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 منوذج سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة 
 

  االسم
 العائلة  الثالث  الثان  األول 

 الطويل  عبدللا  عبدالرمحن ملياء 

 Family Name     Middle Name First Name االسم ابللغة اإلجنليزية 

Altaweel Abdulrahman lamya 

 سعودية  اجلنسية 
  فاكس  أو جوال تلفون

 رابط الصفحة الشخصية  laltaweel@ksu.edu.sa الربيد االلكرتون 
http://faculty.ksu.edu.sa/31

213/default.aspx 

  الرمز الربيدي   املدينة   ب.  ص. العنوان الربيدي 
 االجنليزية متوسط  –العربية ممتاز  اليت  جتيدها  اللغات

اتريخ بداية التدريس  
 اجلامعي 

 الرتبة العلمية  هـ 1430
 معيد 

 املؤهالت العلمية       
اسم اجلامعة   الدولة   التخصص  الدرجـة 

 املاحنة 
   عنوان الرسالة  احلصول عليها اتريخ 

      الدكتوراه 

 املاجستي 

تربية خاصة  
 مسعي  -

اململكة العربية  
 السعودية 

جامعة امللك  
 سعود 

الكفاايت الالزمة ملعلمي الطالب   هـ 18-12-1440
الصم املكفوفني من وجهة نظر  
أعضاء هيئة التدريس يف أقسام  

الرتبية اخلاصة يف اجلامعات  
 احلكومية السعودية 

تربية خاصة   البكالوريوس 
 مسعي  -

اململكة العربية  
 السعودية 

جامعة امللك  
 سعود 

 

   اخلربات الوظيفية    
 التاريخ   جهة العمل  املسمى الوظيفي  

   
   

   

   

http://ksu.edu.sa/?ref=subsitelogo


 لمقررات  ية ل ربات التدريس اخل    
 اسم اجلامعة / الكلية   املقررات اليت مت تدريسها  م
 كلية الرتبية   –جامعة امللك سعود  عية يب امليدان يف جمال اإلعاقة السمخاص / التدر 476 1
 كلية الرتبية   –جامعة امللك سعود  املدخل إىل الرتبية اخلاصة خاص/ 310 2
 كلية الرتبية   –جامعة امللك سعود  خاص/ مقدمة يف اخلدمات املساندة330 3
 كلية الرتبية   –جامعة امللك سعود  خاص/ مبادئ تربية غي العاديي 101 4

 املناصب العلمية واالدارية  
 التاريخ  جهة العمل  الوظيفة  م
1    

2    
3    

4    

 اإلنتاج العلمي واملؤلفات  
 نوع االنتاج   العنوان  م

،  بحث علمي ، كتاب )

 (  أوراق عمل

 سنة النشر   اسم المجلة

1     
2     
3      
4     

 الرسائل العلمية  املشاركة يف    
 (     مناقشة مشرف مساعد،   نوع املشاركة )إشراف ، الرسائل العلمية  عنوان  م
1   
2   
3   
4   

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها  املناسبة  نوع اجلائزة  م
1     
2     
3     
4     

 
 



 3الصفحة  هـ 1437/ 1/ 18حدثت في 

 

 التنمية املهنية )احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورش العمل   
ند / رمؤمت العنوان  م

 اجلهة املنظمة  املكان التاريخ  وة/ ورشة 

ــا   احلي الدبلوماسي هـ1428 عمل ورشة االجتاهات احلديثة يف تعليم الصم وضعاف السمع 1 ــلما    ــ مركــــل امللــــك ســ
 اإلعاقة

 قسم الرتبية اخلاصة  سعود جامعة امللك هـ1430 ورشة عمل توثيق العمل اإلبداعي )املمارسات الفاعلة( 2
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1430 ورشة عمل االسرتاتيجيات التعليمية لذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدة 3
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1430 ورشة عمل امليدانيةمتطلبات االعتماد للخربات  4
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1430 ورشة عمل كيف تكو  حماضراً انجحاً  5
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1430 ورشة عمل تصميم برانمج حاسويب خلفض النشاط اللائد 6
 كلية الرتبية  جامعة امللك سعود هـ1431 ندوة الغذاء وعالقته بفرط احلركة عند ا طفال  7
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1432 ورشة عمل الربانمج الرتبوي الفردي لإلعاقة السمعية 8
 الرتبية اخلاصة قسم  جامعة امللك سعود هـ1432 ورشة عمل ختطيط الدرس واملوقف التعليمي 9

 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1432 ورشة عمل املعلم املتعاو  يف التدريب امليداين  10
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1432 ورشة عمل تطبيق استمارة تقييم الطالب املعلم 11
 قسم الرتبية اخلاصة  امللك سعودجامعة  هـ1433 ندوة اليوم العاملي للعصا البيضاء  12
13 

 هـ1435 مؤمتر املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة و التأهيل 
Hotel  Ritz Carlton  اهليئة السعودية

 للتخصصات الصحية 
 قسم الرتبية اخلاصة  جامعة امللك سعود هـ1436 ندوة واقع أقسام الرتبية اخلاصة يف اجلامعات السعودية  14
15 

 هـ1436 ورشة عمل ERICحمرك  ث  
مركز حبوث الدراسات  جامعة امللك سعود

 االنسانية 

 واجلامعة    خدمة اجملتمع املشاركة يف  
 دة ياجلهة املستف نوع املشاركة  املكان اترخيها  املشاركة  م
1      

2      
3       
4       

  اللجان 
 اجلهة  نوع العضوية  التاريخ  اسم اللجنة  م
 قسم الرتبية اخلاصة  عضوة  1439- 1435 جلنة اجلداول 1

 قسم الرتبية اخلاصة  عضوة   1438-1432 جلنة اإلرشاد 2
 قسم الرتبية اخلاصة  عضوة   1434-1433 جلنة املسارات 3
 قسم الرتبية اخلاصة  عضوة   1438-1430 جلنة اجلودة 4

  العضويات العلمية واملهنية 



 اجلهة  التاريخ  مسمى العضوية  م
1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

 ملياء الطويل  االسم 
 

 القسم 

 

 الرتبية اخلاصة 
 هـ  1440-8-22 التاريخ   التوقيع 


