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  مــــــــرزا مــــــــرزا   أحمد أحمد   محمود محمود   هنيةهنية

2009أول سعودية تفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة العالمية   

   2014لثقافة واإلعالم للمؤلف السعودي جائزة وزارة ا

   m.haniah@gmail.com   

  

  

  : :   علميةعلميةللا ا المؤهالت المؤهالت   

  
 .  2018/ 10/  2-1دنفر، كلورادو¸ (،Zero To Three، المؤتمر السنوي لمنظمة )الدماغي مدرب النمو ▪

 

للموافق  1438شوال   12-10جتماعية، الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية، الكويتاالمسؤولية الرخصة الدولية لمدرب ال ▪

 . 2018نية يو 28-29

 

 . 2013جامعة عين شمس دوفر، نية، بريطالامدرب معتمد، جامعة كامبرج  ▪

 . 2002مريالند، ، كولج بارك -الفلسفة في التربية الخاصة "تربية خاصة لمرحلة ما قبل المدرسة" جامعة مريالند دكتوراة  ▪

 . م1992 ،ماجستير في علم النفس " مسارالخدمات النفسية لغير العاديين" جامعة الملك سعود   ▪

 لتخصص رئيسي و" تعليم مرحلة ما قبذوي اإلعاقة الشديدة والمتعددة" من طفال ليم األعتتربية خاصة " سبكالوريو ▪

 . 1982دنفر/ كولورادو، -و بوليتان ستيت ، جامعة مترفرعيخصص تالمدرسة" 

 

  الخبرات األكاديمية و اإلدارية: الخبرات األكاديمية و اإلدارية: أبرز أبرز   ▪▪
  

 . 2020منذ فبراير عضو فريق رؤية وطن التطوعي  ▪

 . 1419شوال ريفين منذ ين الشالحرم خادم  دعوة تلبية "" عضو مبادرة ▪

 .2018، منذ نوفمبر سؤولية اإلجتماعيةمال خبراء السعودية لمجموعة العضو  ▪

 . (1441-1437)، واإلبداععضو مجلس ادارة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة  ▪

 .(1438-1436)كات، لجنة الشراعضو مجلس ادارة الجمعية السعودية العلمية لرعاية الطفل،  ▪

 . الملك سعودجامعة  ية الخاصة، برالسعودية للتالجمعية   سؤولية اإلجتماعية،جستر للمقافلة ومشرف عام بيرنامج"  سمؤس ▪

 (. 2016-2014الوصول الشامل، جامعة األميرة نورة، )  وبرنامجخدمات المساندة الز مستشارمتفرغ، كلية التربية، مدير مرك ▪

 (. 2011-2002ة الخاصة، جامعة الملك سعود )بيترم الة قسيلوك: فترات 4تجديد واتسن 8خبرة  ▪

وحضور اإلجتماع الدولي  شراكة والتفاهم مع بيوت الخبرة األمريكيةلا عضو وفد " جمعية أسر التوحد " لتوقيع مذكرات ▪

 . (2012/  4/ 27-20ع عن التوحد، نيويورك )فالدل

ات الكورية وتوقيع عقود  في زيارته للجامع سعوديةعات الء الجامي ومدراعضو الوفد المرافق لمعالي وزير التعليم العال ▪

 (.  2011/ 11/  30-25الشراكة العلمية، ) 

 (. 2009/ 2/ 5– 31/1) ض وجدةالريالفرعي المراجعين الخارجيين، لمركزي جمعية األطفال المعوقين نة جل عضو ▪

 (. 2004 -2002)  عليم الرياضة والتالتربي ، وزارةالخاصة  عضو األسرة الوطنية للتربية الخاصة، األمانةالعامة للتربية ▪
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  باللغة العربية:  باللغة العربية:    دبيدبياألاألاإلنتاج اإلنتاج   

  
األجهزة  استخدام(. نسب إفراط األطفال السعوديين في 2019هنية، بهنسي، زينب، السيف، نادية ) مرزا، ▪

 35المحمولة وألعاب الفيديو، مجلة العلوم االجتماعية والتربوية،

  الزهراء نب النمو. الرياض. مؤسسةاواللعب: توظيف اللعب لتنمية ج(. 2017)سحر ، رلعما اوية، هن زا،رم، ودهنإدريس،  ▪

 .للتوزيع والنشر

مرزا، هنية، إدريس، ( )كتاب مترجمعن التوحد ومواضيع االدراك الحسي. (.  الخبيرة تمبل تتحدث 2015جراندن، تمبل ) ▪

 ر.ة والنشعابطلء لرازه(، الرياض، دار ال2016هند. الرياض )

 يل. الرياض، دار الزهراء للطباعة والنشر. حت(. همم التعرف المس2017هنية ) مرزا، س، هند،رياد ▪

ية مرزا، اتيجيات السلوكية لألفراد ضمن فئة اسبرجر، ترجمة هن(. صندوق الكنز: االستر1016فاوس، بث & وييلرماريا ) ▪

 نشر.ع واليزوتلء لرازهعال أبوسكر، & هند إدريس. الرياض، مؤسسة ال

 حيال أساليب المختصين في تبليغهن بالتشخيص المرضي لألبناء:  (. وجهة نظر األمهات السعوديات2016) هنية ،مرزا ▪

 .مجلة األردنية الدولية التربوية لمن تداعيات موقف التبليغ عليهن. ا إستراتيجيات التدخل المبكر للتخفيف  ▪

ات التدخل  يجالعام: استراتي الطفل وأدائه نموداعياته على از وتالتلفة هداشم يف اطاإلفر(. " أضرار2015) مرزا، هنية ▪

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود، المبكر للتصدي لهذه المخاطر"، مجلة العلوم اإلجتماعية

(. أبجديات اإلعاقات الخفية، إضطرابات التناسق الحسي: المفهوم، األنواع، المظاهر،  2014(مرزا، هنية، إدريس، هند  ▪

 نشر.ع واليزوتلء لرازهالرياض، مؤسسة اللتدخل العالجي، استراتيجيات ا

 دنه ،ا، رزم (. إجابات على أسئلة المعلمات حول إضطرابات التناسق الحسي. ترجمة هنية2013مارتن )بالزر كومار، جين، ▪

 ض، مؤسسة الناشر الدولي للنشر والتوزيع. ايالر إدريس،.

ال  المتعددة حيو اإلعاقات الشديدة وديين من ذويء السعظرأمهات األبنا(" وجهة ن2012) هنية، السالموني، سهام، زارم ▪

 .620-581 ،( 2)32ة عين شمس، العدد صفية نوعية، مجلة اإلرشاد النفسي، جامعإحتياجاتهن التدريبية دراسة و

 م التربية الخاصةتطبيقات على نظا : اإلشراف التربويارة و داإل ديات(. أبج2011) الجماعي، ريم، رزا، هنيةم ،دهن ،مرزا ▪

مؤسسة الناشر الدولي  مؤسسة الناشر الدولي. الرياض، والثانية األولىبعة في المملكة العربية السعودية، الط

  .التوزيعللنشرو

اإلنترنت  و ف المحمولدام الهاتختالسلبية إلسين مستوى إدراك الشباب لألثارب ةقعال(. " ال2012) هودع ،رسف، مرزا، هنية ▪

 .(، جامعة بني سويف 21العدد) ،بيةمجلة كلية التر، ذه األجهزةبكر لترشيد اسنخدام هوالتدخل الم

 االستجابة" ن تلقيراتيجيات است خدامستا تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات المتوسطة والشديدة: “( 1988) وري، ماركيليو ▪

 (.2009) ة العالميةجائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمية مرزا.نهوبندر العتيبي  )كتاب مترجم(

م ستة أمهات سعوديات ألطفال خدج: تطبيق استراتيجية التفاعل  امج تدخل مبكر لدع(. فاعلية برن2009)، مرزا، هنية ▪

   .15الخاصة العدد  للتربيةة يبعرلاالمجلة  ة.ارلدكتوا لةالتحفيزي. مستل ملخص رسا
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  باللغة اإلنجليزية:  باللغة اإلنجليزية:    األدبياألدبياإلنتاج اإلنتاج     

Alquraini, T, Al-Adaib, A., Al-Dhalaan, H., Merza, H., & Mahoney, G. (2018). Relationship based 

intervention with young children with autism in Saudi Arabia: Impediments and 

consequences of parenting stress and depression.  International Journal of Disability 

Development and Education  . ISSN: 1034-912X (Print) 1465-346X (Online) Journal 

homepage: http://www.tandfonline.com/loi/cijd20 

 
 

Alquraini, T., Merza, H., Mohoney, G (in press). The Effects of Responsive Teaching on 

Mothers and Young Children with Autism in Saudi Arabia. Journal of Early Intervention.  
 

Albaker, F., Merza, H., Alharamlah, A (2015). The requirements of Saudi women in sports centers  

and its relationship of some common diseases they have.   

  

Alharamlah, A., Albaker, F., Merza, H (2015). Common diseases and some demographic  

       characteristics among Saudi women International Education Studies, 8(12), 24-38.   

 

Alharamlah, A., Merza, H., Albaker, F (2013). Saudi Women’s Attitudes to Physical Activity: An 

interventional approach to improving future health complications. Poster, World Congress of 

Sport Psychology, Beijing, Republic of China. 

 

Merza, H (2012). The Saudi Early Intervention Services: Current Challenges and The Vision   

Revision”:Advances in Research and Praxis in Special Education in Africa, Caribbean and  

the for Middle East, Info Age Publishing. 

 

Ozand, P., Al-Odaib, A., Merza, H., Al Harbi, S (2003) . Autism: a review. Journal of Pediatric  

Neurology, 1(2), 9-14 (www.jpneurology.org) 

 

 Ozand, P., Al-Odaib, A., Merza, H., Al Harbi, S ( 2003). Early Intervention and Autism. Medical  

Journal (March/April). 

 

        ي:ي:و الدولو الدول  على المستوى العربيعلى المستوى العربي  ةةالعلمي العلمي     ركة في اللقاءاتركة في اللقاءاتلمشالمشااا      
 

Albaker, F., Merza, H., Alharamlah, A ( 2013). (Poster presentation). Saudi Women’s Attitudes to  

Physical Activity: An interventional approach to improving future health complications. 13th 

International Sport Symposium and Psychology (ISSP), Beijing, China 

         

Merza, H (2011). Perspectives of Saudi Arabian Parents Receiving the Diagnosis of their Child's  

   Developmental Delays" .The International Society of Early Intervention 11th Conference, New  

    York . 

 

التدخل المبكر للتصدي   استراتيجيات"يون و مخاطرعلى نموالطفل  وأدائه العام: التلفزمشارك مستكتب، . (2014(هنية ، مرزا ▪

ر"، بحث نظري: مراجعة أدبية / جامعة السلطان قابوس،مسقط، عمان، تحت عنوان" التحديات، الطموحات،  المخاطلهذه 

 .يةالمستقبلالتوجهات 
 

http://www.tandfonline.com/loi/cijd20
http://www.jpneurology.org/
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المفهوم، األنواع، المظاهر،   طرابات التناسق الحسي:إضفية، اإلعاقات الخأبجديات . ( 2014( هند ،إدريس ،ةمرزا، هني ▪

التحديات،   :، مسقط، عمان تحت عنوان"الدولي للطفولة المبكرة/ جامعة السلطان قابوسالمؤتمر ، التدخل العالجي تاستراتيجيا

   .تقبليةسالتوجهات الم  ،الطموحات
 

دمات نظرة تحليلية للواقع والطموح المستقبلي لخ المبكر:ت التدخل مستكتب( منظومة خدما )مشارك(. 2013/ 1434) ةمرزا، هني ▪

 لإلعاقة بالمنامة، البحرين. الملتقى الثالث عشر للجمعية الخليجية  ة السعودية كأنموذج،ملكة العربيفي المالتربية الخاصة 

 

لهذه ل المبكر للتصدي م: استراتيجيات التدخوأدائه العاالطفل  على نمو ومخاطره تلفزيونلا (.2012/ 1433) هنية، مرزا ▪

 " مستقبل واعد " طفولة آمنة ... نعبد الرحم  نورة بنت جامعة األميرة/لمؤتمر الدولي األولا عمل ورقة، المخاطر

 

ابعة النمو  بحث منشور"تقنين اختبار دنفر النمائي لمت: ث مشاركاحب /لي،ي ، ع, الييزدهنية . نوار, فرانبنكربيرج ،مرزا, النقيب ▪

  .1999/ 11انية/ لبنان،بية اللبنالط، المجلة 106-96(، 2) 47العدد  ،أفريقيا"شمال العرب من الشرق األوسط واألطفال على 

 

  : : واإلداريةواإلداريةاألكاديمية األكاديمية   خبراتخبراتالال  أبرزأبرز      
  

 (. 2016 -2014) يرة نورة،الوصول الشامل، جامعة األم  وبرنامجاندة مسال دماتركز الخدير متربية، مية ال، كلتفرغممستشار ▪

 . (2011 -2002معة الملك سعود، ) تربية الخاصة، جاقسم ال وكيلة ▪

للدفاع  لدولياإلجتماع امع بيوت الخبرة األمريكية وحضور   التفاهملتوحد " لتوقيع مذكرات الشراكة وة أسر اضو وفد " جمعيع ▪

 ( 2012/ 4  /27-20) كيويور توحد، نعن ال

توقيع عقود الشراكة ارته للجامعات الكورية وية في زيلجامعات السعودي وزير التعليم العالي ومدراء اعضو الوفد المرافق لمعال ▪

  .(11/2011/  30-25) ،لمية الع

 .(2009 /2/ 5 –31/1) دةلرياض وجفي ا الخارجيين، لمركزي جمعية األطفال المعوقين لجنة المراجعينعضو   ▪

   .(2004 -2002) لرياضالتعليم اة زارو، مانةالعامة للتربية الخاصة ، األو األسرة الوطنية للتربية الخاصةعض ▪

 
 

  المجتمع: المجتمع: لخدمة  لخدمة  التأسيسية التأسيسية المبادرات المبادرات       

  

 . 1419 ، منذمبادرة الطفولة المبكرة/ مبادرة تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين رئيسو مؤسس ▪

   .1420-1419، دالملك سعو، جامعة الجمعية السعودية للتربية الخاصةللمسؤولية اإلجتماعية،  رئيس القافلة السعوديةو مؤسس ▪

 ،  ضايرلاب ياعسلمان اإلجتم الملكي، مركز لتطوعرئيس القافلة السعودية للمسؤولية اإلجتماعية، برنامج عطاء للعمل او مؤسس ▪

(1434-1435) . 

  خاصة ضمن الخدمات اإليوائية، مركز التأهيل االجتماعي،يق برنامج التربية المستشارة للخدمات التعليمية لتطبو رئيسيمؤسس   ▪

 .(1415) الشؤون االجتماعيةعمل ورة الوزا

  . 1995 -1990 الرياضب ون االجتماعيةالشؤ وزارةة، الخاصمؤسس رئيسي مركز الرعاية النهارية للفئات  ▪

 .(1996 -1995، )ياضيرية النسائية / الرجمعية الوفاء الخ، الوفاء للتأهيلمركز مؤسس رئيسي " ل ▪

 

  صة:  صة:  لمتخصلمتخصا ا   ةةوالدوليوالدوليجمعيات الوطنية  جمعيات الوطنية  عضوية العضوية ال      

 .2021 سبتمبرنذ جمعية طفولة آمنة مضو ع ▪

 , 2020منذ يناير   رؤية وطن التطوعي، عضو فريق ▪

 .1421-1417( منذ موهبةاإلبداع )مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة و عضو مجلس ادارة ▪

 .(1417-1415)، ياض، الرنورة معة األميرةية الطفل، جا لمية السعودية لرعاالجمعية العة ارلس إدضو مجع ▪

أسر ، تدخل المبكر بسدني، استراليامجتمع ال) مثل ة و ذوي اإلعاقة و أسرهمل الطفوالمعنية ب الدوليةن الجمعيات ية العديد معضو ▪

   .( أيامى، ارادة جستر،، التوحد

 

فيقه توو مد هللام بحت   


