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 عبير عبدهللا الحربي
 8050593 (11) 966 + مكتب: 

 alhabeer@ksu.edu.saالبريد االلكتروني 

 

 املؤهالت األكاديمية 

 University of  Exeterفلسفة في التربية  دكتوراه ال 0202

/اضطرابات مشكالت لألطفال ذوي  خدمات الدعم التربوي في تقديم  املتخصصون موضوع الرسالة : تصورات و ممارسات 

 الحركة واالنتباه في بريطانيا

 Iron Mill Instituteالنفس ي   اإلرشادالشهادة األولية في  0222

 .تدريب عملي، و ، العالج بالفن، نظريات علم نفس ( TAاملواد الرئيسية :تحليل املعامالت االنسانية )

 University of  Exeterماجستير العلوم في البحث التربوي ،  0222             

ة ، الطرق الكيفية في البحث ، فلسفاإلحصائية (SPSSكمية في البحث مع التركيز على حزمة  )ٍاملواد الرئيسية : الطرق ال

 .البحث التربوي  ونشر  التربوي ، تقديمالبحث 

 التدريسية مارساتاملو اب نقص االنتباه و فرط الحركة تصورات املعلمين حول اضطر موضوع الرسالة :        

 ، الرياض، جامعة امللك سعودماجستير الفنون في علم نفس  0222         

املواد الرئيسية : القياس و التقويم النفس ي ، مقدمة في علم نفس غير العاديين ، احصاء نفس ي، ارشاد اسر غير العاديين ، 

 تأهيل األفراد غير العاديين.

 لتدريب القدرات اإلبداعية على كفاءة أداء عينة من معلمات التربية الخاصة في الرياض.موضوع الرسالة : أثر برنامج تدريبي 

 ، الرياضجامعة امللك سعود، مع مرتبة الشرف ريوس الفنون في التربية الخاصةلو بكا 0991         

، مدخل إلى  السلوكية ، مدخل في اإلعاقات البدنية االضطراباتاملواد الرئيسية : مقدمة في التربية الخاصة ،مدخل  في 

، تقييم و تشخيص، الخدمات الترفيهية، تأهيل األطفال ذوي االحتياجات ، مدخل إلى التفوق العقلي القصور الفكري 

ات القدر ، الخاصة ، العمل و إرشاد أسر األطفال غير العاديين ، البرامج التربوية للمتفوقين، تنمية القدرات االبتكارية 

ة و الكتابة ،صعوبات نمائية، الوسائل املساعدة ، اضطرابات العقلي، صعوبات التعلم في القراءالعقلية و نظريات التكوين 

  النطق و الكالم ، قضايا معاصرة ، إدارة و اشراف، طرق تدريس و تدريب ميداني.  
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 السابقة رات الوظيفية الحالية و الخب

 حاليا  -0200

 ، جامعة امللك سعود )الرياض(ةقسم التربية الخاص–استاذ مساعد في كلية التربية              

0220- 0200 

 ، جامعة امللك سعود )الرياض(محاضر في كلية التربية، قسم التربية الخاصة               

0220- 0991 

 ، جامعة امللك سعود )الرياض(التربيةي التربية الخاصة، كلية مساعد مدرب ف                         

0992- 0991 

 .، جامعة امللك سعود )الرياض(كلية التربية ،متعاون في قسم التربية الخاصة                

 0992   

 اوصت عميدة مركز الدراسات الجامعية/ بنات بتعييني على وظيفة معيد.                         

 

 )اثناء الدكتوراه( خبرات وظيفية/عملية

  0200يناير  – 0202اكتوبر 

ئي لثالث في التحليل االحصا وتلخص دوري (Exeter) من جامعة (Bob Burden)عملت باحث مساعد مع البرفيسور 

لة رح، مقياس انا كمتعلم( البيانات تم الحصول عليها من عينة من طلبة املمقاييس )الذكاء العاطفي، مقياس انا كمفكر

 (Devon) الثانوية في إحدى ثانويات مقاطعة

0222 - 0221 

 ت"، مفهوم الذااالنتباه، ة والكتابةاألكواب( على القراءحركي )مطابقة باحثة مشاركة في مشروع بحثي " تأثيرات برنامج 

( -Circus Bezercusتم بالتعاون مع مقدمي الخدمات املجتمعية املحلية )و  (Devon Arts Council)مشروع بحثي ممول من 

 (Exeter) جامعةمن  (Bob Burden)وتم األشراف عليه من قبل البرفيسور 

     0221ديسمبر  -سبتمبر 

ية من قبل امللحقية الثقاف ةممولف عليها نادي الطلبة السعوديين و للصف الرابع االبتدائي في مدرسة سعودية يشر  معلمة

 (Exeter) السعودية في بريطانيا
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 العملية البحثية و  االهتمامات

 التعاون بين املتخصصينو  )فريق عمل متعدد التخصصات( اعمال فريق العمل. 

 لذوي املشكالت السلوكية واالنفعالية واالجتماعية التربوي  والدعم التدخل.  

 التربيةو  اإلبداع.  

 النفسية.في البحوث التربوية و  اإلحصاء 

  الكيفية في البحثالطرق الكمية و. 

 املشكالت السلوكية واالنفعالية واالجتماعيةحديد ، بالتاالحتياجات الخاصة. 

 .العمل مع اسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

  لعالج بالفن.وا اساليب االرشاد اإلبداعيةـ النفس ي: رشاداال 

 األطفال املحرومين وفي دور الرعاية. 

 .البحوث التشاركية مع األطفال  

  .الهوية و السعادة لذوي االحتياجات الخاصة 

 مقررات تم تدريسها 

 .املقدمة في التربية الخاصة 

  .مدخل إلى التفوق العقلي 

   القصور الفكري مدخل إلى. 

 ذوي القصور التدريب من ابلين للتعلم و تدريس الق

 الفكري.

 اسس بناء مناهج غير العاديين.  

 تربية غير العاديين في املدارس العادية.  

  تعديل سلوك.بناء و 

  تقييمتشخيص و.  

  في ضوء النظريات القصور الفكري.  

  العاديينالعمل مع أسر األطفال غير. 

  
 
 .البرامج التربوية للمتفوقين عقليا

  املواهب الخاصةو  بتكاريةتنمية القدرات اال.  

  ذوي القصور الفكري طرق تدريس. 

 .مهارات السلوك التكيفي 

 دارة وتنظيم برامج التربية الخاصة )ماجستير(إ 

  )التوجهات الحديثة في التربية الخاصة )ماجستير 

  األشراف على التدريب امليداني في مجال القصور

 .التوحدو  الفكري 

  إدارة السلوك.ضبط و 

  االنفعالية في ضوء ابات السلوكية و االضطر

 النظريات 

  قراءات باللغة االنجليزية في التربية الخاصة 

  تصميم بحث وتطبيقاته في التربية الخاصة

 (ماجستير)

  (ماجستير)البرنامج التربوي الفردي 

 خاصة لذوي االضطرابات البرامج التربوية ال

 (ماجستيرالسلوكية )

  (ماجستير)في التربية الخاصة االرشاد 

  التشخيص لذوي االضطرابات أساليب القياس و

 (ماجستير) –السلوكية 
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 الجمعيات و عضوية اللجان 

 الجهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية

 عضوية عاملة 0200 عضوية جمعية جستر 
قسم التربية الخاصة /جامعة 

 امللك سعود

 عضوية 0221 عضوية في جمعية الخليج لإلعاقة 
 جمعية الخليج لإلعاقة

 /البحرين

    عضوية طالب دكتوراه في مجموعة 

CREATE البحثية 
0221 

عضوية طالب 

 دكتوراه

University of Exeter/ 

Graduate school of 

Education 

 SENdمجموعة  عضوية طالب دكتوراه في

 البحثية
0221 

عضوية طالب 

 دكتوراه

University of Exeter/ 

Graduate school of 

Education 

 ECRNشبكة عضوية طالب دكتوراه في 

 البحثية
0221 

عضوية طالب 

 دكتوراه

University of Exeter/ 

Graduate school of 

Education 

عضوية طالب دكتوراه في مجموعة عمل 

 تعليم وتعلم الطلبة األجانب
0229 

عضوية طالب 

 راهدكتو 

University of Exeter/ 

Graduate school of 

Education 

 لجنة الكوادر البشرية
0201 

0200 
 جامعة امللك سعود عضوة

 جامعة امللك سعود عضوة 0201 لجنة الدراسات العليا

 جامعة امللك سعود عضوة حاليا-0201 لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بالقسم 

االضطرابات لجنة توصيف مقررات مسار 

 السلوكية والتوحد
 جامعة امللك سعود مقررة حاليا-0201

    

لجنة الدراسة الذاتية للقسم )مصادر 

 التعلم والبحث العلمي(

0201 

0202 
 جامعة امللك سعود  عضوة 

لجنة تحديث مراجع املقررات في قسم 

 التربية الخاصة 
 جامعة امللك سعود عضوة حاليا-0202

املجلس االستشاري ملركز البحوث للدراسات 

 اإلنسانية 
 جامعة امللك سعود عضوة حاليا-0202
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 الجهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية

 جامعة امللك سعود عضوة 0201-0202 لجنة القضايا الطالبية بكلية التربية 

 جامعة امللك سعود رئيسة الوحدة 0201-0200 وحدة االختبارات النهائية لكلية التربية 

 جامعة امللك سعود مقررة  حاليا-0200 لجنة التحويل إلى قسم التربية الخاصة 

مراجعة مراجع املقررات في لجنة تحديث و 

 القسم
 جامعة امللك سعود عضوة حاليا- 0200

 جامعة امللك سعود عضوة حاليا-0200  لجنة الخطط الدراسية

مشروع تطوير لجنة تمهيدية القتراح و 

مج تربوي لذوي اضطرابات الحركة لبرنا

 االنتباه في منطقة الرياض و 

 عضوة 0200

سان بالتعاون مع مركز تنمية ان

ووزارة  التعليموزارة التربية و 

 الصحة 

لجنة مسار االضطرابات السلوكية 

 واالنفعالية
 جامعة امللك سعود عضوة حاليا-0200  

 جامعة امللك سعود عضوة حاليا-0200 مجلس قسم التربية الخاصة 

 جامعة امللك سعود عضوة 0202-0200 لجنة التدريب امليداني 

الختبار - عليشة–لجنة جامعة امللك سعود 

 القدراتالتحصيل و 
 قدراتمركز قياس و  قاعة مشرفة 0200-0200

التنظيم للحملة التوعوية لجنة اإلعداد و 

 هاالنتباول اضطرابات الحركة و املجتمعية ح
 الجمعية الخليجية لإلعاقة عضوة 0200

مواصفات معلم التربية لجنة تحديث مهام و 

 الخاصة
 التعليموزارة التربية و  عضوة 0200

 لجنة املسارات 
0200-0200 

0991 
 جامعة امللك سعود مقررة

 جامعة امللك سعود عضوة 0222 لجنة اعداد التقرير السنوي لكلية التربية. 

 جامعة امللك سعود عضوة 0221-0222 االختبارات النهائية لكلية التربية.لجنة 

لجنة االرشاد األكاديمي وحل املشكالت 

األكاديمية للمتعثرين دراسيا على مستوى 

 الكلية. 

 جامعة امللك سعود عضوة 0999

 لجنة القبول لقسم التربية الخاصة.

0999-0222 

0991 

0991-0992 

 عضوة 

 مقررة 

 عضوة

 جامعة امللك سعود
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 الجهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية

لجنة االختبارات النهائية لقسم التربية 

 الخاصة. 
 جامعة امللك سعود مقررة 0991-0221

لجنة االرشاد األكاديمي والتسجيل لقسم 

 التربية الخاصة. 
 جامعة امللك سعود مقررة 0991-0221

 جامعة امللك سعود عضوة 0991 اللجنة الثقافية لقسم التربية الخاصة. 

 جامعة امللك سعود عضوة 0991 اللجنة التنظيمية لحفل التخرج للجامعة.

 هارات الحاسوبية امل

 اهرة في برامج مMicrosoft Office 

  مثل( ماهرة في برامج الحزم اإلحصائيةSPSS) مثل( وبرامج البيانات الكيفيةNVivo). 

 .خبيرة في إدخال البيانات وتحديث قواعد املعلومات 

 ( خبيرة في برامج وأدوات إدارة املشاريع مثلGantt chart.) 

 ماهرة في تصميم البنيات الشكلية والرسوم البيانية وامللصقات البحثية. 

 دارية املهارات اإل 

 قادرة على القيادة وزيادة دافعية أعضاء الفريق 

  إعداد ميزانية مشروع بحثيقادرة على 

  قادرة على اإليفاء بالعمل في الوقت املحدد 

  تضمنة امليزانيات واإلحصاءات )إعداد التقرير السنوي للقسم إعداد التقارير السنوية املو قادرة على كتابة

 .املشاركة في إعداد التقرير السنوي لكلية التربية(و 

 بإعداد  قمت 0221و 0222بين ما في الفترة فيات العمل للجان )آلكتب التعليمات و ألدلة و خبيرة في إعداد ا

واالختبارات ، والتسجيلاألكاديمي  اإلرشادأدلة لعضوات قسم التربية الخاصة حول التدريب امليداني، 

بإعداد  0201-0200عضو هيئة التدريس الجديد في القسم، كما قمت في  دليل وشاركت بإعداد النهائية

 (.املسارات، التحويل، االختبارات النهائية لكلية التربيةأدلة للجنة 
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 التطوعية األعمال 

 0200 ة التوعوية عن اضطرابات الحركة عضوة مع الجمعية الخليجية لإلعاقة لإلعداد عن الحمل

 االنتباه.و 

 0200 منسقة القسم النسائي لورشتي عمل في ورش عمل 

 0202  تعاونت مع باحثة منExeter University لكتابة خطة بحث والتقديم على منحة مالية ضخمة من 

big lottery research fund.    وذلك من أجل إجراء بحث تشاركي مع األطفال في املرحلة االبتدائيةkey 

stage 2 in Devon schools  الثانية من التصفيات اجتزنا املرحلة األولى و والذي من خالله 

 0222  ثرائي الصيفي للطالبات املتفوقات فيعلى وتقييم البرنامج اال واإلشرافعضوة في لجنة إلعداد تقرير 

 ورجاله لرعاية املوهوبين عبد العزيز مدينة الرياض مع مؤسسة امللك 

 0222 -0222  ومحلية:كنت عضوة في لجان تنظيمية ملؤتمرات دولية 

o 2-1/20 /0222 " السمعية"  اإلعاقاتالتعليم املنهي لذوي املعاصرة في التأهيل و االتجاهات ندوة

 )الرياض(.

o 02-02/00/0220  الرياض(. االنتباهندوة "اضطرابات الحركة و( 

o 02-00/22/0222  تصميمات املناهج" )الرياض(.ندوة "اسس و 

 واملنح املاليةجوائز التقدير و شهادات ال

 0201 – لتنظيم اختبارات املتميز لدوري الفعال و  شهادة تقدير -األكاديمية لشئون وكالة الجامعة ل-الرياض 

 الفصل الثاني(.) ترأس ي وحدة االختبارات لكلية التربيةكلية التربية و 

 0201 – املتميز لتنظيم اختبارات شهادة تقدير لدوري الفعال و -لشئون األكاديمية وكالة الجامعة ل-الرياض

 الفصل األول(.) االختبارات لكلية التربيةوحدة وترأس ي كلية التربية 

 0202-لعرض ورشة عمل للمعلمات شهادة تقدير -اف وسط/وزارة التربية والتعليم مكتب إشر -الرياض

 .واالخصائيات النفسيات عن تعديل السلوك. الرياض

 0202-1ت )لعرض ورشة عمل للمعلماشهادة تقدير - التعليممكتب إشراف وسط/وزارة التربية و -الرياض 

 ساعات( العالج بالفن. 

 0202 -ر ملشاركتي بورشة عمل عن التصويدرع شهادة تقدير و -ألنشطة الطالبية لكلية التربية لجنة ا-الرياض

 في جامعة امللك سعودالتميز أسبوع الريادة و  العالجي في

 0202 -م ليت –في الصيف  الدكتوراهبعد  منحة مالية ضمن برنامج ابحاث ما-املجلس الثقافي البريطاني

تحت إشراف  Devonحول صوت األطفال حول تعلمهم تم تطبيق الدراسة في مدارس إعداد بحث كيفي 
University of Greenwich 

 0202 –  في املؤتمر األول  التصوير العالجيلعرض ورقة عن درع شهادة تقدير و  –جمعية جسد -الدمام

 للقصور. 
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 واملنح املاليةجوائز التقدير و تابع شهادات ال

 0202 –لتنظيم اختبارات املتميز شهادة تقدير لدوري الفعال و -لشئون األكاديمية وكالة الجامعة ل- الرياض 

 . ترأس ي وحدة االختبارات لكلية التربيةكلية التربية و 

 2013 -1لعرض ورشة عمل )درع شهادة تقدير و - مركز شموع األملالجمعية الخليجية لإلعاقة و - الدمام 

 ساعات( للمعلمات و املختصين عن أساليب االرشاد اإلبداعية 

 0202 – شهادة تقدير للتميز في التدريس بتصويت الطالبات.وسام و -امللك سعود جامعة 

 0200 – لتقديم ورشة عمل عن فن الكوالج بمناسبة اليوم العاملي لإلعاقة شهادة تقدير - جستر –الرياض

 جامعة امللك سعودنوفمبر( في  1)

 0200- درع للمشاركة بتقديم ورشة عمل في امللتقي شهادة تقدير و  – لإلعاقةالجمعية الخليجية -مسقط

 بعنوان الدمج املجتمعي الشامل لإلعاقةالثاني عشر للجمعية الخليجية 

 0200 - درع للمشاركة في ترأس جلسةشهادة تقدير و –مستشفى امللك فهد للحرس الوطني –الرياض 

 االنتباهملؤتمر االول الضطرابات الحركة و تنسيق ورشة عمل في او 

 0200 -املجتمعية حول شهادة تقدير للمشاركة في الحملة التوعوية  –الجمعية الخليجية لإلعاقة–لرياض ا

 .االنتباهاضطرابات الحركة و 

 0200 –في امللتقى التوعوي  لتقديم محاضرةدرع شهادة تقدير و - املركز السعودي ملتالزمة داون - الرياض

 ( ملتالزمة داون 20الثاني للمركز السعودي ملتالزمة داون بمناسبة اليوم العاملي )

 0200- ام في "تطوير أقستنسيق ورشتي عمل لدرع شهادة تقدير و - جامعة امللك سعودكلية التربية/-الرياض

 امللك سعود أنموذجا".التربية الخاصة في الجامعات السعودية: قسم التربية الخاصة في جامعة 

 0222-متميز.، لكوني موظف كفء و ة امللك سعود، جامعادة تقدير من قسم التربية الخاصةشه-الرياض 

 0222 –متميز في لجنة عضو فاعل و لكوني درع شهادة تقدير و -جامعة امللك سعود وكلية التربية - الرياض

 االختبارات النهائية لكلية التربية.

 0220 – تنظيم ندوة عن اضطرابات الحركة لشهادة تقدير - األمير سلمان ألبحاث اإلعاقةمركز -الرياض

 االنتباه.و 

 0222 –لتنظيم ندوة االتجاهات  شهادة تقدير - التعليمالتربية الخاصة وزارة التربية و  أمانة- الرياض

.يل و تأهفي ال املعاصرة
 
 التعليم املنهي للمعاقين سمعيا

 0991 -متقدمة في مسابقة وظيفية بعد أن حصلت على املركز األول وحصلت على  22تقدمت على - الرياض

 وظيفة مساعد مدرب في قسم التربية الخاصة.

 0999 -لكوني عضو فاعل في القسم لتدريب طالبات قسم التربية  درع- قسم التربية الخاصة-الرياض

 الخاصة في مجال القصور الفكري.



9 
 

 0991–ةعضو فاعل في القسم لتدريب طالبات قسم التربيلكوني  درع- قسم التربية الخاصة-الرياض 

 .الخاصة في مجال القصور الفكري 

 0991 – لكوني عضو فاعل في إحدى اللجان التنظيمية لحفل شهادة تقدير - جامعة امللك سعود-الرياض

 تخريج طالبات الجامعة لنفس العام.

 العملعمل وورش الأوراق املؤتمرات، 

: هل هو مركبة للمستقبل، حقيبة نجاة أو فقط للمتعة" عن التعلمالحربي، عبير )يصدر قريبا( "صوت األطفال  .0

 دراسة في مجلة علمية 

 –التعليم وزارة التربية و –راف وسط الرياض مكتب اش –ورشة عمل–( تعديل السلوك 0202، عبير )الحربي .2

 الرياض 

راف مكتب اش –ساعات  1ورشة عمل –وي االحتياجات الخاصة ( العالج بالفن مع ذ0202، عبير )الحربي .3

 الرياض –التعليم وزارة التربية و –وسط الرياض 

وي ين ذ( صوت الصور: توظيف السرد البصري "التصوير العالجي" لتعليم األطفال واملراهق0202، عبير )الحربي .4

لكلية قبل وحدة األنشطة الطالبية  التميز منظم منبة أسبوع الريادة و بمناس-ورقة –االحتياجات الخاصة 

 الرياض  -جامعة اللك سعود  –التربية 

( صوت الصور: توظيف السرد البصري "التصوير العالجي" لتعليم األطفال واملراهقين ذوي 0202، عبير )الحربي .5

 الدمام –املؤتمر األول للقصور منظم من قبل جمعية جسد - ورقة–االحتياجات الخاصة 

( العب، لون وامرح: توظيف اساليب االرشاد االبداعية في برامج التدخل لذوي االحتياجات 0202الحربي، عبير ) .6

  الدمام  –منظمة من قبل الجمعية الخليجية لإلعاقة في مركز شموع األمل -ساعات 1ورشة عمل  –الخاصة 

فال و املراهقين من ذوي املشكالت ( استخدام فن الكوالج لتسهيل التواصل بين األط0200الحربي، عبير ) .2

نوفمبر(  02)االجتماعية و االنفعالية و السلوكية و والديهم )ورشة عمل( قدمت بمناسبة اليوم العاملي للقصور 

 الرياض –من قبل جستر في جامعة امللك سعود  ضمةمت

ذوي  وابنائهم منتحسين التواصل بين الوالدين  في“امللصقات” الكوالج( استخدام فن 0200) ، عبير الحربي .1

ورشة عمل( بمناسبة الدورة الخامسة لليوم العاملي للطفل في والسلوكية )االنفعالية  االجتماعية،املشكالت 

   الثقافي. الرياضمركز امللك فهد 

االنتباه حركة و بريطاني لديه مشكالت في ال: دراسة حالة لطفل ( هذا انا انسان مرح0200الحربي، عبير ) .9

كلينيكية اإلاملمارسة نتباه بعنوان ححذ طليعة العلم و اال ثاني العاملي الضطرابات الحركة و في املؤتمر ال (ملصق)

 برشلونة .الضطرابات الحركة واالنتباه

)ورشة  –االنتباه يم الدعم لذوي اضطرابات الحركة و ( بناء الجسور بين متخصص ي تقد0200، عبير )الحربي .02

 . مسقطبعنوان الدمج املجتمعي الشامل لإلعاقةي امللتقي الثاني عشر للجمعية الخليجية ف (عمل
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 املؤتمرات، أوراق العمل وورش العمل

 لألمهاتاملراهقين ذوي متالزمة داون محاضرة الحركة واالنتباه عند األطفال و  اضطرابات( 0200، عبير )الحربي .00

 ( ملتالزمة داون. الرياض20في امللتقى التوعوي الثاني للمركز السعودي ملتالزمة داون بمناسبة اليوم العاملي )

ألعضاء شبكة مبتدئ مهنة البحث  التخصص في التربية )ورشة عمل( مقدمة تعددية( 0221الحربي، عبير ) .00

 عضاء هيئة التدريس. اكستر.أالدكتوراه و  طلبةل

( تقييم بحث ملطابقة األكواب في اجتماع املتخصصين من مدرس ي 0221لحربي، عبير )؛ اروث جونز -قيرونان .02

 اكستر. .حددةطلبة ذوي الصعوبات التعليمية امل

لديفون ارتس  تقرير بحث) مطابقة األكواب لبرنامج( تقرير تقييمي 0221حربي، عبير )ل؛ اروث جونز -قيرونان .01

 .(. اكستركونسيل

رين بناء األكواب تساند هل تما ومناهج:تناسق  أكواب( 0221بيردن، بوب ) روث؛جونز، -قيورنان عبير؛ الحربي، .02

 -املؤتمر الدولي السابع ملجموعة الديسليكسيا البريطانية )ملصق(  ؟ومفهوم الذاتلغة المهارات  االنتباه

 هاروقايت. الديسليكسيا إحداث الروابط.

، الوقت 0222عبير ) الحربي، .01
 
)ورقة ال يتأخر ( كن مبدعا

 
نفسنا؟ )مناقشة( ذا نتعب أملا اإلبداعي،التدريس  (،أبدا

 .للتفوق، وارركتم عرضهما في املؤتمر العاملي 

، الوقت ال  ( كن0221)الحربي، عبير  .02
 
وأعضاء الدكتوراه طلبة ل السنوي  ؤتمر املمايو في /02يتأخر أبدا.  مبدعا

 .اكستر. اكسترهيئة التدريس لجامعة 

 الدكتوراه طلبةل السنوي  ؤتمر املمايو في  01؟ وناعمة المعةحجرية أو  اإلبداع( الطريق إلى 0222عبير ) الحربي، .01

 .اكستر. اكستروأعضاء هيئة التدريس لجامعة 

 قسم التربيةاربع ساعات لطلبة –عمل ليوم  ورشة-اإلبداعية قدرات ( تدريب ال0222( و )0220عبير ) الحربي، .09

 . الرياضالخاصة

اربع ساعات ألعضاء هيئة -ورشة عمل يوم واحد-يتم؟ ، كيف اإلبداعي( تنمية التفكير 0222عبير ) الحربي، .02

 
 
 .(. الرياضالتدريس في كلية التربية )جامعة األميرة نورة حاليا

اربع -ورشة عمل ليوم واحد-ملعلمات التربية الخاصة داعياإلب( تنمية وتنشيط التفكير 0999الحربي، عبير ) .00

 .االجتماعية. الرياضساعات للمتخصصين العاملين مع األطفال ذوي القصور، وزارة الشئون 

قدرات اإلبداعية ملعلمي التربية الخاصة.  برنامج تدريبي للمعلمين أثناء ( برنامج تدريب ال0991حربي، عبير )ال .00

       املعاقين. الرياضاألطفال  أسابيع. جمعيةالخدمة. ثالثة أيام في األسبوع ملدة خمسة 

 


