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  املعيقل عبدهللا زعبدالعزيإبراهيم 

 كلية الرتبية، جامعة امللك سعودهـ(  قسم الرتبية اخلاصة ،  0340)  0202 التحصيل العلمي

 أستاذ مشارك

 0222    (0301)الواليات املتحدة األمريكية عة أيداهو، موسكو         جام      هـ 

 الفكريةدكتوراه في الفلسفة في التربية، تخصص تربية خاصة، تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة 

 0223   (0301)يات املتحدة األمريكيةالوالأيداهو، موسكو         جامعة        هـ 

 ماجستير في التربية الخاصة ، اضطرابات النطق والكالم لدى ذوي اإلعاقة العقلية

 0991   (0302)اململكة العربية السعوديةمللك سعود              جامعة ا       هـ 

 بكالوريوس في التربية الخاصة، تخصص التخلف العقلي

 

 السعودية اإللكرتونية اجلامعة      2013 العملية اخلربة
 والمشرف على الشؤون المالية واإلدارية الجامعة السعودية اإللكترونية لشؤون الفروعوكيل 

 0202-  2013وكالة الكلية للتطوير واجلودة، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود 
 وكيل كلية التربية للتطوير والجودة

  اصة قسم الرتبية اخل 1121حىت أبريل   1122ديسمرب 
 رئيس قسم التربية الخاصة المكلف

 0229 (0342  ،  مركز تدريب القيادات الرتبية )كلية الرتبية ، جامعة امللك سعودهـ 
 املشرف على مركز تدريب القيادات الرتبوية

 0222 (0301)جامعة امللك سعود -كلية الرتبيةقسم الرتبية اخلاصة   حىت هذا الوقت  هـ                         
 أستاذ مساعد
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 0220- 0222 (0300/0301   قسم الرتبية اخلاصة  )عودسجامعة امللك  -كلية الرتبيةهـ 
 معيد

 0222- 0220 (0300/0300  )وزارة الرتبية والتعليم عهد الرتبية الفكرية   م  هـ 

 وكيل املعهد لشؤون املعلمني
 0992-0222 (0301/0300 )لرتبية والتعليمزارة او    معهد الرتبية الفكرية    هـ 

 معلم تربية خاصة           
 0994-0993 (0303/0301إذ  )وزارة الثقافة واإلعالم اعة الرياض            هـ 

 موظف 

  النشاط البحثي

 Perceptions of Special Education Teacher, Rehabilitation Counselors 

and Parents about the Transitional Plan for Adults with Cognitive 

Delay (Unpublished paper).                                                                                                            

. 

 The Most Important Live Goals For Adults With Intellectual 

Disabilities       (Unpublished paper).                                                                                     

  النموذج البنائي لبعض املتغريات الشخصية واالجتماعية املرتبطة بالضغوط النفسية لدي أمهات األطفال
التخلف العقلي وأساليب مواجهتها. باالشرتاك مع الدكتور ايهاب الببالوي. جملة كلية الرتبية. جامعة  ذوو

 ، اجلزء الثاين.0221بين سويف ، العدد الثامن 

 ية لذوي اإلعاقة الفكرية وتطبيقاته يف مرحليت املتوسطة والثانوية يف برامج الرتبية الفكرية منهج املهارات احليات
 .0221، جامعة القاهرة، جملة مركز الدراسات والبحوث . باململكة العربية السعودية: دراسة وصفية

 ية وعالقتها ببعض من ذوي اإلعاقة الفكر  اجتاهات تالميذ املرحلتني االبتدائية واملتوسطة حنو أقراهنم
 .(0229، العدد اخلامس عشر)لرتبية اخلاصة العربية لكادميية األجملة  .املتغريات

  فعالية برنامج تدرييب لتنمية املهارات االجتماعية لدى ذوي اضطراب ضعف االنتباه والنشاط احلركي
 (.0202) األول ، العدد الرابع والثالثون ، اجلزء املفرط. جملة كلية الرتبية جامعة عني مشس

  .مركز الدراسات الكفاية االجتماعية وعالقتها بالتقبل االجتماعي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
 (.0202) جملة أكادميية الرتبية اخلاصةوالبحوث النفسية، 

  تعليم التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف فصول التعليم العام )كتاب مرتجم يف جزأين( جامعة امللك
 (. 0200سعود )

  معيقات تشغيل ذوي اإلعاقة بالقطاع اخلاص باململكة العربية السعودية. جملة املنهج العلمي والسلوك-  
 م.1121 -(22العدد ) -كلية اآلداب، جامعة طنطا

 ( دار الناشر الدويل )(.1121تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية )كتاب مرتجم 
 



 

 

اجلمعيات عضوية 
 واللجان

 لرتبية اخلاصةالعربية لكادميية األجملة هيئة التحرير  عضو 

 مقرر جلنة الكوادر البشرية بقسم الرتبية اخلاصة 

 مقرر جلنة اجلداول بقسم الرتبية اخلاصة 

  (0223)عضو اجلمعية األمريكية لإلعاقة الفكرية و النمائية 

 األطفال غري العاديني عضو مجعية CEC (0223) 

 سية، كلية الرتبية.عضو جلنة الشؤون الدرا 

  كلية الرتبية.  الكوادر البشرية بستقطاب الدائمة ال لجنةالعضو 

  مقرر جلنة التقرير السنوي يف كلية الرتبية 

 منسق كراسي البحث العلمي يف كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود 

 عضو جلنة اجلودة واالعتماد األكادميي: معيار التنوع وتكافؤ الفرص 

 

املشاركات يف 
والدورات  املؤمترات

 التدريبية

 

 

 CEC Conference at Sun Valley Lodge, The Heart and Soul of 

Teaching (CEC) Oct 2005 

 Second International Conference on Interdisciplinary Social 

Sciences - University of Granada, Granada, Spain from 10-13 

July, 2007  

 ٦٠٠٢نوفمرب 22 -٩١ من الفرتة يف الرياض نةيمبد عقد والذي التعلم لصعوبات الدويل املؤمتر 

   00/00/0221 -09البلوغ واملراهقة من النواحي النفسية واجلسدية لدى األفراد املصابني بالتوحد  .
 مركز جدة للتوحد، اجلمعية الفصيلية.

 مركز األمل املنشود ،  02/0/0221-03اد والتأهيل. املراهقة لدى ذوي االحتياجات اخلاصة ، اإلعد .
 مجعية أم القرى النسائية اخلريية.

  مركز الدراسات والبحوث ، جامعة القاهرة 02/1/0221مؤمتر تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة . 

  حنو مستقبل  وما بعد 01ورقة عمل بعنوان "دعم البالغني تقنياً" يف املؤمتر الرابع ملركز العنوان )شباب الـ
 هـ(0342صفر  0 – 0 –حمرم  42آمن ومستقر يف الفرتة من 

  ورشة العمل الثانية بعنوان "التقومي وضمان اجلودة" ضمن أنشطة وكالة اجلامعة للدراسات والتطوير خالل
 هـ4/00/0301-0الفرتة من 



 

 Workshop "What do is it mean to be a good university professor" 

on 29/12/2008, Deanship of skills Development. 
 امللك جبامعة عقدت واليت " أمنوذجاً  – ةيالسعود العربية اململكة ةيالعرب الدول يف ميالتعل إصالح" ندوة 

  ٦٠٠١ أكتوبر ٩١ -44 من الفرتة يف ة،يالسعود ةيالعرب اململكة اض،يالر  نةيمد سعود،
 نةيمبد عقد يذوال "اإلعاقة جمال يف العلمي البحث" بعنوان هيلوالتأ لإلعاقة الثالث الدويل املؤمتر 

 .م 2772مارس  22 -٦٦ من الفرتة يف ة،يالسعود ةيالعرب اململكة اض،يالر 
 امللك جبامعة عقدت واليت "ةيواجملتمع ةيالفرد ةيالتنم ايوقضا النفس علم" النفس لعلم يميةاإلقل الندوة 

 ٩٣١٠ حمرم 22-٦٢ من الفرتة يف ة،يالسعود العربية اململكة اض،يالر  نةيمد سعود،

  ورشة عمل يف عمادة اجلودة جبامعة امللك سعود بعنوان "دور عضو هيئة التدريس يف املراجعة اخلارجية
 هـ09/02/0309يف للتقومي التطويري )املؤسسي والرباجمي(" 

 جمال يف املعرفة ريتطو  "بعنوان سعود امللك جبامعة اراتهامل ريتطو  بعمادة اخلاصة ةيبيالتدر  الدورة 

 ه 4/٩٣٦١/ 0 -٣ نيب الفرتة يف " التخصص
 نيب الفرتة يف "الذات ةيتنم "بعنوان سعود امللك جبامعة اراتهامل ريتطو  بعمادة اخلاصة ةيبيالتدر  الدورة 

 هـ5/4122/ 21 -٦٩

  "هـ4122الدورة التدريبية بعمادة تطوير املهارات "ختطيط التدريس اجلامعي الفعال 

 هـ4122لدورة التدريبية بعمادة تطوير املهارات"دمج تقنية التعليم واالتصال يف التدريس اجلامعي" ا 

  "هـ4157الدورة التدريبية بعمادة تطوير املهارات "التعلم النشط والتدريس للمجموعات الكبرية 

  إدارة الوقت" بتاريخ دورة تدريبية يف عمادة تطوير املهارات ، جامعة امللك سعود بعنوان "دورة مهارات
 هـ00/0309/ 01-09

  "دورة تدريبية يف عمادة تطوير املهارات ، جامعة امللك سعود بعنوان "دورة تصميم وإدارة املواقع االلكرتونية
 هـ02/00/0309-01بتاريخ 

  ورشة العمل األوىل حول "التوسع يف إقامة الربامج املتعددة التخصصات" جامعة امللك سعود
 ـه01/1/0342

  دورة تدريبية يف "برنامج استخدام التقنية يف التدريس اجلامعي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك
 0229أغسطس  1 -4سعود" واليت عقدت يف جامعة ليدز يف بريطانيا يف الفرتة  

 Excellence for All: Social Inclusion in Higher Education. 1 – 3 

December 2009 : Sydney, Australia. 

  ورشة عمل بعنوان "الربامج االنتقالية" يف امللتقى العلمي اخلامس لدعم األسر واملختصني العاملني يف جمال
هـ مركز األمل املنشود لذوي احلاجات اخلاصة التابع جلمعية أم القرى 01/4/0340-03، الرتبية اخلاصة

 اخلريية النسائية مبكة املكرمة. 

 داون"املركز السعودي ملتالزمة داون يف يوم  مبتالزمةم ابين املصاب حماضرة بعنوان "كيف أعل
00/4/0202. 

 يف لقاء عمداء كليات الرتبية يف اململكة العربية مسرية كلية الرتبية يف االعتماد األكادميي"" ورقة عمل بعنوان
 .0/0/0200السعودية الذي عقد يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف 

 تجربة كلية التربية في االعتماد األكاديمي" المؤتمر األول إلصالح التعليم: نوان ورقة عمل بع"



 

 .02/4/0200مبادرات ألفضل ممارسات. كلية التربية بجامعة قطر في 

  المشاركة في تقديم الدورة التدريبية: القيادة التربوية الدولية. ضمن أنشطة مركز تدريب القيادات
(. خالل الفترة من  NIEالتعاون مع العهد الوطني السنغفوري للتربية )التربوية بكلية التربية وب

 . 1/2/0200وحتى  01/1/0200
 


