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 وال: البيانات الشخصية:أ

   واصف محمد سالمة العايد اسم عضو هيئة التدريس

   التربية الخاصة  القسم كلية التربية  بالمجمعة الكلية

   البريد اإللكتروني  5691- 55 -51 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص هاتاريخ الحصول علي المؤهل

 كلية تاهيل المعلمين العالية   اجتماعيات  5661  البكالوريوس

 جامعة عمان العربية  تربية خاصة  3001 الماجستير

 الجامعة االردنية  تربية خاصة  3002 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

     عاونمعيد مت

   محاضر

 جامعة الطائف  3002استاذ مساعد  أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ

 

 

 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه
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 مدة التكليف المهام اإلدارية م

 عام  عضو لجنة الجدول الدراسي 

 فصل  عضو لجنة االختبارات  

 فصل  رئيس لجنة تنظيم الجدول الدراسي  

 على مدار ثالثة اعوام في الطائف  رئيس لجنة المعامل  

 عامين  لجنة المعامل جامعة المجمعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا: اللجان التي شارك بها العضو:

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م
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 المشاركة في لجان مقابالت توظيف حملة الدكتوراة من السعوديين 

 

  

 ة الدكتوراةمقابلة حمل

 

 خارج الدوام الرسمي 

5111 

 االشتراك في لجنة إعداد المعامل داخل الجامعة  

 

  

  

 اعداد المعامل الالزمة ومتابعة المعامل في الجامعة 

 

 خارج الدوام الرسمي 

5111 

 االشتراك في لجنة المشكالت الطالبية داخل القسم 

 

  

 حل المشكالت الطالبية 

 

 5113عام كامل 

 5111 تنظيم الجدول الدراسي  رئيس لجنة تنظيم الجدول الدراسي 

 5111 مقابلة المعيدين  االشتراك في لجان مقابالت المعيدين والمحاضرين في القسم 

 ارشاد الطالب للمواد والعب الدراسي  االشتراك في لجان اإلرشاد األكاديمي بداية العام 

 

1433-1434 

ل الطالب الجدد وإرشادهم وإعطائهم نبذه االشتراك في لجان استقبا 

 عن الجامعة والتعليم الجامعي.

 

اعطاء معلومات عامة عن الجامعة والقسم والمكةواد وطبيعة 

 التدريس الجامعي 

 

5110- 5111 

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 اسبوع 3006 شاركة في مؤتمر دولي للتربية الخاصة الم 
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 يوم واحد  3053 المشاركة في ورقة عمل في اليوم العلمي للعالج الطبيعي  

 يوم  3002 المشركة في ندوة عن صعوبات التعلم في جمعة الطائف  

 ساعتين حضور المشاركة في يوم المعاق عقليا )داون سندروم ( 

خالل الهاتف لبعض اسر ذوي االحتياجات الخاصة داخل تقديم استشارات من  

 محافظة المجمعة

  على الهاتف 

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 أ: الماجستير و الدكتوراه:

 مشكالت معلمي غرف المصادر في مدينة عمان  عنوان رسالة الماجستير

 ذوي صعوبات التعلم أثر برنامج تدريبي في تطوير ذاكرة الطلبة عنوان رسالة الدكتوراه

 وتحصيلهم

 

 ب: اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

  –فاعلية برنامج تدريبي قائم على اللعب في تعديل سلوك االطفال المضطربين سلوكيا بمدينة الطائف  

 

 – 3ج -العدد االول 

 م3055

 

 –جامعة كفر الشيخ  –ربية مجلة كلية الت

 

مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن الخدمات المقدمة لهم في غرف المصادر في  

 3053-العدد االول   –مدينة عمان  . مجلة العلوم االدارية واالنسانية 

 جامعة المجمعة  –مجلة العلوم االدارية واالنسانية  3053-العدد االول  
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توى الدعم الذي يقدمه مدراء المدارس لمعلمي غرف المصادر التي يتواجد بها طلبة من ذوي مس 

 صعوبات التعلم وعالقته بدافعية معلميهم في مدينة عمان 

 

العدد  -المجلد االول

 -3050الرابع 

 

 مجلة جامعة الطائف لالداب والتربية

 

عاديين والمرشدين التربويين في تعديل مستوى معرفة معلمي التربية الخاصة ومعلمي الطلبة ال 

 السلوك

 3055- 5ج–جامعة االزهر  –مجلة كلية التربية 

 

 5ج–جامعة االزهر  –

-3055 

 مجلة كلية التربية

 

اثر برنامج محوسب في تنمية الوعي الفونولوجي وأثره على الذاكرة العاملة والمهارات الدراسية  

مقدم في في المؤتمر الثالث لإلعاقة والتأهيل لذوي لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم القراءة)

المجلد الثالث  –(  ومنشور في مجلة رابطة التربويين العرب 3001االحتياجات الخاصة في الرياض  

 3006 -العدد االول - -

 

العدد - -المجلد الثالث 

 3006 -االول 

 

 مجلة رابطة التربويين العرب

 

لمي معاهد التربية الخاصة وبرامج الدمج في المدارس العادية بعنوان المعوقات التي تواجه مع 

 3055- 591العدد  –جامعة االزهر  –مجلة كلية التربية  –بمحافظة الطائف 

 

 3055- 591العدد  –

 

 جامعة االزهر –مجلة كلية التربية 

 

مجلة كلية  –  1310المشكالت التي يواجهها الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعة الطائف  

 . 3053-العدد االول  1331365/012- 106ت –التربية بكفر الشيح 

 

 . 3053-العدد االول 

 

 مجلة كلية التربية بكفر الشيح

 

تقييم البرامج المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين والمديرين في جامعة  

 الطائف 

 

 3050 -العدد الرابع 

 

 جامعة كفر الشيخ–ية في مجلة كلية الترب

 

 – مجلة رابطة التربويين العربيونيو  -39العدد –اتجاهات الطلبة نحو مهنة المستقبل والدوافع الكامنة وراء    التحاقهم   بقسم التربية الخاصة بجامعة  
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   3053يونيو  -39العدد  –مجلة رابطة التربويين العرب  –المجمعة وما زال ينتظر الموافقة 

 

3053   

 

 

    

 

 

 ج: المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 السابع   311  دراسة حالة  في صعوبات التعلم مكرر  

 الخامس   391  صعوبات القراءة والكتابة مكرر   

 الخامس  311  مدحل في صعوبات التعلم مكرر   

 السادس  111 م  مكررطرق تدريس صعوبات التعل 

    

 صعوبات أكاديمية لعدة مرات 

 

  

 صعوبات نمائية لعدة مرات 

 

  

 نمو مفاهم علمية ألطفال ما قبل المدرسة 

 

  

   إعاقة جسمية وصحية  
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 صعوبات التعلم في ضوء النظريات لعدة مرات لعدة مرات 

 

  

 تربية وتعليم ذوي صعوبات التعلم 

 

  

 الجية لذوي صعوبات التعلم  لعدة مراتالبرامج الع 

 

  

 

 

 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 عضو  االردن  الجمعية الوطنية لصعوبات التعلم  

لسالم للتربية متطوع في مركز سيدة ا 

الخاصة للمساعدة في إعداد برامج 

 لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة

 عضو  االردن 

 و:الدورات التدريبية:
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 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

 أسبوع 5626 وزارة التربية والتعليم التطوير التربوي 

 وزارة التربية والتعليم  المناهج المطّورة  

 

 شهر  5660

  

 

 التشخيص والتدريب للطلبة ذوي صعوبات التعلّم) مستوى الصف الرابع (
 وزارة التربية والتعليم 

 

 أيام 1 3001

 

 
 التشخيص والتدريب للطلبة ذوي صعوبات التعلّم ) مستوى الصف الخامس والسادس (

 وزارة التربية والتعليم 

 
 شهور 9 3001/

 3009  دورات لغة انجليزية 

 
 ICDLرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ال

 وزارة التربية والتعليم

 

2006 

 

 مهارات البحث العلمي

  3055 جامعة المجمعة 

 أشهر 1  

 

 
 تطوير اعضاء هيئة التدريس 

 أشهر 1   3055 جامعة المجمعة 

 

 1433 -6-25 جامعة المجمعة  ثقافة التعليم اإللكتروني وتطبيقاته الرقمية في التعليم الجامعي  

 1434-1-12 جامعة المجمعة  استخدام التوتر في التعليم  

 5111-5 -53 جامعة المجمعة  فن ادرة االجتماعات عبر التقنيات  
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 5111- 5-39 جامعة المجمعة   مهارات نظام التعليم االلكتروني  

 5111-3-1 جامعة المجمعة  المشاركة االحترافية لللفات والمشاريع عن بعد  

 5111-3-1 جامعة المجمعة  اعداد ملف المقرر 

 5111-9-1 جامعة المجمعة  دمج التقنية في التعليم  

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

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

حضور مؤتمر التربية الخاصة المعقود في  

 ل) بين الواقع والمأمو-وان:الجامعة األردنية بعن

في التربية الخاصة ( . ولدي كتاب رسمي في 

 ذلك ويعتبر منشور

 3001 الجامعة االردنية  –عمان 

حضور مؤتمر في التربية الخاصة المعقود في  

) ذوي  -جامعة عمان العربية بعنوان:

 االحتياجات الخاصة ( .

 3001 جامعة عمان العربية  –عمان 

لتأهيل المعاقين بصرياً المعقود  حضور مؤتمر 

)  -في مستشفى الحسين للسرطان  بعنوان :

 تأهيل المعاقين بصرياً (

 3002 عمان مستشفى الحسين للسرطان 

المشاركة في المؤتمر الثالث لإلعاقة والتأهيل  

لذوي االحتياجات الخاصة في الرياض بورقة 

عمل بعنوان فاعلية برنامج تدريبي محوسب 

الوعي الفونولوجي والذاكرة العاملة  لتحسين

لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ولدي كتاب 

 رسمي في ذلك ويعتبر منشور

 

 3006 اللملكة العربية السعودية  –الرياض 
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ورقة عمل في اليوم العلمي للعالج الطبيعي في  

 جامعة المجمعة ب

 3053 جامعة المجمعة 

 

 ىو األنشطة العلمية األخر تاالنجازا

و مهنة المستقبل والدوافع الكامنة وراء التحاقهم بالتخصص استكمال العمل في المشروع البحثي المقدم في العام الماضي والمدعوم من عمادة البحث العلمي بعنوان : اتجاهات طلبة التربية الخاصة نح - 

 بجامعة المجمعة

امل في الموضوع بعنوان : فاعلية برنامج تدريبي لتنمية اإلدراك البصري وأثره على التمييز بين األحرف المتشابهة في اللغة العربية تقديم مشروع بحثي جديد لعمادة البحث العلمي وعمل مخطط ك -3

 لدى تالميذ المرحلة األساسية لذوي صعوبات التعلم في محافظة المجمعة

 مناقشة ذلك في مجلس القسم . التدخل المبكر للحد من اإلعاقةبرامج  القيام بتقديم مخطط كامل لكرسي بحثي وتقديمه للكلية بعنوان : -1

 االشتراك في مناقشة كرسي بحثي أخر من مقدم من احد الزمالء. -1

 اإلعداد والتحضير لمستلزمات القسم من المعامل الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة  -1

 ضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن الخدمات المقدمة لهم في غرف  المصادر في مدينة عمانالحصول على قبول بالنشر من مجلة الجامعة لبحث بعنوان : مدى ر -9

 يات تعديل السلوك " دراسة مقارنة "انتظار قبول بحث للنشر في مجلة الجامعة بعنوان: معرفة معلمي التربية الخاصة ومعلمي الطلبة العاديين والمرشدين التربويين باستراتيج -2

 صعوبات التعلمتأليف فصل من كتاب باالشتراك مع الزمالء في الجامعات السعودية وقد تم انجازه وإرساله إلى النشر بعنوان : -2

 حضور دورة في البحث العلمي لمدة ثالثة أيام في استراحة الفرسان  -6

 -االنجازات على مستوى اللجان داخل الجامعة :

 ملة الدكتوراة من السعوديينالمشاركة في لجان مقابالت توظيف ح

 االشتراك في لجنة إعداد المعامل داخل الجامعة 

 االشتراك في لجنة المشكالت الطالبية داخل القسم 

 االشتراك في لجان مقابالت المعيدين والمحاضرين في القسم

 االشتراك في لجان اإلرشاد األكاديمي بداية العام
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 د وإرشادهم وإعطائهم نبذه عن الجامعة والتعليم الجامعي.االشتراك في لجان استقبال الطالب الجد

 تقديم االستشارة لمجلس الكلية بخصوص اعتماد مقررات في خطة رياض األطفال .

 األعداد لندوه عن المهارات الدراسية للطلبة ولم تنفذ بعد.

 المشاركة الفاعلة المستندة للنقاش والحوار البناء داخل مجلس القسم .

 ئيات مناسبة للقاعات والخالص من مشكلة ازدحام الطلبة اقتراح مر

 التعاون فيما يخص الجودة والقيام بما هو مطلوب من تعبئة استبيانات والمشاركة في التقييم .

 االنجازات على مستوى المجتمع المحلي داخل المملكة:  

 خل محافظة المجمعة .تقديم استشارات من خالل الهاتف لبعض اسر ذوي االحتياجات الخاصة دا -5

والبحث الثاني بعنوان :  والعاديين في جامعة الطائف أكاديمياالتعلم المفضلة لدى طلبة قسم التربية الخاصة المتفوقين  أساليب تحكيم بحثين مرسلة من عمادة البحث العلمي بجامعة الطائف بعنوان :  -3

 تنمية المهارات قبل القرائية لدى أطفال الروضة الموهوبين المعرضين لخطر الدسلكسيا بالطائفباستخدام الحاسوب في الفونولوجي فاعلية برنامج للوعي 

في  الث متوسطلدى طلبة الصف الث على التحصيل في منهاج التربية اإلسالمية اثر إستراتيجية الحوار والمناقشة تحكيم مخطط بحثي ألحد الطلبة في الماجستير في المملكة العربية السعودية بعنوان:  -1

 مدينة الرياض

كفايات التعليمية التعلمية التي يمتلكها معلمو وطلبة تحكيم مخطط بحث ألحد الطلبة في الماجستير في المملكة العربية السعودية بعنوان : أثر توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على  ال  -1

 ظيف هذه التكنولوجياالمدارس الثانوية  في مدينة عرعر واتجاهاتهم نـحو تو

 تحكيم عدد من االستبيانات لباحثين داخل المملكة العربية السعودية ال اذكر عناوينها .   -1

 

 

 -االنجازات على مستوى التفاعل مع الطلبة :

 تقديم النصح واإلرشاد المستمر حول الدراسة وحثهم على اإلبداع والتفكير بطريقة سليمة .

 يبوا بحوادث وحث الطلبة على زيارتهم .زيارة بعض الطلبة ممن أص

 االنجازات على مستوى المشاركة مع المجتمع المحلي



 13 

 المشاركة في حضور سباقات الخيول في نادي الفروسية 

 المشاركة في االحتفاالت التي أقيمت بمناسبة االحتفال بالجامعة وبحضور رئيس الجامعة والمحافظ 

 ء هيئة التدريس الجددالمشاركة في احتفاالت استقبال أعضا

 االنجازات على مستوى الجامعة 

 المشاركة في المعايدات-5

 المشاركة في ملتقى جامعة بال تدخين 

 المشاركة في احتفال الجامعة بانجازاتها بحضور معالي مدير الجامعة ووزير التعليم العالي 

 المشاركة في ندوة مفتي المملكة بالحضور. 

 تعاون مع الزمالءاالنجازات على مستوي ال

 استقبال الزمالء الجدد والتعاون معهم وتسهيل مهمتهم في بداية مجيئهم 

 التعاون معهم فيما يخص الخطط والمقررات .

 التعاون معهم فيما يخص تنقالتهم في بداية العام 

 التعاون معهم فيما يخص التساؤالت حول الجامعة وبعض االنظمة والقوانين داخل الجامعة .

 نجازات على مستوى التكاليف في القسم :اال

 القيام بجميع التكاليف المناطة بي من قبل رئيس القسم 

 المؤلفات :

 

 كتاب قيد النشر بعنوان ) الذاكرة ، مفهومها ، تعريفها ، تشخيصها ، عالجها لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلّم (. -

 خاصة مع ثلة من االساتذة المتخصصين في التربية الخاصة في الجامعات السعودية فصل في صعوبات التعلم في كتاب مقدمة في التربية ال-

 الدراسات واألبحاث



 14 

 كتاب صعوبات التعلم في ضوء النظريات تحت التاليف -

 

 

 5111- 9 -53 التاريخ:           التوقيع                                                                       د. واصف محمد سالمة العايد  االسم:  

 


