
1 

 

 

   العيرة الزاجُت 

فت الضبيري   د. ؼٍش

 قعم التربيت الخاصت – أظخار مشاسك

 : 
ً
 الـبـُـاهـاث الـؽـخـصـُـتأوال

 

 الاظم
 ٌ  العائلت الثالث الثاوي ألاو

فت  الضبيري  ظلُمان عبذ هللا ؼٍش

الاظم باللغت 

ت  ؤلاهجليًز

Family Name Middle Name First Name 

Alzubairi Abdullah Sharefa 

 أهثى          رهش  الىىع ظعىدًت الجيعُت

 0504458692 حىاٌ saalzubaery@pnu.edu.sa فاهغ 82-  22138 هاجف العىىان الحالي

ذ الالىترووي   saalzubaery@pnu.edu.sa /                      dr.sharefa@gmail.com البًر

ذي  العىىان البًر
ص. 

 ب.
اض اإلاذًىت 32052  الٍش

الشمض 

ذي  البًر
11428 

اللغاث التي  

 ججُذها
ت -العشبُت   الاهجليًز

مذي 

 ؤلاجلان
ت مخىظط   –العشبُت ممخاص   الاهجليًز

غ  خ بذاًت الخذَس جاٍس

 الجامعي
1420/1421 

 

 

 : الـب
ً
 ـُـاهـاث الـعـلـمـُـتزـاهـُـا

 عىىان الشظالت مصذسها معمى الذسحت الذسحـت

 الذهخىساه

فلعفت الدهخىساة 

 جخصصالتربُت في 

  علم الىفغ 

حامعت ألاميرة 

هىسة بيذ عبذ 

 الشخمً

)فاعلُت بشهامج الاكخصاد الشمضي في عالج اططشاب كصىس 

الاهدباه اإلاصحىب بيؽاط خشوي صائذ لذي اإلاعىكاث ظمعُا 

 معاهذ ألامل(ب

 اإلااحعخير
ماحعخير آلاداب 

 في علم الىفغ 

حامعت اإلالً 

 ظعىد

بي للذساما الابذاعُت في جىمُت اللذساث  )فعالُت بشهامج جذٍس

 الابذاعُت لذي عُىت مً الطالباث اإلاعىكاث ظمعُا(.

 البيالىسٍىط
تربُت البيالىسٍىط 

 خاصتال

حامعت اإلالً 

 ظعىد
------------------------ 
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ت  : الخبراث واإلاىاصب العلمُت وؤلاداٍس
ً
 زـالـثـا

 الىظُفت
 الفترة الضمىُت

 ئلى مً

 ختى جاسيخه هـ  1438/ 22/1 وهُلت ولُت التربُت للذساظاث العلُا والبدث العلمي

 هـ 1434/ 1/12 هـ 1432/  28/11 وهُلت ولُت التربُت للؽإون الخعلُمُت

 هـ 1434/ 1/12 هـ 1432/  28/11 أمُىت ظش مجلغ ولُت التربُت 

 هـ 1432/  28/11 20/6/1431 سئِعت كعم التربُت الخاصت

 هـ 1430/ 28/12 هـ 1430/ 28/3 مذًشة ئداسة الخىحُه وؤلاسؼاد بعمادة ؼإون الطالباث

اض ألاطفاٌ ت لٍش  هـ 1430/ 28/3 هـ 6/10/1429 اإلاؽشفت على العىت الخدظيًر

 1/8/1434 16/12/1433 ىوالت الجامعت للؽإون الخعلُمُتاإلاؽشفت على وخذة الجذاٌو ب

مذسب معخمذ مً اوادًمُت لىذن لألبدار والخىمُت الاوعاهُت 
London academy of human research & development 

5 /2 /2012( - 

 - 2014 للجىدةمشاحع داخلي مذسب و 

 - 2015ماسط  حىاس الخعلُمي مماسط معخمذ في ال

 هـ13/5/1437  1436/ 18/6 مشهض الخميز للخعلُم والخعلم  -خميز  والجىدة  ظفيرة  ال

 

 - هـ1/5/1437 بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً مؽاسنأظخار 

 هـ1/5/1437 1430/ 23/2 أظخار معاعذ بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً

 1430/ 23/2 /1423 3/ 27 مداطش بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً

 1423/  3/ 27 20/12/1422 معُذ بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً

 هـ 1422/1423 - ولُاث البىاث الاكعام ألادبُت –الخذَسغ بىظام العاعاث 

كعم التربُت الخاصت حامعت اإلالً  –الخذَسغ بىظام العاعاث 

 ظعىد
1420/1421 1421/1422 

 

عً الجامعي طشق الخعلم التي حعخخذمها في  جذَس

 اإلاداطشة / اإلاىاكؽت  الخعلم باإلاماسظت الحىاس الخعلُمي

 الخعلم الخعاووي  لعب الذوس  الخعلم اليؽط

 دساظت الحالت خل اإلاؽىالث  الخعلم الزاحي 

 الخلىُاث التي حعخخذمها

يذ ت والعمعُت ال الىظائط عشوض بىسبٍى  اإلاؽاهذاث اإلاُذاهُت بصٍش

 اإلاىاكع اإلاخخصصت
ذ الطالباث مع لخىاصلا  ؤلالىترووي بالبًر

 حخماييالا  الخىاصل وؼبياث
 البالهبىسد
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 : العضىياث العلميت واملهىيت
ً
 سابـعـا

ت  الجهت معمى العظٍى

 حامعت اإلالً ظعىد الجمعُت العلمُت الععىدًت للتربُت الخاصت .1

 حامعت طُبت الجمعُت  العلمُت الععىدًت لللُاط .2

 لبت روي الاخخُاحاث الخاصت لجىت مخابعت ؼإون الط .3

 في مإظعاث الخعلُم العالي بمجلغ الخعاون الخلُجي.
 مجلغ الخعاون الخلُجي

 وصاسة التربُت والخعلُم عظى اللجىت الخىحيهُت للتربُت الخاصت .4

: عظىٍت اللجان
ً
 خامعا

خ اظم اللجىت  الخاٍس
هىع 

ت  العظٍى
 معخمشة الجهت

  ولُت التربُت  عظى 1438/ 14/6 ُت عظى  مجلغ مشهض البدىر بيلُت الترب

  كعم التربُت الخاصت عظى 1/5/1435 عظى لجىت البرهامج بلعم التربُت الخاصت

  كعم التربُت الخاصت سئِعت 1435/ 26/11 لجىت اإلاعادالث بلعم التربُت الخاصت

  كعم التربُت الخاصت سئِعت  29/3/1435 لجىت اإلالابالث الشخصُت 

مت لؽإون اإلاخعاوهين مً عظى اللجىت الذائ

 خاسج الجامعت
 عظى 1434/ 20/8

ووالت الجامعت 

 للؽإون الخعلُمُت 
 

  وصاسة التربُت والخعلُم عظى هـ27/12/1433 اللجىت الخىحيهُت للتربُت الخاصت

اللجىت ؤلاؼشاكُت الذائمت لبرامج الذساظاث 

 العلُا بيلُت التربُت
 عظى 13/11/1433

ووالت الجامعت 

 ساظاث العلُا للذ
 

  ولُت التربُت أمُىت ظش   1432/  28/11 مجلغ ولُت التربُت 

  ولُت التربُت سئِعت  1432/  28/11 لجىت الاخخباساث بيلُت التربُت

  كعم التربُت الخاصت عظى 1432/  28/11 مجلغ كعم التربُت الخاصت

  كعم التربُت الخاصت سئِعت 1431/ 22/12 لجىت اإلاعادالث بلعم التربُت الخاصت

  ولُت التربُت عظى 1431/  22/12 لجىت اإلاعادالث بيلُت التربُت

  كعم التربُت الخاصت عظى 20/6/1431 مجلغ ولُت التربُت 

  كعم التربُت الخاصت سئِعت 20/6/1431 مجلغ كعم التربُت الخاصت

  تربُت الخاصتكعم ال سئِعت  20/6/1431 لجىت اإلالابالث الشخصُت 

  كعم التربُت الخاصت سئِعت 20/6/1431 لجىت الاخخباساث بلعم التربُت الخاصت

  كعم التربُت الخاصت عظى 1432/  28/11 لجىت الاسؼاد الاوادًمي

  كعم التربُت الخاصت سئِعت 20/6/1431 الاسؼاد الاوادًمي

  التربُت الخاصتكعم  عظى 1430/ 23/2 مجلغ كعم التربُت وعلم الىفغ

  كعم التربُت الخاصت عظى 20/12/1422 لجىت ظير الاخخباساث
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 ظادظا: الجىائض العلمُت ، واإلاىذ البدثُت ، وؼهاداث الخلذًش

شهاداث 

 الخقذًش
 اإلاىاظبت

خ الحصٌى  جاٍس

 عليها
 مصذسها

 هـ18/5/1435 اهتهاء حؽىُل اللجىت الخىحيهُت للتربُت الخاصت خطاب  ؼىش
وصٍش التربُت والخعلُم لؽإون هائب 

 البىاث

فت الضبيري  ؼىش  خطاب  وهُلت الجامعت للؽإون الخعلُمُت 17/8/1434 ؼىش للذهخىسة ؼٍش

 ؼىش  خطاب
اهتهاء جيلُف ووالت الؽإون الخعلُمُت بيلُت 

 التربُت
 عمُذة ولُت التربُت هـ 1/12/1434

 ؼهادة  ؼىش
خجذاث في اإلاؽاسهت في اللجىت العلمُت لىذوة اإلاع

 جأهُل وحعلُم روي الاعاكت
 حمعُت الاطفاٌ اإلاعىفين 29-30/1/2014

 ؼهادة  ؼىش

جدىُم الاعماٌ اإلالذمت إلاؽاسهت الجامعت في الللاء 

الخدظيري للمإجمش العلمي الثالث لطالب 

 وطالباث الخعلُم العالي باإلاملىت

 عمادة ؼإون الطالباث هـ 1433

 سئِعت كعم التربُت الخاصت هـ8/1/1433 اث الُىم العاإلاي لزوي الاعاكتاإلاؽاسهت في فعالُ ؼهادة  ؼىش

 1434 جدىُم ابدار ؼهادة  ؼىش
للمإجمش العلمي الثالث لطالب 

 وطالباث الخعلُم العالي 

 عمُذة ولُت التربُت هـ1431/1432 ظير الاخخباساث بيلُت التربُتهجاح  ؼهادة  ؼىش

 الادبُت–عمُذة ولُت التربُت  24/3/1429 الخعاون مع الؽبياث ؼهادة  ؼىش

 هـ1423/1424 الجهذ اإلاؽىىس والاخالص في العمل باليلُت ؼهادة  ؼىش
عمُذة ولُت التربُت العذاد 

 اإلاعلماث للمشخلت الابخذائُت

 ؼهادة  ؼىش
اإلاؽاسهت في فعالُاث هذوة الاججاهاث اإلاعاصشة في 

 الخعلُم والخأهُل اإلانهي للمعىكين ظمعُا
 الاماهت العامت للتربُت الخاصت 1-3/2/2000

اساث العلمُت واإلاداطشاث العامت وخذمت اإلاجخمع  : الٍض
ً
 ظابعا

خها اإلاؽاسهت  الجهت اإلاعخفُذة هىع اإلاؽاسهت اإلايان جاٍس

غ: مذخل لخدعين العملُت  ع الخذَس جىَى

 الخعلُُمُت للصم وطعاف العمع
19-

مىخب ؤلاؼشاف  هـ20/1/1437

اض  وظط الٍش
بُتدوس   ة جذٍس

معلماث واخصائُاث 

التربُت الخاصت بىصاسة 

 5/1/1437 جذعُم العلىن الاًجابي على معخىي  الخعلُم

 هـ 24/7/1436 خللت هلاػ دمج جالمُز الخىخذ 
حامعت ألاميرة هىسة 

 بيذ عبذالشخمً 

ئداسة خللت 

 الىلاػ

 حمعُت أظش الخىخذ

 كعم التربُت الخاصت 

 1436/ 7/ 19  "مجخمع الصموسكت عمل "
مشهض اإلالً 

خي ضالخاٍس  عبذالعٍض
 الاجداد الععىدي للصم وسكت عمل

 17/3/1436 (مع الصم خىاصل ال)
 اإلالصىسة 

اض  الٍش
 مداطشة

مشهض الاجصاٌ الىطجي 

 لخذماث الصم

 هـ1424 )اسؼاد أظش روي الاخخُاحاث الخاصت(
مشاهض الشعاًت 

ت  النهاٍس
 وصاسة الؽإون الاحخماعُت مداطشة

 وصاسة التربُت والخعلُم . مداطشة ئعاكت في بالدي  ال هـ1425 ( خاحاث روي الاخخُاحاث الخاصت) 
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بُت التي جم جلذًمها مً كبل معذة العيرة الزاجُت :  البرامج الخذٍس

خ الذوساث التي جم جلذًمها م  الفئت اإلاعتهذفت الخاٍس

غ اإلاخماًض  .1  أعظاء الهُئت الخعلُمُت 1438/ 1/6 الخذَس

غ ملشساث خللت الىلاػ   .2  أعظاء الهُئت الخعلُمُت  1438/ 30/3 اظتراجُجُت جذَس

ش اإلالشس والخبرة اإلاُذاهُت   .3  أعظاء الهُئت الخعلُمُت  27/3/1438 جلٍش

 طالباث   21/3/1438 مهاساث الاظخماع الفعاٌ   .4

شها  .5  ُمُتأعظاء الهُئت الخعل 27/6/1437-26 جىصُف البرهامج واإلالشساث وجلاٍس

 أعظاء الهُئت الخعلُمُت 20/6/1437-19 جصمُم خاسطت اإلاىهج  .6

7.  
غ: مذخل لخدعين العملُت الخعلُُمُت للصم  جىىَع الخذَس

 وطعاف العمع
19-

 هـ20/1/1437

معلماث العىق العمعي بىصاسة 

 الخعلُم 

ت ه 15/1/1437 الخفىير الابذايي   .8  أعظاء الهُئت الاداٍس

 5/1/1437 على معخىي اإلاذسظت جذعُم العلىن الاًجابي   .9
معلماث واخصائُاث التربُت 

 الخاصت بىصاسة الخعلُم

ت هـ 1/1/1437 الابذاع الاداسي   .10  أعظاء الهُئت الاداٍس

ت هـ 1436/  7/ 4 ؤلابذاع ؤلاداسي   .11  أعظاء الهُئت الاداٍس

غ والخلُُم  .12  عظاء الهُئت الخعلُمُتأ 15/4/1436-14 هىاجج الخعلم وخاسطت اإلاىهج واظتراجُجُاث الخذَس

ت ه14 36/    1/ 23 الخفىير الابذايي  .13  الهُئت الخعلُمُت والاداٍس

 طالباث  1435/  12/  20 صُاغت الاهذاف الخعلُمُت  .14

باث الىطم  .15  طالباث هـ 1436/  1/ 20 جذٍس

 طالباث هـ 1436/  1/  24 هلل الخبر الس يء ومجمىعاث الذعم  .16

 طالباث هـ1/12/1435 صعىباث الخعلم الحلُبت الخىظُمُت إلاعلمت  .17

 طالباث هـ 1436/  2:/ 19 الىفاًاث اإلاهىُت لخخصصاث التربُت الخاصت :  .18

 طالباث 20/11/1435 العماث الشخصُت إلاعلمت اإلاىهبت والخفىق   .19

 طالباث 9/3/1436 جصمُم البرامج الازشائُت  .20

 طالباث هـ 1435/ 7/ 1 الخفىير الاًجابي والعاداث العؽش للشخصُت الىاجحت  .21

 طالباث هـ 1435/  7/  15 جىمُت الاختراع  .22

 طالباث 26/6/1435 ئداسة الىكذ  .23

 ظىىاث 9-5أطفاٌ  هـ 6/7/1435 ماما أها مبذع   .24

 ظىىاث 9-5أطفاٌ  هـ 21/6/1435 ماما أها مبذع  .25

شها  .26  ُمُتأعظاء الهُئت الخعل 27/2/1435-26 الخخطُط للبرامج وصُاغت  جىصُفاتها وجلاٍس
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 طالباث هـ 1435/ 23/2 الىظُفُت العيرة الزاجُت والاظخعذاد للملابلت  ئعذاد  .27

ت هـ1435/ 12/2 ؤلابذاييكذساث الخفىير   .28  الهُئت الخعلُمُت وؤلاداٍس

 طالباث هـ 1/1/1435 فً ؤلاللاء  .29

تالهُئت الخعلُمُت وؤلادا هـ22/3/1434 بىاء الجذاٌو الذساظُت بجامعت ألاميرة هىسة   .30  ٍس

عت  .31  طالباث هـ 28/1/1434 مهاساث اللشاءة العَش

 أعظاء الهُئت الخعلُمُت هـ17/4/1432 جطىٍش مهاساث اإلاشؼذة ألاوادًمُت  .32

 أعظاء الهُئت الخعلُمُت هـ3/4/1432 جطبُلاث في ؤلاسؼاد ألاوادًمي  .33

غ   : خبراث الخذَس
ً
  زامىا

عها  اإلايان الجهت اإلاعخىي  اإلالشساث التي جم جذَس

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط خللت هلاػ في الخذخل اإلابىش

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط خللت هلاػ في حعذد العىق 

 مًج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخ كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط خللت هلاػ في اإلاىهبت والخفىق 

خللت هلاػ في الاططشاباث العلىهُت 

 والخىخذ
 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط خللت هلاػ في صعىباث الخعلم

 تحامعت اإلاجمع كعم التربُت الخاصت دبلىم خللت هلاػ في صعىباث الخعلم

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط اططشاباث الخىاصل

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط اإلاذخل ئلى اإلاىهبت والخفىق 

اإلاذخل ئلى الاططشاباث العلىهُت 

 والاهفعالُت
 يذ عبذ الشخمًج ألاميرة هىسة ب كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط 1مؽاهذاث 

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط 2مؽاهذاث 

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط ئداسة وجىظُم مإظعاث التربُت الخاصت

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً ولُاث البىاث بيالىسٍىط في التربُت الخاصتملذمت 

 ج اإلالً ظعىد كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط اإلاذخل ئلى الاعاكت العمعُت

 ج اإلالً ظعىد كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط الىمى اللغىي لذي اإلاعىكين ظمعُا

 ج اإلالً ظعىد تربُت الخاصتكعم ال بيالىسٍىط اططشاباث الىطم والىالم

ب اإلاُذاوي  ج اإلالً ظعىد كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط الخذٍس

 ج اإلالً ظعىد كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط الخىاصل الؽفهي

 ج اإلالً ظعىد كعم التربُت الخاصت بيالىسٍىط الخىاصل الُذوي والىلي

 بيالىسٍىط جصاٌبذائل وظائل الا
ولُت  العلىم الطبُت 

 الخطبُلُت
 ج اإلالً ظعىد

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً ولُاث البىاث بيالىسٍىط علم الىفغ التربىي 
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 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً ولُاث البىاث بيالىسٍىط الصحت الىفعُت

 الشخمًج ألاميرة هىسة بيذ عبذ  ولُاث البىاث بيالىسٍىط اإلاؽىالث العلىهُت لألطفاٌ

 ج ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً ولُاث البىاث بيالىسٍىط علم هفغ الىمى

 : الخىمُت اإلاهىُت )الحظىس واإلاؽاسهت في اإلاإجمشاث والىذواث واإلاداطشاث والذوساث(
ً
 جاظعا

بُت في مجاٌ الجىدة والاعخماد الاوادًمي : 1  البرامج الخذٍس

بُت في مجاٌ الجىدة م خ مذة الخذٍسب والاعخماد الاوادًمي البرامج الخذٍس  الخاٍس

 هـ21/7/1437-19 ظاعت 20  جأهُل اإلاشاحعين  .1

شه وجلُُم الىىاجج  .2  هـ14/4/1437 ظاعاث 5 جىصُف البرهامج وجلٍش

شه  .3  هـ21/4/1437 ظاعاث 5 جىصُف اإلالشس وجلٍش

 هـ 5/1435/  9-8 ظاعاث 10  ئكشاس البرهامج  .4

م وجدلُل البُاهاث و  .5  هـ 5/1435/ 2-1 ظاعاث 10 الاظدباهاثالخلٍى

 هـ4/1435/ 17-16 ظاعاث 10 الاظخعذاد للخأهل لالعخماد اإلاإظس ي والبرامجي  .6

 هـ4/1435/ 13-12 ظاعاث 10 اداسة وئعذاد الذساظت الزاجُت للجامعت والبرامج  .7

 هـ 4/1345/ 6-5 ظاعاث 10 هىاجج الخعلم وخاسطت اإلاىهج وئعادة الهُيلت  .8

شهاجىصُف ا  .9 ب اإلاُذاوي وئعذاد جلاٍس  هـ3/1345/ 29-28    ظاعاث 10 إلالشساث  والخذٍس

 هـ4/1435/ 24-23 ظاعاث 10 كُاط ألاداء واحشاء اإلالاسهاث للمإظعاث والبرامج  .10

شها  .11  هـ20/2/1435-19 ظاعاث 10 الخخطُط للبرامج وصُاغت جىصُفاتها وجلاٍس

 هـ8/3/1435-7 ظاعاث 10   جالخخطُط للجىدة على معخىي اليلُاث والبرام  .12

م البرامجي  .13  هـ27/2/1435-26 ظاعاث 10 طمان الجىدة والخلٍى

 هـ 2/1345/ 9-8 ظاعاث 10 اظتراجُجُاث الخذَسغ والخلُُم  .14

 هـ1/1435/ 22-21 ظاعاث 10 جطبُم معاًير طمان الجىدة والاعخماد اإلاإظس ي  .15

 هـ1/1435/ 29-28 ظاعاث 10 جطبُم معاًير طمان الجىدة والاعخماد البرامجي  .16

 هـ 26/6/1433-25 ظاعت 12 مخشحاث الخعلم في البرامج واإلالشساث   .17

ت  .18 شها العىٍى  هـ 22/6/1432-21 ظاعت 12 جىصُف البرامج وجلاٍس

م الزاحي  .19  هـ21/5/1431 ظاعاث 5 الخلٍى

 هـ1430/ 2/ 22 ظاعاث 5 ؼشح حعبئت معُاس جىصُف اإلالشس   .20

ب 2  ُت : البرامج الخذٍس

بُت م خ البرامج الخذٍس  الجهت اإلاىظمت الخاٍس

1438/ 3/ -3 – 29 اللاهىوي لللشاس الاداسي الخدلُل   .1 ش وجىمُت اإلاهاساث   عمادة الخطٍى

2.  
ب إلابادسة ظفيراثجىمُت مهاساث معإولي   الخذٍس

 والجىدة الخميز 
هـ 1/12/1436 ش وجىمُت اإلاهاساث   عمادة الخطٍى
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18/1/1436-16 2جىظُف الخىىىلىحُا في الخعلُم    .3 ش وجىمُت اإلاهاساث   عمادة الخطٍى

ش وجىمُت اإلاهاساث 10/3/1436-8 1م  جىظُف الخىىىلىحُا في الخعلُ  .4  عمادة الخطٍى

 عمادة الخعلم الالىترووي هـ21/1/1435-14 هظام البالن بىسد  .5

هـ14/6/1434 هُفُت ئعذاد وجىفُز الخطت الاظتراجُجُت   .6  
ئداسة مؽشوع الخطت  -ئداسة الخخطُط

 الاظتراجُجُت

 معهذ ؤلاداسة العامت هـ6/6/1434-4 ئداسة اإلاعشفت  .7

8.  
جصمُم الخعلُم اإلاخلذم  ، الخلُُم مً خالٌ 

 الخصمُم
ش وجىمُت اإلاهاساث هـ 1434/  5/  25-29  عمادة الخطٍى

ش وجىمُت اإلاهاساث 1434/ 4/  29 – 28 ئداسة اإلاعشفت  .9  عمادة الخطٍى

ش وجىمُت اإلاهاساث 1434/  4/  17-13 الحىاس الخعلُمي حعلم الاظخماع ، حعلم الخذَسغ  .10  عمادة الخطٍى

11.  
مهاساث الحىاس والاجصاٌ الفعاٌ والخطاب 

 الاعالمي
ش وجىمُت اإلاهاساث هـ 1434/  4/ 6-7  عمادة الخطٍى

12.  
هلل الخبر للمشض ى وعائالث ألاطفاٌ روي 

 الاخخُاحاث الخاصت
 مشهض ألامير ظلمان ألبدار ؤلاعاكت هـ 1/1434/ 23

 ض ألابدار الىاعذةمشه 30/6/1433 كىاعذ البُاهاث العاإلاُت للمجالث العلمُت  .13

ش  وجىمُت اإلاهاساث هـ18/6/1433-17 الخعلم باإلاماسظت  .14  عمادة جطٍى

ب اإلاذسبين  .15 ت للخذٍسب هـ20/6/1433-8 جذٍس  مشهض صىاعت العبلٍش

فُت باططشاب الخىخذ  .16 هـ12/5/1433 وسؼت حعٍش  ولُت التربُت  

 هـ1433/ 13/3-7 ئعذاد مذسب معخمذ  .17
شة للذساظا ت هشس ي أبدار الجٍض ث اللغٍى

 الحذًثت

 معهذ ؤلاداسة العامت 18/1/1433-16 ئداسة الخغُير  .18

19.  
ت لشؤظاء ألاكعام  جىمُت اإلاهاساث اللُادًت وؤلاداٍس

 الخعلُمُت
طاهُا -حامعت لُذص  4-15/7/2011  بٍش

 حامعت اإلالً فُصل هـ6/7/1432 اظتراجُجُاث الخذَسغ الجامعي  .20

 هـ6/7/1432 اإلاذوهاث واظخخذامها في الخعلُم  .21
 هىسة بيذ عبذ الشخمً ةج ألامير 

 ولُت التربُت

 مير ظلمان ألبدار الاعاكتمشهض ألا  هـ25/3/1432 في اللىاهين الععىدًت ؤلاعاكتخلىق روي   .22

 هـ7/1/1432 هُف جخخلصين مً طغىط العمل  .23
 هىسة بيذ عبذ الشخمً ةج ألامير 

 ولُت التربُت

م باظخخذام ملفاث ؤلاهجاص  .24  حامعت أم اللشي  29/3/1431-27 الخلٍى

غ  .25  ج ؤلامام مدمذ بً ظعىد 22/6/1430-20 الفعالُت الشخصُت لعظى هُئت الخذَس

 هـ20/6/1430-18 الخصمُم الخعلُمي اإلاىظم  .26
اإلاشهض الىطجي للخعلم الالىترووي والخعلم عً 

 بعذ

ت  .27  حامعت أم اللشي  هـ11/6/1430-6 جىمُت اإلاهاساث اللُادًت وؤلاداٍس
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 : وسػ العمل  3

خ وسػ العمل م   الخاٍس

 وصاسة الخعليم العالي هـ 25/1/1435 جعىيش قىاعذ الجمعياث العلميت   .1

 عمادة البدث العلمي حامعت ألاميرة هىسة هـ  29/10/1434 جأظيغ املشالض البدثيت   .2

3.  
ئعذاد بشهامج الذلخىساه في مجاى التربيت 

 الخاصت 
 دبجامعت امللو ظعى  هـ 1434/ 29/7

4.  
الخعلعاث املعخقبليت لجامعت ألاميرة هىسة 

 بيذ عبذ الشخمً 
 ئداسة مششوع الخعت الاظتراجيجيت هـ 1434/ 13/6

 ئداسة مششوع الخعت الاظتراجيجيت هـ 1434/  14/6 ليفيت ئعذاد وجىفيز الخعت الاظتراجيجيت   .5

 مليت التربيت هـ1433/  12/5 وسشت حعشيفيت باضعشاب الخىخذ  .6

 هـ 29/4/1432 زاص مً وحهت هظش الشبابالابت  .7
املشلض الىظني ألبدار الشباب في حامعت امللو 

 ظعىد

8.  
جعىيش أقعام التربيت الخاصت بجامعاث 

 اململنت 
 حامعت امللو ظعىد هـ25-27/3/1432

9.  
الاظتراجيجيت الىظىيت للشباب في اململنت 

 العشبيت الععىدًت 
 هـ 1432/ 4/2

لشباب في حامعت امللو املشلض الىظني ألبدار ا

 ظعىد بالخعاون مع وصاسة الاقخصاد والخخعيغ

 . : اإلاإجمشاث والىذواث واإلالخلُاث 4

خ اإلاإجمشاث  م  الجهت اإلاىظمت الخاٍس

 ج الاميرة هىسة بيذ عبذالشخمً هـ10/1/1437-8 املإجمش  واملعشض الذولي للخذسيب والخعىيش  .1

2.  
املىهبت والخفىق )العالب في  ألبدارالشابع  ياملإجمش العشب

 مذسظت املعخقبل(
 الجامعت ألاسدهيت 2015/  8/  12 - 11

3.  
ىخذي الششالت املجخمعيت الشابع في مجاى البدث العلمي م

 )النزاهت العلميت(.
16 -18 /7  /1436 

 هـ

إلامام مدمذ بً ظعىد  ج

بالخعاون مع الهيئت الىظىيت 

 ملهافدت الفعاد 

 - 2015\1 \ 14 -12 الشاسقت  –التربيت الخاصت  املإجمش الذولي في  .4

5.  
املعخجذاث في ابدار  –املإجمش الذولي الشابع لالعاقت والخاهيل 

 الاعاقت مً الىظشيت الى الخعبيق
19-21 /10 /2014 

الهُئت الععىدًت 

 للخخصصاث الطبُت

  حامعت فُالدلفُا 14/8/2014-11  املإجمش العالمي لزوي الاخخياحاث الخاصت  .6

 حمعُت الاطفاٌ اإلاعىكين 30/1/2014-29 هذوة املعخجذاث في جأهيل وحعليم روي الاعقت  .7

 هـ 16/2/1435 ملخلى سؤي معخلبلُت وججاسب عاإلاُت  .8
-عمادة الذساظاث العلُا 

 حامعت ألاميرة جىسة

 والخقىيم مشلض القياط هـ1434/ 1/18 ألاوى  مإجمش القياط 

 وصاسة الخعلُم العالي هـ2/5/1434-1 عاث الخعلُم العالياإلالخلى الثالث للُادًاث مإظ  .9
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 عمادة البدث العلمي هـ29/10/1434 اللقاء الخعشيفي باملشالض البدثيت  .10

 وصاسة الصحت 27/1/1434-25 ملخلى الاظدؽاساث الىفعُت )اإلاىهجُت والخطبُم(  .11

 قعش 2012ماًى  3-1  - الثاوي للصم وضعاف العمع املإجمش العلمي  .12

13.  
اإلالخلى الثاوي للُادًاث مإظعاث الخعلُم العالي )الخميز 

 مدلُا وعاإلاُا : مىاهبت الخطىٍش(
 وصاسة الخعلُم العالي هـ 1433/ 6/ 26

14.  
ع الخخشج لطالباث الذساظاث العلُا بلعم  اإلالخلى ألاٌو إلاؽاَس

 التربُت الخاصت
 حامعت اإلالً ظعىد هـ 13/4/1431

 هـ13/1/1430 ث في الخعلُم العاليملخلى مىهبت لشعاًت اإلاىهىبا  .15
ض  مإظعت اإلالً عبذ العٍض

 وسحاله للمىهبت وؤلابذاع

16.   ٌ  - هـ1/1432/ 2-1 ملخلى الاعاكت ألاو

 حامعت اإلالً ظعىد هـ.1430  الىذوة الاكلُمُت لعلم الىفغ   .17

18.  
البدث العلمي في  –اإلاإجمش الذولي الثالث لإلعاكت والخأهُل 

 مجاٌ ؤلاعاكت
22-25/4/1430 

الهُئت الععىدًت 

 للخخصصاث الطبُت

 5/3/1424 هذوة ئًزاء ألاطفاٌ  .19
اللجىت الىطىُت الععىدًت 

 للطفىلت

20.  
هذوة الاججاهاث اإلاعاصشة في الخعلُم والخأهُل اإلانهي للمعىكين 

 ظمعُا /
 وصاسة التربُت والخعلُم   10/1420/ 25-27

 عاؼشا: ؤلاهخاج العلمي واإلاإلفاث

 جاسيخ اليشش اظم وعاء اليشش/ والبلذ و املادة العلميتعىىان البدث أ م

1.  

الاسشادًت وعالقتها بمعخىي العمىح والشضا الحاحاث 

عً الذساظت لذي العالباث رواث الاخخياحاث 

 الخاصت بجامعت ألاميرة وهىسة بيذ عبذالشخمً 

  البدثقيذ   البدثقيذ 

2.  
العماث الىفعيت واملعئىليت الاحخماعيت لذي ألامهاث 

 رواث إلاعاقت وعالقتها ببعض املخغيراث
 قيذ اليشش  قيذ اليشش 

3.  

الخجل الاحخماعي لذي أمهاث ألاظفاى روي الاعاقت في 

 ضىء بعض املخغيراث في مذًىت الشياض
Social Shyness among Mothers of 

Children with Disabilities Based on some 

Variables in Riyadh, Saudi Arabia 

Journal of Education and 

Practice  
Vol.7, No.36, 

2016 

4.  

مششفاث  فاعليت بشهامج ئسشادي لخعىيش مهاساث 

 الخذسيب امليذاوي بقعم التربيت الخاصت

 بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً

املجلت التربىيت الذوليت 

 املخخصصت

 ألاسدن-عمان 

30/12/2016 

 الخامغ اإلاجلذ

دٌعمبر  12 العذد

2016 

5.  
بالضغىط لذي مترحمي  الععي ئلى النماليت وعالقخه

 لغت إلاشاسة للصم 

 مجلت التربيت الخاصت 

 مليت التربيت 

  2016ًىاًش/

 14العذد  5 املجلذ
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  حامعت الضقاصيق

6.  
الفشوق في الفهم القشائي لذي الصم صاسعاث 

 القىقعت في املشخلت الابخذائيت بمذًىت الشياض

مجلت التربيت الخاصت 

 والخأهيل

العذد  – 3املجلذ 

 2015بش/ الخى -9

7.  

مقاسهت لعاداث العقل لذي ظالباث الهلياث 

إلاوعاهيت في حامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ الشخمً  

  وهظيراتهً في الهلياث العلميت

 ألبدارالشابع  ياملإجمش العشب

 املىهبت والخفىق 

 )العالب في مذسظت املعخقبل( 

 ألاسدن

11 - 12  /8  /2015 

 الجامعت ألاسدهيت

8.  
التربيت معلمى ذسلها ًتربىيت املهىيت لما الششالت ال

 في ضىء عذد مً املخغيراثالخاصت 

املإجمش الذولي في مجلت 

 الشاسقت  – التربيت الخاصت
12- 14 \ 1\2015 

9.  

في  عيىاث عمل املعلمخافظت فاعليت اظخخذام 

جىميت الخفنير الخأملي لذي العالباث املعلماث بقعم 

 التربيت الخاصت

يت الذوليت املجلت التربى 

 املخخصصت

 ألاسدن-عمان 

31/12/2014 

 –املجلذ الثالث 

 12العذد 

 داس املعيرة  أظاظياث التربيت الخاصتلخاب :   .10
العبعت الثاهيت 

2013 

11.  
العالج بالفً ودوسه في خفض العلىك العذواوي 

 لذي العفل الاصم

الثاوي للصم  املإجمش العلمي

 قعش  - وضعاف العمع
 2012ماًى  1-3

 أخشي ؽاطاث و

 الىىع العىىان م

  مخدذزت 1438/ 8/8" الابذاع لغت الصم" فعاليت " أها وأهخم مىصخىن" وسقت   .1

2.  
فاعليت بشهامج ئزشائي قائم على هظشيت جشيض في على سظالت ماحعخير فاظمت القدعاوي "الاششاف 

 " مليت الششق  خفض صعىباث الخعلم في الشياضياث
 ششفتم

3.  
 -2015مليت الششق. .  حامعت امللو ظعىد –قعم التربيت الخاصت  –ماحعخير و سظائلمىاقشت 

2-16  
 مىاقش

 خقيبت جذسيبيت هـ .1432ئعذاد خقيبت جذسيبيت جىميت مهاسة الاظخماع   .4

ت الاششاف على حعذًل خعغ مليت التربيت على ضىء حعذًل خعت العىت الخدضي  .5  -  1433/ 1432ًر

 سؤيت جصىسيت هىسة . ألاميرةجقذًم جصىس ملشلض سعاًت العالباث رواث الاخخياحاث الخاصت بجامعت   .6

7.  
املشاسلت بخدنيم املشاسماث العالبيت في اللقاء الخدضيري بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذالشخمً 

 . 2012 – 1433في املإجمش العلمي الثالث 
 جدنيم 

8.  
لت بخدنيم املشاسماث العالبيت ) الابدار( في املإجمش العلمي الشابع لعالب وظالباث الخعليم املشاس 

 2013- 1434العالي 
 جدنيم 

9.  
املشاسلت بخدنيم املشاسماث العالبيت ) الابدار والابخهاساث ( في املإجمش العلمي الخامغ لعالب 

 2014- 1435وظالباث الخعليم العالي 
 جدنيم 

 اللجىت العلميت هـ1435 /3/ 29ئلى  28املىعقذة في  خجذاث في حعليم وجأهيل روي إلاعاقتهذوة املع  .10

 سؤيت جصىسيت هىسة . ألاميرةجقذًم جصىس ملشلض سعاًت العالباث رواث الاخخياحاث الخاصت بجامعت   .11
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12.  
الشخمً  املشاسلت بخدنيم املشاسماث العالبيت في اللقاء الخدضيري بجامعت ألاميرة هىسة بيذ عبذ

 . 2012 – 1433في املإجمش العلمي الثالث 
 جدنيم 

13.  
املشاسلت في لجىت وضع الهيهل الخىظيمي املقترح الوشاء القعاع الاداسي في حامعاث ومإظعاث 

 .2010الخعليم العالي في دوى  مجلغ الخعاون الخليجي لشعاًت العلبت روي الاخخياحاث الخاصت 
 مقترح جصىس 

14.  
د بشهامج جىعىي مليعىبي الجامعاث ومإظعاث الخعليم العالي بذوى مجلغ املشاسلت في ئعذا

 .2009الخعاون الخليجي 
 بشهامج جذسيبي

 بشهامج جذسيبي هـ1430ئعذاد خعت بشامج جعىيش الزاث وإلاسشاد إلداسة الخىحيه الاسشاد حامعت ألاميرة هىسة   .15

 بشهامج هـ1429ئذ ئعذاد بشهامج لخفض اضعشاب قصىس الاهدباه واليشاط الضا  .16

17.  
في  العالبي ئعذاد مششوع حامعت الاميرة هىسة بيذ عبذالشخمً لخعىيش بشهامج وخذماث الاسشاد 

 هـ.  1429الفصل الذساس ي الثاوي  -الجامعاث الععىدًت

مجمىعت ) مششوع

 بشامج(

 - هـ 1428املشاسلت في مشاحعت خعتي قعم التربيت الخاصت وقعم علم الىفغ   .18

 معإولت الخىظيم  هـ1422/ 1/2-27/1 الياث ألاظبىع العشبي للعفل ألاصمجىظيم فع  .19

 

فت بيذ عبذ هللا الضبيري  الاظم  التربُت الخاصت اللعم د. ؼٍش

خ  الخىكُع  هـ 1438 / 8/8 الخاٍس


