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ترتيب 
 مالحظات مكان وسنة النشر عنــــوان البحـــث البحث

1 
علموو املرحلوة مشكالت املعاقني مسعيا كما يدركها م

 يف ضوء بعض املتغريات  االبتدائية
جملووة كليووة الرتبيووة ببنهووا ا  اينلوود الاوواد عشوور ا العوودد 

 فردى 989-906ما ص ص 3333ا أكتوبر  50

2 
أثووووور االلتربوووووار بي ووووواما دراسووووو   صصووووو  يف ا عاقوووووة 

معلموو  املعوووقني مسعيووا  اجتاهوواتالسوومعية  علووى تعوودي  
  النفس  احرتاقهموخفض مستوى 

ا  00جامعوووووة طناوووووا ا العووووودد  –جملوووووة كليوووووة الرتبيوووووة 
 .م 3334النصف الااد لسنة 

 
 فردى

3 
وعالقتووووه بتقوووودير  الوووو ات وتقبوووو   اال فعووووايالوووو كاء 

 " . األقران لدى عينة من املراهقني

أكتوووووبر ( 0)ا العوووودد جملووووة كليووووة الرتبيووووة ببوووو  سووووويف
 .      م 3334

 

مشرتك مع 
منال .د

 عبداخلالق

4 
األكوووو  لوووودى  باضوووواراباتاألسوووورال وعالقتووووه  املنووووا 

 املراهقني املعوقني مسعيا 
 

 –املووو ار السووونوال اشوووادال عشووور ملركوووز ا ر ووواد النفسوووو  
) جامعوة عوني  و  ا الشوبا  مون أجو  مسوتقب  أف و  

 32-35موووووووون ( ا ر وووووووواد النفسوووووووو  و ووووووووديات التنميووووووووة 
  853-410م ا اينلد الااد ا ص ص 3334ديسمي 

مشرتك مع 
الفتاح عبد.د

 مار

5 
استقصوووواء آراء معلمووووو  املعووووووقني مسعيوووووا حوووووول أ وووووارات 

 املوحد للصم العريبالقاموس اال ارى 
العربيوووة  للرتبيووة اخلاصوووةا الريووواض  األكادمييوووةجملووة 

 .3332ا
 فردى

معوقووات تابيووق الي وواما الرتبوووال الفووردال مووع املعوووقني مسعيووا  6
 ". العاديةيف معاهد األم  للصم وبراما الدما يف املدرسة 

جامعوة عوني  و   –جملة مركوز ا ر واد النفسو  
 م  3335ا العدد التاسع عشر ا

 فردى

7 
بر اما إر ادال خلفض االحرتار النفسو  لودى املعلموني 

 وإكساهبم مهارات التعام  مع التالمي  الصم
ا 92جملة كلية الرتبيةا جامعة بنهاا اينلد

 م3332ا يناير  61العدد
 .دمع  مشرتك
 عبدالقادر صالح

 فردالامل ار العلم  األول لقسم الصربة النفسيةا كلية واقع اخلدمات املسوا د  للتالميو  املعووقني مسعيواس وأسورهم  8

 قائمة ببعض البحوث املنشورة من األقدم إيل األحدث
 

mailto:dralihanafe@yahoo.com
mailto:dralihanafe@hotmail.com


 
 
   

 

 السرية الذاتية

ترتيب 
 مالحظات مكان وسنة النشر عنــــوان البحـــث البحث

والرضوووا عنهوووا يف ضووووء بعوووض املتغوووريات مووون وجهوووة  ظووور 
 املعلمني واآلباء 

الرتبية اخلاصة بني الواقع " الرتبيةا جامعة بنها
 3332يوليو  96وو  95خالل الفرت  من "واملأمول 

9 
آراء معلم  الرتبية اخلاصة حوول إعوداد الي واما الرتبووال 
الفردال ومعوقات تابيقه يف بعض معاهود وبوراما الرتبيوة 

 اخلاصة باململكة العربية السعودية

جملة ا ر اد النفس ا مركز ا ر اد النفس ا 
 3338ا أبري  33جامعة عني   ا العدد

مع د  مشرتك
طارر بن 

  الري صاحل

11 
فاعليووووووة بر وووووواما توووووودريت للاووووووال  السووووووامعني يف تغيووووووري 

 اجتاهاهتم حنو دما أقراهنم الصم يف املدرسة العادية
 03جملة كلية الرتبيةا جامعة عني   ا العدد

 3338ا (اجلزء الرابع)
 فردال

11 
متالبوووووات الووووودما الشوووووام  للاوووووال  الصوووووم وضوووووعا  

معلموووويهم السوووومع يف املدرسووووة العاديووووة موووون وجهووووة  ظوووور 
 ومعلم  التعليم العام

مركز حبوث كلية الرتبيةا جامعة امللك سعودا 
 3331ا032العدد 

 فردال

12 
أبعووووواد ومظووووواهر املشووووواركة التعاو يوووووة بوووووني االختصاصووووويني 

صووووووة يف ضوووووووء اوأسوووووور األطفووووووال ذوال االحتياجووووووات اخل
 بعض املتغريات

جملة ا ر اد النفس ا مركز ا ر اد النفس ا 
 3331ا  وفمي 30العددجامعة عني   ا 

مع  مشرتك
صفاء  .د

 رفيق

13 
اسوووووووتعدام املعلموووووووني للتكنولوجيوووووووا املسووووووواعد  يف تعلووووووويم 

دراسووة  ليليووة تقومييووة : الاووال  الصووم وضووعا  السوومع
 يف ضوء بعض املتغريات

معية اينلة املصرية للدراسات النفسيةا اجل
ا العدد 33اينلد املصرية للدراسات النفسيةا

 3393ا فياير 66
 فردال

14 
م وقوووودرات الصووووم وفلسووووفة التواصوووو  ماالجتووووا  حنووووو الصوووو

 معهم وعالقتهم بالرضا عن املهنة ملعلميهم
 فردال 3393جملة كلية الرتبيةا جامعة حلوان ا 

15 
أسووووواليع التعووووور  علوووووى الاوووووال  املوهووووووبني مووووون ذوال 
ا عاقوووووة السووووومعية ورعوووووايتهم يف معاهووووود وبوووووراما الرتبيوووووة 

 اخلاصة

رتبيةا جامعة الزقازيقا حبث مقبول جملة كلية ال
 3393لنشر يف يو يو 

 فردال

16 
الي وواما الرتبوووال الفووردال يف جمووال تعلوويم الصووم وضووعا  

اسووورتاتيتيات التغلوووع  -اخلاووووات  -املبووواد ) السووومع 
 (عل  املعوقات

امل ار العلم  الااد للصم وضعا  السمع 
 0-9ملدارس الرتبية السمعية خالل الفرت  من 

 رقا -3393مايو 
 فردى

17 
مون الودما إا الودما الشوام  للصوم يف مودارس التعلوويم 

 "  التساؤالت واملتالبات بني النظرية والتابيق"العام  
 

امل ار العلم  الاامن للمركز القووم  للبربووث الرتبويوة 
والتنميووة بالقوواهر  باال وورتاك مووع كليووة الرتبيووة بالغردقووة 

يم الاووووووال  تعلوووووو:جامعووووووة جنووووووو  الوووووووادال  بعنوووووووان 
املوهووووووووووووووبني وذوال ا عاقوووووووووووووات يف الووووووووووووووطن العوووووووووووووريب  

مبدينوووووة الغردقوووووة يف  توجهوووووات حدياوووووة ورؤى معاصووووور 
  3393/  6/  2و  5الفرت  من 

 فردى

 فردىالشبا  وق ايا " امل ار السنوى السابع عشر : ضوووووووعا  السووووووومع/ اشوووووووق يف التعلووووووويم العووووووواي للصوووووووم  18



 
 
   

 

 السرية الذاتية

ترتيب 
 مالحظات مكان وسنة النشر عنــــوان البحـــث البحث

 متالباته ودور اخلدمات املسا د 
 "توصيات للدول العربية"
 

 ابري  99-93خالل الفرت  من " التنمية
 جامعة عني    3390

 
 

 
 
 
 

مركوز : اخلاة الرتبوية الفردية للمعار مسعيواسا الريواض(: 3334)حنفىا حممد بن زيد احملسن  على عبد النىب -9
 .الوليد للتأهي 

(: دليوو  الوالوودين واملهتمووني )االحتياجووات اخلاصووة  العموو  مووع أسوور ذوى(: 3399)حنفوو   علووى عبوودالنىب -3
 .الرياض: ا مكتبة دار الزهراء 0ط
 .ا الرياض :ا مكتبة دار الزهراء3طمدخ  إا ا عاقة السمعية ا(: 3331)حنفى على عبد النىب -0
مسعيوواسا دليوو  طوورر التواصوو  للمعوووقني (: 3393)حنفووىا عبوود الوهووا  بوون حمموود السووعدون  علووى عبوود النووىب -4

 . الرياض: ا مكتبة دار الزهراء 3طاملعلمني والوالدين واملهتمنيا 
مكتبوة االللوو :  3ا ط جمال الرتبية اخلاصة يف وتابيقاتها ر اد األسرال (:  3393) حنف  على عبدالنىب -5

  .املصرية ا القاهر  
 .الرياض: وث ودراساتا مكتبة دار الزهراءحب: السمعية  ا عاقة(:  3393)حنف  على عبدالنىب  -6
 .والقواعدا  ت الاباعة األس : للصم ا  ار لغة : ( 3393)حنف   على عبدالنىب 

 .جمال الرتبية اخلاصة يف وتابيقاته الفردال الرتبوالالي اما (  : ت الابع)حنف   على عبدالنىب -2
 
 
 

 أقسام الرتبية اخلاصة وعلم النف  يف يفرسالة علمية   33ومناقشة أكار من األ را   املشاركة يف
 .اململكة العربية السعوديةا ومجهورية مصر العربية

 
 

 الكتب املؤلفة واملنشورة
 

 
 

 اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية
 

 
 

 حتكيم البحوث العلمية
 
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

البربرين السعودية والكويت و باجلامعات اينالت العلمية  يفالبربوث لعديد من ام يكاملشاركة ىف  
لية الرتبية جامعة امللك سعودا جملة ما  جملة األكادميية العربية للرتبية اخلاصة ا جملة كعمان وسلانة 

 اجلمعية الكويتية لتقدم الافولة العربية ا جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبويةا جملة كلية الرتبية جامعة القصيم
ا جملة العلوم النفسية والرتبوية جبامعة الكويت ا با ضافة إا بعض اينالت العلمية جبمهورية مصر 

 .اخل..........العربية
 

 
 
 

لعديد من املشاريع العلمية للتامعات السعودية ما  جامعة امللك سعودا وجامعة  كيم ا يفاملشاركة 
 .طيبةا وجامعة امللك عبدالعزيز ا وجامعة القصيم ا وجامعة الاائف 

 
 

   

 حىت حصول الكلية على  مقرر جلنة اجلود  بقسم الرتبية اخلاصة كلية الرتبية جامعة امللك  سعود
 .عتماد االكادميىاال

  حىت  من معايري اال كيت بكلية الرتبية جامعة امللك سعود الاالث  للمعيار األول و ع و
 .حصول الكلية على االعتماد االكادميى

 
 

 

 كيم العديد من براما الرتبية اخلاصة باجلامعات السعودية ما  بر اما الرتبية اخلاصة  يفاملشاركة       
 .اخل...ا ووداى الدواسرمعة اخلرججبامعة تبوكا وجا

 
 
 

 

  (جسرت)ع و اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة. 
 3ع و اجلمعية املصرية لرعاية الفئات اخلاصة  

 املشاريع العلمية واخلطط الدراسية
 

 
 

 ادميياجلودة واالعتماد األك
 

 
 

 حتكيم برامج الرتبية اخلاصة

 
 

 اجلمعيات العلمية
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

   3للمعوقني بالقليوبية االجتماع ع و مجعية التأهي 
  (جسنت)اجلمعية السعودية للعلوم النفسية والرتبوية 
 يةع و اجلمعية املصرية للدراسات النفس. 
 
 

 
 
 

ىف جمال تربية وتعليم الصم وضعا  مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا  يفتدري  العديد من املقررات       
 .السمع

 

 
 م

المشاركة ببحث، ورقة عمل، عضوية )عنوان ونوع النشاط
 (لجنة

 مالحظات

1 
الدما الشام  ل وال ا عاقة السمعيةا واملتغريات ذات العالقة 

 (ورقة عم ) املدرسة العادية بنتاحه يف
امل ار السنوال السابع والعشرون لعلم النف  يف مصرا اجلمعية 

 3399ا فياير ت النفسيةا مجهورية مصر العربيةاملصرية للدراسا

2 
األطفال "أساليع اكتشا  ورعاية ذوال االستاناءات املزدوجة 

 (ورقة عم " )املوهوبني ذوو ا عاقة السمعية
 3399ا مجهورية مصر العربية ية ا جامعة بنهاكلية الرتب

3 
ع وية جلنة العالقات العامة ا وا عالما با ضافة إا ع و جلنة 

توصيات امل ار العلم  لكلية الرتبية اجامعة بنها بالتعاون مع 
 " اكتشا  ورعاية املوهوبني" مديرية الرتبية والتعليم بالقليوبية

اجامعة بنها بالتعاون مع مديرية الرتبية  امل ار العلم  لكلية الرتبية
ا جامعة بنها ا مجهورية مصر كلية الرتبية-لتعليم بالقليوبية وا

 3399العربية 

4 
واقع اخلدمات املسا د  املقدمة ل وال ا عاقة السمعية وأسرهم 

 "دراسة  ليلية مبدينة الرياض"
لرتبية م  لملتقى اجلمعية اخلليتية لإلعاقة العا را جممع  وع األ

 3393ا اململكة العربية السعودية اخلاصة والتأهي ا الدمام

5 
استعدام املعلمني للتكنولوجيا املسا د  يف تعليم الاال  الصم 

 " دراسة  ليلية تقوميية يف ضوء بعض املتغريات"وضعا  السمع 
جلمعية امل ار السنوال السادس والعشرون لعلم النف  يف مصرا ا

 3393ا مجهورية مصر العربيةا اسات النفسيةاملصرية للدر 

6 
املشاركة التعاو ية بني االختصاصني وأسر األطفال ذوال 

 " دراسة ميدا ية"االحتياجات اخلاصة يف ضوء بعض املتغريات
اللقاء السنوال اخلام  عشر للتمعية السعودية للعلوم الرتبوية  

 هو9403ا ا كلية الرتبية ا جامعة امللك سعود(جسنت)والنفسية 

7 
التكنولوجيا املسا د  ودورها يف تفعي  أهدا  تعليم ذوال ا عاقة 

 "دراسة  ليلية" السمعية يف معاهد وبراما الدما
امل ار الدوي السابع ا معهد الدراسات الرتبوية ا جامعة القاهر  ا 

 3331مجهورية مصر العربيةا 

 املقررات التدريسية 
 

 

 (عضو يف جلنة/ورقة عمل /  مشارك ببحث)ورش العمل / الندوات /  املؤمترات
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 م
المشاركة ببحث، ورقة عمل، عضوية )عنوان ونوع النشاط

 (لجنة
 مالحظات

8 
حتياجات اخلاصة إتاحة حق التعليم ل وال اال: مقرر جلسة بعنوان

 ضمن جلسات امل ار العلم  الدوي السابع 
ا جامعة القاهر  ا السابع امعهد الدراسات الرتبوية امل ار الدوي

 3331مجهورية مصر العربيةا 

9 
تأهي  الكوادر البشرية على التكنولوجيا املساعد  يف جمال تربية 

 "دراسة تقييمية"وتعليم الصم وضعا  السمع 
ألطفال معية اخلليتية لإلعاقة التاسعا مركز الشفل  لملتقى اجل

 3331ا قارا ذوال االحتياجات اخلاصةا الدوحة

11 
املشاركة التعاو ية بني االختصاصيني وأسر األطفال ذوال 

 "ورقة عم " االحتياجات اخلاصة 

الندو  ا قليمية لعلم النف  والتنمية الفردية واينتمعيةا قسم علم 
الرتبية ا جامعة امللك سعودا اململكة العربية النف  ا كلية 
 3331السعوديةا 

11 
دراسة لبعض متالبات دما الاال  الصم يف املدرسة العادية من 

 "حبث"وجهة  ظر العاملني يف جمال تربية وتعليم الصم والسامعني 
امل ار الدوي السادس امعهد الدراسات الرتبوية ا جامعة القاهر  ا 

 3338العربيةا مجهورية مصر 

12 
ع و اللتنة الترب ريية للم ار العلم  الدوي السادس ملعهد 

رصد الواقع : تأهي  ذوال االحتياجات اخلاصة"الدراسات الرتبوية 
 .ا جامعة القاهر " واستشرا  املستقب 

ا معهد الدراسات الرتبوية ا جامعة القاهر  ا امل ار الدوي السادس
 3338مجهورية مصر العربيةا 

13 
دور ا عالم يف بناء  راكة بني االختصاصيني وأسر األطفال ذوال 

 "ورقة عم " االحتياجات اخلاصة 
 3332ملتقى اجلمعية اخلليتية السابع لإلعاقة ا مملكة البربرينا 

14 
واقع اخلدمات املسا د  للتالمي  املعوقني مسعياس وأسرهم والرضا عنها 

 "حبث" ظر املعلمني واآلباء يف ضوء بعض املتغريات من وجهة  
ا جامعة كلية الرتبية  ا العلم  األول لقسم الصربة النفسيةامل ار 

 3332بنها ا مجهورية مصر العربيةا 

15 
ع و اللتنة ا عالمية وتوصيات امل ار العلم  لقسم الصربة 

 النفسيةا لكلية الرتبية جامعة بنها
كلية الرتبية ا مجعية امل ار العلم  األول لقسم الصربة النفسية ا

 3332بنها ا مجهورية مصر العربيةا 

16 
ورقة " املتالبات ا الواقع : دما الاال  الصم يف املدرسة العادية

 "عم 
مركز ا ر اد النفس  ا جامعة عني    ا مجهورية مصر العربيةا 

3332 

17 
ورقة " ) التربديات333الواقع: الفردال الرتبوالاألسر  والي اما 

  (عم 
 

ل وى االحتياجات  االجتماع جلمعية التأهي   العلم امل ار 
حنو تفعي  دور أف   لألسر  واينتمع "اخلاصة مبربافظة الشرقية 

ا خالل "للتعام  مع ذوى االحتياجات اخلاصة للربد من ا عاقة
 م34/8/3335-33الفرت  من 

18 
رؤية تربوية يف إطار : التدريع أثناء اخلدمة ملعلم  املعوقني مسعيا 

 . الدما وتابيق مناها التعليم العام
 

 دو  التعليم والتقنية املساعد  للمعوقني واليت تنظمها مركز األمري 
هو املوافق  9436صفر 91ألحباث ا عاقة يوم الاالثاء  سلمان
 3335مارس 31

19 
سرتاتيتية وقائية للربد من مشكالت املعوقني ا ر اد األسرال كإ 

 (ورقة عم ) مسعيا 
 

املنعقد  يف مدينة ( تاوير األداء يف جمال الوقاية من ا عاقة) دو  
 94-93هو املوافق  9436حمرم  5-0الرياض خالل الفرت  من 

 م3335فياير 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 م
المشاركة ببحث، ورقة عمل، عضوية )عنوان ونوع النشاط

 (لجنة
 مالحظات

 (ور ة عم ) لغة ا  ار  عرض و رح  21
اخلام  بكلية الرتبية جامعة امللك  أ شاة وفعاليات أسبوع اجلامعة

 03/0/9435-32من سعود خالل الفرت  

21 
 (ورقة عم )إعداد معلم  املعور السمع  ا واخلاة الرتبوية الفردية 

 

 دو  أسبوع األصم العريب الاامن والعشرين ال ال  ظمه مركز 
األما ة العامة )األوائ  لتأهي  املعاقني بالتعاون مع وزار  املعار  

 هو 9434صفر  98-92خالل الفرت  من ( للرتبية اخلاصة

 اينتمع -األسر   -ا عاقة وتأثريها على الفرد 22
للمعوقني بالقليوبية  االجتماع الي اما التدريت يف جمال التأهي  

واملنعقد   92/5/3333حىت  90/5/3333خالل الفرت  من 
 . ة قليوبي –للمعوقني باو  االجتماع مبكتع التأهي  

جمال التدري  ومهارات التواص  للمر ربني  يفدورات تدريبية  23
 الرتبية والتعليم يفللرتقية 

براما تدريع املر ربني يف مديرية الرتبية والتعليم مبربافظة القليوبية 
 إا 9/2/3333للوظائف األعلى خالل الفرت  من 

34/2/3333 . 

24 
 . تنمية اللغة عند األصم  

 

األصم السابع والعشرون يف الفرت  من  بر اما أسبوع
هو ال ال  ظمته ا دار  العامة  5/0/9430 إا 38/3/9430

 للتعليم مبناقة الرياض مبقر مركز السمع والكالم

25 
إعداد دلي  للعاة الرتبوية الفردية للاال  املعوقني مسعياس وجلنة 

 اصةبقسم الرتبية اخل السمع العور  علم تصميم حقيبة تدريبية مل
 3ا دار  العامة للتعليم مبناقة الرياضا اململكة العربية السعودية

 السمع جمال العور  يفور ة عم    26
واللقاءات الرتبوية  التنشياية ملعلم  املعور السمع  خالل الفرت  

هو بإدار  التعليم املوازال قسم الرتبية  9434رجع  99-1من 
  3اخلاصة بالرياض

27 
د البنود التنفي ية ملعايري االتفاقية الدولية شقور ور ة عم  اعدا

اال عاص ذوى االعاقة ىف التعليم العاا جبامعات وم سسات 
 التعليم العاا بدول جمل  التعاون

 جامعة امللك سعود  9404/ 8/5

 
 

 

 مالحظات ورشة العمل/ الندوة/ المؤتمر فيعنوان ونوع الحضور  م

 "ور ة عم "لعليا وتقوميهامراجعة براما الدراسات ا 1
عماد  الدراسات العليا ا جامعة امللك سعود ا اململكة 

 3399العربية السعودية 

أحباث ا عاقة ا : امللتقى العلم  األول ألحباث ا عاقة 2
 التصميم واملناها

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةا الرياضا اململكة 
 م3393العربية السعوديةا 

 (حضور) ورش عمل / الندوات/ املؤمترات 
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 مالحظات ورشة العمل/ الندوة/ المؤتمر فيعنوان ونوع الحضور  م

دو  األوا يف تابيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم الن 3
 والتدريع

قسم تقنيات التعليم ا كلية الرتبية ا جامعة امللك سعودا 
 م3393اململكة العربية السعوديةا 

امللتقى األول ملشاريع التعرج لاالبات الدراسات العليا بقسم  4
 الرتبية اخلاصة

ا جامعة اصة ا كلية الرتبيةم الرتبية اخلمركز البربوث وقس
  م3393ا سعودا اململكة العربية السعوديةامللك 

امللتقى العلم  األول لتاوير اخلدمات ل وال االحتياجات  5
 اخلاصة

وير خدمات ذوال االحتياجات اخلاصةا جامعة بر اما تا
ا ة امللك سعود ا الرياضا اململكة العربية السعودي

  م3393
 م3393وكالة جامعة امللك سعود للشئون األكادمييةا  "ور ة عم " (OBE)لى النواتا التعليم القائم ع 6

امل ار الدوي الاالث لإلعاقة والتأهي  والبربث العلم  يف جمال  7
 ا عاقة

اهليئة السعودية للتعصصات الصربيةا الرياضا اململكة 
 م3331العربية السعوديةا 

 اململكة العربية السعوديةا: عربيةإصالح التعليم يف الدول ال 8
 م3331كلية الرتبية ا جامعة امللك سعودا  "  ور ة عم ""أمنوذجاس 

 هو9431عماد  تاوير املهاراتا جامعة امللك سعودا  "ور ة عم "يف تنمية ال ات   9

 "التأهي  السمع  اللفظ " بر اما تربوال بعنوان  11
ار  العامة ا ا دإقبالمركز ا  را  الرتبوالا مدرسة فهد 

 هو9431للرتبية والتعليم بالرياضا 

مركز التاوير باجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية ا   دو  تأهي  الصم لسور العم  11
 م3338الرياضا اململكة العربية السعوديةا 

 وكالة اجلامعة للدارسات والتاوير واملتابعة إدار  التقومي "ور ة عم  " التقومي وضمان اجلود   12
 3332واالعتماد األكادمي  ا جامعة امللك سعودا 

ور ة " االجتاهات اشدياة يف تعليم الصم وضعا  السمع 13
 "عم 

اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعيةا مركز األمري  سلمان 
 3332ألحباث ا عاقةا 

 دو  فريق العم  بداية حنو مستقب  أف   يف تأهي  وتربية  14
   السمعوتعليم األطفال ضعا

مدينة امللك فهد الابيةا الرياضا اململكة العربية 
 3332السعوديةا 

 3332كلية الرتبيةا جامعة امللك سعودا  "ور ة عم " مستقب  التعليم الرتبوال يف اشاجات السعودية 15

ا دار  العامة للرتبية اخلاصة ا وزار  الرتبية والتعليما  امل ار الدوي لصعوبات التعلم 16
 3336الرياضا اململكة العربية السعوديةا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

/ ورشة العمل)النشاط   فيعنوان ونوع المشاركة  م
 (المحاضرة العلمية

 مالحظات

الشراكة بني االختصاصيني وأسر ذوال االحتياجات اخلاصة  1
 " ور ة عم "

اململكة العربية  الشئون الصربية باشرس الوط ا الرياضا
 3393السعوديةا 

ور ة  " أسبوع األصم الاالث والاالثون التأهي  السمع  مبناسبة 2
 " عم 

مدرسة املتوساة الاا ية ا ا دار  العامة للرتبية والتعليم ا وزار  
 هو9431ا الرتبية والتعليم ا اململكة العربية السعودية

 ور ة عم  "ابع والاالثني أسبوع األصم الر  مبناسبة" لغة ا  ار  3
" 

بر اما فصول األم  للصم مبدرسة أبو عبيد  عامر بن اجلراح 
 هو9403ااالبتدائية

 "دور  تدريبية" التأهي  النفس  ألخصائ  التعاطع  4
ا جامعة عني   ا مجهورية مصر العربيةا مركز ا ر اد النفس 

3331 
 هو9409ا الرتبية اخلاصةا كلية الرتبيةا جامعة امللك سعود قسم لقاء توعوال لاال  مسار ا عاقة السمعية 5

 "ور ة تربوية. "اخلدمات املسا د  للمعاقني مسعياس  6
للرتبية والتعليم مدرسة ا مام سعود الكبريا ا دار  العامة 

 هو9431 بالرياضا

مبناسبة أسبوع األصم الااد "اخلدمات املسا د  للمعاقني مسعياس  7
 "ر ة عم و  "والاالثون

ا دار   ابر اما فصول األم  للصم مبدرسة أيب عبيد  االبتدائية
 هو9431 للرتبية والتعليم بالرياضا العامة

تأهي  اضارابات التعاطع والتمييز السمع  وعيو  الناق عن  8
 "بر اما تدريت" طريق اشاسع اآلي 

ة للرتبية قسم الرتبية اخلاصة ومركز ا  را  الرتبوالا ا دار  العام
 هو9438 اوالتعليم مبناقة الرياضا اململكة العربية السعودية

 "ملعلم  ضعا  السمع وعيو  الناقاخلاة الرتبوية الفردية  9
 " ور ة عم 

املدرسة املتوساة الاا يةا مركز إ را  الوسط مبناقة الرياضا 
 هو9436ا ا دار  العامة للرتبية والتعليم

 ه ائع رئي  اجلمعية من  تأسي  اجلمعية حىت تارخي ة من خالل اجلمعية املصرية للتاوير والتنمية خدمة اجلالية املصري 11
 
 
 

 األنشطة اجلامعية
 

 (دورة تدريبية/  حماضرة/ املشاركة بورشة عمل )جملتمع خدمة ا - 
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مالحظات البيان م
ع ووووووو جلنووووووة املعيووووووار األول موووووون معووووووايري االعتموووووواد األكووووووادمي   1

(NCATE) "ا جامعة امللك سعودكلية الرتبية للتاوير واجلود  الةوك ".مواصفات اخلرجيني   

ع وووووو جلنوووووة املعيوووووار الاالوووووث مووووون معوووووايري االعتمووووواد األكوووووادمي   2
(NCATE) "كلية الرتبية للتاوير واجلود  ا جامعة امللك سعودوكالة   ".اخليات امليدا ية 

ع ووو جلنووة التقريوور السوونوال لكليووة الرتبيووةا جامعووة امللووك سووعود  3
 لية الرتبية للتاوير واجلود  ا جامعة امللك سعودك  وكالة .هو09/9403هو 03/9409ا 31/9403

مقورر جلنوة زيووارات أقسوام الكليووة للوقوو  علووى مودى جاهزيتهووا  4
 كلية الرتبية للتاوير واجلود  ا جامعة امللك سعود  الةوك .و قيقها  روط االعتماد األكادمي 

مماوووو  قسووووم الرتبيوووووة اخلاصووووة يف جلنووووة ممالووووو  األقسووووام لالعتمووووواد  5
 كلية الرتبية للتاوير واجلود  ا جامعة امللك سعود  وكالة مي  األكاد

 منسووق جلنووة اجلووود  واالعتموواد األكووادمي  بقسووم الرتبيووة اخلاصووة 6
 قسم الرتبية اخلاصة ا كلية الرتبية ا جامعة امللك سعود .حىت حصول الكلية على االعتماد االكادميى 

 صة ا كلية الرتبية ا جامعة امللك سعودقسم الرتبية اخلا اخلاط والياماع و جلنة  7
 قسم الرتبية اخلاصة ا كلية الرتبية ا جامعة امللك سعود ع و جلنة البربوث والدراسات 8
ع و جلنة إعداد وثيقة معايري خدمات ذوال االحتياجات  9

 (ا عاقة السمعية)اخلاصة 
مكتع املدير التنفي ال ا مشروع تاوير  خدمات ذوال 

 اصة ا جامعة امللك سعوداالحتياجات اخل
بر اما التوأمة العلمية العاملية خالل يف مستشار غري متفرع  11

 هو وحىت9431فص  الدراس  الااد لالفرت  من ا
 هو9403

 وكالة جامعة امللك سعود للتبادل املعريف و ق  التقنية ا
 جامعة امللك سعود

 الاال  جامعة امللك سعود   ونعماد  صم جمال تعليم الاال  ال يفمستشار عميد   ون الاال   11

  اللجان على مستوى القسم والكلية واجلامعة أو خارجها
 
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 مالحظات البيان م
 .هو وحىت تارخية9403وضعا  السمع من 

منسق مبادر  التعلم من خالل اخلدمة من الفص  الااىن للعام  12
 وحىت تارخية 3399اجلامعى 

معهد امللك عبداهلل جبامعة امللك سعود ووزار  العم  
 .باململكة العربية السعودية

سية والعلمية واالعداد العام لي اما السنة ع و اللتنة التأسي 13
 التأهيلية للصم وضعا  السمع

املشروع الوطىن للتعليم العاا للصم وضعا  السمع 
 جبامعة امللك سعود

ري خدمات ذوال االحتياجات ع و جلنة إعداد وثيقة معاي 14
 (ا عاقة السمعية)اخلاصة 

مكتع املدير التنفي ال ا مشروع تاوير  خدمات ذوال 
 االحتياجات اخلاصة ا جامعة امللك سعود

 
 
 

 مالحظات  اينلوة/ اجلهة م
 اململكة العربية السعودية ا الرياض جملة األكادميية العربية للرتبية اخلاصة 9
 كلية الرتبيةا  جامعة امللك سعود  الرتبوية والدراسات ا سالميةجملة العلوم  3
 جامعة الاائف ا اململكة العربية السعودية جلنة البربث العلم  جامعة الاائف  0
 جامعة امللك سعود ا كلية الرتبية (جسنت)اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  4
 يتية لتقدم الافولة العربيةا الكويتو اجلمعية الك جملة الافولة العربية 5
عماد  البربثا جامعة امللك عبدالعزيز ا اململكة   كيم أحباث لعماد  البربث العلم  ا جامعة امللك عبدالعزيز  6

 العربية السعودية
 ميدجامعة السلاان قابوسا كلية الرتبيةا مكتع الع "جامعة السلاان قابوس-ىف علم النف   ئ حمكم خارج  لرسا 2
 جمل  النشر العلمى –جامعة الكويت  اينلة الرتبوية 8
 جامعة القصيم جملة كلية الرتبية  1
 جامعة البربرين لوم الرتبوية والنفسيةجملة الع 93

  
 
 

 مالحظات عنوان المشروع م

الدراسة الوطنية لتقييم جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال  1
ياجات الرتبوية اخلاصة يف مدارس دما التالمي  ذوال االحت

/ ه   الدراسة  ت إ را   الدكتور  ارك الباحث يف
 اصر املوسى مستشار وزير الرتبية والتعليم للرتبية اخلاصة 

 (مشاريع/ حتكيم أحباث )أنشطة جلان حتكيم علمية 
 
 

 

 املشروعات البحثية والتطبيقية 
 

 



 
 
   

 

 السرية الذاتية

 مالحظات عنوان المشروع م
 التعليم العام

 
لومات باململكة العربية السعودية  اضمن فريق مجع مع

 3336ما يوض  ذلك من الدراسة  93ويوجد ىف ص 

ر اما تاوير معلم  ذوى االحتياجات اخلاصة يف املشاركة يف ب 2
  .3332-3336مجهورية مصر العربية خالل العام الدراس  

اخلاة ا سرتاتيتية لتاوير مدارس الرتبية السمعية بنني وبنات  3
 بدولة قار 

 ارك الباحث يف ه ا املشروع كع و ىف فريق العم ا 
 طارر بن صاحل الري  عميد/  ت إ را  الدكتور

 3338جامعة امللك سعودا  -  ون الاال 

دراسة تقوميية للعملية التعليمية للاال  الصم وضعا  السمع  4
 بسلانة عمان

 ارك الباحث ىف ه ا املشروع كرئي  فريق العم  
طارر بن صاحل الري  / بالرياض ا ت إ را  الدكتور

 3393جامعة امللك سعود  -عميد   ون الاال 

لي اما دبلوم تأهي  املكفوفني باململكة العربية  اخلاة الدراسية 5
 السعودية

 ارك الباحث كرئي  فريق العم  بالشراكة مع مجعية  
كفيف باململكة العربية السعودية وبإ را  االستاذ 

 الدكتور  اصر املوسى
 

 وتقديري تحياتي
 
 
 

 على عبدرب النىب حنفى/ الدكتور
  جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية –أستاذ التربية الخاصة 

 
 


