تهاني عبدالعزيز عبداهلل السعوي

نبذة مختصرة :
القسم :
رياض أطفال

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

رياض أطفال  -تربية الطفولة المبكرة
الرتبة العلمية :
معيد

البريد االلكتروني

الجامعي :

Tahany1212@hotail.com

الشهادات

والمؤهالت :

بكالوريوس في رياض االطفال كلية التربية جامعة القصيم.
ماجستير تربية الطفولة المبكرة كلية التربية جامعة الملك سعود .

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

رسالة ماجستير (فاعلية استراتيجية المشروع في تعزيز بعض القيم االخالقية لدى طفل الروضة ).

كليت التربيت _املىتزٍ
كطم رياض الاطفال

ال ـ ـط ـي ـزة ال ـ ـذاج ـ ـ ـي ـ ـت
1

البياهاث الشخصيت

الخخصص الذكيم

تهاني عبدالعزيز عبدهللا السعوي
سعوديت
1432-1431هـ
محاضر
ماجستير
تربيت الطفولت المبكرة
تربيت الطفولت المبكرة

البريذ الالكترووي

Tahany1212@hotmail.com

ركم الجوال

0541811777

الاض ــم
الجيطيت
جاريخ الخعين
الوظيفت الحاليت
الذرجت العلميت
الخخصص العام

2

املؤَالث العلميت
الذرجت العلميت
دكخوراٍ
ماجطخير
بكالوريوص

الخخصص
_______
جزبيت الطفولت
املبكزة
رياض الاطفال

الجامعت والكليت املاهحت لها

الخاريخ

______________________________
ٌ1436
جامعت امللك ضعود
جامعت اللصيم

صفحت  1من 7

ٌ1430

3
م

1
2
3
4

5

الخبراث الوظيفيت
الخاريخ

الوظيفت
عظو َيئت جذريظ في كطم رياض الاطفال

َ1437-1431ـ.

مشزفت خارجيت لطالباث الخذريب امليذاوي في كطم رياض
الاطفال
أميىت وحذة الخطويزوالجودة بلطم رياض الاطفال كليت
التربيت –املىتزٍ
مشزفت وحذة الخذريب امليذاوي بلطم رياض الاطفال كليت
التربيت –املىتزٍ
عظو في لجىت املعادالث وحعذيل الىخائج بلطم رياض
الاطفال كليت التربيت –املىتزٍ

4

َ1437-1431ـ
َ1437 -1436ـ.
َ1433ـ.

َ1433-1431ـ.

ألابحاث العلميت امليشورة خالل الفترة َ1438 – 1434ـ
بحث مذعوم

م

عىوان البحث

بياهاث اليشز

1

مشزوع بحث املاجطخيربعىوان (فاعليت اضتراجيجيت املشزوع
في جىميت بعع الليم الاخالكيت لذى طفل الزوطت) مً كليت
التربيت جامعت امللك ضعود َ1436ـ

غير منشور

2

صفحت  2من 7

وعم/ال

جهت
الذعم

5
م

بياهاث املؤجمز /الللاء/املحاطزة العامت
جاريخ الاوعلاد
مكان الاوعلاد
العىوان
1437/5/23-21ه
جامعت امللك ضعود
مؤجمزاللعب ألاول.
1435/12/27-25ه
مؤجمزا الذولي الزابع
فىذق الزيتزكارلخون بالزياض
لإلعاكت والخأَيل.
1433/6/22
مؤجمزخبراء الاعاكت
مجمع الجفالي بعىيزة
والخأَيل الاول

1
2
3
4

6
م

1
2
3
4
5

1
2
3

هوعيت املشاركت
حضور
حضور
حضور

املشاركت في الذوراث الخذريبيت

بياهاث الذوراث الخذريبيت
مكان الاوعلاد
العىوان
جامعت اللصيم –كليت
هواجج الخعلم وجودة الخعليم الجامعي
التربيت  -الاضكان
جامعت اللصيم –كليت
دائزة الخعلم الطبيعيت MAT-4
التربيت  -الاضكان
كليت التربيت -املىتزٍ
دورة " كيفيت اعذاد ملف الاهجاس"
عمادة خذمت املجخمع جامعت
 دورة اضاضياث اللغت الاهجليزيت "اللصيم

7
م

املشاركت املجخمعيت واملؤجمزاث خالل الفترة َ1438 – 1434ـ

جاريخ الاوعلاد
1437/3/5-2ه

هوعيت املشاركت
متدرب

-10
1437/2/14ه

متدرب

1436هـ
1436هـ

متدرب
متدرب

فعالياث أخزى

بياهاث الفعالياث
مكان الاوعلاد
العىوان
جامعت اللصيم -كليت
فعاليت اليوم العالمي لحلوق الطفل
التربيت -املىتزٍ
مزكشالعيثم مول
فعاليت اليوم العالمي للكخاب
صفحت  3من 7

هوعيت املشاركت

جاريخ الاوعلاد
1437/2/28-27ه

مشارك

1437/6/29ه

مشارك

8
م

1
2
3

الجوائشوشهاداث الخلذيز
بياهاث الجوائشوشهاداث الخلذيز
الجهت املاهحت
هوعيت الجائشة
كليت التربيت –كطم رياض
شهادة شكزوجلذيزللمشاركت في
الاطفال
فعاليت "اطفالىا آمالىا"
شهادة شكزوجلذيزللمشاركت في
كليت التربيت –كطم رياض
فعاليت"اليوم العالمي لكخاب
الاطفال
الطفل"

صفحت  4من 7

الخاريخ
1437هـ
1437هـ

مالحظاث

curriculum vitae
CV
1

Personal information

Name

Tahani Abdulaziz Abdullah AlSawi

Nationality

Saudi

Date of birth

02/06/1408 AH

E-mail

TAHANY1212@HOTMAIL.COM

Mobile number

0541811777

Date of appointment

1431 2010 - m.

Current job

Teaching assistant, department of kindergarten,
College of education, Qassim university

Scientific degree

Master

Major

Early Childhood Education.

Specialization

Early Childhood Education.

2

Master's degree

Bachelor's degree

Qualifications
in "Early Childhood Education",
1436 AH
department of educational policies and
kindergartens College of Education,
King Saud University.
in "Kindergarten" from the
1430 AH
kindergarten department of the
College of Education Qassim
University.
7  من5 صفحت
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1
2
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employment history

Member of the teaching staff in in the department of
the kindergartens–Faculty of Education of from1431
Supervisor of the trainee teachers “students t of the
Department of kindergartens
Secretary of the unit Development and Quality in the
Department kindergarten, College of Education
supervisor of the field training committee in the
department of kindergarten, College of Education
Department
Member of the committee of equations and adjusting
results in the department of kindergarten, College of
Education

Teacher in “Saraya Alma’refa’ private kindergarten

4

1431 till now.1437AH.
1431-1437h”
1436- 1437 AH
1433 AH

1431-1433h

1430 AH

Scientific achievements

Master thesis project entitled “The effectiveness of using project
strategy in the development of some of the ethical values of
kindergarten children” from the Faculty of Education at King
Saud University

5
1
2
3

1436 AH

Scientific conferences
Attended the first “playing conference” at
21-23 / 5/1437 AH
King Saud University
Attended "Fourth International Conference on
Disability and Rehabilitation" at the Ritz25-27 / 12/1435 AH
Carlton Hotel in Riyadh
Attended the first conference of "disability and
rehabilitation experts " in Jaffali compound,
06/22/1433 AH.
Onaizah
7  من6 صفحت

6
1
2

Training courses
"learning outcomes and the quality of university
education Qassim University Faculty of Arts
Natural learning circle MAT-4" Qassim University
Faculty of Arts

3

achievement profile", college of Education.

4

The basics of English language” from the deanship of
community service of Qassim university

7  من7 صفحت

2-5 / 3/1437 AH
10-14 / 2/1437 AH

1436 AH

