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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة

 

 

 
 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 وال: البيانات الشخصية:أ

   صفوان رشيد محمد بني سعيد  اسم عضو هيئة التدريس

   التربية الخاصة القسم بالمجمعة للبنينكلية التربية  الكلية

 البريد اإللكتروني  2891/ 1/ 21 تاريخ الميالد المجمعة  التربية 

 s.banisaeed.mu.edu.sa 

saf8wan@yahoo.com 

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة اليرموك / كلية التربية  التربية الخاصة   1002  البكالوريوس

 جامعة اليرموك / كلية العلوم التربوية التربية الخاصة 1002 الماجستير

    الدكتوراه

 لعلمية:ثالثا: الدرجات ا 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

     معيد متعاون

 جامعة اليرموك / كلية العلوم التربوية 1002/  6/  2 محاضر

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك
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   أستاذ

 

 

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 اربع اشهر  التربية الخاصة بنين وبناتمشرف منسق لقسم  2

 سنتان  منسق الجودة في قسم التربية الخاصة 
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

     

  التنسيق واالشراف مع فريق كرة القدم في كلية التربية  اللجنة الرياضية  2

  

 سنه كامله 

    

 

 

    

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه
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 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو ميدان تخصصهم ) التربية الخاصة ( وعالقته  

 ببعض التغيرات

جامعة القاهرة / مجلة الطفولة / كلية رياض  1020

 االطفال

    

 

 

 دراسية التي قام العضو بتدريسها:المقررات الج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

النائية التعلم صعوبات 2    103 خاص 

واالنفعالية السلوكية االضطرابات 1  خاص 203     

التوحد تدريس طرق 1     302 خاص 

البدنية االعاقة 3 خاص260     

الخاصة التربية في معاصرة ومشكالت قضايا 2 خاص330    
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  SEDU 214   باإلعاقةتوعية المجتمع  6

  خاص  123 صعوبات التعلم في ضوء النظريات  2

  خاص  161 التخلف العقلي في ضوء النظريات  9

  خاص  122 مناهج غير العاديين واسس بنائها  8

   اضطرابات التواصل  20

  خاص  303 طرق تدريس صعوبات التعلم  22

     

    

    

 

 

 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:د: 
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 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

 2311/  8/  22  لمجمعة جامعة ا  تحفيز الطالب على التعلم  2

 2311/  1/  16 جامعة المجمعة توصيف وتقرير المقررات والبرنامج  1

 2311/  6/  12 جامعة المجمعة ثقافة التعليم االلكتروني وتطبيقاته الرقمية في التعليم الجامعي  1

 2133/  1/ 1 جامعة المجمعة المشاركة االحترافية للملفات والمشاريع عن بعد  3

 2313/  2/  12 جامعة المجمعة دمج مهارات التفكير في التدريس  2

 2313/  1/  12 جامعة المجمعة مهارات االرشاد االكاديمي  6

 2313/  1/  22 جامعة المجمعة اعداد ملف المقرر 2

 2313/  3/  8 جامعة المجمعة تقرير التقويم الذاتي وخطة التحسين ومؤشرات االداء  9
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 2313/  3/  2 جامعة المجمعة ف البرنامج و المقررات وتقاريرهما واإلطار الوطني للموهالت توصي  20

 2313/  1/  12  جامعة المجمعة معايير جودة البرنامج ومؤشرات االداء   22

 2313/  2/  29 جامعة المجمعة تطوير اساليب التقويم في التعليم  21

 

 :ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

 2313/  2/  12 جامعة المجمعة القضايا والتطلعات  –التعليم االلكتروني في الجامعات الناشئة  2

    

    

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا
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 2113/  6/ 22التاريخ:                                  صفوان التوقيع                             صفوان رشيد محمد بني سعيداالسم:  

 


