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 أوال: البيانات الشخصية:

   عبد العزيز بن احمد السعيد  اسم عضو هيئة التدريس

   تربية خاصة القسم بالمجمعةكلية التربية  الكلية

 Alseed990@hotmail.com البريد اإللكتروني هـ 1/6/1831 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 الملك سعود تربية خاصة 1241 البكالوريوس

 الملك سعود تربية خاصة 1281 الماجستير

    الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

   معيد متعاون

 جامعة المجمعة 11/11/1281 محاضر

   مساعد أستاذ

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 غير محدد وكيل قسم التربية الخاصة 1
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 غير محدد عمل الجدول الجداول الدراسية لجنة 1

    

    

 سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 أسبوع تطوعيه وتحديداً ) مواقف السيارات(.بأهمية احترام حقوق المعاق توعية أهالي مدينة المجمعة  1

 أسبوع تطوعيه لي مدينة المجمعة بأسباب اإلعاقة وطرق الوقاية منها.توعية أها 2
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

مدى تلبية أهداف منهج القراءة الحتياجات التالميذ ذوي التخلف العقلي الدارسين بالصفوف العليا من  عنوان رسالة الماجستير

 ة االبتدائية من وجهة نظر معلميهم.المرحل

  عنوان رسالة الدكتوراه

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 بكالوريوس خاص 222 تأهيل المعاقينمقدمة في  1

 بكالوريوس خاص 222 الوسائل المساعدة واألجهزة التعويضية 2

 بكالوريوس خاص 744 إعاقة عقلية -تدريب ميداني 2

خاص 784 توحد -تدريب ميداني 7  بكالوريوس 

 بكالوريوس خاص 217 توعية المجتمع  5

 بكالوريوس خاص 227 علم وظائف األعضاء  6

 بكالوريوس خاص 127 الوسائل السمعية 4

 بكالوريوس خاص 221 التقييم والتشخيص 8

 بكالوريوس  مناهج البحث العلمي 9
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 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    ال يوجد

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد اسم الدورة م

 24/11/1727 المدينة الجامعية السبورة الذكية 1
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

    

    

    

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا
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 هـ 41/14/1282 التاريخ:                                             التوقيع:                            عبد العزيز بن احمد السعيد االسم:  

 


