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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                            

                            

 

                                   الذاتيةالسيرة                            
 

 

 

 

 البيانات الشخصيه:

 . وفاء بنت عبدهللا  بابطين : اإلسم

 : سعودية . الجنسية

 geo@hotmail.com-wafa  اإللكتروني:البريد 

                        Wbabtain1@ksu.edu.sa               

 

  :   المؤهالت

 ـ ماجستير آداب / قسم الجغرافيا / تخصص جــغرافيا سياسية أ 

 تجاه المياه الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة(اإلسرائيلية أبعاد السياسية ):رسالة الماجستيروان عن

 . ـ بكالوريوس في آداب الجغرافيا البشرية ب 

 

                        الخبرات :

 العمل كمتعاونة في قسم الجغرافيا وذلك في الفصول الدراسية التالية:

         هـ . 1141 -1111عام  لاألول والثاني  ل ينالدراسي ينالفصل -1

         هـ . 1141 -1141عام  لاألول والثاني  ل ينالدراسي ينالفصل -4

        هـ. 1141 - 1141لعام  والثاني ل األول  ينالدراسي ينالفصل -3

                                                                                      

 :بقسم الجغرافيا المقررات التي تم تدريسها

 ها أثناء تحضير رسالة الماجستيرسأواًل: المقررات التي تم تدري

 المدخل إلى جغرافية الخرائط )تطبيق عملي( -1

 جغرافية التوزيعات البشرية )تطبيق عملي( -4

 الصور الجوية)تطبيق عملي( -3

mailto:wafa-geo@hotmail.com
mailto:Wbabtain1@ksu.edu.sa
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 . لى درجة الماجستيرثانياً: المقررات التي تم تدريسها بعد الحصول ع

 األقاليم الجغرافية -1

 جغرافية العالم اإلسالمي -4

 الجغرافيا السياسية -3

 جغرافية السكان -1

 إقليم خاص -1

 جغرافية النقل والتسويق -1

 جغرافية األراضي الجافة -7

 الجغرافيا الموسمية -8

 الجغرافيا التاريخية -1

 

 :اللجان المشاركة فيها على مستوى كلية اآلداب وقسم الجغرافياً 

 –هـ1131-1133من بداية الفصل األول ) ختبارات النهائية بقسم الجغرافيارة لجنة االمقر -1

 (حتى الوقت الحاضر

 1134-1131مقررة اللجنة الثقافية على مستوى كلية اآلداب للعام  -4

فصول دراسية بدءاً من الفصل 7عضوة لجنة اختبارات اإلعداد العام بكلية اآلداب لمدة  -3

 (1131-1133حتى نهاية الفصل الدراسي األول للعام  1131-1131الدراسي األول للعام 

 (1134-1131مقررة اللجنة الثقافية بقسم الجغرافيا ) -1

 (1133-1148.)لجنة جداول االختبارات النهائية في قسم الجغرافيانائبة مقررة  -1

 اللجنة العلمية بقسم الجغرافياعضوة ب -1

افيا )طالبات( بجامعة الملك سعود جمعية الجغرافية السعودية بقسم الجغرمنسقة ال -7

 هـ وحتى الوقت الحاضر.1141منذ عام  بالرياض.

 

 ت:ها كمنظمة للمؤتمرافي المشاركةاللجان 

تنظيم وحضور محاضرة "إدارة الفيضانات في حاضرة مدينة جدة بإستخدام التقنيات  -

فية الجمعية الجغرا –الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية "جامعة الملك سعود 

 م7/4/4114الموافق  11/3/1133الثالثاء  -السعودية

 .هـ41/1/1134 –جامعة الملك سعود –اللجنة المنظمة لمهرجان )أحبك ياوطني( ـ          

-17 –جامعة الملك سعود  -اللجنة المنظمة لمؤتمر التقنية واإلستدامة والعمران -

 م1/1/4111-3هـ الموافق 41/1/1131

"أعالم وحدود الحرم المكي الشريف" يلقيها د/خضران بن  تنظيم وحضور محاضرة  -

خضر الثبيتي. والتي تنظمها الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون مع جامعة الملك 

 هـ41/1/1131سعود .المنعقدة يوم األربعاء 

" التسويق السياحي في المملكة العربية السعودية : األهميةة  لورشة عملللجنة المنظمة ا -

) قسم الدراسات  -) لقاء السياحة والفندقة األول (  راتيجية " بجامعة الملك سعودواإلست
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 41-43الموافااااق  هااااـ48/3/1131-41ماااان الرياااااض . الجامعيةةةةة للاالبةةةةات بعلي ةةةةة(

/3/4111 

عااام علااى ت ساايج أول جمعيااة عموميااة  41اللجنااة المنظمااة لاحتفااال بمناساابة ماارور  -

هااااـ( .ويلااااك يااااوم األثنااااين الموافااااق 1131-1111للجمعيااااة الجغرافيااااة السااااعودية )

 هـ41/3/1131

عتمةةةاد األكةةةاديمي بكليةةةة اةدال وور ةةةة العمةةةل ع الجةةةودا وااوسةةةباللجناااة المنظماااة إل -

 هـ44/1/1131-41من .) قسم الدراسات الجامعية للاالبات بعلي ة(المصاحبة له 

 لعربية السعودية اللجنة التنظيمية للندوة التاسعة ألقسام الجغرافيا بجامعات المملكة ا -

 ) الجغرافيا والتقنيات الحديثة ( المنعقدة بجامعة الملك سعود بالرياض خالل الفترة من     

 هـ 4/1147/ 47-41     

 

 العضوية في الجمعيات:

 هـ .  1141في الجمعية الجغرافية السعودية منذ عام  عضوة -1

 هـ .1133معية السعودية للدراسات السكانية منذ عام عضوة في الج -4

 

 :العلمية الدورات

جامعة الملك سعود ـ وحدة  -هـ 41/3/1131دورة )تصميم و إدارة المواقع االلكترونية (  -1

 ساعات تريبية .1بواقع –تطوير المهارات 

م( جامعة الملك سعود ـ 41/8/4113هـ الموافق )44/11/1131دورة في "التدريج الفعال "  -4

 تدريبية . ساعات 8وحدة تطوير المهارات ـ بواقع 

جامعة -م(7/1/4113هـ )47/1/1131دورة " دمج مهارات التفكير في التدريج والتقويم "  -3

 الملك سعود ـ كلية اآلداب ـ وحدة التطوير والجودة.

 (41/14/4114-41هـ )14/4/1131-11دورة "إستخدام الفيديو في التدريج الجامعي " من  -1

 ساعات تدريبية.8بواقع   –عمادة تطوير المهارات  –جامعة الملك سعود 

 (4/1/4114-1هـ )11/11/1133-11دورة "اإلتجاهات الحديثة في تقنية التعليم " من  -1

 ساعات تدريبية)د/غاده معتوق(.11بواقع   –عمادة تطوير المهارات  –جامعة الملك سعود 

–م 41/1/4114األحد  -رخصة الدورة التوعوية اإللكترونية في أمن المعلومات )سالم(  -1

 عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت. –جامعة الملك سعود 

 (11/1/4114-11هـ )41/1/1133-44من  –دورة" استخدام التقنية في التدريج الجامعي "  -7

 ساعة تدريبية)د/غاده معتوق(.14بواقع   –عمادة تطوير المهارات  –جامعة الملك سعود 

  جامعة الملك  -هـ 11/11/1131-18من  –لنشط دورة في التدريج بإستخدام أساليب التعلم ا -8

 .ساعات تدريبية 11بواقع  –عمادة تطوير المهارات  –سعود    

 -جامعة الملك سعود  – Power Point 2007دورة في مهارات العروض الفعالة باستخدام  -1

 11بواقع  – 11/4111/-3-4هـ الموافق 11/1/1131-18من –عمادة تطوير المهارات 

 ريبية.ساعات تد

عمادة التعلم  –جامعة الملك سعود  –دورة عمل نظام إدارة التعلم اإللكتروني  -11

 ساعات تدريبية. 1بواقع  -هـ 1/1131/ 8-7من  –اإللكتروني والتعلم عن بعد 
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عمادة  –جامعة الملك سعود  -دورة مبادئ إنشاء وتحديث مواقع أعضاء هيئة التدريج -11

 م13/1/4111هـ الموافق 47/1/1131 - التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم  –دورة في إستخدام القاعة الذكية , جامعة الملك سعود  -14

 هـ.1/4/1131عن بعد , 

مركز دايركت  -(3-4-1دورة مكثفة في اللغة اإلنجليزية والمكونة من ثالث مستويات ) -13

هـ الموافق من 44/1/1131إلى  41/11/1141ة من في الفتر –إنجلش لتعليم اللغة اإلنجليزية 

 م18/1/4111إلى  41/11/4118

11- 2008 23/11/ ,Introduction to ArcGIS II  

, جامعة الملك  spssاالختبارات اإلحصائية البارامترية والالبارامترية باستخدام  برنامج  -11

جامعة   –لعالي ا م وزارة التعليم41/3/4118-44  -هـ  18/3/1141-11 سعود بالرياض ,

 . عمادة تطوير المهارات –الملك سعود 

, جامعة الملك سعود  spssأساسيات اإلحصاء وتجهيز البيانات إحصائياً باستخدام برنامج  -11

جامعة الملك سعود   –م , وزارة التعليم العالي 11/3/4118-11 -هـ 11/3/1141-7,  بالرياض

 .عمادة تطوير المهارات –

71- Fundamentals of ERDAS IMAGINE 1-from 10/6/2006 to 12/6/2006 

 

 

 :المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات التي تم حضورها

جامعة  هـ  1131/ 1/4حضور ورشة عمل "رفع المقررات على نظام إدارة التعلم "  -1

 وحدة التطوير والجودة . -كلية اآلداب –الملك سعودة 

كلية االداب  –هـ  جامعة الملك سعود 17/1/1131حضور ورشة عمل القاعات الذكية .  -4

 وحدة التطوير والجودة. –

حضور اليوم الجغرافي الخامج ـ العواصف الغبارية في المملكة العربية السعوديةـ تنظيم  -3

قسم الجغرافيا ـجامعة الملك سعودـ بالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية 

 م(1/1/4113هـ)41/1/1131

هـ 48/1/1131/1131( SPSSالتحليل اإلحصائي )دورة  حضور ورشة عمل -1

 م(1/1/4113)

حضور حفل افتتاح الفيلم الكرتوني اإلرشادي بالتعاون مع وحدة اإلرشاد االكاديمي بكلية  -1

 هـ.18/3/1131اآلداب , 

هـ 47/4/1131-41من  -حضور المؤتمر الدولي الخامج للموارد المائية والبيئة الجافة . -1

 معهداألمير سلطان ألبحاث البيئه والمياه والصحراء .-(1/1/4113-7الموافق 

جامعة  18/1/1133حضور محاضرة "مخاطر إستخدام البالستيك وأثرها على البيئة " -7

 الملك سعود,)د/لطيفة المزروع( 

 .1/3/4114الموافق  11/1/1133حضور ورشة "كيف أطور لغتي الثانية "الثالثاء -8

 دة المعيدين والمحاضرين والمبتعثين . )أ/إيمان الخطيب(وحدة مسان –جامعة الملك سعود 

تنظيم وحضور محاضرة "إدارة الفيضانات في حاضرة مدينة جدة بإستخدام التقنيات  -1

الجمعية الجغرافية  –الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية "جامعة الملك سعود 

 م7/4/4114الموافق  11/3/1133الثالثاء  -السعودية
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قواعد بيانات المعهد ل إضافية "التدريب على إستخدامات الثانيةورشة العمل  -11

جامعة –للدكتور وائل حزين -" وآليات النشر الدولي ISIالعالمي للمعلومات العلمية 

األثنين –مركز بحوث أقسام الدراسات اإلنسانية  –عمادة البحث العلمي  –الملك سعود 

 م 31/1/4111هـ الموافق 47/1/1134

األولى "التدريب على إستخدامات قواعد بيانات المعهد العالمي  ورشة العمل -11

عمادة البحث  –جامعة الملك سعود –للدكتور وائل حزين -" ISIللمعلومات العلمية 

هـ الموافق 41/1/1134األثنين –مركز بحوث أقسام الدراسات اإلنسانية  –العلمي 

 م 43/1/4111

 –جامعة الملك سعودة  –مع البيئة"  حضور محاضرة "السلوك الحضاري في التعامل -14

 هـ.1/1/1134األربعاء  -وحدة التطوير البيئي

جامعة الملك  -حضور محاضرة "المرصد الحضري الوطني : سياسات ومؤشرات" -13

 هـ.41/3/1134 –الجمعية الجغرافية السعودية  –سعود 

ي دراسة حضور محاضرة "إستخدام التقنيات الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية ف  -11

الثالثاء  -وحدة التطوير البيئي –جامعة الملك سعودة  –م" 4111فيضانات جدة 

 هـ.11/3/1134

 هـ3/1/1131 –حضور ورشة عمل ) اإلرشاد األكاديمي ( جامعة الملك سعود  -11

.  IsIحضور ورشة عمل حول كيف تنشر بحثاً في مجلة علمية مصنفة ضمن كشاف  -11

 . 41/14/4111الموافق  3/1/1131 –العلمي  عمادة البحث –جامعة الملك سعود 

حضور ورشة العمل الخاصة ب عضاء هيئة التدريج حول الخطة اإلستراتيجية للبحث  -17

هـ 41/11/1131األحد   -عمادة البحث العلمي–جامعة الملك سعود  –العلمي ) سبر( 

 8/11/4111الموافق 

 –حقيق التميز المؤسسي( حضور ورشة عمل حول )الجودة في التعليم العالي وكيفية ت -18

هـ  1/11/1131األحد  -عمادة الجودة  –جامعة الملك سعود  –د/ محمد زائيري 

 41/11/4111الموافق 

) رؤى وتجارب لتعزيز المفهوم التعليمي حضور المؤتمر الدولي لريادة األعمال -11

 11/4111/ 41الموافق  -1/11/1131 التطبيقي (

, جامعة الملك  التعليم العالي" مؤسسات ها فيحضور ورشة عمل " الجودة وتطبيقات -41

 . 41/1/4111-41الموافق  1/1131/ 4-1سعود , من 

ضرة "أعالم وحدود الحرم المكي الشريف" يلقيها د/خضران بن محاتنظيم وحضور   -41

خضر الثبيتي. والتي تنظمها الجمعية الجغرافية السعودية بالتعاون مع جامعة الملك 

 هـ41/1/1131ألربعاء سعود .المنعقدة يوم ا

جامعة الملك  –قسم المالية  –كلية إدارة العمال  –حضور ورشة عمل  نادي اإلستثمار  -44

 هـ41/1/1131سعود . 

" التسويق السياحي في المملكة العربية السعودية : األهمية  حضور وتنظيم ورشة عمل -43

  ماان الرياااض .ل ( ) لقةةاء السةةياحة والفندقةةة األو واإلسةةتراتيجية " بجامعةةة الملةةك سةةعود

 م. 3/4111/ 41-43هـ الموافق 41-48/3/1131

حضور ندوة ) دور األسرة في تعزيز األمن الفكري لادى األبنااء( لكرساي األميار ناايف  -41

 م.41/3/4111-43هـ الموافق 47/3/1131-41لدراسات األمن الفكري ( من الفترة 
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ول جمعيااة عموميااة عااام علااى ت ساايج أ 41تنظاايم وحضااور اإلحتفااال بمناساابة ماارور  -41

هااااـ( .ويلااااك يااااوم األثنااااين الموافااااق 1131-1111للجمعيااااة الجغرافيااااة السااااعودية )

 هـ41/3/1131

أسةةةبوع الجةةةودا واإلعتمةةةاد األكةةةاديمي بكليةةةة اةدال وور ةةةة العمةةةل تنظااايم وحضاااور  -41

 هـ44/1/1131-41من المصاحبة له .

النادوة المصاااحبة حضاور المااؤتمر الساابع لعمااداء كلياة اآلداب فااي الجامعاات العربيااة و -47

-13بعنااوان )نحااو نظااام تعليمااي موحااد فااي كليااات اآلداب فااي الااوطن العربااي( بتاااري  

 م .كلية اآلداب .جامعة الملك سعود.14/1/4111-11هـ الموافق 11/1/1131

حضور الماؤتمر الادولي الثالاث للماوارد المائياة والبيئاة الجافاة والمنتادى العرباي األول  -48

 هـ41/11/1141-18الموافق  11/11/4118-11للمياه من الفترة 

حضاور برناامج ورشاة عمال " المراجعاة التطويرياة والتقاويم الخاارجي لجامعاة الملااك  -41

 هـ .41/11/1141سعود : خطوات في طريق اإلعتماد" بتاري  

حضور ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجي والقيادة الفعالاة التاي نفاذها الخبيارأ.د رفياق - -31

 هـ.41/1/1141بيكون. ويلك يوم 

حضور فعالية اليوم الجغرافي األول وحلقة النقاش المصاحبة بعنوان التغيرات المناخية  -31

 هـ41/1/1141, جامعة الملك سعود, 

حضور "ندوة خريجات الجامعات السعودية من األقسام اإلنسانية والتوظيف في القطاع  -34

عيااة للبنااات , الخاااص" والتااي عقاادت فااي جامعااة الملااك سااعود ,بمركااز الدراسااات الجام

 هـ8/1/1141-7مركز البحوث , خالل الفترة من 

حضااور ورشااة عماال )التعلاايم اإللكترونااي ونظاام التاادريج المساندة(بإشااراف د/نااوره  -33

خاالل –جامعة الملك سعود  –مركز البحوث بمركز الدراسات الجامعية للبنات  -الهزاني

 هـ8/1147/ 14-1الفترة من 

الجغرافياااا بجامعاااات المملكاااة العربياااة الساااعودية  حضاااور " النااادوة التاساااعة ألقساااام  -31

)الجغرافيا   والتقنيات الحديثة(" المنعقادة بجامعاة الملاك ساعود بالريااض . خاالل الفتارة 

 هـ 41/4/1147-47من 

حضااور "المااؤتمر الاادولي ألنظمااة وتقنيااات وتطبيقااات االستشااعار عاان بعااد المتطااورة  -31
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