة النجوم  الراض  1425 دورة قضااي يف رايض األطفال

 فندق أنرتكونتينال  عًمان 1426 ورشة احلوار الصريح  للزواج املبكر

 جامعة عني مشس  القاهرة   1426 مؤمتر التعليم االلكرتوين 

 جامعة امللك سعود الرايض ه1426 ورشة   املرحلة االبتدائية  أمهية القراءة والقصة لطفل ماقبل

 روضة واحة العلم الرايض 1427 ورشة التقومي الربجمي 

 روضة العنادل  الرايض ه1429 دورة   سر الطفل السعيد
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 مؤمتر   جمتمع املعرفة    
ــام   عـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه1430
 جامعة امللك سعود الرايض 

 ورشة   فعاليات برانمج املعرفة  
ــام   عـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه1430
 جامعة امللك سعود الرايض 

 ملتقى  التطوير يف اململكة العربية السعودية 
ــام   عـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه1430
قسم  -جامعة امللك سعود الرايض

 الدراسات العليا 

 مدارس منارات الرايض الرايض ه1430 مؤمتر   املؤمتر العاملي للقاء الرتبويون 

 مركز التدرييب   الرايض ه1431 ورشة   الرايضة الدماغية 

 ه1431 ورشة   استخدام السبورة الذكية 
جامعة   –عمادة تطوير املهارات  الرايض

 امللك سعود  

 جامعة امللك سعود الرايض ه1431 ورشة   أخالقيات مهنة التدريس العضاء هيئة التدريس 

 مركز الدراسات اجلامعية للبنات   الرايض ه1431 ورشة   مشروع اخلطة االسرتاتيجية 

 جامعة امللك سعود الرايض ه1432 ندوة  التعليم النشط 

 جامعة امللك سعود الرايض ه1433 ورشة   املنهج االبتكار ي يف رايض األطفال 

 جامعة امللك سعود الرايض  ه1432 ندوة  أمهية القصة يف حياة األطفال 

 شركة اللغة الرقمية احملدودة  الرايض ه1432 ورشة   النظرية البنائية اإلجتماعية للتعلم

 جامعة امللك سعود الرايض ه1433 ورشة   قواعد املعلومات 
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ة هــرأيــك يهمنــا لقيــاس جودة املقررات اجلــامعيــة من وج
 نظر الطالبات 

 ه1433 ورشة  
 جامعة امللك سعود الرايض

 جامعة امللك سعود الرايض ه1433 ورشة   اجلمال أبعيننا ,اختالف الرؤى واالتفاق 

 جامعة امللك سعود الرايض ه1433 ورشة   نظام املقررات يف املدارس الثانوية ابلرايض

املقــــابلــــة  –احلقيبــــة املرجعيــــة  –الوظيفي    االســـــــــــتعــــداد
 الشخصية 

 ه1433 ورشة  
 جامعة امللك سعود الرايض

 

ــوري   ــتخدام أدوات منتســــ تنمية التفكري االبتكاري ابســــ
 حلل املشكالت ( 

 ه1433 ورشة
 بكليات الفيصل  الرايض

 املؤمتر الدويل للتعليم العايل   الرايض ه1433 ورشة   كيف ختتار ختصصك اجلامعي ؟

ــتقبل  -املؤمتر الدويل للطفولة املبكرة )طفولة آمنة   مســـــــ
 واعد (

 ه1433 مؤمتر  
 جامعة األمرية نورا   الرايض

 جامعة امللك سعود-كلية احلقوق  الرايض  2434 لقاء علمي قضااي اجملتمع بني النظرية والتطبيق

اجلنسي  التورش واإلعتداء
 على األطفال 

 1434 حماضرة 
 مركز امللك فهد الثقايف   الرايض 

التعليم يف القرن احلادي  
 والعشرين الواقع واملأمول 

 1434 لقاء علمي 
 جامعة امللك سعود  الرايض 

املستجدات يف البوث 
 العلمي  

 1434 حلقة نقاش 
 جامعة امللك سعود  الرايض 
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تطبيق اإلدارة الرقمية يف  
 التعليم العام 

 1434 ندوة  
 جامعة امللك سعود -قسم املناهج  الرايض 

 جامعة امللك سعود الرايض 1434 ندوة  التورش ضد األطفال 

 اإلعتماد املدرسي 
اللقاء السنوي 
 السادس عشر

1434 
 مجعية جسنت   الرايض

 معرض دويل للتعليم  الرايض 1434 منتدى  التقومي للتوسني والتطوير 

التنشيط العلمي يف قسم 
السياسات الرتبوية ورايض  

 األطفال 
 1434 حلقة نقاش 

 جامعة امللك سعود الرايض

 املدينة اجلامعية  الرايض 1434 ورشة عمل  تنمية القيم عند األطفال

الذكاء الوجداين وعالقته  
ابلتنبؤ ابلنجاح املهين 

 ملعلمات رايض األطفال 

 حلقة نقاش 

 جتربة 

مناقشة رسالة 
 ماجستري 

1434 

 املدينة اجلامعية  الرايض

 املدينة اجلامعية  الرايض 1435 حضور فعالية يوم اجلودة العاملي 

أيهما أكثر أتثريا على الطفل 
القصة الورقية أم القصة  

 الورقية  
 1435 ندوة 

 املدينة اجلامعية  الرايض



 
 
 

 كلية التربية      

 ( ISOنظام إدارة الجودة )     
 

 

 التوقيع: مشرف الوحدة مراجعة: 

 :التوقيع وكيل الكلية للتطوير والجودة اعتماد:  

 

 
 1441 اإلصدار الثالث 

 نموذج السيرة الذاتية  املحتوى 

 04004010310701رقم النموذج 
 

أتثري األجهزة املرئية من  
 الناحية اجلسدية والنفسية  

 1435 حضور
 مدارس اآلفاق  الرايض

دورة مساعدة الطالب على 
 التفكري الناقد 

 1435-3- 27 حضور 
املهارات املدينة اجلامعية  عمادة تطوير  الرايض

 للطالبات 

دورة التغذية الراجعة إدارة  
 لتعلم أفضل 

 1435-3-28 حضور
عمادة تطوير املهارات املدينة اجلامعية   الرايض

 للطالبات 

دورة التعلم ابستخدام 
 اسرتاتيجية حل املشكالت 

 حضور
2 -3 /4   /

 هـ1435

اجلامعية  عمادة تطوير املهارات املدينة  الرايض
 للطالبات 

دورة اخلرائط الذهنية )  
تطبيقات على التدريس  

 اجلامعي 

 حضور
5 -6  /4   /

 هـ1435

عمادة تطوير املهارات املدينة اجلامعية   الرايض
 للطالبات 

حلقة نقاش كيفية كتابة خطة 
 البوث 

 هـ1435-4-24 حضور
 مركز الدراسات اجلامعية  الرايض

 هـ2/5/1435 حضور  حبثيورشة عمل كتابة مقرتح 
عمادة شئون املكتبات املدينة   الرايض

 اجلامعية 

ورشة عمل الدراسات  
 السابقة 

 هـ3/5/1435 حضور
 بعمادة شئون املكتبات املدينة اجلامعة  الرايض

ورشة عمل االستعداد 
 ملناقشة الرسالة العلمية 

 هـ9/5/1435 حضور
 املدينة اجلامعية  -كلية الرتبية  الرايض
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ندوة إعداد معلم املرحلة  
االبتدائية يف اململكة العربية 

رؤى عاملية  -السعودية 
 وتطلعات وطن

 حضور
13-
 هـ14/6/1435

 املدينة اجلامعية ابلدرعية  الرايض

دورة ترمجة من اللغة 
 االجنليزية للعربية والعكس

 حضور
17/4/1435 

- 7/5/1435 

 وزارة الرتبية والتعليم -مركز اجلزيرة  الرايض

تصميم املقرر  ورشة عمل
 اإللكرتوين ابلكورس 

 13/11/1435 حضور
 عمادة تطوير املهارات  الرايض

 املدينة اجلامعية 

استخدام أدوات ورشة عمل 
 جوجل يف التعليم  

 14/11/1435 حضور
 مادة تطوير املهارات  الرايض

 اجلامعية املدينة 

 20/11/1435 حضور ورشة عمل التدريس املصغر 
 مادة تطوير املهارات  الرايض

 املدينة اجلامعية 

ورشة عمل مهارات البوث  
 املعلومات  يف قواعد

 26/12/1435 حضور
 املدينة اجلامعية  -مركز البووث  الرايض

ورشة عمل بعنوان التعلم  
للمعرفة أم التعلم ملا وراء 

 املعرفة 
 12/1/1436 حضور

 املدينة اجلامعية  الرايض

ورشة عمل بعنوان مهارات 
برانمج  استخدام

 املدينة اجلامعية  -مركز البووث  الرايض  26/1/1436 حضور
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ENDNOTE    يف
 التوثيق العلمي 

ورشة عمل بعنوان  

استخدامات دليل  

الدراسات العليا لكلية  

  التربية

 ه16/1/1436 حضور
 املدينة اجلامعية  الرايض

التعريف ابسرتاتيجية الصف  
 املقلوب

 هـ1/2/1436 حضور
 املدينة اجلامعية  الرايض

 املدينة اجلامعية  الرايض ه15/2/1436 حضور  التعريف ابملدرسة املنتجة 

التعريف ابملذاهب العلمانية 
 والليربالية 

 ه15/2/1436 حضور
 املدينة اجلامعية  الرايض

 املدينة اجلامعية -مركز البووث الرايض  حضور الصالون البوثي 

استخدام تقنية احلرية 
 emotionaiالنفسية )

freedom 
techniques)   يف

 تطوير الذات 

 ه11/2/1436 حضور 

 ساعات تدريبية 5بواقع  الرايض 

طرق تساعد التخلص من 
 املشاعر السلبية ؟

 ه4/2/1436 حضور 
 ساعات تدريبية  4بواقع  الرايض

ممارسات تعليم القراءة 
والكتابة املبكرة يف روضة 

 8/3/1436 ندوة حبث
  الرايض
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أطفال ابململكة العربية  
السعودية :تطبيق يف سياق 

 ثقايف خمتلف 

 املدينة اجلامعية 

 املدينة اجلامعية  الرايض 26/2/1436 ندوة  حب اإلستطالع عند الطفل 

بناء اخلرائط البوثية  
 للربامج 

 هـ21/4/1436 حلقة نقاش 
 املدينة اجلامعية   –مركز البووث  الرايض

األخطاء الشائعة يف كتابة  
 اخلطة البوثية 

 هـ23/4/1436 حلقة نقاش 
 املدينة اجلامعية -مركز البووث الرايض

الدراسات السابقة حتليل  
 وربط  

 هـ27/4/1436 حلقة نقاش 
 املدينة اجلامعية   –مركز البووث  الرايض

تنسيق وإعداد مستند  
 APA6الرسالة وفق 

ابستخدام معاجل النصوص  
Word  

 هـ29/4/1436 ورشة عمل  

 املدينة اجلامعية   –مركز البووث  الرايض

 

تصميم العروض التفاعلية   
  Prizeابستخدام برانمج 

 هـ1436-5-3 ورشة عمل  

 املدينة اجلامعية   –مركز البووث  الرايض

مهارة املشاركة ابملؤمترات  
 العلمية  

 هـ 1436-5-4 ورشة عمل 
 املدينة اجلامعية  –مركز البووث  الرايض 
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إطار عمل تطوير الباحث : 
التنمية املهنية ألعضاء هيئة 

 التدريس الباحثني  
 هـ 1436-5-6 ورشة عمل  

 املدينة اجلامعية   –مركز البووث  الرايض

 املدينة اجلامعية    الرايض هـ1436-5-11 اللقاء التعريفي  برانمج التلمذة 

التجربة امليدانية لرسالة 
 غادة املوسى  –دكتوراة 

 هـ1436-5-11 حلقة نقاش 
 املدينة اجلامعية  الرايض

 هـ 1436-5-18 دورة  كفاايت التدريس اإلحرتايف 

 املهارات عمادة تطوير  الرايض 

 الدرعية -املدينة اجلامعية

 هـ 1436-5-21 دورة  تطوير ملف التدريس  
املدينة   –عمادة تطوير املهارات  الرايض

 الدرعية -اجلامعية 

استخدام قاعدة اإلنتاج 
 العلمي  

 هـ1436-6-19 دورة 
 املدينة اجللمةية   –مرل  الد     الرايض

حوار  –الربانمج التدرييب 
 املنهجية  

 1436-7-7 ورشة عمل  
 املدينة اجللمةية  –مرل  الد     الرايض

 املدينة اجللمةية  –مرل  الد     الرايض هـ1436-7-9 ورشة عمل  كيفية كتابة سجلك البوثي 

 عالاة تط ير املهلراس ابملدينة اجللمةية  الرايض 21/12/1436 دورة  مهارات التأثري واإلقناع 

Black bord  22 ورشة عمل-
29/12/1436 

مرل  حب   الدراسلس االل للية ابملدينة  الرايض
 اجللمةية 
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معلم املستقبل إعداده  
 وتطويره 

-23 مؤمتر
24/12/1436 

 املدينة اجللمةية   الرايض

استخدام الشبكات 
 االجتماعية يف التعليم  

 ابملدينة اجللمةية عالاة تط ير املهلراس  الرايض 25/12/1436 دورة 

كتابة وتبويب املراجع  
APA6 

مركز حبوث الدراسات االنسانية   الرايض 9/1/1437 ورشة عمل 
 ابملدينة اجلامعية 

مركز حبوث الدراسات االنسانية   الرايض 30/1/1437 ورشة عمل   املراجعة املنهجية لألحباث  
 ابملدينة اجلامعية 

إدارة التعليم االلكرتوين ابملدينة  الرايض هـ28/1/1437 ورشة عمل   نظام إدارة التعلم عرب اجلوال  
 اجلامعية للبنات 

تطبيقات يف إعداد منتهج  
مناسبة لألطفال من امليالد 

شهادة –ولغاية أربع سنوات 
 ممارس معتمد 

املركز الدويل للطفولة والتعليم املبكر   االردن -عمان 28/11/2015 مؤمتر ، ملتقى  
 والتطوير 

–تطوير بنية احلضاانت 
 شهادة ممارس معتمد  

املركز الدويل للطفولة والتعليم املبكر   االردن-عمان 27/11/2015 ملتقى علمي 
 والتطوير

امللتقى  العريي األول 
يف حضاانت  املتخصصر

األطفال من امليالد إىل  
 األربع سنوات 

-27 ملتقى علمي
29/11/2015 

املركز الدويل للطفولة والتعليم املبكر   االردن-عمان
 والتطوير
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املبادئ السبعة للتميز يف 
 التدريس 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض 8/4/1437 دورة 

تنسيق وإعداد مستند  
الرسالة أو املشروع وفق 

APA6   ابستخدام
 Wordبرانمج 

   

برانمج تدرييب 
  

 مركز البووث ابملدينة اجلامعية  الرايض 25/5/1437

أخطاء يف كتابة اخلطة 
 البوثية  

 مركز البووث ابملدينة اجلامعية  الرايض 30/4/1437 ورشة 

تقييم الطالب بواسطة 
أدوات يطورها األستاذ نظام 

Rubrics 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض 6/5/1437 دورة 

 مركز البووث ابملدينة اجلامعية  الرايض 7/5/1437 ورشة   نقاش منهجيات البوث  

كيف ختتار اللعبة املناسبة  
 لطفلك ؟ 

مؤمتر -اجلامعيةمركز البووث ابملدينة  الرايض 23/5/1437 ورشة 
 اللعب 

Safe Assign  مركز البووث ابملدينة اجلامعية  الرايض 22/6/1437 ورشة 

 كلية اللغات والرتمجة  الرايض  26/6/1437 حلقة نقاش  حتليل البياانت النوعية 

استخدام نظرية النشاط  
االجتماعي يف البووث 

 اإلنسانية 

 اللغات والرتمجة كلية  الرايض 27/6/1437 حلقة نقاش 
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 عمادة تطوير املهارات  الرايض 1/1/1438 دورة  بيئة التعلم اآلمنة واملرحية 

برانمج اجلودة لرفع وضمان 
اجلودة يف احلضاانت ومراكز  

 الرايض

 home sweetمدرسة  الرايض هـ8/1/1438 حلقة نقاش 
home 

إعداد االستمارات  
 االلكرتونية 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض هـ  1438/ 1/ 22 ورشة  

 عمادة تطوير املهارات  الرايض هـ 2/2/1438 دورة  نظرايت التعلم 

 مركز البووث ابملدينة اجلامعية  الرايض هـ  1438/ 3/ 16 ورشة  تطبيقات توثيق املراجع 

برانمج سيجال )مناظرة  
 علمية ( 

 اإلنسانية مركز البووث للدراسات  الرايض  هـ3/1438/ 20 برانمج 

 مركز البووث الدراسات اإلنسانية  الرايض هـ 1438/ 3/ 29 ورشة  الكتابة النقدية 

استعراض األدب البوثي يف 
 الدراسات السابقة 

 مركز البووث للدراسات اإلنسانية  الرايض  هـ 1438/ 3/ 30 ورشة 

    ورشة   

-17 ورشة  التدوين البصري
18/5/1438 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض

 عمادة تطوير املهارات  الرايض 22/5/1438 ورشة  امللكية الفكرية 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض 25/5/1438 ورشة  التدريس املتمايز 
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حقوق وواجبات أعضاء 
 هيئة التدريس 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض 6/6/1438 ورشة 

 و النمائية معايري التعلم املبكر 

 رشة

 كلية الرتبية، املدينة اجلامعية  الرايض 30/5/1438

 جامعة االمرية نورا ] الرايض 2/3/2017 ورشة  عادات العقل 

 عمادة تطوير املهارات  الرايض 10/6/1438 دورة  كفاايت التدريس االحرتايف 

مهارات الكتابة كمدخل 
 للتعلم 

 املهارات عمادة تطوير  الرايض 16/6/1438 ورشة 

املشاركة أبنشطة يوم املعلم 
 كمقررة للجنة الثقافية 

 هبو كلية الرتبية  اجلامعة  5/10/2017 أنشطة فنية 

حضور ورش تدريبية لبناء  
وثيقة منهج احلضاانت 

 ورايض األطفال ابململكة

ورش عمل  
 وحماضرات

صفر   20إىل  17
    9-6املوافق 
 1439املوافق 
2017 

شركة تطوير للخدمات 
 التعليمية  

ابلتعاون مع وزارة التعليم وجهات 
تعليمية وإدارية خمتلفة على مستوى 

 اململكة 

قاعدة البووث ملنهج  
التعليم املبكر ونظرة عامة  

على املنهج السويدي  
 للتعليم املبكر 

 12-11 ورشة عمل  
/9/2017 

 SWeden جامعة جوتبنرغ 

 SWwden ستكهومل 2017/ 9/ 17 ورشة  تطوير املناهج 
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العمل من خالل التدريب  
على املمارسات املناسبة 

 تنمواي  

 NAEYC Washngton,DC,USA 2017/ 9/ 19 ورشة 

 SWwden ستكهومل 2017/ 20/9 ورشة  تطوير املناهج 

منهج التعليم املبكر وتصميم 
املناهج الدراسية التوقق يف 

مرحلة الطفولة املبكرة مع 
 21ملهارات القرن النظر 

 NAEYC Washngton,DC,USA 22/9/2017 ورشة 

منهج املسوي من منهج  
 منتسوري يف الطفولة املبكرة 

  27- 26 ورشة 
/09/2017 

MONTESSORI  

INSPIRED 

 

التصميم التعليمي 
)التخطيط،التصميم،االختبار 

 وتطوير املناهج الدراسية( 

  9/ 29- 28 ورشة  
/2017 

Boulder Journey 
School 

Colorado,USA 

إطار تطوير املنهج /املرحلة  
 األوىل 

مع شركة NAEYC 11/2017 9-6 ورشة 
 تطوير 

 الرايض

التوليل النوعي ابستخدام 
 النظرية اجملذرة 

 كلية الرتبية  اجلامعة  1439/ 3/ 16 ورشة 

املشاركة أبنشطة االحتفال 
بيوم السكري اللجنة  

 الثقافية 

 املدينة اجلامعية  الرايض 23/3/1439 أنشطة ثقافية 
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—29/2/1439 أنشطة توعوية  املشاركة حبملة كلييت بيئيت
15/3/1439  

 كلية الرتبية  الرايض

امللتقى العريب الثالث 
املتخصص يف حضاانت 

 األطفال 

 ملتقى علمي

 ساعة تدريبية 18

19-21 /1    /
2018 

2-4 /5/1439 

املركز الدويل وللطفولة والتعليم املبكر  األردن-عمان
 والتطوير

- 8األربعاء واخلميس ورشة  احلوار الفعال مع الطفل 
9/5 /1439 

ة قسم رايض األطفال يف املدين  الرايض
 اجلامعية 

 5/ 9اخلميس  ورشة  املالحظة اإلجيابية 
/1439 

 قسم رايض األطفال املدينة اجلامعية  الرايض

مستقبل كلية الرتبية جبامعة  
امللك سعود وفق رؤية 

2030 

 الرايض 19/5/1439 حماضرة

 

 املدينة اجلامعية كلية الرتبية 

مهارات استخدام السكيتش  
 نوتس يف التدريب 

األربعاء   ورشة  
21/5/1439 

 مركز احلوار الوطين  الرايض

مبادرة تعزيز النشر يف قاعدة 
بياانت شبكة العلوم 

(Web of science-
 أقسام الدراسات  يف

 (ISIاإلنسانية 

1439-  

 

2018 

الدورة األوىل ملبادرة 
 ISIالنشر ابجملالت 

18/2/2018 

 إىل 

14/5 /2018 

  -مركز حبوث الدراسات اإلنسانية 
 جامعة امللك سعود 

 4/6/1439املوافق 
 هـ 28/8/1439إىل
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األولوايت البوثية الوطنية 
 2030ورؤية 

الثالاثء  ورشة 
4/6/1439 

 ملتقى البوث العلمي  الرايض

 جامعة امللك سعود

تفعيل البووث البينية بني  
الكليات اإلنسانية والعلمية  

 والطبية 

الثالاثء  ورشة 
4/6/1439 

 ملتقى البوث العلمي  الرايض

 جامعة امللك سعود

اجلمعية السعودية للعلوم  
 الرتبوية والنفسية )جسنت( 

-26 مؤمتر
 هـ27/6/1439

 جامعة امللك سعود الرايض

املرصد الوطين للمرأة/دور  
املرأة يف التنمية:حنو اقتصاد 

 مزدهر

رجب   19-18 مؤمتر
1439 

 املدينة اجلامعية للطالبات   الرايض

املنتدى الدويل السادس 
 للتعليم 

رجب   25 – 23 مؤمتر
1439 

 أرض املعارض  الرايض

برامج تدريبية عاملية يف جمال  
الرايضيات والعلوم 

والتكنولوجيا ملرحلة الطفولة 
 املبكرة 

 كلية الرتبية ،املدينة اجلامعية   الرايض 1439رجب  26 ورشة 

 كلية الرتبية ، املدينة اجلامعية  الرايض 1439رجب  26 ورشة  الليغو يف التعليم العاب 

     

برانمج اعتماد الزمالة  
 CDAالدولية 

حي السفارات ، مكتب الرتبية لدول  الرايض 1439رجب  26 ورشة تعريفية 
 اخلليج
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حتول أدوار كلية الرتبية وفق 
 2030رؤية اململكة 

اللقاء العلمي 
 الرابع 

 كلية الرتبية / املدينة اجلامعية  الرايض 1439شعبان 1

معايري اختيار موضوعات  
 اخلطط البوثية 

 كلية الرتبية / املدينة اجلامعية  الرايض  1439شعبان  1 ورشة عمل 

Instructional 
Design and 

Facilitation for 
Adult Learning 
IACET Train -

the-Trainer 
Certificate 

Program TOT 

 دورة 

 ساعة 14

شعبان  8-9
1439 

عمادة تطوير املهارات / املدينة   الرايض
 اجلامعية 

     

مركز منالك  - دورة  1439 تدريب مدربني 
 للتدريب 

معتمد من املؤسسة العامة للتدريب  ساعة تدريبية   30
 التقين واملهين 

 هـ 1439- 12 – 21-26

 الرايض 1439 ورشة  املالحظة يف رايض األطفال

 املدينة اجلامعية 

 قسم الطفولة املبكرة 

األخطاء الشائعة يف البووث 
 الرتبوية  

ضمن تنظيم جلنة تنشيط البوث  كلية الرتبية  9/1/1440 ورشة 
 العلمي على مستوى القسم 
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19/9/2018 

استيفاء مقررات قسم 
 الطفولة يف كلية الرتبية 

اهناء متطلبات 
 ملف اجلودة

 شهادة متيز   جلنة اجلودة  هـ20/1/1440

 الثالاثء كلية الرتبية  تقدمي ورشة طريقك إىل خطة البوث 

 هـ22/1/1440

معدة ومقدمة ضمن أنشطة جلنة  
 البوث العلمي  تنشيط

 لقاء علمي  التوثيق يف البووث الرتبوية  

 ورشة 

  20/1/1440 كلية الرتبية 

10/9/2018 

ضمن تنظيم جلنة تنشيط البوث 
 العلمي على مستوى القسم 

 دورة  تصميم وبناء املقرر الدراسي

 ساعات10

برانمج أعضاء هيئة  
 التدريس اجلدد

 عمادة تطوير املهارات  هـ8-9/2/1440

ضمن ورش أعضاء هيئة التدريس  
 اجلدد

مناقشة الرسائل العلمية 
 ونقدها 

 15/2/1440 كلية الرتبية  ورشة تدريبية  

24/10/2018 

ضمن تنظيم جلنة تنشيط البوث 
 العلمي على مستوى القسم 

 ه21/2/1440 كلية الرتبية  لقاء علمي  مناهج البوث العلمي 

30/10/2018 

ضمن تنظيم جلنة تنشيط البوث 
 العلمي على مستوى القسم 

اسرتاتيجيات حتفيز الطالب 
 تفعيل مشاركتهم 

عمادة تطوير املهارات ضمن ورش   هـ16/2/1440 ورشة  ساعات6
 أعضاء هيئة التدريس اجلدد 

املهارات ضمن ورش  عمادة تطوير  هـ 2/1440/ 23-22 دورة  ساعة  12 التدريس اجلامعي الفعال 
 أعضاء هيئة التدريس اجلدد
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خطوات ذكية إلنتاجية حبثية  
 رقمية 

  15املوافق  1440/ 3/ 7 حلقة نقاش  ساعتان 
/11 /2018 

 كلية الرتبية 

بدون شهادة من ضمن حلقات جلنة 
 احللقات البوثية ابلكلية  

اختبار منتجات األطفال 
 التفاعلية عن بعد، 

 

 حلقة نقاش  ساعة 

 

بدون شهادة من ضمن أنشطة جلنة  21/3/1440
 احللقات البوثية بكلية الرتبية 

 

  التدريس املصغر 

   ساعات  4

 

 ورشة 

عمادة تطوير املهارات ضمن ورش    21/3/1440
 أعضاء هيئة التدريس اجلدد

التطوير املهين العتماد  
 الزمالة    الدولية يف الطفولة 

Introduction To 
The Role of The 

Child 
Development 

Associate  

 (CDA) PD 
Specialist 

 9/12/2018 دورة   ساعة  12

 هـ2/4/1440

الطفل العريب ، مركز معتمد من  
 CACHEمنظمة الربيطانية 

معدة ومقدمة ضمن أنشطة جلنة   هـ 16/1/1441األربعاء  حلقة نقاش  ورشةتقدمي  طريقك إىل خطة البوث 
 تنشيط البوث العلمي ابلقسم 
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برانمج أعضاء هيئة التدريس 
 اجلدد 

 عمادة تطوير املهارات  هـ  1440هـ /1439 ساعة تدريبية   36 برانمج معتمد دوليا 

بناء املنهج الوطين ملرحلة 
 -احلضانة ورايض األطفال

 1ر املنهج الوطين تطبيق إطا
– 3   

  3ه، إىل 1441/  1/  30 ساعة تدريبية   32 ورشة عمل  
 هـ 1441/ 2 /

 حمافظة جدة 

ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث  1441/  2/  7األحد  حلقة نقاش  حضور  هتيئة وإعداد الباحثة  
 العلمي ابلقسم 

دليل الكتابة العلمية يف  
 البووث الرتبوية  

 هـ 1441/ 2/  21األحد  حلقة نقاش  تقدمي ورشة

  3/  24اخلميس 
 هـ 1441،/

ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث 
 العلمي ابلقسم والكلية 

ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث  هـ  1441/  3/  6االحد  حلقة نقاش  حضور التوثيق يف البووث الرتبوية  
 العلمي ابلقسم 

قاعدة بياانت البووث  
 البينية  

ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث  هـ 1441/ 3/ 16األربعاء  حلقة نقاش  حضور
 العلمي ابلكلية  

مقارنة بني املنهج الكمي 
 والكيفي 

سجال حماورات   حضور
 علمية حبثية 

 كلية الرتبية  هـ 1441/  3/  20األحد 

أسلوب دلفاي يف البووث  
 الرتبوية 

ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث  هـ 1441/  3/  20األحد  حلقة نقاش  حضور 
 العلمي ابلقسم 
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ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث  هـ 1441/ 3/  22الثالاثء  حلقة نقاش  حضور األفكار البوثية 
 العلمي ابلكلية 

كيفية بناء اخلطط 
االسرتاتيجية والتشغيلية  

لألقسام على ضوء خطة  
 الكلية االسرتاتيجية  

 كلية الرتبية  هـ1441/ 3/  23األربعاء  حماضرة حضور

 عمادة تطوير املهارات  هـ 1441/ 3/  24اخلميس  ورشة   حضور األحباث املختلطة 

مةل ملس  اخلطط البوثية 
 ومالحظلس 

 قسم الطفولة املبكرة  هـ4/1441/ 4األحد  ورشة   إعداد و تقدمي 

املقارنة بني البووث الكمية  
 والنوعية 

ضمن أنشطة جلنة تنشيط البوث  هـ1441/ 4/  5االثنني  ورشة  حضور
 العلمي ابلكلية  

ضمن أنشطة اجمللس االستشاري   هـ4/1441/ 6الثالاثء  ورشة عمل   حضور الكتابة األكادميية 
 اإلدارة الرتبوية لقسم  

ضمن أنشطة لجنة تنشيط البحث   هـ4/1441/ 6الثالاثء  حماضرة حضور تصميم االستبيان 

 العلمي بالكلية 

بناء مصفوفات املدى 
والتتابع وفق مبادئ التعلم  

واخلصائص العمرية للطفولة  
 12-3من سن 

املقررات  ضمن أنشطة جلنة منسقات  هـ1441/ 4/  19االثنني  ورشة  حضور
 بقسم الطفولة 

تصويح النظراء وبناء سالمل 
 التقدير 

ضمن أنشطة جلنة منسقات املقررات   1441/ 4/ 25األحد  ورشة  حضور 
 بقسم الطفولة 
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تقنيات التعليم يف ضوء رؤية 
2030 

 – 11األربعاء واخلميس  ملتقى علمي حضور
 هـ 1441/ 6/ 12

ضمن فعاليات قسم تقنيات التعليم  
 بكلية الرتبية .

اإلطار النظري واإلطار 
املفاهيمي يف البووث  

 العلمية 

 هـ 1441/ 6/ 17الثالاثء  حماضرة  حضور 

12-2 

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 العلمي ابلكلية  

معامل يف حتكيم حبوث الرتقية 
 ويف حتكيم حقيبة الرتقية 

 هـ1441/ 6/ 18األربعاء  حماضرة  حضور

12-2 

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 بقسم الثقافة اإلسالمية العلمي 

 هـ1441/ 6/ 18األربعاء  حماضرة حضور تكنيك كتابة املقدمة 

11-12 

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 لية لكاب ابلقسم و  العلمي 

الرتقية العلمية من األلف إىل 
 الياء 

 ه1441/ 6/ 19اخلميس   حضورورشة 

8- 11   

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 بقسم الدراسات اإلسالمية العلمي  

اسرتاتيجيات القراءة الناقدة 
 يف البوث العلمي

 ه1441/ 6/ 19اخلميس  ورشة   حضور

11-12  

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 العلمي  ابلقسم وابلكلية 

 ه1441/ 6/ 19اخلميس  ورشة  حضور  مهارة القراءة السريعة  

12-1 

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 العلمي  ابلقسم وابلكلية 

املمارسات املثلى للتدريس  
 اجلامعي  

 هـ1441/ 6/ 29االحد  ورشة  حضور

12-1 

ضمن فعاليات ملتقى جلنة اجلودة 
 ابلكلية 
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كتابة األكادميية والبوث  ال
 العلمي  

 هـ 1441/ 7/  1الثالاثء  ندوة  حضور

10-12 

ضمن فعاليات جلنة تنشيط البوث 
 العلمي ابلكلية  

املهارات العلمية يف كتابة  
 خطة البوث 

 1441/ 7/ 3اخلميس  ورشة عمل   حضور

27  /2 /2020 

فعاليات جلنة تنشيط البوث ضمن 
 العلمي ابلكلية 

التدرب على استخدام 
 برانمج زووم والبالك بورد 

 هـ 1441/ 7/ 15الثالاثء  ورشة عمل   حضور 

10  /3 /2020 

 الرايض

دور سالمل التقدير يف تقييم  
 نواتج التعلم 

 حضور اون الين 

 لقاء عن بعد 

 1441شعبان  22األربعاء  ورشة عمل  
 مساءا   30: 8الساعة 

منصة زووم املركز الرتبوي للتطوير 
 والتنمية املهنية بكلية الرتبية 

 قدمها د: عبدهللا الغامدي 

حتليل البياانت يف البوث 
 النوعي 

حضور اون الين 
 لقاء عن بعد 

   1441/ 8/  19األحد  ورشة عمل  

 مساءا  8الساعة 

 منصة زووم 

 قدمها د. راشد العبدالكرمي  

توظيف احلوسبة السوابية 
 يف العملية التعليمية 

حضور اون الين 
 لقاء عن بعد 

،  28األربعاء ، اخلميس  ورشة عمل  
29  /8 /1441   

 مساءا    10- 7الساعة 

 منصة زووم 

 قدمها أ. عادل ابراين  

املنهج العلمي يف علم 
النفس )لقاء مفتوح 

للمهتمني ابلبوث يف علم  
 النفس( 

حضور اون الين 
 لقاء عن بعد 

 هـ  1441/  8/ -3اخلميس  حماضرة 

 مساءا  9الساعة 

 منصة زووم 

 د.أمحد الشايع  
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األساليب اخلمسة للبوث 
 النوعي 

املتابعة اون الين 
 عرب قناة اليوتيوب

 د.صاحل الزهراين  هـ 1441رمضان  5الثالاثء  حماضرة

النظرية اجملذرة  األسس 
 واإلجراءات 

املتابعة اون الين 
 عرب قناة اليوتيوب

  1441/ 11/  14االحد  حماضرة 
 2020/ 7/  5املوافق 

ضمن فعاليات  لقاء جسنت حفر 
 الباطن للدورات الصيفية 

 د.  تركي الشهري  

 

 اون الين زووم   االكادميية مهارات الكتابة 

8:30 – 10  
:30 

  1441/ 11/  15االثنني  
   2020/ 7/  6املوافق 

ضمن فعاليات  لقاء جسنت حفر 
 الباطن للدورات الصيفية 

 د.عبد الرمحن البالدي  

ضمن منصة البالك  حبوث حتليل احملتوى  
 بوورد  

 حماضرة 

 مساءا  6 – 4

  1441/ 11 /  16الثالاثء 
 2020/ 7/  7املوافق 

فعاليات دورات برانمج اضاءات  
 حبثية كلية الرتبية جامعة جدة 

 د.دالل القيعاوي 

كيفية اختيار األسلوب  
االحصائي املناسب للبووث 

 الرتبوية  

اون الين زووم  
8:30 – 10  

:30  

  1441/ 11 /  16الثالاثء  حماضرة 
 2020/ 7/  7املوافق 

ضمن فعاليات لقاء  جسنت حفر  
 الباطن  للدورات الصيفية  

 د.جميب السعدي  

 اون الين  طفلي بعد جائوة الكوروان

 انسنجرام 

   1441/ 11/ 23الثالاثء  حماضرة

 2020/  7/  14املوافق 

 د.سارة العبد الكرمي
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كيف نزرع األمان عند 
التعلم االجتماعي  ،الطفل 

 واالنفعايل يف الطفولة املبكرة 

 اون الين 

 انسنجرام 

  1441/ 11/ 24االربعاء  حماضرة 

 2020/  7/  15املوافق 

 د.شيهانة القفاري

تنمية الفكر الناقد عند 
 الطالب 

  1441/ 11/ 24االربعاء  حماضرة  اون الين زووم 

 2020/  7/  15املوافق 

برانمج التدريب  ضمن فعاليات  
الصيفي عن بعد للمركز الرتبوي 

للتطوير والتنمية املهنية كلية الرتبية 
 جامعة امللك سعود 

 د.فايز الفايز  

فنيات التعامل مع أخطاء 
 أطفالنا 

 هـ   1441/ 12/  4 ورشة تدريبية  أون الين

 2020/  7/ 23املوافق

متكني اهلدف للتدريب واإلشراف 
 الرتبوي 

 أ.سارة القوزي

الفرتات االنتقالية يف التعليم  
عن بعد يف مرحلة رايض  

 األطفال 

 أستاذة   هـ 1442/  1/  9 ورشة   زووم 

 منرية السيار 

  1442/  2/ 19الثالاثء  ورشة  أون الين زووم  املعلمون وقيادة األزمات 
 2020أكتوبر  6املوافق 

 يوم املعلم  -جسنت  ضمن فعاليات 

 

  1442/  2/ 19الثالاثء  ورشة  أون الين زووم  انسى أنك تنسى 
 2020أكتوبر  6املوافق 

= املركز يوم املعلم ضمن فعاليات 
الرتبوي لكلية الرتبية جامعة امللك 

  سعود
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  1442/  2/ 20األربعاء  ورشة  أون الين زووم  2020يف  بصمايت
 2020أكتوبر  7املوافق 

= املركز يوم املعلم ضمن فعاليات 
الرتبوي لكلية الرتبية جامعة امللك 

  سعود

توجيه املفاتيح الذهبية ل
 السلوك 

  1442/  2/  21ميساخل ورشة  أون الين زووم 
 2020أكتوبر  8املوافق 

= املركز يوم املعلم ضمن فعاليات 
الرتبوي لكلية الرتبية جامعة امللك 

  سعود

 خامتة البوث 

إضافة علمية أم ملخص 
 موسع 

 188حلقة نقاش  اون الين زووم  

قدمها  األستاذ 
 الدكتور فهد الشايع 

   1442/  3/  9االثنني 

 2020/  10/  26املوافق 

مركز  التميز البوثي ضمن فعاليات  
لكلية الرتبية تعليم العلوم والرايضيات 

 جامعة امللك سعود

اسرتاتيجيات قليلة اجلهد 
وعالية التأثري جلعل طالبك 

 أكثر تفاعال( 

 حلقة نقاش  اون الين زووم  

قدمها الدكتور فهد 
 احلمداين 

   1442/  3/  24الثالاثء 

 2020/ 11/  10املوافق

 عمادة تطوير املهارات 

التدريب على مقياس ايرتز  
 جلودة احلضاانت  

قدمتها د.هنلة  اون الين زووم 
 ي قهوج

 – 21األربعاء واخلميس 
 مجادى االخر   22

2 – 4   /2   /2021   

قسم الطفولة املبكرة ابلتعاون مع 
 املركز الرتبوي 

حماضرة قدمها  اون الين زووم   املراجعة املنهجية 
 د.رجاء املطريي

 املوافق  1442/  6/ 26

 8  /2  /2021 

 حلقات نقاش أفكر  

مقدمة موجزة ملناهج البوث  
 املختلطة 

حماضرة قدمها د.فهد  اون الين زووم 
 الفهيد 

  2/  15/ رجب املوافق  3
/2021 

 حلقات نقاش أفكر
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التفكري النقدي والكتابة  
 النقدية يف املرحلة اجلامعية  

حماضرة قدمتها   اون الين زووم  
الدكتورة / أمل 

 الداوود

املوافق   1442/ 7/  10
22  /2  /2021 

 حلقات نقاش أفكر  

 

 

 المشاركة في خدمة المجتمع والجامعة  •

 الجهة المستفيدة  نوع المشاركة المكان تاريخها  المشاركة م

ورشة عمل عن اإلرشاد   1
املدرسي واملشكالت  

السلوكية ألطفال  
 املرحلة املتوسطة . 

مركز اإلشراف   1427
 الرتبوي 

معلمات ومشرفات املرحلة   مقررة ومقدمة 
 املتوسطة 

ندوة قضااي يف رايض    2
 األطفال

الطالبات، عضوات بقسم الرتبية   حضور اجلامعة  1426
 والتعليم األهلي واحلكومي 

الرتبية   –ورشة عمل   3
 الفعالة ألبنائنا . 

 أمهات ، معلمات رايض األطفال  حضور مدارس اآلفاق  1428

قضااي يف رايض   ندوة   4
 األطفال

الطالبات ، معلمات يف القطاع   جلنة التنظيم   اجلامعة  1428
 احلكومي واخلاص 

احلوار الصريح   -ندوة   5
 للزواج املبكر

 الطالبات  حضور اجلامعة  1428
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عضوات اجلامعة والقطاع   حضور اجلامعة  1430 مؤمتر جمتمع املعرفة   6
 التعليمي اخلاص 

فعاليات  – ورشة عمل  7
  -برانمج املعرفة 

عضوات األقسام املختلفة يف   حضور ومشاركة  اجلامعة  1430
 اجلامعة 

تطوير التعليم يف اململكة  8
 العربية السعودية  

عضوات األقسام املختلفة يف   حضور اجلامعة  1430
 اجلامعة 

- املدينة اجلامعية للطالبات   مشاركة يف التنظيم   اجلامعة   1437 مؤمتر اللعب  9
 الرايض 

جتهيز غرف اللعب   10
 ابملستشفيات 

مستشفى   1438
الشميسي،  

 امللك سلمان  

 املستشفيات احلكومية  مقررة 

عقد جلسة حوارية عن  11
 القيم 

قصر امللك   1438
عبدالعزيز  

 التارخيي 

 تبًعا جلمعية النهضة النسائية   مشاركة 

 جامعة األمرية نورا  تقدمي ورشة  1438 اإلعالم والطفل  12

املشاركة برحلة علمية خارج  13
اململكة لبناء وثيقة معايري 
 ملنهج احلضاانت ابململكة 

 -
1439-
1438 

 السويد 

الوالايت املتودة 
 األمريكية 

الرتبية والتعليم وشركة تطوير وزارة  17-1أكتوبر  30سبتمرب إىل -9
 لتطوير املناهج 
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مجعية  استضافة الوزارة ، 14
رعاية الطفولة ، شركة تطوير  
املناهج ، أقسام كلية الرتبية 
، مديرات بعض الروضات 

 ، معلمات من الوزارة 

 تقدمي حلقة نقاش   1439

 هـ 9/2/1439

 كلية الرتبية 

املشاركة مع اندي طالبنا   15
لتجهيز حضانة جبمعية كفو  

 اخلريية 

 اخلريية مجعية كفو  13/2/1438 الرايض 1439

تقدمي ورشة لساعة معرفة   16
 على مستوى اجلامعة 

 املكتبة املركزية  12/2/1439 الرايض 1439

استشراف واقع احلضاانت  17
 يف اململكة 

 جملس شؤون األسرة  1439/ 4/  9 الرايض ورشة  

بناء اإلطار العام لوثيقة   18
 منهج الطفولة املبكرة 

  4دورة 
 أايم

 2018فرباير   1إىل يناير   29 الرايض

11-15/5/1439 

 شركة تطوير لتطوير املناهج 

مبادرة تطوير روضيت احلرم   19
 136-135اجلامعي 

 135روضة  1440 - 1439 الرايض 1439

تقدمي ورشة عمل فنيات   20
 التعامل مع الطفل 

  30مقدمة ل  1439
 روضة ما بني
  يحكومي وأهل
ملنطقة مشال  

 مدارس دار الرباءة   29/5/1439
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الرايض ابلتنسيق 
 مع وزارة التعليم  

تقدمي ورشة عمل فنيات   21
 فل لطالتعامل مع ا

  40مقدمة ل  1439
 روضة ما بني
  يحكومي وأهل

ملنطقة الرايض  
وضواحيها  

ابلتنسيق مع  
 وزارة التعليم 

6/6/1439 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدارس دار الرباءة  

قسم الطفولة    22
 املبكرة 

 كلية الرتبية -املدينة اجلامعية  

      

ورشة لتنمية  القراءة   23
 والكتابة لطفل الروضة 

  135روضة  هـ1440
التابعة للورم 

 اجلامعي 

حمرم  28األول  إعداد وتقدمي  اليوم ساعات تدريبية  8
 اليوم الثاين  
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 هـ1/2/1440/

ورشة لتوجيه وإرشاد الطفل  24
 فنيات التعامل مع الطفل  -

1440 20/11/2018 

 إعداد وتقدمي  

فعاليات يوم الطفل العاملي يف كلية  ساعات تدريبية  3
 الرتبية  

برانمج تدريب مشروع  25
تطوير منهج احلضاانت 

  األطفالورايض 

هـ   1441
  4دورة 

 أايم

املنطقة   –جدة 
 الغربية  

/   2إىل  2019/ 9/ 29
1/2019 

  2/  3إىل  1441/  1/ 30
/1441 

 شركة تطوير لتطوير املناهج 

أدلة ورشة العمل لبناء   26
املنهج الوطين ملرحلة 

الطفولة املبكرة )دليل هنج 
التعلم، دليل النمو  

االجتماعي والعاطفي، دليل 
 النمو اللغوي( 

هـ   1441
  4دورة 

 أايم

رب املنطقة  اخل
 الشرقية 

 2020يناير  29يناير  إىل  26

1-4/6/1441 

 شركة تطوير لتطوير املناهج 

بناء املنهج الوطين ملرحلة  27
 احلضانة ورايض االطفال 

التدريب 
 االفرتاضي 

ساعة  20
 تدريب 

 إىل 1442/ 1/ 25

 28  /1 /1442 

شركة تطوير للخدمات التعليمية 
 ومنظمة نيسي ووزارة التعليم  

 املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية   1442/ 3/  19اخلميس  زووم   لقاء علمي  مناذج من سالمل التقدير  28

إجراءات وعناصر اخلطة  29
 البوثية  

 1442/  23/3األربعاء  زووم   لقاء علمي 

 2020/  11/ 9املوافق 

ضمن أنشطة تنشيط البوث العلمي  
 بقسم الطفولة بكلية الرتبية  



 
 
 

 كلية التربية      

 ( ISOنظام إدارة الجودة )     
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دور الوالدين يف توعية   30
ومحاية األطفال من جائوة 

 كوروان 

إدارة تعليم رايض   
 األطفال ابلقصيم 

 امللتقى العلمي الثالث للطفولة املبكرة 1442/  4/  3

 2020مقرر ارشاد الطفل وتوجيهه حساب  قسم الطفولة املبكرة  تويرت   نشر عرض  حنو بيئة حتتضن الطفل   31

ملاذا يسئ األطفال   32
 السلوك؟ 

 2020مقرر ارشاد الطفل وتوجيهه حساب قسم الطفولة املبكرة   تويرت  نشر عرض 

الوطين ملرحلة بناء املنهج  33
 احلضانة ورايض االطفال 

التدريب 
 االفرتاضي 

ساعة  20
 تدريب 

 إىل 1442/ 11/6

 14  /6 /1442 

شركة تطوير للخدمات التعليمية 
 ومنظمة نيسي ووزارة التعليم  

 

  اللجان  •

 الجهة  نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة  م

  مقررة  1426- 1425 جلنة اجلداول الدراسية 1

  عضو 1431- 1423 جلنة االختبارات النهائية 2

  عضو 1424 اللجنة الثقافية 3

  مقررة  1427- 1426 اللجنة االجتماعية 4

  عضو 1431 جلنة األندية الطالبية 5

  مشاركة  1428 جلنة تنظيم اليوم املفتوح للقسم مبشاركة األقسام األخرى  6



 
 
 

 كلية التربية      
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  مقررة  1427 جلنة اليوم املفتوح للرتاث الثقايف ) اجلنادرية ( 7

  مقررة  1431 جلنة يوم الطفل العاملي 8

  مشاركة  1431 جلنة األنشطة الطالبية 9

 مستمرة  عضو 1435إىل1432 األطفالجلنة التدريب امليداين لقسم رايض  10

  مشاركة   1435 جلنة مقابلة الطالبات املتقدمات للقبول ابلقسم 11

  مشاركة  1439-1436 جلنة مقابلة الطالبات احملوالت للقسم 12

  مشاركة  14391436- جلنة تصويح اختبارات قبول الطالبات احملوالت للقسم 13

  انئبة العضوة  1436 جلنة االختبارات 14

  عضوة 1437 جلنة اجلداول الدراسية  15

  مقررة  1439-1438 جلنة البوث العلمي 16

17 

 جلنة اختبارات الطالبات احملوالت للقسم
1438 

1439   

  مقررة 

  عضوة 1438-1439 جلنة تطوير خطة القسم 18

  عضوة   1438-1439 الدراسة الذاتية ) املعيار السابع ( 19
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  مقررة  1439 اللجنة الثقافية 20

  عضوة 1439 جلنة الربامج واخلطط الدراسية  21

  مقررة - عضوة  1439 جلنة اخلطط البوثية للقسم 22

  عضوة 1439 جلنة املوارد البشرية  23

24 

 الدراسات العليا  بكلية الرتبية  -جلنة اخلطط البوثية
  -   1439من  

1442 
 مستمرة  عضوة

25 

 1441 - 1437 تنشيط البوث العلمي على مستوى القسمجلنة 
عضوة مث  

 مقررة 
 مستمرة 

 مستمرة  عضوة   هـ01441هـ1439 جلنة تنشيط البوث العلمي على مستوى الكلية 26

27 

 هـ01440هـ1439 جلنة احللقات البوثية 
ممثلة لقسم   عضوة  

الطفولة  
 ابلكلية 

   1441 الدراسات العليااللجنة العلمية مللتقى طالبات  28

 جلنة االستشارات البوثية على مستوى الكلية 29
1442 

ممثلة لقسم   
الطفولة  
 ابلكلية 
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   1442 جلنة برانمج الدراسات العليا املوازي 30

   1442 جلنة استوداث برانمج دبلوم للوضاانت 31

 

  العضويات العلمية والمهنية •

 الجهة  التاريخ مسمى العضوية م

  2020  -  2010 والرتبوية .  عضوة يف مجعية جسنت للدراسات والبووث النفسية  1

    2014- 2009 .عضوة يف مجعية سند ألطفال السرطان  2

مدارس اململكة   2012- 2010 .  2012- 2010عضو جماس األمهات للدورة الرابعة   3
 األهلية 

  مستمرة   2017 الرتبية عضوة مع شركة تطوير املناهج التعليمية ووزارة  4

  مستمرة   2017 األمريكية لرعاية الطفولة   Naeycعضوة مع مجعية  5

  مستمرة   2017 للعمل على تطوير مناهج الطفولة املبكرة التعليم  عضوة مع فريق وزارة   6

  مستمرة   2019 عضوة مجعية إرادة لتصميم برامج وأنشطة ألطفال املصابني أبمراض الدم املزمنة   7

8    

 

 



 
 
 

 كلية التربية      

 ( ISOنظام إدارة الجودة )     
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 هانيا منير الشنواني االسم 

الطفولة   القسم

 التوقيع  المبكرة

 هـ 1442 /

 م 2020

  التاريخ 


