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 الخلفيت العلميت:
 ايتكدٜز املهإ ايتخضط ص١ٓ ايتخزز ايدرد١

 ممتاس ايجا١ْٜٛ ايجايج١ ايزٜاض عًُٞ ٖـ8456 ثاْٟٛ

 –داَع١ املًو صعٛد  تزب١ٝ خاص١ ٖـ8488 ظبهايٛرٜٛ

 ايزٜاض

اَتٝاس َع َزتب١ عزف 

 األٚىل

 ٚصا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ ٖـ8458 َادضتري

أثز اصتخداّ عٓٛإ ايزصاي١"

ايفٝدٜٛ ايتعًُٝٞ املٗٝأ 

باألٖداف ايتع١ًُٝٝ ٚاألص١ً٦ 

ايكب١ًٝ ع٢ً حتضٌٝ طايبات 

 قضِ ايرتب١ٝ اخلاص١"

 –داَع١ املًو صعٛد 

 ايزٜاض

 

 ممتاس

ٚصا٥ٌ )َٓاٖر ٚطزم ايتدرٜط  ٖـ8459 دنتٛراٙ

 ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ(

ٓٛإ ايزصاي١"فاع١ًٝ بزْاَر ع

تعًُٝٞ ساصٛبٞ يف ت١ُٝٓ 

بعض املٗارات احلاصٛب١ٝ 

ٚٚد١ٗ ايغبط يد٣ ايتًُٝذات 

املعاقات بضزًٜا يف ايزس١ً 

املتٛصط١ مبعٗد ايٓٛر 

 بايزٜاض"

األَري٠ ْٛرٙ بٓت عبد  داَع١

 ايزٜاض –ايزمحٔ
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 :الخبراث العمليت واالستشاريت

  ايفرت٠

 ايزٜاض- ١ًُ١ يف َعٗد ايرتب١ٝ ايفهزَٜع ٖـ8485

 ضِ ايرتب١ٝ اخلاص١ داَع١ املًو صعٛدقذلاعز٠ َتعا١ْٚ َع  ٖـ8488

َغـــزف١ تزبٜٛـــ١ يٛصـــا٥ٌ ٚتكٓٝـــات ايتعًـــِٝ َهتـــ  ا عـــزاف ايرتبـــٟٛ   ٖـ8455

 )ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ( ايزٜاض–يًرتب١ٝ اخلاص١ 

ٞ  َدٜز٠ ٚسد٠ احلاص  ٖـ8454 ًـ   اآليـ ِٝ بـا دار٠ ايعاَـ١ يًرتبٝـ١    ٚتكٓٝـات ايتع

 اخلاص١ )بٓات(

8459-

 ٖـ8435

 بٓات)ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ( َدٜز عاّ ا دار٠ ايعا١َ يًرتب١ٝ اخلاص١

8435-

 ٖـ8435

َدٜز٠ ٚسد٠ ايدراصات مبهت  َعايٞ ْا٥  ايٛسٜز يتعًِٝ َضتغار ٚ

 ايبٓات 

 

 

- 8435صفز 

 إىل تارخي٘ 

 طفٛي١ األَني ايعاّ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يً

 ايعغ١ٜٛ:

 عغٛ يف اجلُع١ٝ اخلًٝذ١ٝ يإلعاق١  ٖـ8453

عغٛ يف اجملُٛع١ االصتغار١ٜ ايتخضض١ٝ ايٓضا١ٝ٥ يتهٓٛيٛدٝا  ٖـ8454

 ايتعًِٝ 

 عغٛ يف ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يٓد٠ٚ تطٜٛز األدا٤ يف دلاٍ ا عاق١  ٖـ8455

 صًطإ عغٛ يف ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ جلا٥ش٠ ايغٝخ ذلُد بٔ صاحل بٔ  ٖـ8455

 نفٝفعغٛ يف مجع١ٝ  ٖـ8459

 عغٛ يف ايًذ١ٓ االصتغار١ٜ اخلًٝذ١ٝ يإلعاق١ ايبضز١ٜ  ٖـ8459

 عغٛ يف مجع١ٝ سزن١ٝ يذٟٚ ا عاق١ احلزن١ٝ ٖـ8438

 عغٛ عاٌَ يف مجع١ٝ بٓٝإ اخلريٜ٘ ٖـ8433
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 عغٛ يف مجع١ٝ اصز ايتٛسد  ٖـ 8435

 

 
 
 
 

 :اإلثراء المعرفي والمهاري 

 .8998/5555ايًغ١ ا جنًٝش١ٜ ، اجملًط ايجكايف ايربٜطاْٞ ، ايزٜاض ،  دٚر٠ يف -

، َزنـــش ايتـــدرٜ  بزْـــاَر تُٓٝـــ١ َٗـــارات املغـــزفات املضـــتذدات يف ملـــد٠ أصـــبٛعني -

 .ٖـ8455 ايرتبٟٛ ، ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ،

(، َؤصض١ قدرات ايبغز١ٜ، قدرات ، ايزٜاض ، َـاٜٛ  NLPدبًّٛ اهلٓدص١ ايٓفض١ٝ  )-

5558. 

يًشـــاالت اخلاصـــ١ ، عـــزن١ رســـاب َضـــز ، ايزٜـــاض ،       زْـــد٠ٚ تٛ ٝـــف ايهُبٝـــٛت  -

 .ٖـ8455

ــفز      - ــاض ، صـ ــدرات ، ايزٜـ ــز١ٜ ، قـ ــدرات ايبغـ ــ١ ايكـ ــدربات ، َؤصضـ ــدرٜ  املـ ــاَر تـ بزْـ

 .ٖـ8455

 ٖـ8453 ،أٜاّ ١ألعُاٍ ايدفاع املدْٞ ٚا صعافات األٚي١ٝ ملد٠ مخض ١ايدٚر٠ ايتدرٜبٝ-

 ري صًُإ .، ايزٜاض ، َزنش األَ

ا دارٟ َزنـش تُٓٝـ١ ايكٝــادات ا دارٜـ١ َعٗـد ا دار٠  عــاّ      ٍتُٓٝـ١ َٗـارات االتضــا  -

 .ٖـ8453

ــا ، َعٗــد ا دار٠       - ــ١ ايعًٝ ــادات ا دارٜ ــ١ ايكٝ َٗــارات ايتطــٜٛز ا دارٟ ، َزنــش تُٓٝ

 ، ايزٜاض.8454ايعا١َ  ، 

ٟٛ ، ٚسار٠ ايرتبٝــ١ ( ، َزنــش ايتــدرٜ  ايرتبــ 5بزْــاَر " ايكٝــاد٠ عًــِ ٚفــٔ َٚٗــار٠ )  -

 ٖـ8456ربٝع األٍٚ ٚايتعًِٝ ، ايزٜاض ، 

 ٖـ8456دٚر٠  ايكزا٠٤ ايضزٜع١ ، َزنش ايزاعد يًت١ُٝٓ ايبغز١ٜ ، ايزٜاض   -

ٚرع١ عٌُ فٔ ايتٛد٘ ٚاحلزن١ عُٔ املًتك٢ ايجأَ يًذُع١ٝ اخلًٝذ١ٝ يإلعاق١  -

 .5558با َارات ، َارظ ، 

 ٖـ8438 ٠املد١ٜٓ املٓٛرخربا٤ ايرتب١ٝ ، دٚر٠ إدار٠ املغارٜع ايرتب١ٜٛ ، -
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،  اَايٝشٜــ،  دٚر٠ ايتخطــٝط االصــرتاتٝذٞ ٚايغخضــ١ٝ املبدعــ١ ،خــربا٤ ايرتبٝــ١  -

 .ٖـ8438

بايتعإٚ َع  ٌبزْاَر إدار٠ األدا٤ ٚقٝاد٠ ايتغٝري ا صرتاتٝذٞ داَع١ ْٝٛناصٝ -

 ٖـ 8433،بزٜطاْٝا  ٌَزنش اصايٝ  يًتدرٜ   ْٝٛناصٝ

ــ١احل - ــ١ ســـ  ًكـ ــ١ ، ايزٜـــاض ،     ٍٛ ايتطبٝكٝـ ــٝري( َعٗـــد ا دار٠ ايعاَـ ) إدار٠ ايتغـ

 ٖـ.8434

 ٖـ 8434املعزف١( َعٗد ا دار٠ ايعا١َ ، ايزٜاض ،  ٠)إدارسٍٛ  ١ايتطبٝكًٝك١ احل -

 
 

 المؤتمراث والندواث 

  5555املؤمتز ايدٚيٞ ايجاْٞ  عاق١ ٚايتأٌٖٝ ايزٜاض أنتٛبز 

     غـهالت تعًُٝٝـ١ ٚتدرٜبٝـ١ ًَشـ١ ،     ْد٠ٚ تهٓٛيٛدٝـا ايتعًـِٝ ٚاملعًَٛـات سًـٍٛ مل

 ، ايزٜاض8455داَع١ املًو صعٛد ، 

  ، ٖـ8455ْد٠ٚ ايتٛسد ، َزنش ايتأٌٖٝ ايغاٌَ يإلْاخ ايزٜاض 

 ٝايتعًِٝ " املدرصـ١   ااملؤمتز ايعًُٞ ايضٟٓٛ ايجأَ يًذُع١ٝ املضز١ٜ يتهٓٛيٛد

 .5558ا يهرت١ْٝٚ " ، داَعٛ عني مشط، 

 ط ايشا٥د  عٓد األطفاٍ ، َؤصض١ صـًطإ بـٔ عبـد    ْد٠ٚ اعطزاب االْتباٙ ايٓغا

 .5558ايعشٜش اخلري١ٜ، ايزٜاض ، 

         ، املؤمتز ايدٚيٞ يتٛسٝـد خـط بزاٜـٌ ايعزبـٞ ، ٚسار٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ، ايزٜـاض

 ٖـ8455

    ٝـ ايتعًـِٝ" َـؤمتز    ااملؤمتز ايعًُٞ ايضٟٓٛ ايتاصع يًذُعٝـ١ املضـز١ٜ يتهٓٛيٛد

 ، ايكاٖز٠ 5553دات اخلاص١، داَع١ سًٛإ، تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ يذٟٚ االستٝا

 ٝٚتطٜٛز يتعًِٝ بايٛطٔ ايعزبٞ، داَع١ سًٛإ  ١َؤمتز املضتشدثات ايتهٓٛيٛد

 5554، ايكاٖز٠ ، 

  ٝ ــ ــ١ املضــاعد٠ يًُعــٛقني "    ِْــد٠ٚ " ايتعً زنــش األَــري صــًُإ ألعــاخ   َٚايتكٓٝ

 5555ا عاق١ ايزٜاض َارظ 

   يـــح ،  املؤصضـــ١ ايعاَــ١ يًتعًـــِٝ ايفـــي  املــؤمتز ٚاملعـــزض ايـــتكي ايضــعٛدٟ ايجا

 ، ايزٜاض.8455ٚايتدرٜ  املٗي ،
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   ـٝـ ايتعًــِٝ  ااملــؤمتز ايعًُــٞ ايضــٟٓٛ احلــادٟ عغــز يًذُعٝــ١ املضــز١ٜ يتهٓٛيٛد

، اجلُعٝـ١ املضـز١ٜ   "تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ا يهرتْٚٞ َٚتطًبات اجلٛد٠ ايغـا١ًَ "

 ايكاٖز٠  ،5555 داَع١ سًٛإ، بايتعإٚ َع يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ 

  ، " ٚرعــ١ عُــٌ " اصــرتالٝات ايــتعًِ ٚايتعًــِٝ يفٓــٕٛ ايكــزا٠٤ ٚايهتابــ١ ايعزبٝــ١

 ، ايزٜاض 5555اجلُع١ٝ ايضعٛد١ٜ يإلعاق١ ايضُع١ٝ ، 

  ـــ ــع  ١املــــؤمتز ايــــدٚيٞ األٍٚ ســــٍٛ دٚر تٟٚ االستٝادــــات اخلاصـ يف بٓــــا٤ دلتُــ

 .5556املعًَٛات ، ايهٜٛت ، َاٜٛ 

  ٟٛايعايٞ يذٟٚ ا عاقـ١ ايضـُع١ٝ بهًٝـ١ ايرتبٝـ١     يربْاَر ايتعايًكا٤ ايتٛع ًِٝ

، 8456، ، اجلُع١ٝ ايضعٛد١ٜ يإلعاق١ ايضُع١ٝيالقتضاد املٓشيٞ ٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 

 ايزٜاض.

         املؤمتز ايـدٚيٞ يضـعٛبات ايـتعًِ ، ٚسار٠ ايرتبٝـ١ ٚايتعًـِٝ ، ايزٜـاض تٟ ايكعـد٠

 ٖـ8457

 ٚ ــؤمتز ــع ،  املـ ــعٛدٟ ايزابـ ــتكي ايضـ ــاملعـــزض ايـ ــي  املؤصضـ ــِٝ ايفـ ــ١ يًتعًـ ١ ايعاَـ

 ، ايزٜاض. 8457ٚايتدرٜ  املٗي ، 

  ، " املًتك٢ ايجأَ يًذُع١ٝ اخلًٝذ١ٝ يإلعاق١ " ا عاق١ ٚاخلدَات تات ايعالق١

 5558ا َارات ايعزب١ٝ املتشد٠ ، إَار٠ ايغارق١ َارظ 

    ّٛايٓــد٠ٚ األٚىل عــٔ احلاصــ  ٚايًغــ١ ايعزبٝــ١ ، َدٜٓــ١ املًــو عبــد ايعشٜــش يًعًــ

 ،  ايزٜاض5558تك١ٝٓ ، ْٛفُرب ٚاي

   ــع ــ٢  ايتاصـ ــ١ يإلع املًتكـ ــ١ اخلًٝذٝـ ــاعد٠   يًذُعٝـ ــ١ املضـ ــ١ احلدٜجـ ــ١ " ايتكٓٝـ اقـ

 5559 َاٜٛ ايدٚس١ يألعخاظ تٟٚ ا عاق١ )ايطزٜل إىل املضتكبٌ( " ، قطز، 

   ايبشـح ايعًُـٞ يف دلـاٍ ا عاقـ١(،     إلعاقـ١ ٚايتأٖٝـٌ   ي املؤمتز ايدٚيٞ ايجايـح (

)بٓــات( يف تفعٝــٌ ايبشــح ايعًُــٞ يدراصــ١   َــ١ يرتبٝــ١ اخلاصــ١  رؤٜــ١ ا دار٠ ايعا

 ، ايزٜاض.5559َاٜٛايٛاقع ٚاصتغزاف املضتكبٌ 

     ٚرع١ عٌُ" بزاَر داَع١ املًو صعٛد األنادمي١ٝ ٚحتكٝـل َتطًبـات اجلٗـات

 .5585املضتفٝد٠ داَع١ املًو صعٛد ايزٜاض 

 اٍ ايتعًــِٝ َزدعٝــ١ يف دلــًَتكــ٢ خــربا٤ ايْٝٛضــهٛ يتعزٜــ  أديــ١   عُــٌ ٚرعــ١

 .5588اجلاَع، ايزٜاض ، 
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  ٚرع١ عٌُ تطٜٛز أقضاّ ايرتب١ٝ اخلاص١ ظاَعات املًُه١ قضِ ايرتب١ٝ اخلاص١

 .5588ظاَع١ املًو صعٛد منٛتدًا ، داَع١ املًو صعٛد 

         املغارن١ يف ٚرع١ ايعُـٌ ا قًُٝٝـ١ يتشضـني اجلـٛد٠ ايغـا١ًَ يتعًـِٝ ايعـاّ يف

ٖــ  8433ٚايتعًِٝ بايتعإٚ َع َٓظ١ُ ايْٝٛضـهٛ  ايٛطٔ ايعزبٞ ، ٚسار٠ ايرتب١ٝ 

/5585ّ 

  َعـزض  ٚ 5585ٓتد٣ ايعاملٞ يًتعًِٝ املسغٛرBett      يٓـدٕ ، بزٜطاْٝـا ، ٜٓـاٜز

5585.ّ 

  ايـــدَر  ايجـــاْٞ عغـــز يًذُعٝـــ١ اخلًٝذٝـــ١ يإلعاقـــ١ ")      املًتكـــ٢ املغـــارن١ يف

 .5585عُإ َاٜٛ صًط١ٓ ، َضكط، ( اجملتُعٞ ايغاٌَ

     املدرصـٞ يًتعًـِٝ ايعـاّ ( خـالٍ فعايٝـات       االعتُـاد ٚرع١ عُـٌ )خطـٛات تطبٝـل

ايًكــا٤ ايضــٟٓٛ ايضــادظ عغــز يًذُعٝــ١ ايضــعٛد١ٜ يًعًــّٛ ايرتبٜٛــ١ ٚايٓفضــ١ٝ    

 ٖـ 8434دضنت " ًَتك٢ االعتُاد املدرصٞ"، ايزٜاض ، 

 سغٛر املؤمتز ايدٚيٞ ايجايح يًتعًِ ا يهرتْٚٞ ٚايتعًِٝ عٔ بعد املٓعكد خال ٍ

 ٖـ ايزٜاض ، ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعايٞ .8434ربٝع األٍٚ يعاّ  56-54فرت٠ 

  ايدٚيٝــ١ حلكــٛم  االتفاقٝــ١"إعــداد ايبٓــٛد ايتٓفٝذٜــ١ ملعــاٜري املغــارن١ يف ٚرعــ١

األعـــخاظ تٟٚ ا عاقـــ١ ظاَعـــات َٚؤصضـــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ بـــدٍٚ دلًـــط  

 ّ.5583ٖـ/8434ايتعإٚ اخلًٝذٞ ، ايزٜاض ، داَع١ املًو صعٛد 

      ٞٚرع١ عٌُ " نٝف١ٝ اصتخداّ األدٗش٠ ايذنٝـ١ ٚعـبهات ايتٛاصـٌ االدتُـاع

يًُهفٛفني " عُٔ فعايٝات املؤمتز ايدٚيٞ األٍٚ يتٛ ٝف ايتك١ٝٓ خلدَـ١ تٟٚ  

، اخلاصــ١ ، ايزٜــاض  داَعــ١ ا َــاّ ذلُــد بــٔ صــعٛد ا صــال١َٝ      تاالستٝادــا

 ٖـ .8434

 ٍٜفٛ يف تفضري اجلداٍٚ ٚاألعهاٚرع١ عٌُ " تٛ ٝف ايتك١ٝٓ املضاعد٠ نٓظاّ ا 

عُٔ فعايٝات املـؤمتز ايـدٚيٞ األٍٚ    املضٛر٠ يألعخاظ تٟٚ ا عاق١ ايبضز١ٜ "

اخلاصــ١ ، ايزٜــاض  داَعــ١ ا َــاّ   تيتٛ ٝــف ايتكٓٝــ١ خلدَــ١ تٟٚ االستٝادــا 

 ٖـ .8434ذلُد بٔ صعٛد ا صال١َٝ ، 

      ٚ يٞ ايجايــح سغــٛر ٚرعــ١ ٚنايــ١ املبــاْٞ عــُٔ فعايٝــات املعــزض ٚاملٓتــد٣ ايــد

 ّ ، ايزٜاض.5583يًتعًِٝ 
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      ، املغــارن١ يف املــؤمتز ا قًُٝــٞ خلــط َضــاْد٠ ايطفــٌ ، ٚسار٠ احلــزظ ايــٛطي

 ّ.5583ايزٜاض ، دٜضُرب 

  يف َـؤمتز   ايٛط١ٝٓ يًطفٛيـ١ "  املغارن١ بٛرق١ عٌُ " يًتعزٜف بأعُاٍ ايًذ١ٓ

غـزٜٔ ، األردٕ ،  يف ت١ُٝٓ ايطفٛي١ املبهز٠ يف ايكزٕ احلـادٟ ٚايع  االصتدا١َحنٛ 

 ّ.5584عُإ ، َارظ 

      يًذُعٝـ١ اخلًٝذٝـ١   املغارن١ نعغٛ يًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف املًتكـ٢  ايزابـع عغـز

اق١ " اخلدَات املكد١َ يًغباب َٔ تٟٚ ا عاق١ ،ا َارات ايعزب١ٝ املتشد٠  ،  يإلع

 ّ,5584دبٞ ابزٌٜ ،  

     يإلعاقـ١ ٚايتأٖٝـٌ   املغارن١ عغٛ يف جل١ٓ ايتٛصٝات يف املـؤمتز ايـدٚيٞ ايزابـع

"املضـتذدات يف أعــاخ ا عاقــ١ َــٔ ايٓظزٜــ١ إىل ايتطبٝــل "، ايزٜــاض ، أنتــٛبز  

5584.ّ 

 

        ٞــ١ ايضــعٛد١ٜ يف االدتُــاع ايعــاّ عــاي املغــارن١ نــز٥ٝط يٛفــد املًُهــ١ ايعزبٝ

 عتُـاد اتفاقٝـ١ سكـٛم    55املضت٣ٛ يًدٍٚ األعغا٤ يالستفاي١ٝ إسٝـا٤ تنـز٣   

 ّ.5584ْٛفُرب  ى، ْٜٝٛٛر55ايطفٌ ايدٚي١ٝ 

 

 

                         

 

 الخبراث البحثيت :
 

ــز١ٜ     -8 ــ١ املضـ ــع يًذُعٝـ ــٟٓٛ ايتاصـ ــؤمتز ايعًُـــٞ ايضـ ــ١ عُـــٌ يف املـ ــارن١ بٛرقـ املغـ

ايتعًــِٝ" َــؤمتز تهٓٛيٛدٝــا ايتعًــِٝ يــذٟٚ االستٝادــات اخلاصــ١ بعٓــٛإ  ايتهٓٛيٛدٝــ

 .، ايكاٖز5553٠"ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ يًُعاقني بضزًٜا"داَع١ سًٛإ، 

املغارن١ بٛرق١ عٌُ يف ًَتك٢ أعاخ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ به١ًٝ ايرتبٝـ١ األقضـاّ   -5

ــ١ بعٓــٛإ " تطــٜٛز ٚســد٠      ّباصــتخدايًُٗــارات احلاصــٛب١ٝ ٚتطبٝكٗــا    ١تعًُٝٝــاألدبٝ

 ٖـ8455ايرباَر ايكار١٥ يًغاع١ يًُعاقني بضزًٜا يف َعٗد ايٓٛر " ايزٜاض ، 

ايتعًِٝ بعٓٛإ " ايتعًِٝ عٔ  تهٓٛيٛدٝأُ َكزر دلاٍ املغارن١ بٛرق١ عٌُ ع -3

 .ٖـ8455بعد يذٟٚ االستٝادات خلاص١ " عاّ 
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املغارن١ بٛرق١ عٌُ يف ْد٠ٚ ايتعًِٝ ٚايتك١ٝٓ املضاعد٠ يًُعٛقني بعٓٛإ " أ١ُٖٝ -4

تٛ ٝف بزاَر ايٛصا٥ٌ املتعدد٠ ايتفاع١ًٝ يف ت١ُٝٓ َٗارات ايجكاف١ ايبضز١ٜ يًُعاقني 

 .ٖـ8456" ، َزنش األَري صًُإ ألعاخ ا عاق١ ، صفز مسعًٝا

املغارن١ بٛرقـ١ عُـٌ يف املًتكـ٢ ايجـأَ يًذُعٝـ١ اخلًٝذٝـ١ يإلعاقـ١ " ا عاقـ١          -5

ُٝــ١ بعــض  ٓٚاخلــدَات تات ايعالقــ١ " بعٓــٛإ " فاعًٝــ١ بزْــاَر تعًُٝــٞ ساصــٛبٞ يف ت   

تشد٠ ، إَار٠ ايغـارق١ َـارظ   املٗارات احلاصٛب١ٝ يًُعاقني بضزًٜا "، ا َارات ايعزب١ٝ امل

5558. 

اقـ١ " ايتكٓٝـ١   يًذُعٝـ١ اخلًٝذٝـ١ يإلع  املغارن١ بٛرق١ عٌُ يف املًتكـ٢  ايتاصـع   -6

ــ١      ــٛإ خطـ ــتكبٌ( بعٓـ ــل إىل املضـ ــ١ )ايطزٜـ ــخاظ تٟٚ ا عاقـ ــاعد٠ يألعـ ــ١ املضـ احلدٜجـ

إصرتال١ٝ يتضُِٝ ٚتطبٝل ايتعًِٝ ا يهرتْٚٞ يد٣ تٟٚ صعٛبات االتضـاٍ يف عـ٤ٛ   

 5559 ١ ايعامل١ٝ  " ، قطز،  ايدٚس١ َاٜٛايزؤٜ

) ايبشح ايعًُٞ إلعاق١ ٚايتأٌٖٝ ي املغارن١ بٛرق١ عٌُ يف املؤمتز ايدٚيٞ ايجايح -7

يف دلاٍ ا عاق١(بعٓٛإ ) رؤ١ٜ ا دار٠ ايعا١َ يرتب١ٝ اخلاص١ )بٓات( يف تفعٌٝ ايبشح 

  .5559،َاٜٛايزٜاض ايعًُٞ يدراص١ ايٛاقع ٚاصتغزاف املضتكبٌ (

 

 املغارن١ بٛرق١ عٌُ يف املؤمتز ايدٚيٞ: -8

The 26 Annual International Technology & Person With Disabilities 

Conference,San Diego, CA .5588  

An Educational Software in Computer Skills for Visually Impaired 

Arabic-speaking Students( 

ـٝـ  -9 ١ املعــاقني بضــزٜا مبدٜٓــ١ املًــو عبــد ايعشٜــش يًعًــّٛ    املغــارن١ يف َغــزٚع تكٓ

 .ٖـ8433 /8435ٚايتك١ٝٓ 

 

 

 املشاركة بورقة عمل يف مؤمتر: -85

Individuals with Disabilities and learning difficulties(ICDD2012), 

 A software for teaching Sighted people the Arabic Braille" ,KWIT 

may 2012  
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االدتُــاع ايعــاّ عــايٞ املضــت٣ٛ     غــارن١ بٛرقــ١ عُــٌ يف احلــدخ اجلــاْ    امل -88

 عتُــاد اتفاقٝــ١ سكــٛم ايطفــٌ     55يًــدٍٚ األعغــا٤ يالستفايٝــ١ إسٝــا٤ تنــز٣     

 ّ.5584ْٛفُرب 55،  ى، األَِ املتشد٠ ، ْٜٝٛٛرايدٚي١ٝ 

 

 

 اإلنجازاث:
 

   رتبـٟٛ  املغارن١ يف فعايٝات األصبٛع ايجكايف ايذٟ أقاَتـ٘ إدار٠ ا عـزاف اي

 ١مبٓطكــ١ ايزٜــاض مبٓاصــب١ االستفــا٤ باختٝــار ايزٜــاض  عاصــ١ُ ايجكافــ       

 ٖـ5555ايعزب١ٝ يعاّ 

  تعــدٌٜ ايضــًٛى (  اتَكــزرقضــِ ايرتبٝــ١ اخلاصــ١  بتــدرٜط  ايتعــإٚ َــع  (

 8488يطايبات قضِ ايرتب١ٝ اخلاص١ داَع١ املًو صعٛد يف ايعاّ ايدراصٞ 

 ٖـ8489 –

  ٖــد ايرتبٝــ١ اخلاصــ١ يتغــغٌٝ األدٗــش٠   تٓفٝــذ بــزاَر تدرٜبٝــ١ ملعًُــات َعا

- 8455ايتع١ًُٝٝ ٚاصتخداَاتٗا ٚإْتاز بعـض ايٛصـا٥ٌ ايتعًُٝٝـ١ عـاّ     

 ٖـ. 8454

  ايٛصا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يف َعاٖـد ايرتبٝـ١ ايفهزٜـ١ َٚعاٖـد      إْتازتأصٝط ٚرش

 األٌَ.

  تٓفٝــذ ٚرعــ١ عُــٌ ملعًُــات صــعٛبات ايــتعًِ يف تغــغٌٝ األدٗــش٠ ايتعًُٝٝــ١

از ايٛصــا٥ٌ ايتعًُٝٝــ١  عــُٔ ايًكــا٤ ايتــدرٜ  يًخطــ١    ٚاصــتخداَٗا ٚإْتــ 

 ٖـ.8454ايرتب١ٜٛ ايفزد١ٜ يضعٛبات ايتعًِ 

      ٟٛسًكــ١ تٓغــٝط١ٝ يطــزم تــدرٜط ايف٦ــات اخلاصــ١ ، إدار٠ ا عــزاف ايرتبــ

 ٖـ8454بأبٗا ، 

    تٓفٝـــذ دٚر٠ َٗـــارات تكٓٝـــ١ ايٛصـــا٥ٌ ايتعًُٝٝـــ١ ، ايٓـــد٠ٚ ايعاملٝـــ١ يًغـــباب

 ٖـ8455ا صالَٞ ،ايزٜاض، 

  تضــــُِٝ ٚإْتــــاز بزْــــاَر تعًُٝــــٞ ساصــــٛبٞ يتُٓٝــــ١ املٗــــارات احلاصــــٛب١ٝ

يًُعاقني بضزًٜا ٜغٌُ ثالخ ٚسدات تع١ًُٝٝ ) َبادئ احلاص  اآليٞ ، تعًِ 

 . َغزٚع احلضٍٛ ع٢ً ايدنتٛراٙ .ٖـ8459 ايطباع١ ، َعاجل١ ايٓضٛظ(
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       املغــــــارن١ يف  تٛصــــــٝف َفــــــزدات َـــــــٓٗر احلاصــــــ  اآليــــــٞ يًُعـــــــاقني

 .ٖـ8458/8459فهزًٜا

  ـــ ــاقني  ٓاملغـــــــارن١ يف تٛصـــــــٝف َفـــــــزدات َــــ ٗر احلاصـــــــ  اآليـــــــٞ يًُعـــــ

 .8458/8459بضزًٜا

  ًّٛاملغارن١ يف َغزٚع تك١ٝٓ املعاقني بضزًٜا َد١ٜٓ املًو عبد ايعشٜش يًع

 ٖـ.8435/8438ٚايتك١ٝٓ عاّ 

 ًِٝإىل  ر٥ٝط جل١ٓ ايتكزٜز ايدٚرٟ يكطاع ايغؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ بٛناي١ ايتع

 ٖـ.8435/8438 عاّ

  عغٛ يف جل١ٓ تطٜٛز اصرتالٝات ايرتب١ٝ اخلاص١ ، َغزٚع املًو عبد اهلل

 ٖـ8438 إىل عاّ  يتطٜٛز ايتعًِٝ

  ــا ــاد ٚا بتعـ ــ١ ا ٜفـ ــٛ يف جلٓـ ــِٝ   خعغـ ــ١ ٚايتعًـ ــٛسار٠ ايرتبٝـ ـــ 8438بـ إىل ٖـ

 ٖـ.8435

  بٛسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ، ايعًٝا يزٜاض األطفاٍ ١ايتٛدٝٗٝعغٛ يف ايًذ١ٓ 

 خي٘.ٖـ إىل تار8435

    ٟعغــٛ يف اجملًــط ا عــزايف خلــط َضــاْد٠ ايطفــٌ ،بزْــاَر األَــإ األصــز

 إىل تارخي٘ . 8435ايٛطي ، 

 
 

 االهتماماث البحثيت:

ــات    ــِٝ تٟٚ االستٝادــ ــ١ يف تعًــ ــتشدثات ايتهٓٛيٛدٝــ ــٌ دٚر املضــ ــٜٛز ٚتفعٝــ تطــ

 اخلاص١.

 العضىيت المهنيت:
 ( .EAETاجلُع١ٝ املضز١ٜ يتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ) -

 ع١ٝ املضز١ٜ يًُٓاٖر ٚطزم ايتدرٜط.اجلُ-

 )دضنت(اجلُع١ٝ ايضعٛد١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفض١ٝ.-

 .اجلُع١ٝ اخلًٝذ١ٝ يإلعاق١ -    

 نفٝف مبٓطك١ ايزٜاض.مجع١ٝ  -    

 زن١ٝ يذٟٚ ا عاق١ احلزن١ٝ.احلُع١ٝ اجل -    

 مجع١ٝ بٓٝإ اخلري١ٜ.      -
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