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 واللجان التنظيمية العضويات العلمية

 التاريخ المسمى

 هـ1421 -1419 الخاصة.األمانة العامة للتربية  -عضو في اللـجنة الخـاصة بالئـحة برامج صعوبات التعلم 

 هـ1429 -1426 الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(. -عضو عامل 

 هـ1428 ذمن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي واإلبداع في التربية الخاصة. -عضو في اللجنة التنظيمية 

 هـ1434-1431 الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم. -عضو عامل 

 هـ1432 ذمن المركز الوطني للقياس والتقويم )قياس(. -عضو مستشار في فريق عمل إعداد وتحكيم المعايير المهنية للمعلمين 

 هـ1433 ذمن الجمعية السعودية للتربية الخاصة )جستر(. -عضو عامل 

 هـ1433 ذمن بحاث اإلعاقة.مركز الملك سلمان أل -مدرب متعاون في البرنامج الوطني لصعوبات التعلم 

 هـ1434 الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين في بريدة. -عضو فريق إعداد وتحكيم وثيقة معايير العمل مع ذوي اإلعاقة 

 هـ1438 -1434 الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم. -عضو مجلس إدارة 

 م2021منذ  .جامعة الملك سعود - قسم التربية الخاصة -عضو في فريق )تأسيس باحث متمكن( 

 م2021منذ  (.سلوكية )كولالسالعلوم جمعية  -عضو عامل 
 
 
 
 
 

 
 
 

 والمشاركات العلميةالعلمي اإلنتاج 

 التاريخ الجهة النوع العنوان

 هـ1425/  3/  24 1942مجلة الدعوة، العدد  مقال ماذا تعرف عن صعوبات التعلم؟

 لمعلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم المعايير المهنية الالزمة 
رسالة 
 ماجستير

 م2011 جامعة الملك سعود - قسم التربية الخاصة

 م2011 وزارة التربية والتعليم تطبيق  Timss And Pirlsاالختبارات الدولية للقراءة والرياضيات والعلوم 

 م2011 11مجلة التربية الخاصة، العدد  مقال السعوديةمراحل التطور واالهتمام بصعوبات التعلم في المملكة العربية 

 م2012 جامعة الملك سعود، العدد الثاني -مجلة إرادة  مقال علمي APAاسلوب تصميم البحث لدى 

المعلومات 
 الشخصية

 سعودي الجنسية عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز البدرد.  االســــــــم

 الجهة معلم صعوبات تعلم  العمـل
 مدرسة عامر بن عبدهللا االبتدائية 

 الرياضإدارة تعليم 
 سنة 24 سنوات الخبرة

 0505112466 الجوال aziz3010@gmai.com البريد اإللكتروني الرياض العنوان

الملخص 

 الشخصي

م ار صعععوبات التعلمسعع -في التربية الخاصععة  بالحصععول على شععهادة الدكتورا صعععوبات التعلم،  مجالفي  العلمية تيرحل توجت

العمل المتخصص، في تقديم االستشارات وإجراء الدراسات و خبراتيمهاراتي ومعارفي ولتوظيف  وأسعى، وهلل الحمد وبتفوق

 . نافس عالميًافي بناء مجتمع معرفي م ومساهًماعنصًرا فعااًل ن أصبح أو ،ومعلميهم سرهمأواإلعاقة  ذويخدمة وذلك ل

المؤهالت 

 العلمية

 المعدل التراكمي التاريخ الجامعة / الكلية التخصص الدرجة

 5.00من  4.93 هـ1442 / التربية جامعة الملك سعود صعوبات التعلم دكتورا  الفلسفة في التربية الخاصة

 5.00من  4.73 هـ1431 / التربية جامعة الملك سعود صعوبات التعلم ماجستير اآلداب في التربية الخاصة

 5.00من  3.80 هـ1418 / التربية الملك سعودجامعة  صعوبات التعلم بكالوريوس تربية خاصة

التعاون 

مع 

 الجامعات

 التاريخ سنوات الخبرة الجامعة المقرر

 هـ.1439وحتى هـ 1419من عام  سنة 20 جامعة الملك سعود التدريب الميداني في مجال صعوبات التعلم.

 هـ.1439وحتى هـ 1419من عام  سنة 20 جامعة الملك سعود مقرر دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم.

 ـه1436،  -هـ1435 سنتان جامعة األمير سطام التدريب الميداني في مجال صعوبات التعلم.
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 والمشاركات العلميةالعلمي اإلنتاج 

 التاريخ الجهة النوع العنوان

 بحث منشور بات التعلممدى أهمية المعايير المهنية الالزمة لمعلمي التالميذ ذوي صعو
 الملتقى العلمي إلعداد وثيقة معايير اذوي

 اإلعاقة، بريدة
 م2013

 م2014 75مجلة الخطوة، العدد  مقال علمي صعوبات التعلم إعاقة خفية

 م2014 الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم لقاءات علمية مشرف اللقاءات – إبداعات من الميدان

 م2014 إدارة التربية الخاصة دورة تدريبية أساليب التوعية في صعوبات التعلم 

 ملصق علمي صعوبات التعلمتطبيق 
، المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل

 الرياض
 م2014

الدليل العلمي للبرنامج الوطني لصعععععععوبات  -التقييم وأسععععععاليب التدريس 
 التعلم 

دليل علمي 
 وحقيبة تدريبة

 م2014 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

 م2014 مدرسة عبدالملك بن مروان االبتدائية انفوجرافيك خطوات تقديم الخدمة -صعوبات التعلم 

 م2014 مدرسة عبدالملك بن مروان االبتدائية انفوجرافيك مفهوم صعوبات التعلم

 صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق   
دورة  14

 تدريبية
 م.2018م وحتى 2014 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

 م2014 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة كتيب األكاديمية للطالب الذين لديهم صعوبات تعلمقائمة الفحص للمهارات 

 م2014 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة تقنين أدوات مشرف الفريق البحثي – اختبار الذاكرة العاملة المقنن لألطفال

 م2015 اإلدارة العامة للتربية الخاصة تحكيم دليل معلم صعوبات التعلم

 م2015 226مجلة المعرفة، العدد  تقرير تطبيق صعوبات التعلم على اآليفون

 م2015 226مجلة المعرفة، العدد  مقال مراحل التطور واالهتمام بصعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية

 صعوبات التعلم، اختبارات المعلمين يمعايير معلم
إعداد وتحكيم 
 وكتابة أسئلة

 م2020م وحتى 2015 الوطني للقياس والتقويم المركز

 هـ26/6/1436 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة دورة تدريبية أساليب تدريس الرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

 دورة تدريبية اإلعاقة الخفية
المعرض السعودي الدولي الثاني لمستلزمات 

 2015ضياء  -ة األشخاص ذوي اإلعاق
 هـ1436 / 8/  9

 بحث منشور مدى توافر المعايير المهنية الالزمة لمعلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم
، 3المجلد المجلة السعودية للتربية الخاصة، 

 1العدد 
 م2017أبريل 

 م2018 جامعة الملك سعود - قسم التربية الخاصة ترجمة الدليل المطور للبرنامج التربوي الفردي

 م2018يونيو  3مجلة جستر الثقافية، العدد  مقال علمي واالستشاري وفريق العمل في التربية الخاصةالعمل الجماعي 

 م19/11/2019 كليات الشرق العربي لقاء علمي التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق وواجبات الفئات الخاصة

 ورقة علمية UDLالتصميم الشامل في التعلم 
الدراسات العليا  الملتقى العلمي األول لطلبة

 جامعة الملك سعود -بقسم التربية الخاصة 
 م27/2/2020

فعالية برنامج تدريبي مقترح إلكسعععععععاب التالميذ ذوي صععععععععوبات التعلم 
 استراتيجية أداء االختبار وأثر  على الكفاءة الذاتية األكاديمية لديهم

 رسالة
 دكتورا 

 م2021 جامعة الملك سعود - قسم التربية الخاصة

 م24/3/2021 إدارة تعليم الدوادمي لقاء علمي التعريف بكتاب: صعوبات التعلم من التاريخ إلى الخدمات

مدى استخدام التالميذ ذوي صعوبات التعلم الستراتيجية أخذ االختبار من 
 وجهة نظر معلميهم

 ورقة علمية
الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا 

 جامعة الملك سعود -بقسم التربية الخاصة 
 م1/4/2021

مدى استخدام التالميذ ذوي صعوبات التعلم الستراتيجية أخذ االختبار من 
 وجهة نظر معلميهم

 بحث منشور
، 12مجلة التربية الخاصة والتأهيل، المجلد 

 40العدد 
 م2021يناير 

 لقاء علمي نصائح ألداء االختبار الشامل
 -بقسم التربية الخاصة  المجلس الطالبي

 جامعة الملك سعود
 م22/6/2021

 م2021أبريل  11مجلة جستر الثقافية، العدد  مقال علمي التسمية والتصنيف في مجال اإلعاقة

فعالية برنامج تدريبي مقترح إلكسعععععععاب التالميذ ذوي صععععععععوبات التعلم 
 استراتيجية أداء االختبار

 م2021أكتوبر  19الخاصة، العدد  المجلة السعودية للتربية بحث منشور
 

 

 

 المهارات

 اللغوية التقنية الشخصية البحثية

 ،الكتابة والتحدث باللغة العربية Microsoft Office   برامجاستخدامات  مدرب معتمد البحث في قواعد البيانات
اختبار القدرات  في 91 درجةوحصلت على 

 استخدام السبورة التفاعلية الفريق العمل ضمن الكتابة األكاديمية للجامعيين

 إدارة حسابات التواصل االجتماعي واإللقاءالعرض  APAالتوثيق بأسلوب 
 بسيط،باللغة اإلنجليزية بشكل والتحدث الكتابة 

 step اختبارفي  66درجة وحصلت على 
 .toeflفي  445وتعادل 

 االستبيانات اإللكترونيةتصميم  العالقات العامةالتواصل و إعداد وتحكيم األدوات

 االستشارات في تصميم التطبيقات الذكية كتابة التقارير النشر العلمي
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التطوير 

 المهني

 عدد الساعات عدد الدورات أو اللقاءات التدريبية المجال

 ساعة 1051 131 التربية الخاصة وصعوبات التعلم

 ساعة 67 21 البحث العلمي

 ساعة 240 6 اللغة اإلنجليزية

 ساعة 173 16 الحاسب اآللي

 ساعة 223 25 تطوير الذات

 ساعة 1754 199 المجموع

التطوع 

وخدمة 

 المجتمع

 التاريخ الجهة الهدف الصفة المسمى

ملتقى صععععععععوبععات التعلم على االنترنععت. 
http://www.ld.sa/ 

مؤسس 
 ومستشار

وأولياء أمور ذوي خدمة معلمي 
  صعوبات التعلم

 م2008 ذمن فريق من المختصين

 مشارك (26المهرجان الوطني للتراث والثقافة )
بخدمات التربية  توعية المجتمع

 الخاصة
 م2011 إدارة التربية الخاصة

 معرض تشكيلي لذوي اإلعاقة منظم 2، 1بريشتي أتحدى إعاقتي 
جائزة الشيخ محمد 

 صالح بن سلطانبن 
 هـ1436هـ،1431

 مستشار التعرف على صعوبات التعلم
تقديم االستشارات التوعية و

 ألولياء األمور والمعلمين
الجمعية الخيرية 
 لصعوبات التعلم

 م2013منذ 

 مالك ldalbadr@حساب تويتر 
، وتقديم االستشارات التوعية

 نشر االستبيانات، والدوراتو
 م2013منذ  تويتر

 معنا ليس للصعوبة معنى
عضو فريق 

 العمل
خدمة التوعية االلكترونية 

 بصعوبات التعلم
 هـ1433منذ  فريق من المختصين

 مفاتيح المعرفة في التربية الخاصة
مؤسس 
 ومشرف

لتوعية أولياء أمور  ملتقى علمي
 ذوي االعاقة

مركز الملك سلمان 
 االجتماعي

 م2013

االجتمععاعيععة الملتقى األول للمسعععععععؤوليععة 
 والجمعيات الخيرية )مسؤوليتنا لمجتمعنا(

 خدمة المجتمع مشارك
جمعية األطفال 

 المعوقين
 هـ1434/  1/ 20

 مقابلة تلفزيونية صعوبات التعلم
توعية المجتمع من خالل 
 برنامج قضية رأي عام

 هـ1434/  4/  15 قناة روتانا خليجية

ناعة البرامج والمشععععععععاريع الخيرية  صععععععع
 وتسويقها على القطاع الخاص.

 خدمة المجتمع مشارك
جمعية األطفال 

 المعوقين
 هـ1434/  6/ 19

المعرض السعودي لمستلزمات األشخاص 
 ضياء –ذوي اإلعاقة 

 مشاركة
مسؤول التواصل االجتماعي في 

 المعرض
جمعية األطفال 

 المعوقين
 م2017م وحتى 2013

 إزالة المعوقات لخلق مجتمع شععععامل متاح
 للجميع.

 م2014 جامعة الملك سعود معرض لخدمة ذوي اإلعاقة مشارك

 معد التطبيق صعوبات التعلمتطبيق 
توعية المجتمع من خالل الجوال 

 ألف 40تجاوز عدد المستفيدين 
مركز الملك سلمان 

 ألبحاث اإلعاقة
 م.2020م وحتى 2014

 توعية المجتمع مشارك ركن صعوبات التعلم
والمنتدى المعرض 

 الدولي للتعليم
 م2014

 تقديم االستشارات مستشار مستشارك في صعوبات التعلم
المعرض والمنتدى 

 الدولي للتعليم
 م2014

مجموعععة الععدراسععععععععات العليععا في التربيععة 
 الخاصة

مؤسس 
 المجموعة

خدمة طالب الدراسات العليا 
 والباحثين

 م2018منذ  تلقرام

الجوائز 

وخطابات 

 الشكر

 هـ(.1442قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود ) -المركز األول في جائزة التميز البحثي في الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا 

 المشاركة )تطبيق صعوبات التعلم( هـ(.1440إدارة تعليم الرياض ) - مبادرات التربية الخاصةالتميز في جائزة 

 المشاركة )تصميم انفوجرافيك: صعوبات التعلم خطوات تقديم الخدمة((.ـه1439إدارة تعليم الرياض ) -)شمس( في التعلم االلكترونيجائزة التميز 

 هـ(.1435مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض ) -جائزة تميز األداء 

 الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم. - هـ(1435،1434،1433) للسنواتجائزة مسابقة التميز لمعلمي صعوبات التعلم 

 الشكر والتقدير. وشهادات الحصول على العديد من خطابات

http://www.ld.sa/

