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 السيرة الذاتية  

 

 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم  

 

 جامعة المجمعة  

 د,خالد عرب

 

 

 

 



 : البيانات الشخصية/أولا 

 عرب عبد الرحمن خالد  اسم عضو هيئة التدريس

            

   التربية  الكلية

   9191 تاريخ الميالد

    هاتف العمل

 

 : المؤهالت العلمية/ثانياا 

 
 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 األمم المتــــــحدة تربية ابتدائية 9111 البكالوريوس

 األردنية الجامعة تربية خاصة 1009 الماجستير

 الجامعة األردنية تربية خاصة 1009 الدكتوراه

 

 : الدرجات العلمية/ثالثاا 

 
 لالستعمال الرسمي الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

    أستاذ

    أستاذ مشارك

  جامعة الملك سعود 1002 أستاذ مساعد

    محاضر

    معيد



 

 بها العضو:المهام اإلدارية التي كلف /رابعاا 

 
 لالستعمال الرسمي فترة التكليف المهام اإلدارية م

  (9341 –9349) جامعة المجمعة  -رئيس مركز الجودة و رئيس لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي  1

 (9349- 9311) جامعة الملك سعود –كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بالمجمعة -رئيس قسم التربية الخاصة  2

 (9349- 9311) جامعة الملك سعود  -رئيس وحدة الجودة و رئيس لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي  3

 

 التي شارك بها العضو: اللجان/خامساا 

 
 لالستعمال الرسمي فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

رئيس لجنة مقابلة المعيددين والمحاضدرين واألسدات ة  1

 الجامعيين في القسم.

  أسابيع 4 مقابلة المعيدين والمحاضرين

  على مدار العام تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس . لجنة تطوير المهاراترئيس  2

  شهور 4 إعداد الخطط التطويرية رئيس لجنة إعداد الخطط التطويرية في الكلية . 3

عضدو اللجندة المركزيدة للجدودة علدى مسدتوة جامعدة  4

 الملك سعود.
  على مدار العام التقويم ال اتي المؤسسي 

عضدو اللجندة المركزيدة للجدودة علدى مسدتوة جامعدة  5

 المجمعة.
  من  بداية ه ا العام التقويم ال اتي البرامجي

عضددددو فددددي لجنددددة مقابلددددة المعيدددددين والمحاضددددرين  6

 واألسات ة الجامعيين في الكلية.

  أسابيع 4 الجامعيينمقابلة المعيدين والمحاضرين واألسات ة 

في نهاية الفصل  متابعة وتنظيم االختبارات والجداول الدراسية .... والجداول و...رئيس لجنة االختبارات  7

 وبدايته

 

 

 

 



 

 :  المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمعسادساا/  

 

 لالستعمال الرسمي المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 

9 

  أيام 3 دورة الخيري مركز التأهيل الدوليدورات عن التوحد في 

1 

 

  يومين دورة دورة عن اإلعاقة العقلية  في جمعية األطفال المعاقين 

 

4 

  يوم واحد دورة التربية والتعليم في المجمعة إدارةدورة عن اإلشراف التربوي لمشرفي 

3 

 

  يوم واحد دورة  محافظة المجمعة لمعلمي مدارس تهيئة المعلمين الجدد  دورة عن

الكتابة في الصحف الرسمية اليومية وغيرها من الصحف الدوريةة والجامعيةة  5
 في صحف المجمعة والسعودية والمجالت والمواقع االلكترونية

   مقاالت

 

9 

  أيام 4 ودوراتمحاضرات  دورات ومحاضرات عن الثقة بالنفس والتفكير اإلبداعي لطالب الجامعة 

 

 

 األنشطة العلمية:سابعاا/    

 

 الماجستير والدكتوراه :   - أ

 

 عنوان رسالة الماجستير:

 

 .شامل 

 عنوان رسالة الدكتوراه:

 

 في األردن المقدرة اإلبداعية العامة لدة طلبة المرحلة األساسية العليا



 

 المقبول للنشر( :   \اإلنتاج العلمي )المنشور  -ب

 
تاريخ  اإلنتاج العلميعنوان  م

 النشر

 لالستعمال الرسمي اسم الدورية

  كتاب / دار الزهراء 1090 في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية هكيف ننمياإلبداع  

  كتاب /دار الزهراء 1090 مدخل إلى اضطرابات التوحد 

  المجمعةكتاب /جامعة  1099 الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي في الجامعات 

جامعة عين –/ مجلة اإلرشاد النفسي بحث 1099 في المدارس والمؤسسات الحكومية...لرضا المهني لدة معلمي التربية الخاصة ا 

 شمس 
 

مظاهر العنف األسري ضد الطفل ذو الصعوبات التعلمية من وجهة نظره في المرحلة  

.. 
جامعة  -/ مجلة الطفولة والتربية بحث 1099

 اإلسكندرية 
 

  / بحث  1091 قياس المقدرة اإلبداعية العامة لدة طلبة الكليات في جامعة المجمعة 

 لإلعاقةلمؤتمر الدولي الثالث / ابحث 1001 " العربي...مشكالت وحلول العالم في العلمي والتربوي مجال اإلعاقة البحث 

 "والتأهيل
 

مؤسساتنا التعليمية في   منسوبي  وطني مقترح لرعاية اإلبداع وتنميته لدة برنامج 

  السعودية
الندوة العلمية األولى مؤتمر " /برنامج 1090

 "للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع
 

آمنة...مستقبل  طفولة" مؤتمر/ بحث 1091 استراتيجيات وأساليب أسرية في رعاية الطفل المبدع قبل سن المدرسة 

  "واعد
 

  بحث 1091 الدافع وراء إقبال طالب جامعة المجمعة على قسم التربية الخاصة. 

         

 

 

 

 

 



 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:  -جـ 

 
 لالستعمال الرسمي رقم المقرر ورمزه اسم المقرر م

  خاص 900 مقدمة في التربية الخاصة 9

  خاص 959 والتشخيص في التربيةالتقييم  1

  خاص 990 اإلعاقة البدنية 4

  خاص 920 االضطرابات السلوكية لدة األطفال غير العاديين 3

  خاص 910 مقدمة في تأهيل المعوقين 5

  خاص 109 تعديل وبناء السلوك 9

  خاص 101 اضطرابات النطق والكالم 2

  خاص 190 اإلعاقةتوعية العامة بمجاالت  1

  خاص 115  الوسائل المساعدة واألجهزة 1

  خاص155 التفوق العقلي واالبتكار إلىمدخل  90

  خاص 153 صعوبات التعلم إلىمدخل  99

  خاص 194 التخلف العقلي في ضوء النظريات المختلفة 91

  خاص 415 تربية غير العاديين في المدارس العادية 94

  خاص 429 بنائهامناهج غير العاديين وأسس  93

  خاص 454 مهارات السلوك التكيفي 95

  خاص 304 طرق تدريس المعوقين عقليا 99

  خاص 399 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة 92

  خاص 330 القضايا المعاصرة في التربية الخاصة 91

  خاص 410 العمل مع أسر غير العاديين 91

  خاص 459 االضطرابات السلوكية و التوحددراسة حاله في مجال  10



 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:   -د

 
 لالستعمال الرسمي المرحلة عنوان الرسالة م

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:   -هـ
 لالستعمال الرسمي نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

  مشاركة األردن -عمان التــعلم.في الـجـمـعـية العربية لــصــعوبــات  عـضـــوا 9

عضو سابق في لجنة وكالة التبادل المعرفي ونقل التقنية في جامعة الملك  1

 سعود:مشرف على برنامج "مبدعون".
  مشاركة جامعة الملك سعود

  مشاركة الرياض الرياض.-صالح بن سلطان للتفوق العلمي واإلبداع نعضو في جائزة الشيخ محمد ب 

  مشاركة وكالة الغوث الدولية مشرف على اللجنة الخاصة برعاية الموهوبين والمبدعين في وكالة الغوث الدولية. 

          

 



 

 

 الدورات التدريبية:   -و
 الرسميلالستعمال  تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م

1   .إدارة الجودة الشاملة  
جامعة المجمعة وجامعة الملك سعود 

 وبعض المؤسسات التربوية
90

02
  - 

90
09

 

 

2  .التقويم الذاتي األولي  
 4  .توصيف البرامج والمقررات 

3  .الخطط التطويرية والتحسينة في الجودة 

5  .األدلة، مؤشرات األداء، المقارنة المرجعية 

9  . مخرجات الجودة  
2  .صفات األستاذ الجامعي الناجح 

1  اإلبداع 

1  منظومة الجدارات وكفايات القائد 

90  .المشاريع والخطط التطويرية في الجامعات بنائها وتنفيذها 

11   المسابقات المدرسية )الجامعية( التخطيط لها وتنفيذها 

   للحد من تأثيرها.صعوبات التعلم كيف نخطط    
 

 

 

 

 

 



 

 

 المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:   -ز         

 
 لالستعمال الرسمي تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل م

  2212 الرياض "والتأهيل لإلعاقةلمؤتمر الدولي الثالث / ابحث 

  2211 اإلحساء "األولى للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداعالندوة العلمية مؤتمر " /برنامج 

  2212 الرياض  "آمنة...مستقبل واعد طفولة" مؤتمربحث/  

 

 

 :  االنجازات و األنشطة العلمية األخرة
 ..إدارة جامعة الملك سعود.التقنية.مشرف ومصمم سابق لبرنامج "مبدعون" في وكالة التبادل المعرفي ونقل  

 .. إدارة جامعة الملك سعود.واألكاديمية.مشرف ومصمم لبرنامج "متميزون " في وكالة الشؤون التعليمية  

 مخطط الستحداث "وحدة تنمية مهارات الطالب" وغيرها من األنشطة... عمادة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود . 
 دتها أربع سنوات لكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بالمجمعة اإلشراف على  بناء "الخطة اإلستراتجية" م 
 الخطة اإلستراتجية في كلية التربية في جامعة الملك سعود.صياغة المشاركة في  
ر جامعةة الملةك سةعود وعميةد عمةادة التطةوير كلفت باإلشراف على فكرة تأسيس أول  "قسم ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة " في الشرق األوسط  والعالم العربي بدعم من معالي مدي 

 في الجامعة وعميد الكلية ولكن لم يستمر المشروع.

 

 



 

 :المؤلفات 
 كتاب / دار الزهراء 1090 في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية هكيف ننمياإلبداع 

 

 كتاب /دار الزهراء 1090 مدخل إلى اضطرابات التوحد

 

 كتاب /جامعة المجمعة 1099 األكاديمي في الجامعاتالجودة الشاملة واالعتماد 

 

 
 د.خالد عرباالسم: 

 التوقيع :  

 هـ  9343 -9 -90 :التاريخ 


