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 السيرة الذاتية

 د. أروى علي عبد اهلل أخضر

DR. Arwa Ali Abdullah Akhdar 
 :البيانات الشخصية

 أروى علي عبد اهلل أخضر االسم

 الرياض امليالد

 املستوى السادس املرتبة العلمية

 0505471171 اجلوال

 1000984623 السجل املدني

 akhdar30@hotmail.com الربيد االلكرتوني

 11535الرمز الربيدي  59575ص ب  الربيد العادي

   هـ1417/ 5/  9 بالوزارة تاريخ التعيني 

 سنة 21 سنوات اخلدمة يف التعليم

 حممد( –نوف  –متزوجة ولدي ثالث أبناء )هال  احلالة االجتماعية

 arwaakhdar@ تويرت

 arwaakhdar سناب شات

 :  العلمية هؤلالتامل

 املهؤلالت

 العلمية

سنة احلصول على  جهة التخرج مسمالا

 الدرجة

 عنوان األطروحة

 دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية الدكتوراه

 ختصص: إدارة التعليم العام

 كلية الرتبية –قسم اإلدارة الرتبوية

 الرياض -جامعة امللك سعود 

جة يف التعليم العام باململكة املدرسة املنت هـ1433/1434عام 

 العربية السعودية مقرتح تطبيقي

 ماجستري منالج وطرق التدريس العامة املاجستري

 ختصص: مناهج وطرق التدريس العامة

كلية -قسم املناهج وطرق التدريس

 الرتبية

 الرياض -جامعة امللك سعود 

-1427عام 

 هـ1428

واقع استخدام احلاسب اآللي ومعوقاته يف 

اهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة من

 االبتدائية

 بكالوريوس تربية خاصة  البكالوريوس

 مسار الصم -ختصص: اإلعاقة السمعية 

 مسار فرعي: اإلعاقة البصرية

 كلية الرتبية-قسم الرتبية اخلاصة 

 الرياض -جامعة امللك سعود 

 - 1416عام 

 هـ1417

 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

 ي:املنصب احلال

 تارخيه جهة العمل مسمى العمل

 هـ حتى تارخيه1435/ 5/ 5من  التعليمللرتبية اخلاصة بوزارة  اإلدارة العامة مشرفة عموم على معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة باململكة

 حتى تارخيه – 1426من عام  التعليمللرتبية اخلاصة بوزارة  اإلدارة العامة مديرة إدارة العوق السمعي للبنات باململكة

mailto:akhdar30@hotmail.com
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 وحتى تارخيه 1438/ 2/ 24من  التعليمللرتبية اخلاصة بوزارة  اإلدارة العامة مديرة إدارة العوق البصري للبنات باململكة

 : السابقةية لالسرية العم

 تارخيه جهة العمل مسمى العمل

 ملدة عام ونصف  رة الرتبية والتعليماإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزا املكلفة )سابقًا(مدير عام الرتبية اخلاصة 

حتى  هـ30/11/1433من الفرتة 

 هـ24/9/1433

 هـ حتى تارخيه1435/ 5/ 5من  التعليمللرتبية اخلاصة بوزارة  اإلدارة العامة مشرفة عموم على معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة باململكة

 حتى تارخيه – 1426من عام  التعليمللرتبية اخلاصة بوزارة  اإلدارة العامة مديرة إدارة العوق السمعي للبنات باململكة

 وحتى تارخيه 1438/ 2/ 24من  التعليمللرتبية اخلاصة بوزارة  اإلدارة العامة مديرة إدارة العوق البصري للبنات باململكة

 أربع سنوات الرياض -جامعة امللك سعود  موفدة لدراسة الدكتوراه

 هـ1433 -1429من عام 

 هـ1433 -هـ 1426من عام  اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم عموم على معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة باململكة مشرفة

هـ وحتى 1/4/1428خالل الفرتة  اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم مديرة إلدارة العوق السمعي

 هـ24/9/1429

 -اإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي للرتبية اخلاصة للبنات ية على معاهد األمل وبرامج الدمجمشرفة تربو

 العامة للتعليم اخلاص ةاألمان

 هـ24/1/1426من  

 ثالث سنوات الرياض -جامعة امللك سعود  موفدة لدراسة املاجستري

 هـ 1424-1423من عام   للرتبية والتعليم مبنطقة الرياضاإلدارة العامة  (7معلمة يف برنامج دمج الصم وضعاف السمع الروضة )

 ملدة عام

معلمة يف برنامج الدمج للصم وضعاف السمع باملدرسة 

 (  336االبتدائية ) 

 هـ 1423 -1420من عام   اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض

 ملدة ثالثة سنوات

 هـ 1420 -هـ  1417من عام  .1 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض ياض( معلمة يف معهد األمل للصم للبنات )غرب الر

 ملدة أربعة سنوات

 هـ 1417عام اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جدة معلمة يف معهد األمل للصم للبنات )جبدة(

 التعليمعام يف قطاع  23 عدد سنوات اخلدمة حتى تارخيه 

 :منفذة خربات تدريبية

 تارخيه جهة التدريب مسمى التدريب

شــرفات ومــديرات التعلــيم العــام ورئيســات شــعب ملدورة تدريبيــة تنفيــ  

 منـاط  خمتلـف   الرتبية اخلاصة واملسئوالت عن برامج الرتبية اخلاصـة يف 

   اململكة

 هـ3/8/1426 -/29/7 اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث مبنطقة الرياض

, بالتنسي   اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث مبنطقة الرياض ج التدريب " ممارس الرتبية اخلاصة " يف منطقة الرياضتنفي  الربنام

 مع مشروع امللك عبد اهلل تطوير

هـ )ثالث 1436/ 2/  17 -15

 أيام(

, بالتنسي   ب واالبتعاث مبنطقة الرياضاإلدارة العامة للتدري تنفي  الربنامج التدريب " ممارس الرتبية اخلاصة " يف منطقة الرياض

 مع مشروع امللك عبد اهلل تطوير

/ 3/ 1 -هـ 1436/ 2/ 29

 هـ )ثالث أيام(1436

كلية الدراسات التطبيقية  -مركز التدريب جبامعة امللك سعود  " مبنطقة الرياض "فن التعامل مع ذوي االعاقةتنفي  برنامج تدرييب 

  وخدمة اجملتمع

 هـ1438/ 7/ 8

 يوم واحد

( 8لـ )1438/ 11/ 29 -28فندق العليا إن بالزا  – APTأكادميية التدريب االحرتايف  "تكييف منالج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة"تنفي  برنامج تدرييب 
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 تارخيه جهة التدريب مسمى التدريب

 ساعات تدريبية االعمال  مبنطقة الرياض

 قة""تكييف منالج التعليم العام للطالب ذوي االعاتنفي  برنامج تدرييب 

  مبنطقة الرياض

قسم الرتبية  –جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 

 اخلاصة

 لـ1439/ 2/ 17االثنني 

مبنطقة  "للتعليم العالي يةنالج التعليمامل"تكييف تنفي  برنامج تدرييب 

  الرياض

مركز اخلدمات  -جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 

اخلاصة وبرنامج املساندة للطالبات ذوات االحتياجات 

 الوصول الشامل

لـ 1439/ 3/ 11األربعاء 

. 

 "تكييف منالج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة"تنفي  برنامج تدرييب 

 جدةمبنطقة 

 23-22اجلمعة والسبت  مركز إرشاد جبدة

 /12 /2017 (10 )

 ساعات تدريبية

 ي االعاقة""تكييف منالج التعليم العام للطالب ذوتنفي  برنامج تدرييب 

 مبنطقة الرياض

لـ 1439/ 5/ 11االحد  مركز بصمة سعود للرعاية النهارية

 ( ساعات تدريبية4)

لـ 1439/ 8/ 3اخلميس  نادي الصم بالرياض للفتيات الصم بعنوان: ادارة الوقت للصم دورة تدريبيةتنفي  

 ( ساعة تدريبية2)

 

 

 :مت حضورلا خربات تدريبية

 تارخيه دريبجهة الت مسمى التدريب

 ملدة أربعة أشهر    هـ 1417عام مستشفى امللك فهد جبدة تدريب عملي يف جمال السمعيات والتخاطب 

 ملدة شهر           2011عام  Springboard BRITISH COUNCILمدرب معتمد يف التطوير ال اتي للمرأة 

 إعداد حقيبة تدريبية عن 

 داعية برنامج حل املشكالت اإلدارية بطرق إب

 إ.د.ت 624ضمن متطلبات تصميم الربامج التدريبية وإدارتها 

 الرياض -جامعة امللك سعود 

 هـ.1432عام 

 

 هـ1436/ 7/ 26اىل  14/7 مركز التدريب اللغوي –جامعة امللك سعود  مدرب معتمد دولي -مدرب معتمد يف برنامج تدريب املدربني

 هـ1437/  10/ 26 اجلمعية األمريكية للقلب رئوي انعاش القلب ال CPRتدريب اسعافات أولية 

 شهادة اجلامعة العربية املفتوحة – MEGAشهادة ميجا  مشروع املدرب السعودي-مدرب معتمد يف برنامج تدريب املدربني

 مقر اليونسكو بالتعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة 

 هـ 1438/ 8/ 16 -/ 8/ 11

 ( ساعة تدريبية24) 

 -15االربعاء    -االحد  وزارة التعليم وزارة التعليم-مد يف برنامج تدريب املدربنيمدرب معت

( 25) لـ1439/ 3/ 18

 ساعة تدريبية

االدارة العامة  –املهؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين  مدرب معتمد 

 للتدريب األللي

1440 /2019 

 خربات تقنية:

 تارخيه جهة احلصول عليها مسمى اجملال
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 م.2007 والتعليم مركز اخلليج للتدريب ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي

 اللغات:

عدد  تارخيه جهة احلصول عليها اللغة

 الساعات

  مBRITISH COUNCIL 2008اجمللس الثقايف الربيطاني   IELTSاحلصول على شهادة اآليلتس الربيطانية 

  م2008 الفيصل العاملية أكادميية  TOEFLاألمريكية التوفل احلصول على شهادة     .1

  دورة لغة االشارة وفن التواصل الشامل مع الصم

 )أ.لطيفة الفهيد(

 أيام 10 م2014 االحتاد السعودي لرياضة الصم

 احلصول على دبلوم أخصائي لغة االشارة

 )أ.بندر العمري(

 ساعة 60 م2015 املركز االستشاري العاملي للتدريب

 & Oxford Academic for Training دبلوما يف لغة االشارة
Consulting UK  

 ساعة 60 م2015

 دورة لغة االشارة للمستويني االول والثاني

 )أ. حممد الفهيد(

 ساعة 20 2015 أكادميية فضاءات للتدريب

 دورة لغة االشارة للمستويني الثالث والرابع 

 )أ. حممد الفهيد(

 ساعة 24 2015 أكادميية فضاءات للتدريب

 أسبوع GAHMD 2015 2 ليزيةدورة احملادثة باللغة االجن[

  دبلوم أخصائي لغة االشارة

 )د.حممد الطخيس(

  2016 أكادميية التدريب االحرتايف

شهادة خربة يف لغة االشارة )خبري يف قضايا الصم 

 ولغة االشارة(

  2018 االحتاد العربي للهيئات العاملة مع الصم

 فرص حياتية:

 تارخيه هة اجل مسمى اجملال

أول فرصة ابتعاث خارج اململكة كفتاة سعودية حصلت على 

 )ولكين مل أستكمل حلصولي على الوظيفة( لدراسة املاجستري 

مدينة األمري سلطان للخدمات اإلنسانية إىل جامعة اخلليج 

 العربي بالبحرين

 هـ1417عام 

تدريس الطالبات الصم وضعاف السمع باجلامعة العربية 

 التدريس العامةاملفتوحة ملقرر املناهج وطرق 

 هـ1429عام  الرياض -اجلامعة العربية املفتوحة 

فصل دراسي واحد )أثناء التفرغ 

 الدراسي(

اإلشراف على الطالبات الصم امللتحقات بربنامج التعليم العالي 

 يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 هـ1427عام  الرياض -جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 266على برنامج املدرسة الشاملة باملدرسة االبتدائية اإلشراف 

 29والروضة امللحقة 

 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض 

 29/ ر 266ب

 هـ1427عام 

 25 -1438صفر  24من اخلميس  االدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزارة التعليم م2017من العام تكليف بإدارة العوق البصري 

, ثم متديد التكليف هـ1438ن رمضا

 1439 ملدة عام

http://www.google.com.sa/url?url=http://ejabat.google.com/ejabat/thread%3Ftid%3D172b275aaf886625&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VtbDU43WM_CS7AbRloH4DA&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNFpwZUyZI5YDMOn4EbN0wPT1GDkQQ
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 عرب برنامج نظام )لقاء(تنفيذ اللقاءات الوزارية 

 تارخيه موضوع اللقاء فعالية اللقاء  اعتماد اللقاء

موافقةةةةادةةةةةل   د   ةةةة ددد

الةةةةةةةوتال دلرقلرةةةةةةة  دل ةةةةةةة د

/د4/د25 تةةةةة ل  دد111458

دهة1437

برنةةةة مادلقةةةة  دلعةةةةرف عداللةةةةو دال ةةةة ل دددددد

ال  ل د تطو ردال ةاا دددلن  عاد ا عداللو 

 ب ل قجااعد القوجه عداحلا ثاديفداجمل لدددد

)القحةةةةةا  عدالةةةةةادتواجةةةةة دمل هةةةةةاددد

االحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  براماداللو دال  ل دب ل ركا(

دهةدد26/5/1437

موافقةةةةادةةةةةل   د   ةةةة ددد

الةةةةةةةوتال دلرقلرةةةةةةة  دل ةةةةةةة د

/د1/د23 تةةةة ل  د(20825)

دهة1438

اللةةةةو د ملر ةةةة عدمعةةةةرف عدبرنةةةة مادلقةةةة  د

لن  عةاد ا ةعداللةو ددددد داللة  د القلرة دال  ل د

ددددد حتا ادأ  الداللر  ع.ال  ل د

أ  الدملر ةةاداللةةو دال ةة ل د ملر ةةاددد

دالقلر  دالل  ديفدبرامادالاما

/د27األحادالوافة دد

دهة1438/د2

موافقةةةةادةةةةةل   د   ةةةة ددد

الةةةةةةةوتال دلرقلرةةةةةةة  دل ةةةةةةة د

/د5/د9 تةةةة ل  د(115433)

دهة1438

 مةةا راعد ملر ةة عددمعةةرف عدبرنةة مادلقةة  دد

لن  عةاد ا ةعدددد القلرة  داللة  دد دال ة ل دداللو

ددددد حتا ادأ  الداللر  ع.اللو دال  ل د

  ف ةةةادا  ةةة لدملةةة ن دالكر ةةة عدددد

 الفةةةةر اعدلر ةةةة د اةةةةر دالقوا ةةةة د

دملهن

/د7/د20االثةةةةةةةةةن د

دهة1438

موافقةةةةادةةةةةل   د   ةةةة ددد

الةةةةةةةوتال دلرقلرةةةةةةة  دل ةةةةةةة د

/د18 تةةةةةةةةة ل  دد(122935)

 هة1438/د5

ا راعد مةةمعةةرف عدلربنةة مادلقةة  ددالقن ةة  د

د القلرةةة  داللةةة  ددب ةةةر اللةةةو دال ملر ةةة عد

لقوضةة اداةةةةيات ج  عدتلرةة  دا  داال   ةةةاددد

 الب ر اد ار قادبرا  

اةةةةةةيات ج  عدتلرةةةةة  دا  داال   ةةةةةاد

)مةةند بةة دأ.ددالب ةةر اد ار قةةادبرا ةة د

أنةةولدالن ةة ل(دمعةةر د  ةةو داللةةو ددددد

 الب ر دلربن 

/د7/د21الثالثةةةةةةةة  د

دهة1438

موافقادةل   د    د

د)ددد(رقلر  دل  دالوتال دل

دهة1439 ت ل  /د/د

 ما راعدمعرف عدلربن مادلق  دالقن   د

د القلر  دالل  دب ر اللو دال ملر  عد

مه لاعدالقوج د احلر اد الر ددلقوض ا

  رىداةقف  لاعدال اا 

/د2/دد25الثالث  ددمه لاعدالقوج د احلر ا

د1439

موافقادةل   د    د

د)ددد(الوتال دلرقلر  دل  د

دهة1439/دد13/1د   ت ل

برن مادلق  دمعرف عد ما راعد ملر  عد

اللو دال  ل د القلر  دالل  دلن  عادار د

  ا عداللو دال  ل  دتلر  دالط لب عدال  

د. م قجااته د معكالته 

"مفةةةةة ه  دأة ةةةةةة ادلطةةةةةر دتلرةةةةة  دددد

دالط لب عدال  "د

"األ  الدالقك مر ادمةعداال الاعدااعدد

داللال ا"

رةةةةة  داللةةةةة  دد"تك  ةةةةةهدمنةةةةة هادالقلد

دلرطالبدا  داال   ا"

/د3/د1االحاد

دهة1439

موافقادةل   د    د

الوتال دلرقلر  دل  د

/د5/د26د ت ل  د(29350)

دهة1439

 ا الاعداليب ادداألةر  قها دبرن مادلق  د

داخل  اد

حتةةردل   ةةادةةةل   د   ةة دالةةوتال ددددد

لرقلر  د"دالرقة  داحلةوال داأل لدألةةردددد

ال ةةةةة د ضةةةةةل  دال ةةةةة عد تال ةةةةة د

دلقو لا"ا

/د6/د27اخل  سد

دهة1439

موافقادةل   د    د

د)ددد(الوتال دلرقلر  دل  د

دهة1440 ت ل  /د/د

اليب اداخل  ادبن ددبرن مادلق  دمعرف ع

د بن ع

داخلام عداالنقق ل ادلذ  داال   اد

اةقضةةةة فادالةةةةا قول دل ةةةة داللبةةةةادددد

الوه بدلئ  اد  ة داليب ةاداخل  ةادددد

دجب ملادالركدةلو 

/د5/د21االحاد

هةدالواف د1440

د2019 ن  ردد27

/د6/د21الثالث  دالقو  ةةةةةةادبربا ةةةةةة دنةةةةةةوعد االجهةةةةةة  د ملر  عداللو ددبرن مادلق  دمعرف عموافقادةل   د    د
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 تارخيه موضوع اللقاء فعالية اللقاء  اعتماد اللقاء

الوتال دلرقلر  دل  د

/د2(د ت ل  /د32996)

 هة61440

الب ةةةر ادالةةةول  دمةةةند بةةة د ةةةر اددددالب ر دبن د بن ع

دالب   د

دهةدالواف د1440

  د    دموافقادةل 

الوتال دلرقلر  دل  د

/د5/د17د(د ت ل  30552)

 هة1440

آل  عدالل  داال رايفديفد“برن مادلق  د

مل هاد براماداللو دال  ل د الب ر "د

 مبع ل اداال ال دالل مادلال را داليبو د

  قها دمعرف عدالوا د اللو دال  ل د

د الب ر ديفدمل هاد برامادالاما

دمل هةةةاددآل ةةة عدالل ةةة داال ةةةرايفديفدد

د  براماداللو دال  ل د الب ر "د

/د7/د28اخل  سد

دهة1440

موافقادةل   د    د

الوتال دلرقلر  دل  د)ددد(د

دهة1440/دد27/6د ت ل  

ت امن دمعدأةبوعداأل  داللرب دالرابعد

د األلبلو د

لقةة  دمةةعدلئةة سدارةةسدا ال دمبةة  ل ددد

دةل د

/د8/د5األلبل  د

دهة1440

موافقادةل   د    د

دلرربامادالقلر   اد الوتال

القو  ةةةادب ق   ةةةادالب ةةةر اد الل ةةة ددت امن دمعدال و دالل ل دلرل  دالب ض  

الب ضةةةةةةة  د ال  لةةةةةةةة عدال اان ةةةةةةةادد

دب لل هاد الرباما

د15الثالث  د

د2019ا قوبرد

 تنفيذ الورش الوزارية

 تارخيه موضوع اللقاء فعالية اللقاء  اعتماد اللقاء

موافقادةل   د    د

ل دلرقلر  دل  دالوتا

/د4/د13د(د ت ل  24013)

 هة1440

 مشروع القاموس االشاري الصفي للصم 

 املنطقة الشرقية

معلمي ومعلمات العوق السمعي 

 والرياضيات والعلوم

 1440/ 5/ 30-28من 

موافقادةل   د    د

الوتال دلرقلر  دل  د

/د4/د13د(د ت ل  24013)

 هة1440

 صم مشروع القاموس االشاري الصفي لل

 حمافظة جدة

معلمي ومعلمات العوق السمعي واحلاسب 

 اآللي واالجتماعيات

 1440/ 6/ 14-12من 

موافقادةل   د    د

الوتال دلرقلر  دل  د

/د4/د13د(د ت ل  24013)

 هة1440

 مشروع القاموس االشاري الصفي للصم 

 منطقة الرياض

معلمي ومعلمات العوق السمعي واللغة 

 العربية والدينية

 لـ1440/ 7/ 3-5

 لمشاركة يف ورش وزارية:الرتشيح ل

 تارخيه اجلهة املنفذة  مسمى الورشة

/ 6/ 29األربعاء  وزارة التعليم وشركة سابك ورشة عمل مشرتكة بني وزارة التعليم وشركة سابك

 لـ1440

 :.....حلقة نقاش)مهؤمترات,ندوات,لقاءات,الرتبوية املشاركات

 تارخيها الدولة نوعها مسمى املشاركة
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اخلدمات الرتبوية املقدمة ل وي  ورقة عمل بعنوان:

 العوق السمعي بوزارة الرتبية والتعليم

توعوية يف عدد من مناط  وحمافظات اململكة عن العوق برامج 

 السمعي

 -السعودية

 الرياض

 مستمر

هـ حتى 1426من عام 

 هـ1433عام 

اسرتاتيجيات التدريس املقرتحة  ورقة عمل بعنوان:

 لصمل

 أسبوع الطفل األصم الثالثني  إلقاء حماضرة علمية توعوية  يف

قسم الرتبية الفنية جامعة األمرية نورة بنت عبد  –بكلية الرتبية 

 الرمحن

 -السعودية

 الرياض

 هـ 15/3/1426يف 

مواكبة ندوة الرتبية اخلاصة  إلقاء حماضرة علمية توعوية يف مسرحة مناهج الصم ورقة عمل بعنوان:

 جبامعة امللك سعود لتحديث والتحديات املستقبليةا

 -السعودية

 الرياض

 10/1427/  28-27يف 

 هـ

إلقاء ورقة عمل جبمهورية مصر العربية يف احتاد هيئات رعاية  مسرحة مناهج الصم ورقة عمل بعنوان:

 الفئات اخلاصة واملعوقني )املؤمتر العربي التاسع(

مجهورية 

مصر 

 العربية

 م2006رب ديسم 7-5من 

اتيكيت الصم وفن التعامل مع  ورقة عمل بعنوان:

 اآلخرين

إلقاء ورقة عمل باللقاء الرتبوي إلدارة الرتبية والتعليم بالرياض 

املصاحب لفعاليات محلة التوعية ب وي االحتياجات اخلاصة 

 "مكاني بينكم

 -السعودية

 الرياض

 هـ23/4/1428يف 

اسب اآللي واقع استخدام احل ورقة عمل بعنوان:

ومعوقاته يف مناهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة 

 االبتدائية يف اململكة العربية السعودية

إلقاء ورقة عمل يف مؤمتر الرتبية اخلاصة :الواقع واملأمول يف 

 كلية الرتبية  جامعة بنها

مجهورية 

مصر 

 العربية

 م7/2007/ 16-15يف 

إلقاء ورقة عمل يف ندوة "لي ح  أن أتعلم" مبكتبة امللك عبد  عيةحقوق ذوي اإلعاقة السم ورقة عمل بعنوان:

 العزيز العامة بالرياض

 -السعودية

 الرياض

 هـ11/1/1429يف 

دمج الصم وضعاف السمع يف  ورقة عمل بعنوان:

مدارس التعليم العام للبنات بوزارة الرتبية والتعليم 

 ماذا حق ؟ وماذا حيتاج؟

العلمية الثامنة لالحتاد العربي للهيئات إلقاء ورقة عمل يف الندوة 

 العاملة مع الصم

 -السعودية

 الرياض

-22يف الفرتة 

 هـ24/1429

دور األسرة واملؤسسات الرتبوية  ورقة عمل بعنوان:

 يف تربية وتعليم أبنائها الصم فن التعامل مع اآلخرين

 -السعودية إلقاء ورقة عمل يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 الرياض

-5يف الفرتة 

 هـ7/5/1429

السعودية  إلقاء ورقة عمل يف مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالرياض اتيكيت األشخاص ذوي اإلعاقة ورقة عمل بعنوان:

 الرياض -

يوم األحد 

 هـ14/1/1430

أثر إقرار حقوق ذوي اإلعاقة يف  ورقة عمل بعنوان:

 احلد من اجلرمية

عية األطفال للمعاقني باملدينة املنورة )ندوة إلقاء ورقة عمل يف مج

 احلدود الشرعية اخلاصة ب وي اإلعاقات "وقاية وتنفي (

السعودية 

املدينة  –

 املنورة

 هـ1430عام 

 

تطوير تعليم ذوي اإلعاقة من  ورقة عمل بعنوان:

 خالل الرتبية املتحفية

إلقاء ورقة عمل يف جامعة نزوى بسلطنة ُعمان )ندوة تعليم 

 وتأهيل ذوي االعاقة مسئولية متكاملة(

سلطنة 

 ُعمان

 م4/5/2011-3يف الفرتة 

الرتبية املتحفية وأثرها على  ورقة عمل بعنوان:

 التعليم

السعودية  إلقاء ورقة عمل باملتحف الوطين

 الرياض -

 هـ1434/  10/ 27يف 

خدمات الرتبية اخلاصة يف وزارة  ورقة عمل بعنوان:

 الرتبية والتعليم

حلقة نقاش للتعريف خبدمات الرتبية اخلاصة يف وزارة الرتبية 

والتعليم مستشفى احلرس الوطين باملشاركة مع مشرفة عموم 

 باالدارة

السعودية 

 الرياض -

 هـ1434/ 18/7بتاريخ 
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اسرتاتيجيات التدريس ل وي  ورقة عمل بعنوان:

 وف  التوجهات احلديثة اإلعاقة

طفال للمعاقني بالرياض يف ندوة إلقاء ورقة عمل يف مجعية األ

 املستجدات احلديثة يف تأهيل وتعليم ذوي اإلعاقة

السعودية 

 الرياض -

 م2014/ 1/ 29يف 

الرتبية اخلاصة يف وزارة الرتبية  ورقة عمل بعنوان:

 والتعليم الواقع والتوجهات

م  2014إلقاء ورقة عمل يف املعرض واملنتدى الدولي للتعليم 

والتعليم باملشاركة مع مدير عام الرتبية اخلاصة  بوزارة الرتبية

 للبنني

السعودية 

 الرياض -

 هـ.1435/ 4/ 3-6

اسرتاتيجيات التدريس ل وي  ورقة عمل بعنوان:

 وف  التوجهات احلديثة اإلعاقة

إلقاء ورقة عمل يف دولة الكويت يف مؤمتر الرتبية األول للتعليم 

 وحلول( النوعي حتت شعار )ممارسات

ة دول

 الكويت

ــارس  31 – 30يف  مـــــ

 م2014

تطبي  املدرسة املنتجة يف تعليم  ورقة عمل بعنوان:

 ذوي االعاقة باململكة مقرتح تطبيقي

املؤمتر الدولي الرابع لالعاقة والتأهيل وال ي  إلقاء ورقة عمل يف

 م2014ينظمه مركز االمري سلمان ألحباث االعاقة 

السعودية 

 الرياض -

 هـ1435/ 12/  25-27

تعليم التطبي  املدرسة املنتجة يف  ورقة عمل بعنوان:

 باململكة مقرتح تطبيقي العام

السعودية  م2014جامعة امللك سعود عام  إلقاء ورقة عمل يف

 الرياض -

 هـ1436/ 2/ 11

السعودية  مركز إدراك إلقاء ورقة عمل يف الدمج الشامل ل وي االعاقة بعنوان: حماضرة

 الرياض -

 هـ1436/ 2/ 14

جهود وزارة الرتبية والتعليم يف  ورقة عمل بعنوان:

 تعليم ذوي االعاقة باململكة بقطاع البنات

السعودية  م2014جامعة امللك سعود عام  يفإلقاء ورقة عمل 

 الرياض -

 هـ1436/ 2/  18

 مسائي

اتيكيت الصم وفن التعامل مع  ورقة عمل بعنوان:

 اآلخرين

السعودية  ة السعودية لالعاقة السمعية )مسعية(اجلمعييف إلقاء ورقة عمل 

 الرياض -

 هـ1436/ 4/ 15

 مسائي

املدرسة املنتجة يف التعليم العام  ورقة عمل بعنوان:

 باململكة العربية السعودية: مقرتح تطبيقي

السعودية  كتبة امللك عبد العزيز العامة نشاط أطروحيت مب

 الرياض -

 هـ1436/ 4/ 29

اخلدمات الرتبوية ل وي ضعاف  ن:ورقة عمل بعنوا

 السمع بوزارة التعليم

حتت شعار ضعيف اللقاء السنوي الثاني عشر لزارعي القوقعة 

جبامعة امللك  كلية الطب – السمع من الوالدة وإىل اجلامعة

 اجلامعي مستشفى امللك خالد -سعود

السعودية 

 الرياض -

 هـ1436/ 5/ 9

دمة تطويع املتاحف خل ورقة عمل بعنوان:

 األشخاص ذوي االعاقة

)فندق  يف اهليئة العامة للسياحة واالثار ملتقى السفر والسياحة

 االنرتكونتننتال (

السعودية 

 الرياض -

 هـ1436/ 6/ 11

وف   حقوق ذوي االعاقة ورقة عمل بعنوان:

 االتفاقيات الدولية

السعودية  جامعة امللك سعود –نادي القانون 

 الرياض -

 9 هــــــــ1436/ 6/ 20

 إبريل

اسرتاتيجيات التدريس احلديثة ورقة عمل بعنوان:

 ل وي االعاقة

السعودية  حمافظة االحساء –إدارة الرتبية اخلاصة 

 االحساء -

 هـ1436/ 6/ 26-28

 هـ1437/ 3/ 11الثالثاء  فندق تيارا مدارس رياض اخلزامى الوصول والتمكني جلميع القدرات بعنوان: حماضرة

 مسائي

نظــرة حتليليـة لواقــع خــدمات  بعنـوان: ورقـة عمــل  

التدخل املبكـر مـن خـالل املعايشـة لـدور األسـر مـن        

 )جتربة أم..... متخصصة( املختصني منهم

 الشارقة مكعبات ملونة 2016 بالشارقة  مؤمتر التدخل املبكر

مدينة 

الشارقة 

للخدمات 

 االنسانية

 م.2016يناير  11 -9

 )فرتة إجازة(

ــاء القسم القسم التنفي ي للتنمية االسرية مبركز التنمية االجتماعية لـى حيـاتي بقرب....أنـا    تعرف ع بعنوان: حماضرة / 4/ 10االربعـــــــــ
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التنفي ي  بالرياض يف تقديم برنامج "صميت األصم

للتنمية 

االسرية 

مبركز 

التنمية 

االجتماعية 

 بالرياض

 هـ1437

بعنوان تكييف مناهج التعليم العام بوسرت : مشاركة ب

 ذوي االعاقة وف  منظومة التعليم الشامل للطالب

للمؤمتر السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم مؤمتر جسنت 

 الرتبوية والنفسية "التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعالي"

 جامعة امللك سعود

 

 الرياض 

جامعة 

 امللك سعود

املنعقــدة خــالل الفـــرتة   

 هـ1436/ 5/ 2 -/30/4

لنجعـل القلـم والكتـاب صـديقان     ف بعنـوان:  حماضرة

 لألصم

 الرياض  جامعة األمرية نورة / كلية اآلداب قسم اللغة العربية

جامعة 

األمرية 

نورة بنت 

عبد 

 الرمحن

ــيس  / 6/ 29اخلمــــــــ

 هـ1437

مـن  للصـم  مهارات التعلم ال اتي  ورقة عمل بعنوان:

 خالل التقنية

ي ذويف تعليم االشخاص التقنيات احلديثة استخدام ندوة 

 االعاقة

 مجعية األطفال املعوقني

 الرياض

مجعية 

االطفال 

 املعاقني

ــاء  / 7/ 20االربعـــــــــ

 هـ1437

فلنجعل القلم والكتـاب صـديقني   دورقة عمل بعنوان:

 لألصم

ملكتب االشراف االجتماعي النسائي بوزارة  41أسبوع األصم 

 الشؤون االجتماعية

مكتب 

االشراف 

االجتماعي 

النسائي 

بوزارة 

الشؤون 

 الجتماعيةا

 هـ1437/ 5/8اخلميس 

مـن  للصـم  مهارات التعلم ال اتي  ورقة عمل بعنوان:

 خالل التقنية

 الرياض السمعية لإلعاقةللجمعية السعودية  41أسبوع األصم 

فندق 

هوليدي 

إن 

 االزدهار

ــيس  / 19/8اخلمـــــــــ

 هـ1437

 هـ1438/ 2/ 29لثالثاء ا الرياض املتحف الوطين  خدمات املتاحف ل وي االعاقة ورقة عمل بعنوان:

اللغـة العربيـة وأهميتهـا لـ وي     : ورقة عمـل بعنـوان  

 االعاقة

 هـ1438/ 3/ 21الثالثاء  الرياض النادي األدبي

ــاء  الرياض ذوي االعاقة األبناء من ملتقى التعامل مع ذوي  األبنــاء مــنالتعامــل مــع : ورقــة عمــل بعنــوان / 3/ 29األربعـــــــــ
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 مجعية جسرت االعاقة السمعية

 رييةمجعية النهضة النسائية اخل

قاعة سعود 

 البابطني

 

 هـ1438

متكني املرأة الصماء من اكتساب ورقة عمل بعنوان:

 ألم املهارات الوظيفية

ملتقى "قلوبنا تسمعكم" املرأة  –معهد املرأة للتنمية والسالم 

 العربية الصماء

 م.2017فرباير  22-20 الكويت

وية لذوي االعاقة اخلدمات الرتبورقة عمل بعنوان:

 السمعية بوزارة التعليم

كلية الطب  – اللقاء السنوي الرابع عشر ملرضى زارعي القوقعة

 مستشفى امللك خالد اجلامعي -جبامعة امللك سعود

 موافقة وزارية

 الرياض

 

 م2017فرباير  32

تهيئة األشخاص ذوي االعاقة ورقة عمل بعنوان:

 للتأليل املهين وسوق العمل

مجعية عنيزة  -الدولي الثالث خلرباء االعاقة والتأليل املهؤمتر

 –للخدمات االنسانية )تأليل( بالتعاون مع جامعة القصيم 

  جممع اجلفالي للرعاية والتأليل بعنيزة

 موافقة وزارية

 -عنيزة 

 القصيم

18- 20 /6 /1439 

مــــارس  8-6املوافــــ  

2018 

اتيكيت الصم وفن التعامل مع ورقة عمل بعنوان:

 خريناآل

ا وأنت نفعالية أ –جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 

 حاضنة نورة للتطوع -منصتون

 موافقة وزارية

ـــ 1438/ 8/ 8 الرياض / 4 -هــ

5 /1 

 م2017

تطوير تعليم ذوي االعاقة  ورقة عمل بعنوان:

 السمعية من خالل الرتبية املتحفية"

لإلعاقة اجلمعية السعودية  -مركز امللك سلمان االجتماعي 

 السمعية

 هـ1438/ 8/ 15 الرياض

تكييف مناهج التعليم العام  ورقة عمل بعنوان:

 للطالب ذوي االعاقة وف  منظومة التعليم الشامل

 املهؤمتر الدولي للرتبية اخلاصة

 

 2017/  10/ 16 -14 الشارقة

ــ   / 1/ 26-24املوافـــــ

 هـ1439

يف البيئات التعليمية االستثمارية  ورقة عمل بعنوان:

 ظل التحديات االقتصادية باململكة :رؤية مستقبلية

منتدى الشراكة اجملتمعية يف جمال البحث العلمي )األدوار 

 – (2030التكاملية ملهؤسسات اجملتمع لتحقيق رؤية اململكة 

 جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية

  موافقة وزارية

  2017أكتوبر  18 -17 الرياض

/ 1/ 28 -27املوافــــــ  

1439 

اخلدمات الرتبوية لزارعي  ورقة عمل بعنوان:

 اململكةيف مدارس القوقعة 

 اليوم التوعوي والرتفيهي ألطفال زارعي القوقعة 

 موافقة وزارية

ــ   2017/ 11/ 2 الرياض املوافــ

ــيس  / 2/ 13اخلمــــــــ

 هـ1439

العامة للتدريب  القاعة االفرتاضية بالتنسيق مع االدارة التصميم الشامل للتعلم ورقة عمل بعنوان:

 واالبتعاث للبنني 

 –الرياض 

 عن بعد

هـ األحـد  1439/ 4/ 20

 2018/ 1/ 7املواف  

اخلدمات الرتبوية ل وي االعاقـة   ورقة عمل بعنوان:

السمعية باململكة العربية السـعودية خـدمات التـدخل    

 املبكر للصم

مستشفى امللك عبد اهلل باحلرس الوطين"املهؤمتر الوطين لنمو 

 كيات الطفل"وسلو

 موافقة وزارية

 15 – 1439/ 29/7 الرياض

 2018ابريل 

توظيف األصـم كمعلـم مسـاعد يف     ورقة عمل بعنوان:

 الفصول التعليمية

اجلمعية السعودية لالعاقة  – 43أسبوع األصم العربي 

 السمعية

 موافقة وزارية

 هـ 1439/ 8/ 8 الرياض
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 تارخيها الدولة نوعها مسمى املشاركة

ــوان:   ــل بعن ــة عم ــاهج   ورق ــرافية يف من ــة استش رؤي

ألشــخاص ذوي االعاقــة وفــ  رؤيــة اململكــة العربيــة ا

 2030السعودية 

 األردن –املهؤمتر الدولي للرتبية والتعليم عمان 

 موافقة وزارية

هـ 1439/ 10/ 28 -26 األردن

/ 7/ 12 -10املوافــــــ  

2018 

واقع تعليم اللغة العربيـة للصـم    ورقة عمل بعنوان:

وضـــعال الســـمع يف اململكـــة وجهـــود ومبـــادرات 

 هؤسسات واألفراد يف تعليمهم(امل

امللتقى األول للجهات املعنية مبهارات اللغة العربية لذوي 

االعاقة السمعية )الصم وضعال السمع( يف اململكة العربية 

 السعودية 

 موافقة وزارية 

هــ  1439ذو احلجة  26 الرياض

 2018سبتمرب  6املواف  

دور وزارة التعلــيم يف توظيــف ورقـة عمــل بعنــوان: 

 ألشخاص ذوي االعاقةا

األشخاص ذوي االعاقة )ذوي القدرات الفائقة(  ندوة توظيف

  : الشمول واملساواة

 املنعقدة يف مركز امللك سلمان ألحباث االعاقة

 موافقة وزارية

ــد الرياض ــنني االح / 3- 2 واالث

-9هـ املوافـ   1440/ 4

10  /12 /2018 

ــوان:  ــل بعن ــة عم ــة يف  ورق ــات التعليمي دور املهؤسس

 لتأليل املهين لذوي االعاقة ا

 منتدى جازان األول الريادة والتمكني لذوي االعاقة 

 املسهؤولية اجملتمعية –غرفة جازان 

ــمرب  25 -23 جازان   ديســــــــ

 18 -16املوافـــ   2018

 هـ1440/ 6/

متكني األسر من اختيار اخلدمـة  ورقة عمل بعنوان:

 املناسبة ألبنائهم من ذوي االعاقة والتدخل املبكر

 ملتقى الرتبية اخلاصة بصبيا حتت شعار )كلنا مسهؤول(

 )مل ُتعرض(

 هـ1440/ 5/ 24 صبيا

ورقـــة عمـــل بعنوان:املســـرو الرتبـــوي وألميتـــه 

 لالشخاص ذوي االعاقة 

 2019ابريل  3االربعاء  الرياض النادي األدبي

ورقة عمل بعنوان: تعليم األصم وفـق رؤيـة ثالثيـة    

 األبعاد

 1440/ 7/ 20اجلمعـــة  الرياض لعلوم ل امللك سلمان احةو – 2مبادرة امسعين

 2019/ 4/ 5املوافق 

 

أسبوع  -ملتقى األصم الكوييت الثالث )مسئوليتكم توظيفي(  ورقة عمل بعنوان:تأليل األشخاص الصم للعمل

 األصم 

  2019/ 4/  30 الكويت

اجراءات تكييـــف املنـــالج ورقـــة عمـــل بعنـــوان:

عاقة وفق منظومة التعلـيم  التعليمية للطالب ذوي اال

 الشامل

 لـ 1441/ 2/ 4 -3 الرياض جبمعية األطفال املعوقني ندوة التعليم الشامل

/ 10/  3 -2املوافـــــــق 

2019 

الشـراكة بـني القطـاع اخلـاص      ورقة عمل بعنـوان: 

 والعام ملستقبل تعليمي متميز لذوي االعاقة

 31املوافق  1441/ 3/ 3 الرياض (لقاء القسائم التعليمية للرتبية اخلاصة )مشروع معني

 2019أكتوبر 

 يف ورقة عمل بعنوان:الرؤية املستقبلية لتعليم الصـم  

 السعودية

Future Vision For The 
Development Of Deaf 
Education In Saudi Arabia 

3 International Conference of the 
Deaf Muslims 

 in Jakarta- Indonesia 2019 
Global deaf Muslim (GDM) 

 

أندنوسيا 

 جاكرتا -

28 /11 /2019 

 :املعارض واألنشطة.....)عمليةاملشاركات ال

 تارخيها الدولة نوعها مسمى املشاركة
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إدارة حلقة نقاش للتعريف خبدمات الرتبية 

اخلاصة يف وزارة الرتبية والتعليم مستشفى احلرس 

 الوطين )باملشاركة(

امة للرتبية اخلاصة وتوزيع التوعية خبدمات االدارة الع

 ستشفى احلرس الوطيناملنشورات مب

 لـ1434/ 18/7 الرياض

اليوم التوعوي والرتفيهي ملرضى زارعي القوقعة 

 االلكرتونية

التوعية خبدمات  –ركن وزارة التعليم )العوق السمعي( 

 االطفال زارعي القوقعة واملقدمة هلم من وزارة التعليم

 لـ1437/ 1/  4 الرياض

مسرو حياة مول  -التوعية باالكتشال والتدخل املبكر (عابالر اليوم العاملي لالعاقة )معرض انطالقيت

 بالتعاون مع االدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

 م2018ديسمرب  3 الرياض

 /1438 

 مبنى وزارة التعليم -اليوم العاملي للغة العربية

 االدارة العامة للنشاط

 

عرض مهؤلفي )املدرسة املنتجة ( و   –التعليمي  مهؤلفات السلك

 )تكييف املنالج(

 2018ديسمرب  18 الرياض

 : العضويات

 تارخيها نوع العضوية اجلمعيةمسمى 

 هـ حتى اآلن1427من تاريخ  عضو منتسب اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(

 هـ حتى اآلن1427من تاريخ  عامل وعض اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية )مسعية(

 هـ حتى اآلن1427من تاريخ  عضو منتسب اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف الرتبوي )جسما(

 هـ حتى اآلن1427من تاريخ  عضو منتسب اجلمعية اخلليجية لإلعاقة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 هـ حتى اآلن  1428من تاريخ  عضو منتسب لغة اإلشارةاللجنة السعودية خلرباء ومرتمجي 

 هـ1428 عضو منتسب اجلمعية السعودية ألمراض السمع والتخاطب

 هـ1428 عضو منتسب اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصال

 هـ حتى اآلن1429من تاريخ  عاملعضو  اجلمعية السعودية لإلدارة  

 هـ حتى االن1434من عام  عضو منتسب (رتاجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة )جس

 حتى االن هـ1435من عام   عضو عامل  مجعية أسر التوحد اخلريية

 هـ1440/ 2019عام  عضو جملس إدارة مجعية أسر التوحد اخلريية

 هـ حتى االن1437من عام   عضو عامل  (كفيف املكفوفني اخلريية ) مجعية

 1439عام  عضو باحث (SEROمؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل )

 بطاقة مرتمجة  االحتاد العربي للهيئات العاملة يف رعاية الصم

)خبرية يف قضايا الصم ولغة 

 االشارة(

2018 

 2018 عضو عامل مجعية األطفال زارعي القوقعة

 العلمية للمعلم اجلمعية السعودية

Saudi Scientific Association for Teacher  

 1440عام  عضوية جديدة

 عضو اللجنة العلمية مجعية نبغى نتكلم

 عضو فاعل

 هـ1440عام 

ــاري  مبادرة سعي لتوظيف األشخاص ذوي االعاقة عضـــو اجمللـــس االستشـ

لألشخاص ذوي االعاقة ملبادرة 

 هـ1440عام 
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 تارخيها نوع العضوية اجلمعيةمسمى 

 سعي

 

 World Association( WASLIاجلمعية العاملية ملرتمجي لغة االشارة )

of the Sign Language Interpreters  

 2019 عضو

 2019 عضو World Federation of the Deaf ( WFDاالحتاد العاملي للصم )

 

 

 :والورش املتخصصةاللجان 

 تارخيها نوع العضوية مسمى اللجنة

اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة  املشاركة ضمن جلنة امليزانية باإلدارة العامة للرتبية اخلاصة للبنات

الرتبية وزارة  –للبنات 

 والتعليم

 هـ1426-1425من عام 

 

 هـ1426 وزارة الرتبية والتعليم اللجنة االستشارية لإلعاقة السمعية باإلدارة العامة للرتبية اخلاصة

عضو اللجنة التنظيمية يف املؤمتر الدولي األول لصعوبات التعلم الـ ي نظمتـه اإلدارة   

 العامة للرتبية اخلاصة

 ة اخلاصةاإلدارة العامة للرتبي

وزارة الرتبية  –للبنات 

 والتعليم

 هـ1427عام 

 

 اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة عضو جلنة اخلطة التشغيلية باإلدارة العامة للرتبية اخلاصة للبنات

وزارة الرتبية  –للبنات 

 والتعليم

 هـ1428-1427للعام 

 اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بناتعضو جلنة اخلطة التنفي ية باإلدارة العامة للرتبية اخلاصة لل

وزارة الرتبية  –للبنات 

 والتعليم

 هـ1428-1427للعام 

 اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة عضو جلنة اإلحصائية

وزارة الرتبية  –للبنات 

 والتعليم

 هـ1428-1427للعام 

 هـ1429هـ حتى 1427 من تاريخ وزارة الرتبية والتعليم اللجنة النسائية للمنتدى التعليم للجميع

عضو اللجنة اإلعالمية يف الندوة العلمية الثامنة لالحتاد العربي للهيئات العاملة مع 

 الصم

االحتاد العربي للهيئات 

 العاملة مع الصم

 هـ1429عام 

 

( وتاريخ  331380089بقرار رقم ) وزارة الرتبية والتعليم اللجنة التوجيهية للرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم

   هـ1433/ 12/ 27

/ 10( وتاريخ  34474068بقرار رقم ) وزارة الرتبية والتعليم اللجنة التنفي ية ملشروع تطوير النظام السنوي للتعليم الثانوي بوزارة الرتبية والتعليم

 هـ1434/ 3

ركز األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات املساندة للرتبية اللجنة التأسيسية مل

 اصةاخل

/ 21( وتاريخ  33338954بقرار رقم ) وزارة الرتبية والتعليم

هـ ومت التحاقي بالعمل يف 1433/ 2
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 تارخيها نوع العضوية مسمى اللجنة

/ 5/ 5هـ حتى 1434اللجنة عام 

كمدير عام هـ بعد تكليفي 1435

 االدارة

بناء على األمر السامي الكريم رقم  وزارة الرتبية والتعليم جلنة دراسة أوضاع طالب الرتبية الفكرية

 هـ1433/ 8/ 11وتاريخ  37545

حتت شعار  2014اللجنة العلمية والتنظيمية للمعرض واملنتدى الدولي للتعليم 

 أستطيع أن أنافس

(  341366681 بقرار رقم )رقم وزارة الرتبية والتعليم

   هـ7/1433/ 26وتاريخ 

وزارة جلنة إعداد م كرة تفاهم تتضمن جماالت الشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم و

 الصحة خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة

( وتاريخ  331907528بقرار رقم ) وزارة الرتبية والتعليم

 هـ5/1434/ 29

/ 3( وتاريخ 351348095بقرار رقم ) وزارة الرتبية والتعليم جلنة تطوير وتقويم واقع معاهد الرتبية اخلاصة

 هـ حتى تارخيه1435/ 6

)وكالة  هـ 1435/ 1434للسنة اخلامسة  شغيليةجلنة اخلطة االسرتاتيجية والت

 التعليم(

 هـ1436 -1435للعام  وزارة الرتبية والتعليم

 هـ1436للعام  وزارة التعليم  عضو جلنة املشروع التأسيسي للتطوير املهين ملنسوبي الرتبية اخلاصة 

صة االدارة العامة للرتبية اخلا ددجلنة حتديث ضوابط دمج ذوي االعاقةرئيسة 

 وزارة التعليم ب

 هـ1436للعام 

االدارة العامة للرتبية اخلاصة  اخلطة التشغيلية لإلدارة العامة للرتبية اخلاصةعضو جلنة 

 وزارة التعليم ب

 هـ1436للعام 

االدارة العامة للرتبية اخلاصة  منسقة جائزة التميز

 وزارة التعليمب

 1437-1436للعامني 

االدارة العامة للرتبية اخلاصة  عليمية الرقمية ل وي االعاقة البصرية عضو جلنة مشروع البيئة الت

مجعية  – وزارة التعليمب

 كفيف

 م2017/ هـ1438للعام 

اللجنة التوجيهية للمعرض  عضو يف فري  تنظيم املعرض واملنتدى الدولي للتعليم

واملنتدى الدولي للتعليم 

 وزارة التعليمب

 م2018/ 1439للعام 

االدارة العامة للرتبية اخلاصة  االستعداد املدرسيعضو جلنة 

 وزارة التعليمب

 م2018/ 1439للعام 

االدارة العامة للرتبية اخلاصة  عضو جلنة احلد اجلنوبي

 وزارة التعليمب

 م2018/ 1439للعام 

جملس شؤون األسرة بالتعاون  خبري يف ورشة "مشروع االسرتاتيجية الوطنية للطفولة"

ك عبد العزيز مع مركز املل

 للحوار الوطين

 م2018/ مايو 13االحد 

االدارة العامة للرتبية اخلاصة  عضو جلنة نظام املقررات بوزارة التعليم

 وزارة التعليمب

 2018نوفمرب 

 2019مارس االدارة العامة للرتبية اخلاصة  عضو جلنة حتديث الدليل التنظيمي واالجرائي للرتبية اخلاصة 
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 تارخيها نوع العضوية مسمى اللجنة

 وزارة التعليمب

 2019مارس  وزارة التعليم ( PQLعضو جلنة برنامج إعداد وتأهيل القادة)

االدارة العامة للتدريب  عضو جلنة املقابالت املركزية للمتقدمني لاليفاد بالوزارة 

 وااليفاد بوزارة التعليم

2019 

 

 

 

 ألم األعمال : 

 تارخيه اجلهة مسمى العمل

التعلـيم العـام ورئيسـات شـعب الرتبيـة اخلاصـة       شرفات ومديرات ملدورة تدريبية تنفي  

 اململكة مناط خمتلف  واملسئوالت عن برامج الرتبية اخلاصة يف

اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث 

 مبنطقة الرياض

29/7/- 

 هـ3/8/1426

االبتدائية والروضـة امللحقـة بهـا     266اإلشراف على مدرسة املستقبل الشاملة يف املدرسة 

29 

العامة للرتبية اخلاصة للبنات  اإلدارة

 وزارة الرتبية والتعليم –

-1426ملدة عام واحد 

 هـ1427

اإلشراف على برنامج التعلـيم العـالي للطالبـات الصـم بكليـة الرتبيـة لالقتصـاد املنزلـي         

 والرتبية الفنية

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

كلية الرتبية لالقتصاد املنزلي والرتبية 

 )سابقًا( الفنية

-1426ملدة عام واحد 

 هـ1427

( بـاإلدارة العامـة للرتبيـة    23رئيسة للجنة املهرجان الوطين للرتاث والثقافـة جنادريـة )  

 اخلاصة للبنات بوزارة الرتبية والتعليم

 هـ1429-1428العام   وزارة الرتبية والتعليم

ملقـرر املنـاهج وطـرق     تدريس الطالبات الصم وضعاف السمع باجلامعـة العربيـة املفتوحـة   

 التدريس العامة

فصل دراسي واحد عام  اجلامعة العربية املفتوحة

 هـ1428

 هـ1429عام  وزارة الرتبية والتعليم املشاركة يف تطوير مناهج العوق السمعي ملختلف املراحل التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم

 

 وزارة الرتبيـة والتعلـيم مستشـفى    إدارة حلقة نقاش للتعريف خبدمات الرتبية اخلاصة يف

 وتوزيع املنشورات )باملشاركة( احلرس الوطين

 هـ1434/ 18/7 مستشفى احلرس الوطين

 هـ1435عام  وزارة الرتبية والتعليم (4رئيسة جلسة باملنتدى الدولي للتعليم )

 هـ1436عام  وزارة التعليم معلمة ومشرفة مبنطقة الرياض 60تنفي  برنامج تدرييب "ممارس الرتبية اخلاصة" ل 

  هـ1436عام  وزارة التعليم ملدة عامنيمنسقة جائزة التميز االداري باإلدارة العامة للرتبية اخلاصة 

 هـ1437عام 

 2017 هيئة تقويم التعليم إعداد معايري وطنية لألشخاص ذوي االعاقة وف  معايري مناهج التعليم العام

يف اجلامعة  "مكني الوظيفي للطلبة الصم وضعاف السمعبرنامج بكالوريوس التحتكيم "

 العربية املفتوحة

هـ / 1438للعام  اجلامعة العربية املفتوحة

 م2017

مراجعة "القاموس االشاري السعودي املوحد" الصادر عن اجلمعية السعودية لإلعاقة 

 السمعية

هـ / 1438للعام  اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية

 م2017
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 تارخيه اجلهة مسمى العمل

مهارات التعامل الناجح مع طالب فرط احلركة وتشتت االنتباه حقيبة تدريبية "حمكم 

 "يف الفصل العادي

 م2018/ 1439للعام  املركز الوطين للتطوير املهين

 م2018/ 1439للعام  املركز الوطين للتطوير املهين حمكم حقيبة تدريبية " األساليب احلديثة ملعاجلة تشتت االنتباه عند الطالب"

 م2018/ 1439للعام  املركز الوطين للقياس والتقويم )الرتبية اخلاصة( مسار عام للمعلمني وضع أسئلة قياس

إعداد مواد التعلم/ برنامج إعداد وتأهيل القادة/ مادة )القراءة القيادية( للمستوى )اخلبري 

 هـ1440للوظائف االشرافية( وف  جدارات الربنامج لعام 

ار نائب وزير وزارة التعليم مستش 

 التعليم /برنامج إعداد وتأهيل القادة

1440 /2019 

اعداد معايري ومؤشرات معايري معلمي  –ورشة عمل )تطوير املعايري املهنية للمعلمني( 

 تعليم عام –الرتبية اخلاصة 

 1441/2019للعام  املركز الوطين للقياس والتقويم

 

 املهين التعليمي( حمكم حقائب تدريبية )املركز الوطين للتطوير

 تارخيه اجلهة معد احلقيبة قيبةمسمى احل

مهارات التعامل الناجح مع طالب فرط احلركة حمكم حقيبة تدريبية "

 "وتشتت االنتباه يف الفصل العادي

املركز الوطين للتطوير املهين  د.مالك الرفاعي

 التعليمي

/ 1439للعام 

 م2018

يثة ملعاجلة تشتت االنتباه عند حمكم حقيبة تدريبية " األساليب احلد

 الطالب"

 د. منى السيد 

 د. علي الدخيل       

املركز الوطين للتطوير املهين 

 التعليمي

/ 1439للعام 

 م2018

املركز الوطين للتطوير املهين  سلطان املياح "التعلم صعوبات ذوي تعليم استراتيجياتحمكم حقيبة تدريبية "

 التعليمي

2019 /1440  

املركز الوطين للتطوير املهين  لينا العجاجي حقيبة تدريبية "الرتبية اخلاصة بني الواقع واملأمول" حمكم 

 التعليمي

2019 /1440 

تصميم بيئة صفية فعالة لدعم التعليم الشامل  "حمكم حقيبة تدريبية 
 يف رايض األطفال"

املركز الوطين للتطوير املهين  د. أماني بنت سلمان السلمان

 يميالتعل

2019 /1440 

ممارسات التقويم التكويين )التقويم التكويين يف  "حمكم حقيبة تدريبية 

 الرتبية اخلاصة("

املركز الوطين للتطوير املهين  الدكتور عاطف عبد اهلل حبراوي

 التعليمي

2019 /1440 

 :واملهنية النشاطات البحثية

 سنة النشر مكان النشر سبب القيام بالعمل مسمى البحث

 املنشورة البحوث أواًل:

األمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم السعودية, 

 وانعكاساتها على تفعيل أداء العاملني من املشرفني الرتبويني

جملة جامعة  نشر حبث

العلوم  – شقراء

 االنسانية

( 3العدد )

عام حمرم 

 - هـ1436

 2014نوفمرب 

 - 69ص 

153 

  اسرتاتيجيات التدريس احلديثة على ذوي االعاقة من وجهة مدى تطبي

 نظر املعلمني واملعلمات

 

جملة الرتبية  نشر حبث

 اخلاصة والتأهيل

اجمللد الثالث 

 11العدد 

اجلزء االول 
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 سنة النشر مكان النشر سبب القيام بالعمل مسمى البحث

  2016ابريل 

 463-423ص

مدى رضا أسر الصم وضعاف السمع عن زراعة القوقعة ألطفاهلم مبدينة 

   الرياض

الرتبية جملة  نشر حبث

 اخلاصة والتأهيل

 اجمللد الرابع

 13العدد 

 اجلزء الثاني 

 2016يوليو 

 - 119ص 

146 

آلية عمل معلمة العوق السمعي يف الربنامج اليومي لرياض األطفال باململكة 

 العربية السعودية من وجهة نظر معلمات العوق السمعي

جملة الرتبية  نشر حبث

 اخلاصة والتأهيل

اجمللد 

 اخلامس

 ( 20لعدد )ا

اجلزء األول 

ص سبتمرب 

175-211 

 م2017

أولويات االصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة كما يراها مديري التعليم 

 باململكة العربية السعودية وسبل حتقيقها

 

جملة العلوم  نشر حبث

 –الرتبوية 

جامعة األمري 

سطام بن عبد 

 العزيز

 العدد األول

اجمللد 

 اخلامس 

هـ / 1439

 م2018

 تعليم األصم وف  رؤية ثالثية األبعاد

 ) تصور مقرتح يف اعداد املعلم املأمول يف تعليم الصم وضعاف السمع(

 

جملة الرتبية  نشر حبث

 اخلاصة والتأهيل

اجمللد 

 السادس

العدد الرابع 

 والعشرون 

اجلزء األول 

 (2018)مايو 

 لعام تطوير دمج الطالبات ذوات االعاقة يف مدارس التعليم ا

 باململكة العربية السعودية وآثاره املرتتبة عليه 

 

اجمللة العربية  نشر حبث

لعلوم االعاقة 

 والتأهيل

 

جملة العلوم  نشر حبث املتطلبات التعليمية ألسر ذوي اضطراب التوحد يف السعودية

الرتبوية والنفسية 

اجمللة العربية  -

للعلوم ونشر 

  –األحباث 

اجمللد الثالث 

س مار 30

2019  

تصور مقرتح لتطبي  معايري اجلودة الشاملة لربامج الرتبية اخلاصة املقدمة 

 يف مرحلة الطفولة املبكرة

 69اجمللد  جامعة الزقازي  نشر حبث

العدد األول 

اجلزء الثاني 
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 سنة النشر مكان النشر سبب القيام بالعمل مسمى البحث

 2018يناير 

 495-465ص 

 

 تعليم األصم وف  رؤية ثالثية األبعاد )تصور مقرتح يف اعداد املعلم املأمول

 يف تعليم الصم وضعاف السمع( 

جملة الرتبية  نشر حبث

 اخلاصة والتأهيل

( 6اجمللد )

( 24العدد )

اجلزء األول , 

 2018مايو 

تطوير دمج الطالبات ذوات االعاقة يف مدارس التعليم العام باململكة العربية 

 السعودية واالثار املرتتبة عليه

جملة الرتبية  حتت النشر

 –اخلاصة 

 زقازي جامعة ال

( 7اجمللد )

( 26العدد )

 2019يناير 

 دليل أولياء األمور للعوق السمعي
 

من مهام عملي كمشرفة يف االعاقة 

السمعية أن يكون هناك دليل مرجعي 

 ألولياء االمور من ذوي العوق السمعي 

 وزارة الرتبية والتعليم

 غري املنشورةالبحوث ثانيًا: 

تدريب يثة  يف اإلشراف الرتبوي منط احلد األمناط التقنية التدريسية

  ل  جويس وشوارز peer coaching)األقران )

 621اإلشراف الرتبويضمن متطلبات 

 هـ1432عام  إدت

  

ضمن متطلبات حتليل النظم التعليمية  حتليل نظام اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم

 هـ1430إدت عام  601

  

طوير املهارات( على أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية أثر )عمادة ت

 جبامعة امللك سعود من وجهة نظرهم

ضمن متطلبات إدارة الوقت واجلودة 

إدت  613النوعية يف املؤسسات الرتبوية

هـ بالشراكة مع أستاذ مساعد 1431عام 

 من جامعة امللك سعود 

  

لوم للصف اخلامس االبتدائي دراسة تقوميية حتليلية حول تطوير مادة الع

 )دراسة مقارنة بني املنهج القديم واملنهج املطور (

 252ضمن متطلبات مقرر تطوير املنهج 

 نهج جبامعة امللك سعود

  

دراسة حتليلية ألهداف منهج القراءة للصف الثالث املتوسط مبعاهد وبرامج 

 األمل للمعاقني مسعيا

ضمن متطلبات مقرر مناهج املرحلة 

 نهج جبامعة امللك سعود 527توسطة امل

  

رؤية مستقبلية عن مناهج املرحلة املتوسطة يف ضوء االجتاهات العاملية 

 املعاصرة

ضمن متطلبات مقرر مناهج املرحلة 

 نهج جبامعة امللك سعود 527املتوسطة 

  

ء وحدات املناهج ضمن متطلبات مقرر بنا دراسة حتليلية عن بناء وحدات املناهج ملرحلة رياض األطفال

 نهج جبامعة امللك سعود 501

  

 500ضمن متطلبات مقرر أسس املناهج  عمل منهج مقرتح عن الرتبية الصحية والنفسية للصفوف املبكرة

 نهج جبامعة امللك سعود

  

ضمن متطلبات مقرر بناء وحدات املناهج  تصميم وحدة احلاسب اآللي ملرحلة رياض األطفال

 مللك سعودنهج جبامعة ا 501

  

   520ضمن متطلبات مقرر ندوة املناهج  تنمية التفكري
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 سنة النشر مكان النشر سبب القيام بالعمل مسمى البحث

 نهج جبامعة امللك سعود

دراسة حتليلية ملناهج الصف األول متوسط للتعليم العام ومدى تطبيقه على 

 الطالبات الصم"

ضمن مهام إدارة العوق السمعي باإلدارة 

العامة للرتبية اخلاصة للبنات بوزارة 

 هـ1428يم عام الرتبية والتعل

  

 :)املهؤلفات( اإلنتاج العلمي

 دار النشر تارخيه نوعه عنوان املنتج العلمي

 التقنية لالوفست لـ1427عام  كتاب مسرحة منالج الصم

فهرسة مكتبة امللك فهد 

-057-0الوطنية  ردمك 

رقم االيداع  56-9960

3735- 1427 

 التقنية لالوفست لـ1428عام  كتاب والعامةدراسات وحبوث يف تقنيات التعليم للرتبية اخلاصة 

فهرسة مكتبة امللك فهد 

-210-2الوطنية  ردمك 

رقم االيداع  57-9960

931/1428 

 التقنية لالوفست لـ1428عام  كتاب اتيكيت الصم وفن التعامل مع اآلخرين

-9960-58-978-7ردمك 

 7964/1428رقم االيداع  978

 التقنية لالوفست لـ1429عام  كتاب لصمدور الرتبية املتحفية يف تدريس ا

-9960-59-045-5ردمك 

 9/1429رقم االيداع  978

الرتبية اخلاصة -التعليم العام  –تطبيق املدرسة املنتجة يف التعليم )رياض األطفال 

 تعليم الكبار( –املولوبني  –

 الناشر الدولي لـ1435عام  كتاب

فهرسة مكتبة امللك فهد 

-2657-6الوطنية  ردمك 

رقم االيداع  01-603-978

6892/1434 

املرشد يف تكييف منالج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة وفق منظومة التعليم 

 الشامل

 الناشر الدولي لـ1438عام  كتاب

فهرسة مكتبة امللك فهد 

-2637-5الوطنية  ردمك 

رقم االيداع  02-603-978
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 دار النشر تارخيه نوعه عنوان املنتج العلمي

228/1438  

  .باجلامعات السعوديةاحلديثة اليت تدرس كمتطلبات يف جمال الرتبية اخلاصة  وأصبحت لذه املهؤلفات من التوجهات

Zero Time – Zero Mistake- Zero Cost لـ1430عام  كتاب مرتجم  

 : )الدورات التدريبية/ املهؤمترات الرتبوية/األنشطة واملشاركات( التنمية املهنية

 أواًل: يف جمال الرتبية اخلاصة
 

مدة الربنامج/  تارخيها املكان دورةاسم الربنامج/ال

 الدورة

 أشهر 4 26/10/1417- 6/7/1417 مستشفى امللك فهد جبدة دورة تدريبية يف جمال السمعيات والتخاطب

 يوم 2 م 12/1996/ 3-2 مستشفى املغربي جبدة ورشة عمل عن زراعة القوقعة

 يوم 6 ه 27/7/1418-22 خصصيمستشفى الت دورة كيفية التخاطب لدى البكم يف الدول العربية

 يوم 2 م 1999/مارس/11-10 مبركز جش جبدة  ورشة عمل مركز جدة للنط  والسمع )جش(

اجلمعية السعودية اخلريية  ورشة عمل عن تطوير املهارات اللغوية 

 للرتبية والتأهيل

 يوم 4 28/5-1/6/1421

الوكالة املساعدة للتعليم املوازي  عوقني مسعيادورة االجتاهات املعاصرة يف التعليم والتأهيل املهين للم

 األمانة العامة للرتبية اخلاصة

 يوم 3 ه 25-27/10/1420

كلية البنات جبامعة األمري  ورشة عمل عن اإلضطرابات السلوكية وتأثريها على اإلعاقات

 سلطان األهلية بالرياض

 يوم 6 ه23-28/7/1424

 يوم  5/3/1424 ن اإلجتماعيمركز األمري سلما ندوة إي اء األطفال

اللجنة –وزارة الرتبية والتعليم  ندوة الطفولة املبكرة خصائصها واحتياجاتها

 الوطنية السعودية للطفولة

 يوم 3 ه 8/1420/ 26-28

 ورشة عمل عن القاموس اإلشاري املوحد بني دول اخلليج

 

 ه 7/1425/ 23-19 مركز األمري سلمان اإلجتماعي

 

 يوم 5

 يومني ه 23/11/1419-22 مركز جدة للنط  والسمع لتدريب السمعي اللفظي لألطفال الصم وضعاف السمعدورة ا

 يوم 3 ه 26/1/1426-24 مستشفى التخصصي ورشة عمل النط  والتخاطب لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ملتقى الرياض األول لألطفال  ملتقى الرياض األول  ل وي االحتياجات اخلاصة

 االحتياجات اخلاصةذوي 

 يوم 3 ه 24-26/1/1426

 يوم 1 ه  19/2/1426 مركز سعود البابطني الثقايف  ندوة التعليم والتقنية املساعدة للمعوقني

حلقة نقاش تعزيز العمل التطوعي واملشاركة اجملتمعية يف االرتقاء بواقع الصم 

 وضعاف السمع

 يوم 1 هـ 22/4/1426 مركز امللك عبد العزيز التارخيي

مستشفى امللك فيصل  مسائي ورشة عمل تدريبية عن فرط احلركة وتشتت االنتباه

 التخصصي

 ساعات 7يوم/ 1 هـ1426/ 19/12
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حضور دورة تدريبية عن برنامج تطوير اسرتاتيجية الدمج "الدورة التدريبية 

 الثانية للمعلمات"

يف مدينة األمري سلطان بن عبد 

 العزيز

 يوم 7 هـ1/1427/ 19-29

 حضور حماضرة عن تطوير نظام متواصل متكامل مع الصم وضعاف السمع

 مسائي

مركز األمري سلمان ألحباث 

 اإلعاقة

 يوم 1 هـ21/1/1427

 يوم 4 هـ4/4/1427-1 املقصورة حضور دورة تدريبية عن فن بناء اخلطة الرتبوية الفردية 

يات احلديثة يف حضور حماضرة عن أثر استخدام التدريس القائم على التقن

 عالج صعوبة القراءة لدى طالب املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية

 مسائي

مركز األمري سلمان ألحباث 

 اإلعاقة

 يوم 1 هـ1427/ 8/  26

شهادة حضور اللقاء الرتبوي الثاني ملديرات ورئيسات إدارات وأقسام الرتبية 

 اخلاصة يف مدينة القصيم

-8خالل الفرتة من  ة الفكرية معهد الرتبي

 هـ9/3/1428

 يوم 2

مركز األمري سلمان ألحباث  حماضرة اإلعاقة :مقاربة تنموية انطالقا من االتفاقية الدولية

 اإلعاقة

 

ساعتان/ يوم  هـ12/1/1429

 واحد

مركز األمري سلمان ألحباث  حماضرة حقوق املعاق يف اإلسالم

 اإلعاقة

ثالث ساعات/  هـ1/4/1429

 وم واحدي

شهادة حضور الندوة العلمية الثامنة لالحتاد العربي للهيئات العاملة مع الصم 

 "تطوير التعليم والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع"

 ثالث أيام  هـ24/4/1429-22 مركز امللك فهد الثقايف

 يوم واحد هـ26/6/1429 اجلمعية اخلريية للمكفوفني للمكفوفني حضور ندوة التقنيات األوىل

 يوم واحد هـ14/10/1429 اجلمعية اخلريية للمكفوفني حضور ندوة اليوم العاملي للعصا البيضاء

البحث العلمي يف جمال  –حضور املؤمتر الدولي الثالث لإلعاقة والتأهيل 

 اإلعاقة

اهليئة السعودية للتخصصات 

 الصحية

 أربع أيام هـ25-28/3/1430

 يوم واحد هـ2/4/1431 مركز امللك عبد العزيز التارخيي ول خلرباء ومرتمجي لغة اإلشارة للصميف امللتقى األشهادة مشاركة 

أسبوع األصم اخلامس والثالثني )متكني املرأة الصماء يف ضوء  يفشهادة مشاركة 

 االتفاقية الدولية حلقوق ذوي االعاقة( 

 يوم واحد هـ20/5/1431 مركز امللك عبد العزيز التارخيي

 يومني هـ1433/ 10/6 -9 وزارة العمل  ى وورشة عمل برنامج تواف  لتوظيف االشخاص ذوي االعاقة ملتق

جامعة االمام حممد بن سعود  ورشة عمل الرتبية اخلاصة الواقع واملستقبل

 االسالمية

 يوم هـ1433/ 6/ 23

يد العزيز التارخيمركز امللك عب مشاركة يف امللتقى اخلليجي الثالث للمؤسسات العاملة مع الصم  يومني هـ19-20/7/1433 

حضور اللقاء العلمي واليوم التدرييب )أحدث تكنولوجيا السماعات يف العامل 

 وكيفية االستفادة منها لصاحل ضعفاء السمع(

حممد عبد اللطيف باشة 

 وشركاه للخدمات الطبية

 يوم م2012/ 10/ 3

جامعة االمام حممد بن سعود  اقنيمشاركة يف امللتقى الثقايف لليوم العاملي للمع

 االسالمية

 يوم هـ1434/ 1/ 12

 يوم هـ 23/4/1434 فندق قصر الرياض  FMورشة عمل عن أجهزة ال 
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إعداد البنود التنفي ية ملعايري االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي االعاقة 

 جبامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول جملس التعاون اخلليجي

امللك سعود جامعة  يوم هـ 1434/ 5/ 8 

 يوم واحد هـ7/1434/ 29 جامعة امللك سعود املشاركة يف ورشة عمل إعداد برنامج الدكتوراه يف جمال الرتبية اخلاصة

 وزارة الرتبية –أرض املعارض  اسرتاتيجيات القيادة ملؤسسات التعليم اخلاص

 املنتدى الدولي –والتعليم 

4للتعليم   

 مخس ساعات هـ1435/ 4/ 6 -3

جتربة اململكة يف جمال دمج التالمي  ذوي االحتياجات اخلاصة يف مدارس 

 التعليم العام

 وزارة الرتبية –أرض املعارض 

 املنتدى الدولي –والتعليم 

4للتعليم   

 مخس ساعات هـ1435/ 4/ 6 -3

 وزارة الرتبية –أرض املعارض  إعداد معلمي الرتبية العامة لدمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد يف املدارس

 املنتدى الدولي –والتعليم 

4للتعليم   

 مخس ساعات هـ1435/ 4/ 6 -3

ية جامعة امللك سعود/ قسم الرتب برنامج الوصول الشامل ل وي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك سعود

 اخلاصة

 يوم واحد هـ1435/ 6/ 28

هوليدي إن العليافندق  تطبيقات اجلوال خلدمة املعاقني مسعيًا  يوم واحد هـ1435/ 7/ 15 

أسبوع )مخس  هـ1435/  11/  16 – 12 فندق الراديسون بلو برنامج تدرييب " ممارس الرتبية اخلاصة"

 أيام(

ذوي االعاقة يف  لألطفالبرنامج تدرييب " إعداد متخصصني يف التعليم الشامل 

 CECطفال غري العاديني جملس األخرباء من قبل   اململكة العربية السعودية"

أسبوع )مخس  هـ1436/ 1/  27 -23 فندق الراديسون بلو

 أيام(

ندوة واقع أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية وكيفية تطويرها يف 

 ضوء املمارسات والتوجهات احلديث وحاجة سوق العمل 

 يوم واحد هـ1436/ 2/ 11 جامعة امللك سعود

 يوم واحد  هـ1436/  2/ 4 مدارس الرتبية األهلية كلي" تعديل السلوك ل وي فرط احلركة وتشتت االنتباهبرنامج تدرييب "بار

 فرتة مسائية

مستشفى امللك فيصل  ورشة عمل كيف تقرتب من طفلك حسيًا 

 التخصصي ومركز البحاث

 يوم واحد  هـ1436/ 19/3

 

ز امللك سلمان ألحباث مرك  ورشة التقنيات املساعدة ل وي االحتياجات اخلاصة

 االعاقة

 يومني هـ1436/ 6/ 15 -14

ورشة تدريبية عن تقييم وتشخيص التوحد باملؤمتر الدولي الثالث للجمعية 

 السعودية ألذن والسمعيات والتخاطب

/ 5/ 14 -1436/ 5/ 10 فندق الفيصلية

1436 

معتمد من هيئة التخصصات 

 الصحية

 يوم واحد

ن )تدريب ع أكادميية أكسفورد وفاس, تيتش, بيكس(برنامج تدرييب للتوحد )ل

 بعد(

ساعة  45 م2015/ جوالي  10-26

 تدريبية

 يوم واحد هـ1436/ 7/ 29مركز امللك سلمان لبحاث  التقييم غري الرمسي ل وي االعاقات النمائية يف مرحلة الطفولة املبكرة
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 االعاقة

 بن عبدمركز االمري سلطان  ورشة تدريبية "لنفهمهم"

 لخدمات املساندةل العزيز

  للرتبية اخلاصة

 ثالث أيام هـ1437/ 1/1 -12/ 29

 يومني هـ1437/ 1/ 16 -15 مركز امللك فهد الثقايف حضور فعاليات امللتقى الشرعي االول لألشخاص ذوي االعاقة

 1437حمرم  21 -19 فندق اهلوليدي إن املؤمتر السعودي الدولي للسمع والتخاطب

يئة التخصصات معتمد من ه

 الصحية

 ثالث أيام

مركز امللك سلمان ألحباث  أساسيات التدريب املنزلي ل وي االحتياجات اخلاصة

 االعاقة

 يومني هـ1437/ 2/  5-6

 موقع أسرتي االلكرتوني حلقة نقاش الكرتونية عن خطة دعم االسرة من خالل برنامج التدخل املبكر

 )حماضرة عن بعد(

 يوم واحد  1437/ 1/ 28الثالثاء 

فرتة  يوم واحد  1437/ 4/ 11اخلميس  مجعية املكفوفني بالرياض  اورشة عمل مبادرة نقرأ بأيدين

 مسائية

مؤسسة االمري حممد بن سلمان  دورة تدريبية "مقياس ال اتوية التوحد"

 آل سعود اخلريية

( 9)ثالثة أيام  1437/ 30/4 -28/4االحد 

فرتة  ساعات

 مسائية

رة التدخل املبكر خالل األنشطة اليومية والروتينية لألطفال ذوي حضور حماض

 االعاقة

مركز امللك سلمان ألحباث 

ةاالعاق  

م2016مارس  9االربعاء   يوم واحد 

برنامج تأهيل اخلرباء واخلبريات لتنمية مهارات فطن الشخصية واالجتماعية 

 لطالب وطالبات الرتبية اخلاصة

 ثالث أيام هـ 1438/ 3/  23 -21 مركز فطن

( ساعة 12)

 تدريبية

 يوم واحد هـ1438/ 4/ 12الثالثاء  فندق الريتز كارلتون ندوة حقوق األشخاص ذوي االعاقة

جامعة األمرية نورة بنت عبد  دورة تدريبية على مقياس بورتيج 

ةالرمحن / قسم الرتبية اخلاص  

 يوم واحد هـ1435/ 5/ 18

مركز الرياض للمعارض   2016للتعليم املعرض واملنتدى الدولي اخلامس 

 واملؤمترات

 يومني هـ1437/ 7/  7 -5

ورشة تدريبية برنامج )حضن( العداد احلاضنات لرعاية االطفال وتعليمهم من 

 2016املعرض واملنتدى الدولي اخلامس للتعليم / امليالد وحتى ثالث سنوات 

مركز الرياض للمعارض 

 واملؤمترات

 ومنيي هـ1437/ 7/  7 -5

املعرض واملنتدى الدولي اخلامس  / تقنية األجهزة ال كية خلدمة اطفال التوحد

 2016للتعليم 

مركز الرياض للمعارض 

 واملؤمترات

 يومني هـ1437/ 7/  7 -5

ة الجامعة العلوم األمريكي دبلومة إعداد أخصائي التوحد الشاملة  
The American 
University of 
Science(AUS) 

1- 15  /8 /

 م2016

 يوم تدرييب 15
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USA State Of 
Oregon 
 المركز الكندي
 Canadian Traning 
Centre of Human 
Development 

مجعية املكفوفني اخلريية  أساسيات برايل 

 )كفيف(

ساعة  24 هـ1438/ 4/  17-28

 تدريبية

م برنامج التعليم العالي للص حضور املؤمتر السعودي األول لألشخاص ذوي االعاقة

ضعاف السمعو  

 يوم واحد هـ1438/ 5/ 16

 هـ1438/ 6/ 5 مركز آمالي للتدريب الصحي  ABAدورة تدريبية "حتليل السلوك التطبيقي والتوحد" 

معتمد من هيئة التخصصات 

 الصحية

 يوم واحد

مركز جدة للنط  والسمع  دورة تأهيل وإعادة تأهيل األطفال ضعاف السمع

 )جش( 

 ديوم واح 2017فرباير  11

مركز أحباث التوحد مبستشفى  "بناء اجلسور من خالل التكامل احلسي"ورشة 

 امللك فيصل التخصصي

 يوم واحد هـ1438شعبان  3

ورشة عمل "الكشف املبكر عن التوحد: الشرح والتدريب على املهارات 

 االكلينيكية وبعض املقاييس املستخدمة يف الكشف املبكر:

مركز امللك سلمان ألحباث 

 عاقةاال

 يومني هـ 1438/ 8/ 29 -28

مركز أحباث التوحد مبستشفى  Hanenيف برنامج  More than wordsتدريب على برنامج 

 امللك فيصل التخصصي

اغسطس  -2017يونيو 

2017 

 ثالث أشهر

    

مركز بصمة سعود ل وي  مقياس بينيه "الصورة اخلامسة"

 االحتياجات اخلاصة

 أيامثالث  هـ1439/ 2/  17 – 15

االدارة العامة للتدريب  التعليم الشامل "السياسات واملمارسات" -برنامج إثراء 

وزارة التعليم –واالبتعاث   

 يوم واحد هـ1439/ 3/ 5

 الربنامج التدرييب "الصم املكفوفني " املستوى االول 

 

 1439/ 6/ 26 -23 فندق ماريوت 

 2018مارس  14-11املواف  

 أربعة أيام

مركز امللك عبد العزيز للحوار  عن "حمتوى الكتب املدرسية"ورشة عمل 

 الوطين

 يوم هـ1439/ 7/ 19اخلميس 

ورشة عمل عن "توظيف مباديء التصميم الشامل للتعلم يف تعليم التالمي  ذوي 

 االعاقة"

شركة تطوير للخدمات 

 التعليمية

 – 1439/ 8/ 6االحد 

 1439/  8/8الثالثاء 

 ثالث ايام

مركز امللك سلمان ألحباث  والتأهيل لإلعاقةدولي اخلامس املؤمتر ال

 فندق االنرتكونتيننتال -االعاقة

 2018ابريل  1-2

/ 7/  16 -15املواف  

 هـ1439

 يومني
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مكتب الرتبية العربي لدول  ورشة عمل عن "تطبي  مناهج التعليم العام على التالمي  ذوي االعاقة"

 اخلليج

 1440حمرم  23-24

اكتوبر  -4 -3املواف  

2018 

 يومني

تشغيل وحل مشكالت جهاز التوصيل العظمي وجهاز زراعة  ورشة عمل عن

 القوقعة 

 -26االثنني  –االحد  شركة كوكلري الشرق األوسط

املواف   1440صفر  27

 نوفمرب  5 -4

 

/ 3/ 14 - 13  فندق ماريوت الرياض برنامج تدرييب "السياسات التعليمية ومعاجلة ظاهرة عسر القراءة"

 هـ1440

 يومني

مؤمتر القمة البحثية الوطنية األوىل للتوحد واضطراب فرط احلركة وتشتت 

 االنتباه

املواف   2/5/1440-1 جامعة الفيصل

6-7/1/2019 

 يومني

املركز الوطين للتطوير املهين  تطبيقات األجهزة ال كية واستخداماتها يف تعليم ذوي االعاقة

 التعليمي

ساعة  15 1440 /11/ 21 -19

تدريبية ثالث 

 أيام

 

 ثانيًا: يف جمال التدريب والتطوير اإلداري

مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 ه . 1426/  3/ 4 – 3 مبركز التدريب الرتبوي برنامج حتفيز املرؤوسني يف بيئة العمل

 

 10يوم / 2

 ساعات

مركز امللك عبد العزيز التارخيي  سيمانور التعليمي  حضور برنامج تدرييب عن متصفح

 قاعة احملاضرات

 يوم 1 هـ10/2/1428

معهد اخلليج للغات   direct Englishدورة تدريبية يف اللغة االجنليزية 

 نيوهورايزون

إىل  21/7خالل الفرتة 

 هـ23/8/1428

 30ساعة / 82

 يوم

عمادة تطوير املهارات جبامعة  رارات حضور دورة تدريبية عن حل املشكالت واختاذ الق

 امللك سعود

 ثالث أيام هـ20-22/3/1431

 ساعة 12

 ثالث أيام هـ3/1434/ 23-21 معهد اإلدارة العامة دورة تدريبية يف القيادة االدارية

دورة تدريبية حول إعداد التقارير املوازية لرصد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

 ريةاإلعاقة وف  التقارير الدو

 يومان هـ3/1434/ 26-25 مركز األمري سلمان االجتماعي

 ثالث أيام هـ7/1434/ 10-8 معهد اإلدارة العامة دورة تدريبية يف اإلبداع اإلداري

 اإلدارة العامة للجودة للتدريب برنامج تدرييب القيادة اإلدارية 

 الرتبوي

 وزارة الرتبية والتعليم

أحضر  يومني )مل هـ1434/ 12/  26 – 25

سوى يوم واحد 

الرتباطي بورشة 

 أخرى بالوزارة(
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مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 ثالث أيام هـ1435/  1/ 18 -15 معهد اإلدارة العامة حلقة تنشيطية إدارة االجتماعات

وياإلدارة العامة للتدريب الرتب دور مهارات إدارة التغيري وقياس األداء اإلداري يف إعادة بناء التعليم العام  

موزارة الرتبية والتعلي  

 يوم واحد هـ1435/ 1/ 23

 بدون شهادة

 برنامج تدرييب )إدارة املشاريع الرتبوية(

PMP 

وياإلدارة العامة للتدريب الرتب  

 وزارة الرتبية والتعليم

 مخس أيام هـ1435/  2/  9 – 5

 ثالث أيام هـ1435/  2/ 15 -13 معهد اإلدارة العامة حلقة تنشيطية تقويم األداء الوظيفي

 ثالث أيام هـ1438/  1/ 18 -16 معهد اإلدارة العامة اإلدارة حتت ضغوط العمليطية حلقة تنش

 ثالث أيام هـ1438/ 6/ 9 -7 معهد اإلدارة العامة إدارة التغيري حلقة تنشيطية

حتديث آليات تقويم اعضاء هيئة التدريس والطالب املعلمني يف كليات الرتبية 

 2030اململكة  حتقيقًا لربامج التحول الوطين رؤية

جامعة االمام حممد بن سعود 

 االسالمية

 يوم واحد هـ 1438/ 8/  5

ضفندق التنفي يني بالريا بعنوان )حتدي القيادة(   PQLبرنامج تدرييب اعداد وتأهيل القادة   ثالث أيام هـ1441/ 2/ 2 -/ 30/1 

 ثالثًا: يف جمال اإلشرال الرتبوي

مدة الربنامج/  هاتارخي املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 أسبوع 2  4/1426/ 27 -15 مبركز التدريب الرتبوي دورة تنمية مهارات املشرفات املستجدات

 ساعة 25يوم / 5 هـ23/9/1426-19/9 املقصورة ورشة عمل تدريبية يف تنمية مهارات اإلشراف الفعال

جامعة امللك سعود / كلية  مسائي حضور ندوة إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعاصرة

الرتبية )اجلمعية السعودية 

 –للعلوم الرتبوية والنفسية 

 جسنت(

 يومني هـ23/1/1427 - 22

حضور لقاء علمي عن حتديد املهارات األساسية وإعداد االختبارات التحصيلية 

 يف املواد الدراسية للمرحلة االبتدائية 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

 تقنيةوال

 يوم 1 هـ20/3/1427

 أكادميية التدريب االحرتايف برنامج تدرييب مؤشرات األداء اإلشرايف النوعي للمشرفني واملشرفات

مركز التفكري املساند لالشراف 

 والتدريب الرتبوي

 )تدريب عن بعد(

ساعات  10 هـ1436/ 12/ 2-1يومني 

 تدريبية

 

 

 والتقويم رابعًا: يف جمال اجلودة 
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مدة الربنامج/  تارخيها املكان لربنامج/الدورةاسم ا

 الدورة

قاعة امللك فيصل  شهادة حضور املؤمتر الدولي األول للجودة الشاملة يف التعليم العام 

 باالنرتكوننتننتال

 أربعة أيام هـ4-7/2/1432

تحسني اجلودة الشاملة للتعليم العام شهادة مشاركة يف ورشة العمل االقليمية ل

 UNESCO ن العربييف الوط

 يومني هـ1433/ 3/ 7-6 فندق الريتز كارلتون

 الورشة االقليمية الثانية لتحسني اجلودة الشاملة للتعليم العام يف الوطن العربي

بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( واملركز 

 الثقايف الربيطاني,

 راديسون ساس

والتعليموزارة الرتبية   

 أيام 4 هـ6-9/4/1434

للمنشآت الصغرية  9001شهادة حضور شرح تطبي  نظام إدارة اجلودة االيزو 

 واملتوسطة 

 اهليئة السعودية للمواصفات

 واملقاييس واجلودة

 يوم واحد 1434/ 20/6

 اإلدارة العامة للجودة الشاملة حماضرة اجلودة الشخصية أساس اجلودة املؤسسية

بية والتعليموزارة الرت  

 يوم واحد هـ1435/ 1/ 9

ورشة العمل الوطنية لتشخيص جودة التعليم العام باستخدام منوذج اليونسكو 

 العاملي جي كواف

 اإلدارة العامة للجودة الشاملة

 وزارة الرتبية والتعليم

 مخس أيام هـ1435/ 3/ 15 -11

 بيةوزارة الرت –أرض املعارض  االعتماد واجلودة وطرق التدريس

 املنتدى الدولي –والتعليم 

4للتعليم   

 مخس ساعات هـ1435/ 4/ 6 -3

مؤمتر تقويم التعليم يف اململكة العربية السعودية "مدخل للتطوير واجلودة 

 النوعية"

ئة هي/ مركز امللك فهد الثقايف

 تقويم التعليم العام 

 ثالث ايام هـ1437/ 1/ 23 -21

 واحد  يوم هـ1437/ 2/ 9 مركز األكادميية التعليمية الكايزن(مدرسة الكايزن )مقدمة يف منهجية 

 ثالث أيام هـ1437صفر  21-19 فندق االنرتكونتننتال املؤمتر الدولي الثاني للقياس والتقويم

 االدارة العامة للتدريب املدرسة من اجلودة إىل التميز  -برنامج إثرائي 

 وزارة التعليم –واالبتعاث 

رة التعليموزا –واالبتعاث   

 يوم واحد هـ1438/ 6/ 29

االدارة العامة للتدريب  االعتماد املؤسسي وكفاءته يف البيئة التعليمية –برنامج إثرائي 

وزارة التعليم –واالبتعاث   

 يوم واحد هـ1439/ 2/ 11

االدارة  –مبنى وزارة التعليم  التقويم ال اتي يف العمل املؤسسي

 العامة للجودة الشاملة

2- 3  /5 /2018 

/  17 – 16املواف  

 هـ1439/ 8

 يومني

 يومني 1440/ 2/  23-22 املركز الوطين للقياس ورشة فنيات كتابة األسئلة 

سيزنالرياض فندق الفور (مهارات املستقبل .. تنميتها وتقوميها)حضور املؤمتر الدولي لتقويم التعليم   26- 28  /3 /1440 

ديسمرب  6-4املواف  

2018 

 امثالث أي
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 خامسًا: يف التخطيط وامليزانيات

مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 -هـ 20/10/1427يف الفرتة  مركز التدريب الرتبوي حضور ورشة عمل عن بناء برامج خطة التنمية للسنة الثالثة لقطاعات الوزارة

 هـ.21/10/1427

 يوم 2

 يوم واحد هـ15/1/1430 جامعة امللك سعود تيجية لكلية الرتبية )شركاء التميز والريادة( حضور ورشة عمل اخلطة االسرتا

 يومني هـ1433/ 12/ 22 -21 جهاز وزارة الرتبية والتعليم ورشة عمل امليزانية التشغيلية للمدرسة

/ 1/ 1 -هـ1436/ 12/ 29 معهد االدارة العامة حلقة تطبيقية يف التخطيط االسرتاتيجي

 هـ1437

 ثالث أيام

 يوم واحد هـ1438/ 6/  21 غرفة الرياض بناء اخلطة االسرتاتيجية : مدخل تطبيقي

 15 –ثالث ايام  1440/ 8/  8 – 6  التنفي يني فندق kpiمهارات بناء مؤشرات قياس األداء 

 ساعة تدريبية

 العام سادسًا: يف اجملال الرتبوي

ة الربنامج/ مد تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 يوم 3 هـ24/5/1427-22 جامعة مؤتة / األردن / عمان حضور املؤمتر األول للتأهيل اجملتمعي يف الدول العربية 

شهادة حضور ورشة عمل تدريبية لعضوات منسوبات الفري  النسائي للمنتدى 

 الوطين للتعليم للجميع 

-2خالل الفرتة  فندق اخلزامى بالرياض

 ـه4/5/1428

 يوم 3

 يوم تدرييب واحد هـ24/4/1429 مركز األمري سلمان االجتماعي حضور دورة تدريبية عن حمفزات النجاح وحتقي  األهداف

جامعة اإلمام حممد بن سعود  حضور اللقاء العلمي عن األسرة السعودية والتغريات املعاصرة

 االسالمية

 ثالثة أيام هـ5-7/5/1429

 ثالثة أيام هـ24/10/1430-22 جامعة امللك سعود التعليم يف الدول العربية السعودية أمنوذجًاحضور ورشة العمل إصالح 

حضور فعاليات اللقاء السنوي اخلامس عشر بعنوان تطوير التعليم :رؤى 

 ومناذج ومتطلبات

 يومني هـ20/1/1431-19 مركز امللك فهد الثقايف

الدراسات العليا:التحديات حضور امللتقى العلمي الدولي التميز يف برامج 

 واحللول

عمادة الدراسات العليا جبامعة 

 امللك سعود

 يومني هـ26-27/1/1431

كلية الرتبية جبامعة امللك  حضور الندوة األوىل يف تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم والتدريب

 سعود

 ثالث أيام هـ27-29/4/1431

وكالة جامعة امللك سعود  OBEعلى النواتج حضور ورشة عمل التعليم القائم 

 للشؤون التعليمية واألكادميية

 يومني هـ19-20/5/1431

ساعات  6يومني  هـ8/6/1433-7 وزارة الرتبية والتعليم دورة تدريبية الدعم الفين ال اتي لالدارات النسائية 

 تدريبية

وزارة الرتبية والتعليمجهاز  ( ملنسوبات جهاز الوزارة1واقع وتطلعات  )ورشة القيم   يوم واحد هـ1433/  29/12 

 يومان هـ7/4/1434-6 راديسون ساسورشة املبادئ العشر األساسية لنجاح القيادة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
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ة الربنامج/ مد تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 واجمللس الثقايف الربيطاني

 خلدمات املركز مبديري العموم بوزارة الرتبية والتعليم اللقاء التعريفي اخلاص

 الوطين للمعلومات الرتبوية 

 يوم هـ1434/ 6/ 19 جهاز وزارة الرتبية والتعليم

ورشة عمل للتعريف باملنظمات الدولية واالقليمية اليونسكو , االلكسو, 

 االيسيسكو, مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج, وسبل تطوير العمل معها

 يوم هـ1434/ 6/ 20 فندق هوليدي إن الرياض

اململكة وجهود التغلب عليهيف قع الفساد اإلداري ندوة وا   

 

 يوم واحد هـ1435/ 1/  30 معهد اإلدارة العامة

 بدون شهادة

للمؤمتر السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية حضور مؤمتر جسنت 

 والنفسية "التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعالي"

ل الفرتة املنعقدة خال جامعة امللك سعود

هـ1436/ 5/ 2 -/30/4  

 ثالث أيام

رؤية  -ة األطفال بني األلعاب اإللكرتونية والتقليديمؤمتر اللعب األول  حضور

 تربوية مستقبلية

 

 3/2016/  3 -1 جامعة امللك سعود

 

 هـ1437/ 5/ 21-23

 

 ثالث أيام

 اللقاء السنوي األول : الشراكة بني املدرسة واألسرة واجملتمع
صليةفندق الفي هـ1437/ 6/  26 -25   يومني 

عليم"ملتقى التدريس اجلامعي الثالث "التعلم النشط لتحسني خمرجات الت  
1437/ 6/ 27 جامعة امللك سعود  يوم 

 عرب االنرتنت لألطفالامللتقى الوطين للوقاية من االستغالل اجلنسي 
 ثالث ايام 1438i /3 /17-15 فندق الريتزكارلتون

السنوي لشراكة املدرسة مع األسرة واجملتمع بعنوان )التجارب امللتقى العلمي 

 ارتقاء الدولية وأفضل املمارسات(

2017/ 11/ 27 -26 مبنى وزارة التعليم  يومني 

 

 

 يف املنالج وطرق التدريسسابعًا:

مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 يوم 2 هـ 1426/ 11/  24 – 23 مدينة امللك فهد الطبية مسائي"التحديات التعليمية للصم" ورشة عمل تدريبية عن اللغة واملنهج 

حضور ورشة عمل عن " االجتاهات احلديثة يف تعليم الصم وضعاف السمع 

 مسائيالوسائل التعليمية(  –)املناهج وطرق التدريس 

 -هـ1428/ 27/2 قصر الثقافة حي السفارات

 هـ 1/3/1428

 يوم 5

 أربعة أيام هـ1/2/1432/ اىل 27/1 تالباالنرتكوننقاعة امللك فيصل  ر ندوة اجملتمع واألمن "التوعية األمنية يف مناهج التعليم العام"حضو

 يوم واحد هـ1437/ 1/ 21 مركز امللك فهد الثقايف ورشة عمل "االطار الوطين املرجعي العام ملعايري مناهج التعليم"
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مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 )مسائي(

وكالة  –مبنى وزير التعليم جبدة  ورشة عمل "التعلم القائم على الكفايات" يف حضور ومشاركة 

 املناهج والربامج الرتبوية

 أيام 3 هـ1438/ 11/  23 -21 

 يف تطوير الذاتثامنًا: 

مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

  دورة تدريبية عن مايكروسوفت وورد

 Microsoft Word2000 

مركز طري  املستقبل للتدريب 

 على احلاسب

نوفمرب  13-سبتمرب 25

2000 

 ساعة 30

 يوم 14 1424أسبوعني  مركز املنار للغات واحلاسب POWER POINTدورة 

 يوم 21 ثالثة أسابيع  مركز املنار للغات واحلاسب دورة لغة إجنليزية

 ساعة 20 1425 عشرين ساعة مركز املنار للغات واحلاسب دورة فوتوشوب

 ساعة 20 1425عشرين ساعة  مركز املنار للغات واحلاسب دورة انرتنت

 10يوم /  2 ه 1/8/1425-29/7 مركز نظم املعلومات للتدريب دورة تدريبية عن التفكري اإلجيابي

 ساعات

املؤسسة العامة للتعليم الفين  دورة تطويرية لل ات

 والتدريب املهين

 ساعات 6يوم/ 1 ه 15/7/1425

 يوم 2 هـ10/8/1426-9 كلية الرتبية األقسام األدبية دورة تدريبية يف تصميم االستفتاءات ومعاجلتها إحصائيا

 يوم 1 هـ16/8/1426 كلية الرتبية األقسام األدبية دورة مناقشة اخلطط والرسائل العلمية

 يوم 5 هـ 1426/ 11/  12-8 فندق الشرياتون NLPدورة تدريبية يف دبلوم الربجمة اللغوية العصبية 

 يوم 4 هـ 11/1426/ 18 – 15 كلية الرتبية األقسام األدبية اإلحصائي SPSSدورة تدريبية يف برنامج 

/  24-21خالل الفرتة  فندق االنرت كونتننتال بالرياض شهادة حضور جلسات اللجنة املنظمة للمؤمتر السعودي الثاني للتطوع 

 هـ2/1428

 يوم 4

-3/11خالل الفرتة من  نادي ضباط احلرس الوطين يات التخاطب بالكمبيوتردورة فن

7/11/2007 

 أيام 5ساعة/ 15

معهد اخلليج للغات  ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي 

 نيوهورايزون

 ساعة120أشهر/3 م2008عام 

/يوم ساعات 10 هـ25/12/1428 قاعة املقصورة دور اإلعالمية يف دعم العمل اخلريي

 واحد

مركز املؤمترات جبامعة األمرية  حضور مؤمتر اجلمعية السعودية لأليتام

 نورة بنت عبدالرمحن

 أيام 3 هـ1435/ 7/ 2 -/ 6/ 29

ساعة  60يوم  12 هـ1436/ 7/ 26اىل  14/7 فندق الفهد كراون مدرب معتمد دولي -مدرب معتمد يف برنامج تدريب املدربني

 تدريبية
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مدة الربنامج/  تارخيها املكان اسم الربنامج/الدورة

 الدورة

 يوم 1 هـ1436/ 9/ 28 مركز مطمئنة لالرشاد األسري يبية عن فن اإللقاء والتأثريحضور دورة تدر

 يوم 1 هـ1438/ 9/ 12االربعاء  املركز الوطين للقياس  الرتبية االجيابية

 ثالث ايام هـ1439/ 2/  25-23 مركز ردنا للتدريب تطبيقات االيباد الربجمية للمعلمات

 يوم 1 2019أكتوبر  22 حلوار الوطينمركز ا االجيابية وإدارة ال ات

 إدارة اجللسات العلمية :

  تارخيها / الفرتةاجللسة امللتقى -موضوع املهؤمتر 

  هـ1439/ 8/ 2املواف   2018/ 4/ 18االربعاء  الثانية ملتقى تبادل اخلربات الثالث للتوحد 

 خطابات الشكر :

 العام اجلهة الشاكرة

 هـ 1417عام  ى االهتمام مبتابعة السماعات  معهد األمل للبنات جبدة عل

  1419-1418عام  معهد األمل للبنات بغرب الرياض على االهتمام مبتابعة السماعات  

 هـ1420عام  بالرياض على التعاون مع إدارة املدرسة يف تهيئة الفصول 336املدرسة االبتدائية 

 هـ .1424عام  م الغيابالروضة السابعة بالرياض على اإلخالص يف العمل وعد

ف شعبة الرتبية اخلاصة واإلدارة العامة لإلشراف الرتبوي للرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم للمشاركة يف تفعيل ندوة " الصم وضعا

 السمع بكلية الرتبية : "الصعوبات واحللول " يف أسبوع األصم الثالثني

 هـ.1426عام 

 هـ.1426عام  صة بوزارة الرتبية والتعليم للجهود اخلاصة باجملموعة االستشارية التخصصية للعوق السمعياإلدارة العامة للرتبية اخلا

 هـ1427عام  القسم النسوي بنادي احلاسب اآللي للمكفوفني على اإلسهام يف العمل التطوعي بالنادي

 هـ1427عام  املب ولة يف املؤمتر الدولي لصعوبات التعلماإلدارة العامة للرتبية اخلاصة للبنات بوزارة الرتبية والتعليم للجهود 

يف اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة للبنني وجائزة الشيخ حممد بن صاحل بن سلطان للتفوق العلمي واإلبداع يف الرتبية اخلاصة على التعاون 

 تنظيم دورة القاموس اإلشاري الوصفي العربي للصم

 هـ1427عام 

 هـ.1428عام  دي احلاسب اآللي للمكفوفني على املشاركة الفاعلة يف أسبوع تقنيات املكفوفنيالقسم النسوي بنا

اخلاصة  اإلدارة العامة للرتبية والتعليم يف منطقة القصيم باملشاركة يف حضور اللقاء الرتبوي الثاني ملديرات ورئيسات إدارات وأقسام الرتبية

 يف منطقة القصيم

 هـ1428عام 

 هـ1428 لسعودية لإلعاقة السمعية متمثلة يف املركز الثقايف النسائي للصم بالرياض للمشاركة والتميز يف جمال خدمة الصماجلمعية ا

 هـ1428عام  كلية الرتبية  جامعة بنها للمشاركة يف فعاليات املؤمتر األول للرتبية اخلاصة بني الواقع واملأمول

 هـ1428عام  مسرية القسم النسوي بنادي احلاسب اآللي للمكفوفني خطاب شكر وتقدير لإلسهام الفعال يف دعم

 هـ1429عام  درع شكر من مكتبة امللك عبد العزيز العامة للمشاركة يف ندوة لي ح  أن أتعلم

يز جناح اإلدارة ومت 23جنادرية  –وكيل الوزارة لتعليم البنات على املشاركة يف املهرجان الوطين للرتاث والثقافة  شهادة شكر وتقدير من

 العامة للرتبية اخلاصة من أعمال متميزة أبرزت إجنازات طالبات الرتبية اخلاصة

 هـ 1429عام 

 هـ1429عام  االحتاد السعودي لرياضة الصم واالحتاد العربي للهيئات العاملة مع الصم "تطوير التعليم والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع

 هـ1429عام  ني للصم /الزرقاء للدعم املتميز واخلدمات اليت تقدم للنادي ودعم أنشطته االجتماعية والثقافية والرياضيةنادي األمري علي بن احلس
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خطاب تقدير من صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز األمني العام للهيئة العامة للسياحة واآلثار على مؤلف "دور 

 تدريس الصم"ال ي يربز دور املتاحف يف العملية الرتبوية والتعليمية لفئة الصم الرتبية املتحفية يف

 هـ1429عام 

خطاب تقدير من نائب األمني العام لآلثار واملتاحف د. علي الغبان على مؤلف "دور الرتبية املتحفية يف تدريس الصم" ال ي يربز الدور 

 الثقايف للمتحف للصم

 هـ1429عام 

 هـ.1433عام  حممد بن سعود اإلسالمية على املشاركة يف الورشة التأسيسية للرتبية اخلاصة الواقع واملستقبلجامعة اإلمام 

 هـ1434عام  جامعة األمري سلطان على املشاركة يف "يوم الكتاب العاملي"

 هـ1435عام  بوزارة التعليم درع شكر من وكالة الوزارة للتعليم عن انقضاء تكليف مدير عام االدارة العامة للرتبية اخلاصة

 هـ1436عام  حلضور لقاء أسبوع األصم األربعون 136شهادة شكر وتقدير من مديرة الثانوية 

 هـ1437عام  االلكرتونية  زارعي القوقعةرضى اليوم التوعوي ملشهادة شكر وتقدير من مديرة عام الرتبية اخلاصة بوزارة التعليم عن املشاركة يف 

 هـ1437عام  لإلعاقةوقع الرتبية اخلاصة بتويرت للمشاركة التطوعية بركن استشارات الرتبية اخلاصة يف فعاليات قادر اليوم العاملي شهادة شكر م

 هـ1437عام  شهادة شكر من مركز تفاؤل للرعاية النهارية إلجراء التوعية الالزمة واالستشارات باملركز

هـ 1437/ 3/ 11 الوصول والتمكني جلميع القدرات ية بعنوانللتوع من مدارس رياض اخلزامىشكر  شهادة

 السبت

 هـ1437عام  م2016 التدخل املبكرللخدمات االنسانية يف مؤمتر مدينة الشارقة من شكر  شهادة

تقديم برنامج "صميت  من القسم التنفي ي للتنمية االسرية مبركز التنمية االجتماعية بالرياض على املشاركة التطوعية الفاعلة يفشكر  شهادة

 قوتي"

االربعاء 

10/4/1437 

من اجلمعية العلمية السعودية للغة العربية للمشاركة يف نشاط اجلمعية بتقديم دورة توعوية بعنوان لنجعل القلم والكتاب شكر  شهادة

 م2016صديقني لألصم 

/ 6/ 29اخلميس 

 هـ1437

/ 7/ 13االربعاء   41ختطيط وتنظيم فعاليات أسبوع األصم من االدارة العامة للرتبية اخلاصة على شكر  شهادة

 20املواف   هـ1437

 2016ابريل 

/ 10/ 14الثالثاء  من مركز بسمة الدنيا لتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة حلضور فعالية عيدنا عيدهم شكر  شهادة

 هـ1437

/ 2/ 2االربعاء  من مركز جوان حلضور ورشة عن التنمرشكر  شهادة

 هـ1438

من جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية قسم املناهج وطرق التدريس للمشاركة يف ندوة جهود اململكة يف برامج التعليم شكر  شهادة

 النوعية )حمور الرتبية اخلاصة(

/ 3/ 7الثالثاء 

 هـ1438

/ 4/ 5 -3األحد  واألمل( واملنف ة يف االدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة  من الربنامج الوقائي الوطين )فطن( لتحكيم مبادرة )فطن بني النورشكر  شهادة

 هـ1438

/ 5/ 15األحد  هـ1437/ 1436أمني عام جائزة التعليم للتميز )التميز االداري( بوزارة التعليم للمشاركة يف الدورة السابعة للعام الدراسي  من شكر شهادة

 هـ1438

/ 8/ 4األحد  دمات التعليمية عن تقديم حلقة نقاش بعنوان )تكييف مناهج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة( من شركة تطوير للخ شكر شهادة

 هـ1438

من عمادة البحث العلمي ورئيس اللجنة التنفي ية ملنتدى الشراكة اجملتمعية يف جمال البحث العلمي جبامعة االمام حممد بن  شكر شهادة

 سعود االسالمية

م حمر 27-28

1439 

 م2017/ 11/ 2 من املدير العام التنفي ي ملدينة األمري سلطان الطبية العسكرية  شكر شهادة
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/ 2/ 17االثنني  لتقديم دورة بعنوان ")تكييف مناهج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة( نادي الرتبية اخلاصة جبامعة االمرية نورةمن شكر  شهادة

 هـ1439

/ 2/ 9األحد  طوير للخدمات التعليمية عن تقديم حلقة نقاش بعنوان )املنهج اخلفي وتأثريه على الطالب ذوي االعاقة(من شركة ت شكر شهادة

 هـ1439

/ 2/ 26االربعاء  خطاب شكر من املدير العام التنفي ي واألمني العام ملركز امللك سلمان ألحباث االعاقة

 15هـ املواف  1439

 2017نوفمرب 

عميدة كلية الرتبية ومديرة مركز اخلدمات املساندة وبرنامج الوصول الشامل جبامعة األمرية نورة على تقديم دورة بعنوان شهادة شكر من 

 )التكييفات التعليمية ل وي االعاقة يف مرحلة التعليم العالي(

/ 3/ 11االربعاء 

 هـ1439

/ 12/  23-22 ييف مناهج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة(جبدة عن ورشة العمل )اجراءات تك النخبة من مركز ارشادشكر  شهادة

2017 

من مركز بصمة سعود للرعاية النهارية على اقامة دورة بعنوان )اجراءات تكييف مناهج التعليم العام للطالب ذوي االعاقة شكر  شهادة

 وف  مفهوم النظرية البنائية(

 5/ 11االحد 

هـ املواف  1439/

28 /1 /2018 

/ 5/ 20الثالثاء  من االدارة العامة للرتبية اخلاصة )بنني( حضور حماضرة االستجابة للتدخل شكر  ةشهاد

/ 6املواف   1439

2 /2018 

 -23أربعة أيام  من شركة تطوير للخدمات التعليمية عن الربنامج التدرييب "الصم املكفوفني " املستوى االول شكر  شهادة

26 /6 /1439 

 14-11املواف  

 2018رس ما

/ 7/ 29االحد  من مستشفى امللك عبد اهلل باحلرس الوطين عن الورقة املقدمة باملؤمتر الوطين لسلوكيات والطفلشكر  شهادة

 15املواف   -1439

 2018ابريل 

/ 4/ 18االربعاء  ملتقى تبادل اخلربات الثالث للتوحدمن رئيس جملس ادارة مجعية أسر التوحد يف شكر  شهادة

/ 2واف  امل 2018

 هـ1439/ 8

من جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية  مقرر "قضايا معاصرة يف الرتبية اخلاصة" عن حماورة بعنوان التحرش اجلنسي شكر  شهادة

 ل وي االحتياجات اخلاصة

/ 2/ 28الثالثاء 

 6املواف   1440

 2018نوفمرب 

 1440/ 5/ 28 ورشة القاموس االشاري الصفي للصم  من ادارة التعليم باملنطقة الشرقية لتفعيلشكر  شهادة

 12/6/1440 من ادارة التعليم مبحافظة جدة لتفعيل ورشة القاموس االشاري الصفي للصمشكر  شهادة

من جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية قسم الرتبية اخلاصة عن حماضرة الدمج الرتبوي يف املدارس لطالبات املستوى شكر  شهادة

 361لسابع شعبة ا

/ 6/ 28الثالثاء 

1440 

شهادة شكر من وزارة التعليم / مستشار نائب الوزير ورئيس برنامج إعداد وتأهيل القادة للمشاركة يف إعداد مواد التعلم مادة )القراءة 

 هـ1440القيادية( للمستوى )اخلبري للوظائف االشرافية( وف  جدارات الربنامج لعام 

1440 
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بادارات الرتبية  ن وكالة الوزارة للربامج التعليمية على التنظيم واملشاركة يف االجتماع األول لوكالة الوزارة للربامج التعليميةشهادة شكر م

 اخلاصة

1441 /2019 

 2019/ 1441 شهادة شكر من وكالة التعليم العام األهلي للمشاركة يف لقاء القسائم التعليمية للرتبية اخلاصة )مشروع معني(

 املسالمات التطوعية:

 سنة التطوع نوع التطوع جمال التطوع

 هـ1428 عضوة نادي احلاسب اآللي للمكفوفني

 هـ1429 عضوة اللجان التطوعية التابعة جلمعية اهلالل األمحر السعودي يف مؤمتر التطوع " عطاء بال حدود"

 هـ1429عام  املشرفة العامة على اجمللة ر بن سليمان الُعمرياملشرفة العامة على جملة " صوت الصم" ملؤسسها عبد اللطيف بن عم

 هـ1437عام  عاملة عضوة اجلمعية السعودية لالعاقة السمعية )مسعية(

عضو جملس  – عضوة عاملة مجعية أسر التوحد اخلريية

 إدارة

 هـ1436عام 

 2018/ 1439 اعداد أدلة –اقرتاحات  الوصول الشامل ل وي االعاقة –اجمللس البلدي 

 هـ1439 نشر حبوث وكتب نشر البحوث واملؤلفات الشخصية على صيغة تناسب املكفوفني مع مبادرة أيادي مضيئة

 هـ1440/ 8/ 18 متطوعة متطوعة يف مؤسسة األمرية العنود اخلريية

 املقاالت :

 تارخيها جهة النشر عنوان املقالة

سلطان اإلنسان وجائزة اخلدمة 

 اإلنسانية

املواف   –م 1999نوفمرب  دفاعجملة ال

هـ العدد 1420شعبان 

 (39( السنة )117)

تاريخ صعوبات التعلم يف اململكة 

العربية السعودية " وزارة الرتبية 

 والتعليم

 – 10/ 28يف الفرتة جملة رسالة املؤمتر الدولي األول لصعوبات التعلم

 هـ1/11/1427

رؤية مستقبلية يف مناهج العوق 

 ارة الرتبية والتعليمالسمعي"  وز

 هـ  1428عام  اجمللة السنوية لإلدارة العامة للرتبية اخلاصة للبنات

 (8هـ العدد )1427عام  جملة الرتبية اخلاصة مسرحة مناهج الصم

تأثري األسرة على الطفل ذي احلاجة 

 اخلاصة

 918هـ العدد 1428عام  جامعة امللك سعود -رسالة اجلامعة

 م2007يونيو  215العدد  مدينة الشارقة للخدمات االنسانية –جملة املنال  يكيت الصمات –مكاني بينكم 

م املواف  رجب 2007يوليه  وزارة الرتبية والتعليم السعودية -جملة املعرفة اتيكيت الصم

 (148هـ العدد )1428

تركز على املعلومات وتهمل 

 الوجدانيات....مسرحة مناهج الصم

م املواف  2007غسطس ا الرتبية والتعليم السعودية وزارة -جملة املعرفة

هـ 1428رمضان 

 (150العدد)
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م املواف  ربيع 2008مارس  جملة بريد املعلم فنون اتيكيت الصم

 (4هـ العدد)1429الثاني 

 وزارة الرتبية والتعليم السعودية -جملة املعرفة الرتبية املتحفية يف تدريس الصم

http://cutt.us/s91zX 

 

هـ العدد 1430/ 2009عام 

(172) 

 (3هـ العدد )1429عام  معهد األمل بالدمام جملة همس األنامل مسرحة مناهج الصم

  35اسبوع االصم  معهد االمل بربيدة –جملة واحة االمل  اتيكيت الصم وفن التعامل مع االخرين

حنن من اخرتع الصفر , وحنب 

 فر, ودائمًا نبدأ من الصفرالص

 وزارة الرتبية والتعليم السعودية -جملة املعرفة

http://cutt.us/pcM6L 

 

مجادى  –م 2010مايو 

هـ العدد) 1431األوىل 

182) 

تصور مقرتح حنو تطبي  املدارس 

 املنتجة يف مدارس التعليم العام باململكة

 هـ1432( عام 54العدد ) وزارة الرتبية والتعليم السعودية -ي  الرتبويجملة التوث

اإلشراف الرتبوي من خالل تدريب 

 األقران

 وزارة الرتبية والتعليم السعودية -جملة املعرفة

http://cutt.us/EkPx7 

 

م املواف  صفر 2012يناير 

 (202هـ العدد) 1433

وير تعليم ذوي اإلعاقة من خالل تط

 الرتبية املتحفية

 

 جملة اآلثار 

https://www.archaeology.sa/?p=15792 

م العدد 2012/ 11/ 12

2721 

 -هـ 1434رجب  9الععد  الدفاع املدني –جملة منق   رسائل السالمة -افتتاحية العدد

 م2013 مايو

تهيئة ذوي االعاقة دور التعليم يف 

 لسوق العمل

 التعليم السعوديةوزارة  -جملة املعرفة

http://cutt.us/H8k1a 

 

م 2015مارس  –فرباير 

 236العدد 

ذوالقعدة  5 2507العدد  جملة الدعوة ملح  بسيدتي االستعداد للعام الدراسي

 20املواف  هـ 1436

 2015أغسطس 

 م2006نوفمرب  208العدد  مدينة الشارقة للخدمات االنسانية –جملة املنال  عرض كتاب مسرحة مناهج الصم

عرض كتاب دور الرتبية املتحفية يف 

 تدريس الصم

 م2008نوفمرب 229العدد مدينة الشارقة للخدمات االنسانية –جملة املنال 

ن خالل تطوير تعليم ذوي اإلعاقة م

 الرتبية املتحفية

 2014سبتمبر ,  مدينة الشارقة للخدمات االنسانية –جملة املنال 

تطوير تعليم ذوي اإلعاقة من خالل 

 الرتبية املتحفية

 سنابل األمل

http://asdmag.net/archives/8465 

 جريدة األمل التطوعية

http://www.alamal.com.kw/beta/?p=728276 

 نقال من المنال

تطبي  املدرسة املنتجة يف تعليم ذوي 

 االعاقة

 مدينة الشارقة للخدمات االنسانية –جملة املنال 

http://cutt.us/hOwiJ 

 

 2015ر , أكتوب

http://cutt.us/s91zX
http://cutt.us/pcM6L
http://cutt.us/EkPx7
https://www.archaeology.sa/?p=15792
http://cutt.us/H8k1a
http://asdmag.net/archives/8465
http://www.alamal.com.kw/beta/?p=728276
http://cutt.us/hOwiJ
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ندوة املستجدات يف تعليم ذوي 

اسرتاتيجيات التدريس  -االعاقة

 احلديثة ل وي االعاقة 

مجادى االوىل  77العدد  مجعية األطفال املمعوقني –جملة اخلطوة 

 م2014مارس  -هـ1435

 سيِّدتي" جبائزة الفائزات السعوديات

 "2015 لإلبداع

 جملة سيدتي

http://cutt.us/2gUDw 

 

 م2015/ 4/ 20 اإلثنني

أروى أخضر: دفعتين جائزة سيدتي 

 لالجناز ال ي سيقودني إىل القمة

 جملة سيدتي

http://cutt.us/Yxfg6 

 

 2016ابريل  24

مؤمتر التدخل املبكر املكعبات 

(الثالثة ) 

 

 2016ير فربا جملة املنال

كر اختتام فعاليات مؤمتر التدخل املب

)مكعبات ملونة(  2016  

 2016يناير  12 مدينة الشارقة للخدمات االنسانية 

تكييف مناهج التعليم العام ل وي 

 االعاقة وف  منظومة التعليم الشامل

  2016ابريل  50العدد  اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية جسنت /جملة آفاق

 هـ1437رجب 

 مهارات التعلم ال اتي للصم من خالل

 التقنية

 جملة آفاق اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية جسنت

http://cutt.us/leZI5 

 

  2017يناير  51العدد 

 هـ1438ربيع اآلخر 

لم االعاقة السمعية صعوبات يف التع

تعلم وليست صعوبات  

 اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة –ة جسرت الثقافية جمل

http://cutt.us/kGDF8 

 

 2017العدد االول ديسمرب 

 اإلشراف من خالل التجوال الصفي يف

 الرتبية اخلاصة

 صحيفة امليدان التعليمي االلكرتونية  -مقاالت 

http://almaydanedu.net/691747/ 

 – 1439/ 5/ 10السبت 

27 /1 /2018 

أدوار معلمة العوق السمعي يف معاهد  

 وبرامج الدمج

 

 االلكرتونية_اخلليج_صحيفة -مقاالت 

http://cutt.us/pDOIY 

 

  – 1439/ 6/ 5األربعاء 

 2018فرباير  21

أدوار معلمة العوق السمعي يف معاهد 

 وبرامج الدمج

 

 جملة املنال

http://cutt.us/kOl3r 

 

 2018يناير 

http://cutt.us/2gUDw
http://cutt.us/Yxfg6
http://cutt.us/leZI5
http://cutt.us/kGDF8
http://almaydanedu.net/691747/
http://cutt.us/pDOIY
http://cutt.us/kOl3r
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اخلدمات الرتبوية ل وي زارعي 

 القوقعة بوزارة التعليم يف اململكة

 العربية السعودية

  2018 علوم الرتبوية والنفسية جسنت اجلمعية السعودية لل /جملة آفاق

 43( ص 54العدد )

  يوم عاملي للسمع
 صحيفة رسالة اجلامعة

1299/5879-http://rs.ksu.edu.sa/issue 

  

07/04/1439 

االعتقادات اخلاطئة حنو التصنيف 

  الرتبوي لألطفال زارعي القوقعة

 حسن املرير –صحيفة التعليم االلكرتونية 

/m3llm.net/258355 

 24/03/2018  

 صحيفة إمناء االلكرتونية-مقاالت  التعليم الشامل .. موضة ام قناعة

08/http://inma.net.sa/1690 

 27/03/2018 

ته يب الرتمجة بلغة االشارة هل 

 يتنافى مع أخالقيات املرتجم؟

 ملتقى املعلمني واملعلمات

http://cutt.us/0ULVB 

 

 4هـ الموافق 1439/ 7/ 18
 2018ابريل 

بصرية تدريس الفنون وشيوع الثقافة ال

ثقافة الصم أمنوذجًا“ ” 

 الت صحيفة اخلليج االلكرتونيةمقا

khaleeg.com/198916.html-https://www.al 

 1439رجب  23االثنني 

أساس  !!املعايري الوطنية للمناهج 

 العملية التعليمية 

نظرة اقتصادية وهدر طباعة الكتب 

 املدرسية 

الدكتورة  اليوم_السعودية#يكتبها لـ 

: أروى اخضر / مدير إدارة العوق 

السمعي االدارة العامة للرتبية اخلاصة 

 قراءة# مقال# - .التعليم_وزارة#

 اليوم_السعودية#

هـ 1439/ 7/ 26الخميس  اليوم_لسعوديةمقاالت ا
 2018/ 4/  12الموافق 

لسمعية ..أكثر تصنيفات االعاقة ا

فئات االعاقة )الصم فئة غري 

 متجانسة(

هـ 1439/ 7/ 28السبت  اليوم_لسعوديةمقاالت ا
 2018/ 4/  14الموافق 

أقوهلا بكل فخر.... أنا بنت الرتبية 

 االسالمية 

 صحيفة التعليم االلكرتونية
214/https://www.m3llm.net/260 

األحد  -   2018/ 4/ 29
 هـ1439/ 8/ 13

 يف الصم#رؤية حول توظيف األفراد 

!  بطالتهم من للحد التعليمية الفصول

  43العربي_االصم_اسبوع#
 

الثالثاء  -   2018/ 5/ 1 ينمو_مقاالت
 هـ1439/ 8/ 15

http://rs.ksu.edu.sa/issue-1299/5879
http://m3llm.net/258355
http://inma.net.sa/169008/
http://cutt.us/0ULVB
https://www.al-khaleeg.com/198916.html
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85?src=hash
https://www.m3llm.net/260214/
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مقال: املتاحف االفرتاضية, وأهميتها 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

 فة إمناء االلكرتونيةصحي-مقاالت 

http://inma.net.sa/185189/ 

 

 2018/ 5/ 18اجلمعة 

 1439/ 9/ 2املواف  

ل وي زارعي  الرتبوية اخلدمات

 القوقعة بوزارة التعليم باململكة العربية

 السعودية

 54العدد  –جملة افاق  –مقاالت 

 ة السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية جسنتاجلمعي

 1439مجادى الثاني 

 2018املواف  مارس 

ل وي زارعي  الرتبوية اخلدمات

 القوقعة بوزارة التعليم باململكة العربية

 السعودية

 جملة املنال

144http://www.humanitygate.com/post/14 

 

 2018يناير  02الثالثاء 

املنهج اخلفي وتأثريه على الطالب 

 ذوي االعاقة

 2018العدد الثالث يونيو   اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة –جملة جسرت الثقافية 

التدابري الالزمة للوقاية من التحرش 

 مع األشخاص ذوي االعاقة

 مقاالت صحيفة اليوم السعودية

 

 2018سبتمرب 28اجلمعة 

 صحيفة مكة املكرمة –جدة  –رغد عشميل  مطالبة بتوظيف الصم معلمني مساعدين 

http://cutt.us/MQ2ED 

 

 – 1440حمرم  18اجلمعة 

العدد  2018سبتمرب  28

(1706) 

 عامة للرتبية اخلاصة بوزارة التعليماالدارة ال –جملة الرتبية اخلاصة  أدوار املعلمات يف برامج العوق السمعي

teachers.com/vb/t/151804-https://www.saudi 

 

 2018العدد الثالث عشر 

جمتمعات التعلم املهنية ودورها الفاعل 

 يف برامج الرتبية اخلاصة

 –مقاالت اجملتمع الوظيفي 

http://cutt.us/2qRqA 

 

 1440صفر  6االثنني 

 2018اكتوبر  15املواف  

واقع غرفة املصادر يف برامج دمج الصم 

 وضعاف السمع

 مقاالت صحيفة اخلليج االلكرتونية

9681.htmlkhaleeg.com/22-https://www.al 

 

30/10  /2018 

( التوحد بني مطرقة األرقام )ال كاء 

 وسندان التشخيص اخلاطيء

 

 الكرتونية –جملة سنابل األمل 

http://asdmag.net/archives/74977 

 

هـ 1440/ 3/ 3األحد 

 2018نوفمرب  11املواف  

معادلة العرض والطلب يف الرتبية 

 اخلاصة

 صحيفة احلياة

http://cutt.us/SCXwb 

 

اخلميس  2018ديسمرب  6

 هـ1440/ 3/ 28

 مقاالت اجملتمع الوظيفي القبعة االنثروبولوجية 

http://cutt.us/sGhJO 

 

 2018ديسمرب  18الثالثاء 

 هـ1440/ 4/ 11املواف  

 مقاالت حساب الرتبية اخلاصةاحملافظة على موروثات الرتبية 

http://cutt.us/OUsfU 

االثنني  2018ديسمرب  24

http://inma.net.sa/185189/
http://www.humanitygate.com/post/14144
http://cutt.us/MQ2ED
https://www.saudi-teachers.com/vb/t/151804
http://cutt.us/2qRqA
https://www.al-khaleeg.com/229681.html
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1489273622849765284#editor/target=post;postID=9012791305725872874;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1489273622849765284#editor/target=post;postID=9012791305725872874;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
http://asdmag.net/archives/74977
http://cutt.us/SCXwb
http://cutt.us/sGhJO
http://cutt.us/OUsfU
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 اصة .. مطلب ملحاخل

)معاهد الرتبية اخلاصة .. القلب 

 النابض وتراث املستقبل(

 هـ1440/ 4/ 17املواف   

 Think Tanks  يف أروقة

 االشراف الرتبوي

 صحيفة الشرق

http://www.alsharq.net.sa/2018/12/24/1730005 

 

االثنني  2018ديسمرب  24

 هـ1440/ 4/ 17املواف  

 جريدة احلياة هل تعاني منظماتنا من الفراغ القيادي؟

p://www.alhayat.com/article/4618094htt 

 

/ 3االربعاء  2019يناير  9

 هـ1440/ 5

 صحيفة الرؤية الدولية  أعط اخلبز خلبازه

https://alroeyah.com/articles/17755 

 

 1440/ 5/ 6السبت 

 2019يناير  12املواف  

 صحيفة أضواء الوطن واطنإيداع خربات امل

http://adwaalwatan.com/3300303.html 

 

/ 11السبت  2019/ 2/ 16

 هـ1440/ 6

 صحيفة الشرق املدينة الفاضلة كما أتصورها

.alsharq.net.sa/2019/03/12/1732470http://www 
 

12 /3 /2019 

 مقاالت اجملتمع الوظيفي أخالقيات العمل بني النظرية والتطبي 

http://cutt.us/uhCEn 
 

27 /3 /2019 

 / زاوية تربية صحيفة آراء سعودية يفهم باإلشارة

http://cutt.us/otpSX 
 

2 /5 /2019 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية متى يكون املشرف كوتش؟

https://www.saudiopinions.org/7885/ 

/ 9/  8االثنني  133العدد 

1440 

 2019/ 5/ 13املواف  

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية طائرةطفل التوحد على منت ال

https://www.saudiopinions.org/8650/ 

 25اخلميس  150العدد 

 1440رمضان 

 2019/ 5/ 30املواف  

 / زاوية تربيةصحيفة آراء سعودية لألسرةاليوم العاملي 

https://www.saudiopinions.org/9001/ 

 3اخلميس  157العدد 

 1440شوال 

 2019/ 6/ 6املواف  

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية اجلدارات يف الوظيفة العامة

inions.org/media/2019/06/164.pdfhttps://www.saudiop 

 10اخلميس  164العدد 

 هـ1440شوال 

 2019/ 6/ 13املواف  

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية فكر بطريقة "غري مألوفة"

https://www.saudiopinions.org/9674/ 

/ 17اخلميس  171العدد 

/  20هـ املواف   1440/ 10

6 /2019 

http://www.alsharq.net.sa/2018/12/24/1730005
http://www.alhayat.com/article/4618094
https://alroeyah.com/articles/17755
http://adwaalwatan.com/3300303.html
http://www.alsharq.net.sa/2019/03/12/1732470
http://cutt.us/uhCEn
http://cutt.us/otpSX
https://www.saudiopinions.org/7885/
https://www.saudiopinions.org/8650/
https://www.saudiopinions.org/9001/
https://www.saudiopinions.org/media/2019/06/164.pdf
https://www.saudiopinions.org/9674/
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االصالح املدرسي يف ظل االقتصاد 

 املعريف

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية

https://www.saudiopinions.org/10952/ 

 15اخلميس  199العدد 

/ 7/ 18املواف   1440/ 11

2019 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية نة شغفاعندما تكون امله

https://www.saudiopinions.org/10341/ 

/  1اخلميس  185العدد 

 7/ 4املواف   1440/  11

/2019  

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية متطوع ولكن 

https://www.saudiopinions.org/10647/ 

/  8اخلميس  192العدد 

 7/ 11املواف   1440/ 11

 /2019 

 اجملتمع الوظيفي -مقاالت  أنت تنتمي إىل هنا

https://t.co/QGtjmFeS6D 

19 /7 /2019 

 ء سعودية / زاوية تربيةصحيفة آرا املطبخ الرتبوي

https://www.saudiopinions.org/12292/ 

/  14اخلميس  227العدد 

 8/ 15املواف   1440/ 12

 /2019 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية تعليم متنوع

https://www.saudiopinions.org/13191/ 

/  5اخلميس  248العدد 

/  9/ 5املواف   1441/ 1

2019 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية قيلولة تربوية

https://www.saudiopinions.org/14339/ 

19 /9 /2019 

/ 19ميس اخل  262العدد 

1 /1441 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية إضافة بسيطة تصنع فرقًا كبريًا

https://www.saudiopinions.org/17436/ 

27 /10  /2019 

السنة األوىل  300العدد 

28 /2  /1441 

 دية / زاوية تربيةصحيفة آراء سعو هل أنت بعبقرية نيوتن؟

https://www.saudiopinions.org/15737/ 

6 /10 /2019  

  279العدد 

 7  /2 /1441 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية زكاة العلم

akhdar/-://www.saudiopinions.org/author/ahttps 

3  /9 /2019  

 307العدد 

6 /3 /1441 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية مدارس ما بعد النفط

https://www.saudiopinions.org/18599/ 

 314العدد 

10 /11 /2019 

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية ورةأبغى أصري مشه

https://www.saudiopinions.org/19190/ 

 321العدد 

17 /11 /2019 

 /https://www.saudiopinions.org/19822 ال تقف على قربي

 صحيفة آراء سعودية / زاوية تربية
 328العدد 

24 /11 /2019 

 ما نشر يف الصحف احمللية :

https://www.saudiopinions.org/10952/
https://www.saudiopinions.org/10341/
https://www.saudiopinions.org/10647/
https://t.co/QGtjmFeS6D
https://www.saudiopinions.org/12292/
https://www.saudiopinions.org/13191/
https://www.saudiopinions.org/14339/
https://www.saudiopinions.org/17436/
https://www.saudiopinions.org/15737/
https://www.saudiopinions.org/author/a-akhdar/
https://www.saudiopinions.org/18599/
https://www.saudiopinions.org/19190/
https://www.saudiopinions.org/19822/
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ألول مرة على مستوى جامعات اململكة مناقشة ماجستري عن واقع الصم 

 فتاة صماء 20حبضور 

 هـ1427 اجلزيرة

 -هـ 19/10/1427اجلمعة  الوطن ية للصمدراسة تطالب مبشروع وطين لربجمة املناهج التعليم

 2233العدد 

 -هـ28/10/1426األربعاء  الوطن أخضر تشارك بورقيت عمل عن الصم

 6السنة  – 1888العدد

  الرياض حصلت على بعثة لدراسة اإلعاقة  أروى أخضر منوذج حلواء السعودية

 -هـ 8/9/1427 السبت احلياة أكادميية تقرتح تدريس الصم على طريقة "مسرت بن"

 15884العدد 

 هـ1428/ 2/ 14االثنني  اجلزيرة  فئة الصم هلم احل  مبواصلة تعليمهم

باحثة سعودية تنتقد أهداف التعليم االبتدائي يف دول جملس التعاون 

 اخلليجي

 -هـ20/3/1428األحد  اجلزيرة

 12610العدد 

 هـ 1428/ 4/  4السبت  جامعة امللك سعود -ةرسالة اجلامع تأثري األسرة على الطفل ذي احلاجة اخلاصة

 918العدد 

 -هـ9/5/1428السبت  جامعة امللك سعود -رسالة اجلامعة أكادميية تقرتح تدريس الصم االتيكيت ضمن مناهجهم

 923العدد 

 -هـ 6/1428/ 9األحد  احلياة مطالبة بتدريس الصم فنون االتيكيت يف املدارس

 16151العدد 

 -هـ 6/1428/ 9األحد  احلياة مسمى االحتياجات اخلاصةواعرتاض على 

 16151العدد 

مناشدة وزارة الرتبية والتعليم مبشاركة املختصني واملختصات يف م كرة 

 احلقوق

هــــ 9/11/1428االثـــنني  اجلزيرة

 12835العدد 

 

احتجاج على جتاهل ذوي االحتياجات اخلاصة "الرتبية" تؤصل الثقافة 

 ثيقة حلقوق الطالباحلقوقية وتعلن و

هـ 26/11/1428اخلميس  احلياة

 16316العدد 

 الشؤون االجتماعية جتدد معلومات ذوي االحتياجات اخلاصة

 

  اليوم
أغسطس  26الثالثاء املواف  

 12856العدد  2008

هـ العدد 8/2/1429اجلمعة  اجلزيرة "33أخضر تدعو إىل تفعيل أسبوع الطفل األصم 

12923 

ــ 19/3/1429اخلميس  اجلزيرة قر اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة للبناتمعرض دائم مب  -ه

  14521العدد 

ــبت  احلياة أصم سعودي يقود جامعيني عربًا يف مؤمتر علمي -هـــ20/4/1429الس

 16458العدد 

-هـــ 21/4/1429األحــد  عكاظ سعودي أصم يرأس أول ندوة للصم العرب

ــدد  ــنة  – 15219العـ السـ
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 اخلمسون

ت أسلوب "الرتبية املتحفية" لتدريس الصم: باحثة تطالب الرتبية ابتكر

 بإعادة النظر يف قرار منع الرحالت امليدانية للطالب

 -هــ  18/11/1429األحد  الرياض

الســــنة  – 14755العــــدد

 اخلامسة واألربعون

استنكرت قرار إلغاء الرحالت املدرسية :مؤلفة سعودية تدعو إىل تعليم 

 حفالطالب يف املتا

هـــ 13/12/1429اخلمــيس  احلياة

 16687العدد  -

/ 9األحــد  – 1141العــدد  جامعة امللك سعود  -رسالة اجلامعة املدرسة املنتجة ضرورة تفرضها التطورات االقتصادية والرتبوية

ــ   1434/ 11 ـــ املواف  15ه

 م2013سبتمرب 

 -هــ  1435/ 3/ 18األحد  اجلزيرة ختتتم فعالياتها مبشاركة واسعة مورشة ختصيص جودة التعلي

 15088العدد 

املتحف الوطين ينظم حماضرة تثقيفية حول مفهوم وأهداف الرتبية 

 املتحفية

 هـ1434/ 11/ 9 الشرق

هــ  1434/ 10/  12الثنني  الرياض طبقوا نظام املدرسة املنتجة

ــدد  ــنة  – 16492العـ السـ

 حتقيقات 16ص  -50

 هـ1435/ 1/  2الثالثاء  اجلزيرة باليوم العاملي للعصا البيضاءاإلدارة العامة للرتبية اخلاصة حتتفل 

ناقشت الدكتورة أروى بنت علي أخضر مديرة عام الرتبية اخلاصة 

واليت كانت بعنوان " املدرسة املنتجة  رسالة الدكتوراة  باململكة أطروحة 

 يف التعليم العام باململكة العربية السعودية مقرتح تطبيقي

 م2013أغسطس  16 االلكرتونية صحيفة روافد

 م2013مارس,  1 صحيفة عسري نيوز العاشرة خبميس مشيط لالبتدائيةالدكتورة أروى أخضر يف زيارة 

حفل مركز القياس والتشخيص والتدخل املبكر بعسري ل وي اإلحتياجات 

 اخلاصة

 م 2013فرباير,  27 صحيفة عسري نيوز

اإلدارة العامة للرتبية  –منتديات اإلعالم الرتبوي  مشيط ي خبميساملتوسطة السادسة وفصول الدمج الفكر

 والتعليم مبنطقة عسري

 م2013/ 3/ 16

حبضور الدكتورة هيا العواد والدكتورة أروى أخضر جائزة الشيخ حممد بن 

صاحل للتفوق العلمي واالبداع يف الرتبية اخلاصة )اليوم العاملي للعصا 

 البيضاء(

 هـ1435/  1/  3األربعاء  رتونيةصحيفة روافد االلك

 هـ1435/ 4/ 6اخلميس  صحيفة سب  االلكرتونية 4"فيلم أستطيع أن أنافس" يبهر زوار منتدى ومعرض تعليم 

أكرب دليل على اهتمام الدولة بفئة « أستطيع أن أنافس»ختصيص مسمى 

 ي االحتياجات اخلاصةذو

هـ 1435/ 4/ 15األحد  الرياض

 –م 2014/ 2/ 15املواف  

 51السنة  – 16672العدد 

 حمليات 10ص 

مركزًا خاصًا باململكة, ولعسري نصيب منها وهي األكثر حاجة  15إنشاء 

د. أروى يف حوار خاص تكشف الكثري عن معاهد الرتبية / إلنعدام الكوادر

 سرياخلاصة, والتوحد بع

 م2014مايو,  31 صحيفة عسري نيوز

http://twaasul.com/portal/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84/
http://twaasul.com/portal/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5-%d9%85%d8%b3%d9%85%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%86-%d8%a3%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3-%d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84/
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ذو احلجة  18االحد  صحيفة االقتصادية مقرتح بتطبي  املدرسة املنتجة يف تعليم ذوي االعاقة

 هـ1435

مطالبات بتوسيع دائرة  100ثلث مدارس السعودية ال يتجاوز عدد طالبها 

 التعليم الشامل للرتبية اخلاصة

 29 - 1436حمرم  04 صحيفة مكة

 2014بر أكتو

 م2014يناير  23اخلميس  صحيفة الرياض مجعية االطفال تناقش حتسني التعليم ل وي االعاقة

 هـ1436/ 2/ 8االحد  رسالة اجلامعة التعليم العام يطب  فلسفة املدرسة املنتجة

هـ 1436/ 2/ 11االربعاء  النغيمشخالد  –إخبارية بقعاء  ندوة بعنوان تطبي  فلسفة املدرسة املنتجة يف التعليم العام يف اململكة

 م2014/ 12/ 3املواف  

 هـ1436/ 2/ 18األربعاء  صحيفة روافد ”ممارس الرتبية اخلاصة“معلمة على  30تدريب 

قدموا شكرهم خلادم احلرمني الشريفني على القرارات السامية أصداء 

 تربوية تعكس إجيابية ضم وزارتي التعليم العالي والتعليم العام

 هـ1436رجب  5اجلمعة  فة الرياضصحي

 م.2015ابريل  1 صحيفة اجلزيرة أكادمييون يطالبون بإنشاء متحف وطين شامل يف اجلامعات السعودية 

برعاية حمافظ األحساء اللغنيم يفتتح ملتقى التوجهات احلديثة يف الرتبية 

 اخلاصة

 م2015ابريل  24اجلمعة  صحيفة االحساء االن

“ معرض امللتقى والتوجهات احلديثةتتأل  يف ” مها  

 

 2015مايو  6 صحيفة االحساء أون الين

( بتاريخ 1343العدد رقم ) صحيفة الشرق املنظمة الشطرجنية

(8/8/2015) 

( صفحة 1333العدد رقم ) صحيفة الشرق املوظف اجلوكر

-07-29( بتاريخ )10)

2015) 

غد  صم بالرياضاال بأسبوعوكيلة وزارة التعليم ترعى حفل االحتفاء 

 االربعاء

 

 2016ابريل  18 مشل السهلي - االلكرتونية غايةصحيفة 

 م2016ابريل  20 عبداهلل الشمري - االلكرتونية غايةصحيفة  العواد تدشن فعاليات أسبوع األصم العربي بتعليم الرياض

حتت شعار "فلنجعل القلم والكتاب صديقني لألصم معرض مصاحب 

 41 حفل أسبوع األصم العربي ومشاركات فعالة يف

 م2016إبريل  21 وسيلة احلليب –صحيفة الرياض 

 م2016ابريل  20 منرية آل سليمان -صحيفة عني االلكرتونية  بوزارة التعليم العواد تدشن فعاليات أسبوع األصم العربي

وكيلة وزارة التعليم ترعى حفل االحتفاء بأسبوع األصم مبشاركة الطالبات 

 ألربعاء القادمالصم ا

 هـ1437/ 7/ 11 موقع االدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

هـ 1437/ 8/ 8االحد  صحيفة صدى 41مكتب االشراف النسائي بالرياض يفعل أسبوع األصم 

 2016مايو  5املواف  

هـ 1437/ 8/ 8االحد  مناءإصحيفة  41مكتب االشراف النسائي بالرياض يفعل أسبوع األصم 

 2016مايو  5ف  املوا

باحثون: املتاحف السعودية غري مهيأة الستقبال ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

ربيع االول  5االثنني  صحيفة مكة

 هـ1438
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 م2016ديسمرب  5

 خمتصون يطالبون بتهيئة املتاحف ل وي االحتياجات اخلاصة

 

ربيع االول  5االثنني  صحيفة اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين

 هـ1438

 م2016ديسمرب  5

 أدبي الرياض حيتفل باليوم العاملي للغة العربية

 

ربيع االول  15االثنني  صحيفة فيفاء أون الين االلكرتونية

 هـ1438

 م2016ديسمرب  14

 م2017/ 22/2 منال اجلعيد –صحيفة الوطن اون الين  أربع جماالت فقط لعمل املرأة الصماء

 هـ1438/ 5/ 25االربعاء  

رشد يف تكييف املناهج ل وي اإلعاقةامل  
 هـ1438/ 6/ 27األحد  راشد السكران  –صحيفة الرياض 

 م2017مارس  26املواف  

 الدارة العامه للرتبية تقيم اللقاء الوزاري الثالثا

 

 هـ1438/ 7/ 20 االثنني إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء 

 م2017 ابريل 17املواف  

يع" التعليم " تعقد لقاء العوق السم -للصم  42ي تزامنا مع االسبوع العرب  

 هـ1438/ 7/ 20 االثنني موقع وزارة التعليم -أخبار وزارة التعليم

 م2017 ابريل 17املواف  

التعليم تعقد لقاء العوق السمعي#للصم..  42تزامنا مع األسبوع العربي   هـ1438/ 7/ 21 الثالثاء قضايا-صحيفة قضايا االلكرتونية  

 م2017 ابريل 18واف  امل

بصريةالرتبية اخلاصة تنف  ورشة اسرتاتيجيات تعليم ذوي االعاقة ال  هـ1438/ 7/ 21 الثالثاء إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء االلكرتونية 

 م2017 ابريل 18املواف  

 تعقد لقاء العوق السمعي« التعليم" للصم 42تزامنًا مع األسبوع العربي 

 

 هـ1438/ 7/ 22 االربعاء غدير الطيار –صحيفة اجلزيرة 

 م2017 ابريل 19املواف  

التعليم نسعى جلعل الطالب ذوي االعاقة فئة منتجة تسهم يف تنمية 

 اجملتمع

 هـ1438/ 7/ 22 االربعاء عبد السالم الثمريي –صحيفة االقتصادية 

 م2017 ابريل 19املواف  

اقةاإلع ذوي لتعامل معفن ا“د. أروى أخضر ُتنّف  الربنامج التدرييب   هـ1438/ 7/ 24 اجلمعة إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء االلكرتونية 

 م2017 ابريل 21املواف  

 اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية تفعل أسبوع األصم العربي

 

 هـ1438/ 8/ 15اخلميس  إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء االلكرتونية

  2017/ 5/ 11املواف 

هـ 1438/ 9/ 15السبت  إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء االلكرتونية ومعلمة الظل من الروضات واملدارس غياب معلم

 2017/ 6/ 10املواف 

 تكافؤ الفرص إلصالح املنظمات
هـ  1438/  10/ 5 اجلمعة صحيفة املواطن

 2017يونيو  29 املواف 

 أين املراكز الصيفية عن األشخاص ذوي االعاقة ؟

 

 هـ1438/ 10/ 15األحد  إبراهيم اهلويشل–اء االلكرتونيةصحيفة إمن

 م2017/ جوالي 9املواف  
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 1439/ 1/  26-24 إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء االلكرتونية بالشارقة تكييف املناهج يف املؤمتر الدولي للرتبية اخلاصةخرب مشاركة يف 

/ 10/ 16 -14املواف  

2017 

 خرب مشاركة 

عية خضر تشارك بورقة عمل يف منتدى الشراكة اجملتمالدكتورة أروى أ 

مياخلامس يف جمال البحث العل  

 1439حمرم  30  اجلمعة إبراهيم اهلويشل – االلكرتونية صحيفة التعليم

 م 2017أكتوبر  20 هـ

قتصادية ورقة عمل عن البيئة التعليمية االستثمارية يف ظل التحديات اال

 جبامعة اإلمام بالرياض

 1439حمرم  30اجلمعة ,  صاحلة عسريي -عسري نيوزصحيفة 

 م 2017أكتوبر  20 , هـ

ـ ه1439/ 2/ 21اجلمعة  صاحلة عسريي -صحيفة عسري نيوز الدكتوره أروى أخضر تستعرض خدمات التعليم لزارعات القوقعة

 م2017/ 11/ 10املواف  

 لقاء يستهدف مشرفات ومعلمات العوق السمعي والتعليم العام

ربيع األول  2االثنني   راشد السكران– ة الرياضصحيف

نوفمرب  20 -هـ 1439

 برج العقرب 29 -م 2017

 اإلدارة العامة للرتبية اخلاصه تقيم لقاء حواري مع اسر الصم

 

 2018/ 3/ 17 إبراهيم اهلويشل–صحيفة إمناء االلكرتونية

 1439/ 4/ 29السبت 

 2018/ 3/ 20 منال اجلعيد –صحيفة الوطن أون الين  ةمعوقات تواجه تأهيل وتشغيل ذوي اإلعاق 10

هـ 1439رمضان  12االحد  سهام األكليب –صحيفة أضواء الوطن عسري  كل ما خيرج عن التوسط واالعتدال يف التسوق تب ير –حوار بعد االفطار 

 2018/ 5/ 27املواف  

 !تلفةوالقانون يف مناهج الثانوية العامة.. اآلراء خمتدريس الفلسفة 
 1440/ 4/ 11الثالثاء  راشد السكران  –صحيفة الرياض 

 2018ديسمرب  18املواف  

شاركت يف  لدكتورة أروى علي أخضر مديرة إدارة العوق السمعي والبصريا

يف ساعة كتاب ملناقشة كتاب السفري  2019املعرض الدولي للكتاب 

 (االعالمي الصحفي تركي الدخيل )إمنا حنن جوقة العميان

 صحيفة النيوز اليوم

http://cutt.us/EYQ5R 

 2019ابريل  5

  صحيفة التعليم اإللكرتونية  (اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة )بنات( تنظم اللقاء اإلشرايف )األول

http://www.m3llm.net/269609/ 

5 /4 /2019 

 ةصحيفة أخبار اإللكرتوني رك بندوة النادي األدبي بالرياضالدكتورة أروى اخضر تشا

http://cutt.us/ivYNZ 

7 /4 /2019 

 2019/ 4/ 12 صحيفة الرأي االلكرتونية يف أسبوع األصم 2الدكتورة أروى أخضر تشارك مببادرة مسعين 

http://www.m3llm.net/269609/
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 http://cutt.us/ba0zY  1440/ 8/  7اجلمعة 

 صحيفة نيوز اليوم لقاء ملبادرة سعي االدارة العامة للرتبية اخلاصة تعقد

http://cutt.us/A3ThS 

 

  2019ابريل / 

 منصات تعليمية الكرتونية:

اليوم  املنصة التعليمية االلكرتونية املوضوع

 والتاريخ

تاريخ نشر  اخلرب يف الصحيفة

 اخلرب

تكييف مناهج التعليم العام 

االعاقة وف   للطالب ذوي

 منظومة التعليم الشامل

شركة تطوير  -عني إمناء االلكرتونية

 التعليمية
/ 8/ 4األحد 

1438 

  

شركة تطوير  -عني إمناء االلكرتونية املنهج اخلفي

 التعليمية
/ 2/ 9األحد 

1439 

  

شركة تطوير  -عني إمناء االلكرتونية التفكري البصري

 التعليمية

/ 7االثنني 

10  /1440  

 صحيفة الوطن

https://alwatanalan.com/?p=28874 

 19السبت 

شوال 

هـ 1440

/ 22املواف  

6 /2019 

 

 

 لقاءات إذاعية : 

 تارخيه مقر االذاعة مقدم الربنامج مسمى الربنامج

 إذاعة الرياض  هانية اخلالدي األسرة واجملتمع

اسب اآللي نادي احل

 للمكفوفني عن التطوع

 هـ8/3/1428الثالثاء 

 هـ4/4/1428السبت  إذاعة الرياض  سليمان الشهري األمل واحلياة

اخلميس  إذاعة جدة ليلى حممد مملكة اإلنسانية

 هـ11/1/1430

عن اليوم العاملي لإلعاقة والرتبية اخلاصة وخدمات وزارة الرتبية 

 والتعليم املقدمة هلم

اإلعالم الرتبوي بوزارة  ثقفيمها ال

إذاعة -الرتبية والتعليم 

 الرياض

األربعاء 

 هـ30/12/1433

عن م كرة التفاهم بني وزارة الرتبة والتعليم ومجعية اضطراب فرط 

 احلركة وتشتت االنتباه )أفتا(

اإلعالم الرتبوي بوزارة  لولوة الصويان

إذاعة -الرتبية والتعليم 

يوم األربعاء 

 هـ8/5/1434

http://cutt.us/A3ThS
https://alwatanalan.com/?p=28874
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 تارخيه مقر االذاعة مقدم الربنامج مسمى الربنامج

 الرياض

 برنامج )هدى وهن(

 عن تطبي  املدرسة املنتجة يف مدارس التعليم العام باململكة

/  10/  26االثنني  إذاعة بانوراما هدى ياسني

/  2هـ املواف  1434

 م2013/ 9

 برنامج )بري  امرأة (

 األم 

/ 12/ 27اجلمعة  إذاعة الرياض 

 هـ1434

 12/  29األحد  إذاعة بانوراما علي املراني فعيل الدمج الرتبويعن صعوبات التعلم أرقام وإحصاءات وعن ت

 هـ1434/

عن تفعيل اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة اليوم العاملي للعصا البيضاء يف 

 مبنى الوزارة

نيفني  -لولوة الصويان

 البلخي

اإلعالم الرتبوي بوزارة 

إذاعة -الرتبية والتعليم 

 الرياض

 هـ2/1/1435الثالثاء 

 هـ1435/ 4/ 2األحد  إذاعة الرياض رجاء الشهري م(2014)  4ن املعرض واملنتدى العلمي للتعليم ع

 حرائر النساء

 م(2014)  4عن املعرض واملنتدى العلمي للتعليم 

/ 4/ 6اخلميس  إذاعة الرياض فاطمة العنزي

 هـ1435

 أحلى صباح

 م(2014)  4عن املعرض واملنتدى العلمي للتعليم 

 هـ1435/ 4/ 9األحد  إذاعة الرياض صريخالد امل

/ 12/ 22اخلميس  إذاعة الرياض  برنامج )املرأة والتعليم(

 هـ1435

عن ورقة العمل تطبي  املدرسة املنتجة يف تعليم ذوي االعاقة باملؤمتر 

 الدولي الرابع لالعاقة والتأهيل

/ 12/ 26االثنني  إذاعة الرياض فاطمة العنزي

 هـ1435

للصم ) تعزيز حقوق الصم يف اجملتمع من خالل  40ع العربي عن األسبو

 متابعة االتفاقية الدولية حلقوق الصم ( 

رجب  1االثنني  إذاعة الرياض نورة

 هـ1436

التلفزيون  –إذاعة الرياض  عفاف اجلهين (17عن اليوم العاملي لالعاقة )التنمية املستدامة 

السعودي برنامج أحلى 

 صباح

/ 2 / 29الثالثاء 

 هـ1438

/ 3/ 20االثنني   د.صاحل احلمود عن اللغة العربية وأهميتها ل وي االعاقة

 هـ1438

التلفزيون  –إذاعة الرياض  عفال اجلهين اتيكيت ذوي االعاقة وفن التعامل مع االخرين

 أحلى صباو السعودي برنامج

/ 7/ 26االحد 

 هـ1438

ة نداء االسالم مبكة إذاع معتز حممد األخرم أصحاب القدرات اخلاصة

برنامج أنفاس  –املكرمة 

 الصباح

/ 1/ 19االثنني 

 هـ1439

مايكس  -بودكاست هيل  حممد احلمزة رحلة حياة 

 للبودكاست

 2019ابريل  28

 FMوتانا ر اإلذاعي متكني مها سعود كيفية التعامل مع ذوي االعاقة

مؤسسة االمرية العنود  

هـ املواف  1441/ 2/ 9

9/10 /2019 
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 تارخيه مقر االذاعة مقدم الربنامج مسمى الربنامج

 اخلريية

 برامج ومداخالت تلفزيونية :

 تارخيه القناة مقدم الربنامج موضوع احللقة مسمى الربنامج

تلفزيون اململكة العربية  وفاء بكر يونس مبناسبة أسبوع الصم الثاني والثالثني أبناء يف القلوب

 السعودية القناة األوىل

 هـ1428عام 

تلفزيون اململكة العربية  ةفاطم حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة مكسرات

 السعودية القناة األوىل

 هـ15/1/1429

مبناسبة اللقاء مع سعادة الدكتور ناصر املوسى عن "  أبناء يف القلوب

 معلم يف ال اكرة"

تلفزيون اململكة العربية  وفاء بكر يونس

 السعودية القناة األوىل

 هـ1429عام 

 

جنادرية  – للرتاث والثقافة مبناسبة املهرجان الوطين أبناء يف القلوب

جناح وزارة الرتبية والتعليم / ركن اإلدارة العامة  -23

 للرتبية اخلاصة للبنات

تلفزيون اململكة العربية  وفاء بكر يونس

 السعودية القناة األوىل

 هـ1429عام 

 

together تلفزيون اململكة العربية   للتحدث عن فكرة مسرحة مناهج الصم

 اة الثانيةالسعودية القن

/ 7/  17بتاريخ 

 هـ1429

تلفزيون اململكة العربية  وفاء بكر يونس عن موضوع اتيكيت األشخاص ذوي اإلعاقة أبناء يف القلوب

 السعودية القناة األوىل

 هـ 13/2/1430

ضيف احللقة د. طارق الريس للتحدث عن التعليم  منارات

صاد العالي للصم )جتربة كلية الرتبية الفنية واالقت

 املنزلي(

تلفزيون اململكة العربية  حييى الزهراني

 السعودية القناة األوىل

 هـ1430/ 2عام /

 

ضيوف احللقة د. عبد الرمحن الصائغ ود. سليمان  دوائر

العودة. عنوان احللقة )التطوير اإلداري يف األجهزة 

 احلكومية(

 هـ1430/ 4عام قناة اإلخبارية غنام املرخيي

/ 16األربعاء  قناة الدانة رياض الودعان عن )مشكالت وهموم العوق البصري( يةاخليمة الرمضان

 هـ9/1434

/ 4/  4الثالثاء  قناة اإلخبارية عالء القيسي م(2014) 4عن )املعرض واملنتدى العلمي للتعليم الثقافية

 هـ1435

/ 4/  4الثالثاء  قناة روتانا خليجية  م(2014) 4عن )املعرض واملنتدى العلمي للتعليم سيدتي

 هـ1435

/ 4/ 9األحد  قناة الثقافية  م(2014) 4عن )املعرض واملنتدى العلمي للتعليم 

 هـ1435

تلفزيون اململكة العربية   م(2014عن )معرض الرياض الدولي للكتاب  الثقافية

 السعودية القناة األوىل

 

ململكة العربية تلفزيون ا  عن مؤلفي )تطبي  املدرسة املنتجة يف التعليم ( 

 السعودية القناة األوىل

 هـ1435م/ 2014

)فلنجعل القلم والكتاب  41عن فعاليات أسبوع االصم  الثقافية التلفزيون السعودي

 (لألصمصديقني 

/ 8/ 10الثالثاء  الثقافية التلفزيون السعودي جواهر

 17هـ املواف  1437

 2016مايو 

ديسمرب   3السبت  التلفزيون السعودي  " " لست معاقًا ما دمت أمسو ب اتي بيتنا
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 تارخيه القناة مقدم الربنامج موضوع احللقة مسمى الربنامج

2016 

 اليوم العاملي لالعاقة

التلفزيون السعودي القناة  إميان الرجب االعاقة بيتنا

 األوىل

/ 5/ 3الثالثاء 

 هـ1438

بعنوان "كيفية إيصال معاني  42لقاء أسبوع االصم  حصاد األسبوع

 الكلمات واملفردات للصم وطرق التواصل معهن"

/ 7/ 26االحد  وزارة التعليم  –قناة عني  سريبدر الدو

 هـ1438

املرأة السعودية حتمل لقبًا ذهبيًا ملا حققته من اجنازات  حياتنا

 عظيمة ومميزة يف كافة اجملاالت

/ 2/ 17االثنني  التلفزيون السعودي إميان الرجب

 هـ1439

 -التلفزيون السعودي   ثقافة التعامل مع الصم التلفزيون السعودي

 صباح السعودية 

 2018هـ/ 1439

 2018هـ/ 1439 قناة عني   لقاء يف دورة تدريب املدربني بوزارة التعليم قناة عني 

على  – 2018لقاء يف معرض الرياض الدولي للكتاب  السعودية  24قناة 

 منصة التوقيع

/ 7/ 2االثنني  السعودية  24قناة  

 هـ1439

/ يف  2018 معرض الرياض الدولي للكتاب لقاء يف القناة الثقافية السعودية

 استديو املعرض

/ 7/ 3الثالثاء  القناة الثقافية السعودية 

 هـ1439

/ 12/ 18الثالثاء  قناة عني  لقاء يف اليوم العاملي للغة العربية بوزارة التعليم قناة عني

2018 

احللقة  – بودكاست هيل

 الثامنة

 1440/ 2019 بودكاست هيل –ايكس م حممد احلمزة  لقاء عن )رحلة حياة(

 

 

 

 استبانات مت حتكيمها

 :ماجستري ودكتوراه يفعلمية ( رسالة 300)ما يزيد عن حتكيم 

  الرتبية اخلاصة 

  املناهج وطرق التدريس 

  اإلدارة الرتبوية 

 .الوسائل وتقنيات التعليم 

 التوجيه واالرشاد النفسي 

 مداخالت لاتفية ضمن مقررات جامعية:

 التخصص تارخيهاليوم و دكتورة املادة املقرر  اجلامعة

 الرتبية اخلاصة هـ1436/ 5/ 11االثنني  ختام القحطانيد. االدارة يف الرتبية اخلاصة امللك سعود

 هـ1440/ 1/ 27االحد  د. عبري جفال توجهات وقضايا حديثة يف الرتبية اخلاصة جامعة جدة 

 1440/ 2/ 5االحد 

 الرتبية اخلاصة
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 ت لاتفية إلدارات تعليم أو مشاركات مدارس:مداخال

 تارخيهاليوم و مدير التعليم / مدير املدرسة املوضوع إدارة التعليم / املدرسة

ورشة عمل )التدخل املبكر ودور  اجملمعة

 اجملتمع يف احلد من االعاقة(

 د. عبد العزيز النصار 

 مدير التعليم

 هـ1434/ 6/ 5االثنني 

 م2016 فاطمة حكمي )مشرفة العوق السمعي( 41وع االصم مبناسبة أسب جازان

( 42) العربي تفعيل أسبوع االصم الرياض

 مبدارس العال العربية

 طالبات املرحلة الثانوية 

 أنفال السوحيب وزميالتها

 هـ1437/ 7/ 21الثالثاء 

 م2017

 الرياضادارة الرتبية اخلاصة مكتب وسط ب (42تفعيل أسبوع االصم العربي ) الرياض

معلمة العوق السمعي االستاذة شريفة الغامدي 

 واالستاذة مها البخيت

 هـ1437/ 7/ 21الثالثاء 

 م2017

ادارة الرتبية اخلاصة تعليم جنران االستاذة  (44تفعيل أسبوع االصم العربي ) جنران

 آمال باحلارث

 2019ابريل  11اخلميس 

 : سنابات توعوية

 ساباحل تارخيه عرب حساب املوضوع

 هـ1438/ 2/ 10اخلميس  سناب الرتبية اخلاصة محاية الطفل من العنف

 
 هـ1438/ 2/ 22الثالثاء  سناب صعوباتي سر جناحي التدخل املبكر وحرية املسارات

 
سناب نادي الرتبية اخلاصة جبامعة امللك  ملساراتالتدخل املبكر وحرية ا

 سعود

 هـ1438/ 7/ 18السبت 

 
 كيف نستثمر رمضان مع أطفالنا 

 من ذوي االعاقة؟

 هـ1438/ 9/ 10االثنني  سناب صعوباتي سر جناحي

 
 هـ1438/ 14/9اجلمعة  فري  لويس برايل شخصيات كفيفات ناجحات

 
 –قة السمعية التوعية عن االعا

 مبناسبة اليوم العاملي لالعاقة

 هـ1439/ 3/ 21السبت  إدارة الرتبية اخلاصة مبحافظة الدوادمي

 
املنهج اخلفي وتأثريه على الطالب 

 ذوي االعاقة

 هـ1439/ 5/ 8اخلميس  روح االنسانية

 
متكني األشخاص ذوي االعاقة من 

 اكتساب 

 ألم عشر مهارات الوظيفية

 1439/ 8/ 24 اخلميس سعي
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 ساباحل تارخيه عرب حساب املوضوع

التدخل املبكر لذوي االضطرابات 

 النمائية

 

  هـ1440/ 6/ 4السبت  نادي أطفالنا جبامعة امللك سعود

   فري  بصمة الصم أمنوذجًا

 حوارات يف جمالت 

  المجلة العنوان

الدكتورة أروى بنت علي عبد هللا 

أخضر: التربية الخاصة في 

 السعودية نموذج رائد يُفتخر به

  يستععر مسوولية األخااص ذوي اعإعاةة لال م  شع  بينمم وعايعممال

 

 حوار في مجلة الجوهرة

https://cutt.us/m1BQk 

 

20  /7 /2019 

 

 

 

 

https://cutt.us/m1BQk

