
المؤهالت العلمية :

عضو مجلس هيئة حقوق اإلنسان     

kalkatheery@hrc.gov.sa

ماجستير
2007 م

إدارة تربوية   
جامعة الملك سعود

دكتوراة
2014 م

إدارة الطفولة والتعليم العام
جامعة الملك سعود

الخبرات العملية : 

أستاذ مساعد 
2014 م

الطفولة المبكرة 
جامعة الملك سعود

مساعد وكيلة الكلية 
2017 م

للشؤون األكاديمية
جامعة الملك سعود

أستاذ مشارك    
2019 م

الطفولة المبكرة 
جامعة الملك سعود

معيدة  
2007 م

قسم رياض االطفال  
جامعة الملك سعود

محاضر
2007 م

قسم رياض األطفال
جامعة الملك سعود

01

مدرب ومعد 
2019 م

حقيبة"مهارات التعامل مع طالب 
الصفوف األولية".   

المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي-وزارة التعليم.

عضو وأمين سر     
2019 م

الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل   
المملكة العربية السعودية

مدرب معتمد     
2018 م

برنامج الحوار مع الطفل  
مركز الحوار الوطني

مدرب معتمد     
2018 م 

لشؤون الطفولة  
المملكة العربية السعودية

مستشار نظير 
2015 م حتى اآلن

عمادة تطوير المهارات 
جامعة الملك سعود

بكالوريوس
2002 م

طفولة مبكرة
جامعة الملك سعود

70 لجنة كمقررة ونائبة وعضو.العمل في أكثر من

الدكتورة : 
خلود بنت راشد بن حمد الكثيري
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المشاركات والدراسات :

تطوير االستراتيجية الوطنية للطفولة   
2018 م

المشاركة الفاعلة التي تم تنظيمها من قبل مجلس شؤون األسرة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. 
المملكة العربية السعودية

جلسة تطوير برامج البكالوريوس وإعداد 
الممارس التربوي

تقديم ورقة بعنوان ”خطة كلية التربية لتطوير البرامج االكاديمية"ضمن جلسة تطوير برامج البكالوريوس وإعداد 
الممارس التربوي ضمن سلسة لقاءات مبادرة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة 2030

المملكة العربية السعودية 2018 م

لبرنامج التطوير المهني إلعتماد الزمالة الدولية في الطفولة مقيم معتمد "متخصصة"
المملكة العربية السعودية

إنجاز ونشر أكثر من عشرة بحوث 
ودراسات أهمها :

تطوير منهج رياض األطفال وفق معاييرمنهج الهيئة الوطنية االمريكية إلعتماد برامج التعليم والرعاية المبكرة 
بمدينة الرياض

استراتيجيات دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

مستوى معرفة معلمات الروضة بخصائص األطفال ذوي صعوبات االدراك

مسرحة المنهج في رياض األطفال

دور القصة في تنمية المهارات اللغوية ألطفال الروضة

100 مؤتمرًا وندوة ودورات تدريبية وورش عمل داخل وخارج المملكةحضور ومشاركة ألكثر من 

30 رسالة علميةاالشراف ومناقشة أكثر من 

الحقائب التدريبية والبرامج واألدوات البحثية.تحكيم العديد من 
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