بسم اهلل الرحمن الرحيم

سيـــــرة ذاتيـــة
االسم :السيد سعد محمد الخميسي

المؤهالت العلمية
• ليسانس في علم نفس.
• دبلوم علم النفس االكلينيكى
• ماجستير علم النفس في اإلعاقة العقلية.
• دكتوراه في علم النفس في اضطراب التوحد.
التدرج الوظيفي:
• أستتتا مشتتار بقستتم وتتعوبات التتتعلم (برنتتاما اإلعاقتتات ال نيتتة والتوحتتد  -كليتتة الد ارستتات العليتتا
بجامعة الخليا العربي.من يونيو  2014حتى اآلن.
• أستا مساعد بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليا العربي.من  2007حتى مايو .2014
• أستا مساعد بكليتة التربيتة – جامعتة الملت عبتد العزيتز – المملكتة العربيتة الستعودية  .متن 2003
– 2007

الدورات التدريبية الحاصل عليها
• دورة في مجال اإلرشاد النفسي التربوي– كلية التربية– جامعة عين شمس.
• دورتان من رئاسة مجلس الوزراء الموري في التعامل مع وي االحتياجات الخاوة.
• دورة من البن الدولى فى توميم البراما والمقاييس على وي االحتياجات الخاوة.
• دورة متن و ازرة التربيتتة والتعلتيم الموترية فتي مجتتال استتخدام أستتاليب الستيكودراما والسوستتيودراما متتع
وي االحتياجات الخاوة.
• دورة في اللغة االنجليزية "اإلعداد لت  " TOEFLكلية التجارة – جامعة المنوورة
• دورة في الجودة واالعتماد األكاديمي–جامعة الخليا العربي.
• دورة في نظم إدارة التعليم االليكتروني والتعليم عتن بعتد ( – Black Boardمركتز جامعتة الخلتيا
العربي لالستشارات والتعليم المستمر.

المهام األكاديمية والتدريسية:
• اإلشراف على رسائل الماجستير – كلية الدراسات العليا – جامعة الخليا العربي -مملكة البحرين.
• االشت ار في اإلشراف على رسالة دكتوراه بجامعة كوينزالند باستراليا بعنوان
"The Relationship Between Executive Dysfunction, Sensory Modulation
Disorders and Motor Performance Abnormality in Children and Adolescence
with Autism in the Gulf Cooperation Council Countries: A Short-Term
“ Follow-up Study

Queensland university, Brisbane, Australia
• اإلشراف على رسائل الماجستير و مشروعات دبلوم الدراسات العليا – كلية الدراسات العليا – جامعة
الخليا العربي -مملكة البحرين.
• عضو اللجنة العلمية للعديد من المؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية بالبحرين واليابان.
• محكم للبحوث المقدمة للترقية بالعديد من الجامعات بالمنطقة العربية.
• م حكم للبحوث العلمية بالعديد من المجالت العلمية في المنطقة العربية.
•

عضو لجنة مناقشة رسائل الماجستير ومشروعات الدبلوم– كلية الدراسات العليا – جامعة الخليا
العربي  -مملكة البحرين.

• تدريس المقررات األكاديمية بكلية الدراسات العليا – جامعة الخليا العربي -مملكة البحرين.
• تدريس المقررات األكاديمية بكلية التربية – جامعة المل عبد العزيز – المملكة العربية السعودية.

المشروعات البحثية:
تقنين صورة الكترونية من مقياس جيليام لتقدير التوحد اإلصدار الثالثGARS 3
لتدريب األخصائيين على التشخيص والتشخيص الفارقي الضطراب طيف التوحد بدول
مجلس التعاون الخليجي
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بحوث منشورة
• الفروق في الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى مرتفعي ومنخفضي المهارات االجتماعية من
األطفال المعاقين

نيا بدرجة بسيطة ،مقبول للنشر بمجلة الطفولة العربية.

• (أبريل  . 2018تحسين مستوى الرضا عن التعلم والتحويل المعرفي باستخدام التعلم المدما
التعاوني لدى طلبة الدراسات العليا .المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية.

Elkhamisi,A.& Almutery, M. (March 2018). Aggression Dimensions
in Students with Autism. European Scientific Journal .14(9): 330345.
• (ينتتاير  . 2018الفتتروق فتتي أبعتتاد الرضتتا التتوظيفي لتتدى األشتتخا

•

المعتتاقين فكريتتا بدرجتتة بستتيطة.

مقبول للنشر في المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية.
• (يناير  . 2018فاعلية برناما تدريبي للتخفيف من النشتاط ال ازئتد لتدى األطفتال وي اضتطراب طيتف
التوحد.المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والمو بة
• ( 2017أكتوبر  .مستتوى القوتور فتي مكونتات الوظتائف التنفي يتة لتدى األطفتال التوحتديين وقتدرتها
على التنبؤ بالخوائ

الرئيسية للتوحد .مقبول للنشر بمجلة الطفولة والتربية ،العدد (. 32

• (يناير  . 2016مظا ر التواول االجتمتاعي ومفهتوم الت ات لتدى األطفتال المعتاقين

نيتا المتدمجين

وغير المدمجين بمملكة البحترين .مقبتول للنشتر بمجلتة كليتة اآلداب – جامعتة المنوتورة ،العتدد
(. 62
• مشكالت تناول الطعام وعالقتها بالمعالجة الحسية لدى األطفال وي اضطراب طيف التوحد
بمملكة البحرين ،مقبول للنشر بمجلة الطفولة العربية.
•

(مايو . 2016،مشكالت اللغة لدى التالمي وي متالزمة داون وعالقتها ببعض المتغيرات
في دولة الكويت .مجلتة التربية الخاوة والتأ يل ، 12( 3 .الجتزء األول 138 – 105 :

• (يونيتتو . 2016 ،فاعليتتة برنتتامجين عتتن طريتتق النم جتتة المتبادلتتة والنم جتتة بالفيتتديو فتتي تنميتتة مهتتارة
التقليد الحركي لدى األطفال التوحديين .مجلتة الطفولتة العربيتة .المجلتد الاتامن ،العتدد 71 ،69
 . 97• )Dec 2014(.The Impact of Implementing Enhanced Milieu Teaching Strategies on the
Communication Skills of Young Children with Autism Spectrum Disorder.
International Journal of Psycho-Educational Sciences,7(3), 66-73.
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• (ديستتمبر. 2014،الستتلو النمطتتي لتتدى األطفتتال التوحتتديين فتتي مملكتتة البحترين مجلتتة العلتتوم التربويتتة
والنفسية – جامعة البحرين ،العدد ( 15المجلد الرابع.
• (سبتمبر  . 2013الحركات النمطية وعالقتها باالضطرابات الحستية لتدى األطفتال التوحتديين بالمملكتة
العربية السعودية .مجلة جامعة القدس المفتوحة ،المجلد األول  -العدد الاالث .
• (يونيتتو  . 2013الخوتتائ

الحستتية والحركيتتة وعالقتهتتا بتتبعض المتغي ترات لتتدى األطفتتال التوحتتديين

بدولة الكويت :دراسة مسحية .مجلة كلية البنات جامعة عين شمس.
• (ديسمبر . 2012د ارستة استتطالعية آلراء والتدي األشتخا

وي االحتياجتات الخاوتة حتول دور

الخاليتا الج عيتة فتي الحتد متن اإلعاقتات واألمتراض المزمنتة .مجلتة مركتز الد ارستات التربويتة–
القا رة.
• (يونيتو . 2012العالقتة بتين مهتتارات قتراءة العقتل والمهتتارات اللغويتة لتدى كتل متتن األطفتال التوحتتديين
و وي اسبرجر والمعاقين

نيا ،مجلة كلية التربية جامعة قناة السويس ،العدد .24

• (ينتتاير  . 2012شتتدة الستتلو التوحتتدي وعالقت ت بتتالعمر والجتتنس لتتدى األشتتخا

التوحتتديين ،كليتتة

التربية – جامعة الزقازيق.390-351 .74 ، ،
• (مايو ". 2011الضغوط األسرية كما يتدركها ببتاء وأمهتات األطفتال والمت ار قين التوحتديين "مجلتة كليتة
التربية–جامعة المنوورة.42-3 . 1(76 ، ،
• (". 2006فاعليتتة بعتتض األنشتتطة الرياضتتية فتتي تنميتتة مهتتارات التواوتتل لتتدى األطفتتال التوح تتديين"
مجلة كلية اآلداب  -جامعة المنوورة.123-77 . 1(39.،

األوراق العلمية والمؤتمرات والندوات
• Paper on “Level of Deficiency in the Executive Functions and Meta”Cognition of Children with Autism According to some Variables
The 7th RSEP International Social Sciences Conference, 1-4 May 2018,
Amsterdam, Netherlands
• Paper on “Preliminary Results of Standardization of Gilliam Autism
”Rating Scale - Third Edition GARS 3 On the GCC countries
International Conference on Social Sciences and Business Studies
(ETSBS-JAN- 2018), Bali, Indonesia on January 23-24, 2018
• Paper on "The Effect of Cooperative Blended Learning on Developing
Achievement and Satisfaction with Learning among Graduate
Studies Students" , EDULEARN17 Conference, 3rd-5th July 2017,
Barcelona, Spain.
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• ورقة عمل بعنوان" طبيعة مرحلة البلوغ والمراهقة لدى األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية:
الخصائص والمشكالت والحاجات ،الملتقى السابع عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة" ،اإلستقرار
النفسي واإلجتماعي لذوي اإلعاقة "خالل الفترة من  30-28مارس  ، 2017مدينة الكويت .
Paper on “Prevalence of Aggression Dimensions in Children with Autism,
The Asian Conference on Psychology& the Behavioral Sciences, March 22 - 25,
2017, Kobe, Japan.
• ورقة عمل عن "بعض قضايا ومشكالت اإلعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي المفهوم -
التصنيف – الدمج" ندوة :مفهوم وتونيف اإلعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ،المكتب
التنفي ي لمجلس وزراء الشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليا العربي ،في الفترة
من  19 – 18مايو  ،2016المنامة – مملكة البحرين
• Paper on “Psychological Security and Its Relationship with SelfEsteem among Adolescent with Mild Intellectual Disability,
International conference on Psychology and Psychological Sciences, 1617 May 2016, PARIS, FRANCE.
• ورقة عمل بعنوان " تدريس وتدريب التالميذ التوحديين باستخدام نظام التواصل اإلثرائي البديل"
ندوة استخدام التقنيات الحدياة في تعليم األشخا

وي اإلعاقة ،التي نظمتها جمعية األطفال

المعوقين في الفترة من  28 : 27أبريل  ،2016الرياض المملكة العربية السعودية.
• A paper on “Aspects of attention deficit in children whit Autism
Spectrum Disorder in kingdom of Bahrain” 5th International
Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2016), from 11-12
April, 2016 , Osaka, Japan.
• A paper on "Differences of Aggression Dimensions in Children with
Autism According to Some variables in the State of Kuwait, Academic
– Organization for Advancement of Strategic and International Studies
Academic OASIS, May 18th – 20th, 2015, PARIS, FRANCE
• ورقة عمل عن "طبيعة الوظائف التنفيذية لدى األشخاص التوحديين وأدوات قياسها" مؤتمر
التأ يل الدولي الرابع لإلعاقة من األحد  25ي الحجة  1435ت إلى الاالااء  27ي الحجة
 1435ت (الموافق  19إلى  21أكتوبر 2014م .الرياض  ،المملكة العربية السعودية.
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• A paper on "Teaching and Education students with Autism:
TEACCH Program as a Model", WEI European Academic Conference,
from June 22 through June 25, 2014, Budapest, Hungary.
• ورقة علمية بعنوان " تطور المشكالت النفسية واالجتماعي لألشخاص التوحديين في مرحلة
الشباب ،الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية لالعاقة "الخدمات المقدمة للشباب من وي
اإلعاقة :الواقع والطموح" دبي – االمارات العربية المتحدة ،من  17-14أبريل  2014م
• A paper on” Using the Augmentative and Alternative Communication
(AAC) Systems for Teaching and Training Students with Autism,
International Conference for Academic Disciplines, 14-18 April, 2013,
Vienna, Austria
• ورقتتة علميتتة بعن توان " أسسسس دمسسج التالميسسذ التوحسسديين بمسسدارس التعلسسيم العسسام" ،بمتتؤتمر مؤسستتات
التعلتتيم العتتالي ودور تتا فتتي دعتتم حقتتوق األشتتخا

وي اإلعاقتتة ،فتتي الفت ترة متتن  22 :20أبريتتل

2012م ،جامعة الجنان ،طرابلس  ،لبنان.
• ورقة علمية بعنوان "الكشف والتدخل المبكر لألطفال التوحديين"

المؤتمر السادس للجمعية

البحرينية لتنمية الطفولة "دور الجمعيات والمنظمات األ لية في الوقاية من اإلعاقة في دول
مجلس التعاون الخليجي" ،في الفترة من  30نوفمبر حتى  1ديسمبر  2011م.
• ورقة علمية بعنوان "البرامج واألساليب المستخدمة للحد من المشكالت الحسية لدى األطفال
التوحديين" ،مؤتمر تعليم وتأ يل وي اإلعاقة مسؤولية متكاملة " جامعة نزوى -سلطنة عمان
 4-3مايو 2011م.
• ورقة علمية بعنوان " استخدام القصص االجتماعية في تدريس األفراد ذوي التوحد البسيط"،
مؤتمر إعداد معلم التربية الخاوة لإلعاقات البسيطة والمتوسطة ،جامعة الكويت كلية التربية -
جامعة الكويت ،في الفترة من 2010/4/13 – 11م.
• ورق تتة علمي تتة بعنت توان "نمسسسوذج مقتسسسري لتفعيسسسل دور ذوي االحتياجسسسات الخاصسسسة فسسسي مجسسسال العمسسسل
الخيري" بمؤتمر العمل الخيري – دبي في الفترة من 2008/1/22 :20م.
• االشت ار بورشة علمية بعنوان " فاعليسة برنسامج للتسدخل الل سوي لتنميسة بعسض المهسارات التواصسلية
لسسسدى األطفسسسال التوحسسسديين بفصسسسول التسسسدخل المبكسسسر" بتتالمؤتمر ال اربتتع إلعاقتتات النمتتو ال ت ي نظمت ت
مستشفى المل فيول التخووي ومركز األبحاث بجدة في الفترة من  4-2إبريل 2007م.
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• ورقة علمية بعنوان " االضطرابات الجينية لسبعض اإلعاقسات النمائيسة " فتي نتدوة الوقايتة متن اإلعاقتة
بالريتتاض ،والتتتي نظمهتتا مكتتتب التربيتتة العربتتي لتتدول مجلتتس التعتتاون الخليجتتي بالتعتتاون متتع األمانتتة
العامتة للتربيتة الخاوتة بتو ازرة التربيتة والتعلتيم بالمملكتة العربيتة الستعودية فتي الفتترة متن  5-3محترم
 1426ت.
• ورقتتة علميتتة بعن توان " فاعليسسة برنسسامج لتنميسسة التواصسسل لسسدى األطفسسال التوحسسديين" بتتالمؤتمر الاالتتث
إلعاقتات النمتو -تطلعتات مستتقبلية الت ي نظمتت مستشتتفى الملت فيوتل ومركتز األبحتاث بجتدة فتتي
الفترة من 2005/5/18-16م.
• ورقتتة علميتتة بعنتوان "دور أنشسسطة اللعسسب الجماعيسسة فسسى تنميسسة التواصسسل لسسدى األطفسسال المصسسابين
بالتوحسد " فتي نتدوة التربيتة البدنيتة الخاوتة بالريتتاض التتي نظمتهتا كليتة التربيتة البدنيتة والرياضتة فتتي
الفترة من  1425/ 3 / 13-12ت.
• االشتتت ار بورقتتة علميتتة عتتن "التشسسخيص النفسسسي للتوحسسد" فتتي نتتدوة الوتتحة النفستتية للمعتتوقين التتتي
نظمتها إدارة التعليم بجدة بالنوف الااني من العام الدراسي  1426 -1425ت .
• االشتتت ار بورقتتة علميتتة عتتن "مرحلسسة البلسسوغ لسسدى األشسسخاص التوحسسديين" فتتى نتتدوة الوتتحة النفستتية
للمعوقين التي نظمتها إدارة التعليم بجدة بالنوف الااني من العام الدراسي 1426-1425ت.
• االشت ار ببحث حائطي بعنوان "الدالالت العصسبية والدماييسة لألطفسال التوحسديين كمنبسد للتسدخل
المبكسسر" بتتالمؤتمر ال اربتتع إلعاقتتات النمتتو ال ت ي نظمت ت مستشتتفى المل ت فيوتتل التخووتتي ومركتتز
األبحاث بجدة في الفترة من  4-2أبريل 2007م.
• االشت تتت ار فت تتي تنفي ت ت دورة بتتتددارة التعلت تتيم بجت تتدة بالتتتتدريس فت تتي موضت تتو "تنميسسسسة السسسسذات عنسسسسد ذوي
االحتياجات الخاصة" في الفترة من  1427 – 11-17 :12ت.
• معد ومنف الندوة األولى للتوحتد ومنفت ورشتة عمتل بعنتوان "سسيكولوجية الستعلم لألطفسال التوحسديين"
بالمستشتتفى الستتعودي األلمتتاني بجتتدة ضتتمن فعاليتتات نتتدوة أكاديميتتة التوحتتد ال ارئتتدة بجتتدة ،و لت يتتوم
 1427/ 11/ 28ت
• االش تتت ار ببح تتث ح تتائطي بعنت توان "إرشسسساد أسسسسر األطفسسسال التوحسسسديين" ،ب تتالمؤتمر الاال تتث إلعاق تتات
النمو -تطلعات مستقبلية الت ي نظمتت مستشتفى الملت فيوتل ومركتز األبحتاث بجتدة فتي الفتترة متن
2005/5/18-16م.
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• االشتتت ار بالتتتدريس فتتي موضتتو "طسسرق التسسدريس للتالميسسذ التوحسسديين" بالتتدورة التنشتتيطية لمعلمتتي
التربيتتة الفكريتتة بالمنطقتتة الغربيتتة التتتي نظمت ت إدارة التعلتتيم بجتتدة فتتي بدايتتة العتتام الد ارستتي /1425
 1426ت.
• االشتتت ار بالتتتدريس فتتي دورة التربيتتة البدنيتتة الخاوتتة التتتي نظمهتتا مركتتز الرعايتتة والحنتتان بجتتدة فتتي
الفترة من 14-10محرم 1426ت ،بموضتو "دور التربية البدنية في تعلسيم وتسدريب األطفسال ذوي
االحتياجات الخاصة".
الدورات التدريبية وورش العمل:

 )1حضور ورش العمل كمدرب:
• ورشة عمل بعنوان "كيف نحمي المراهقين ذوي اضطراب طيف التوحد من االعتداء الجنسي؟
الملتقى السابع عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة" ،اإلستقرار النفسي واإلجتماعي لذوي اإلعاقة
"خالل الفترة من  30-28مارس  ، 2017مدينة الكويت .
• مدرب ومنسق الورشة التدريبية عن " االختبارات والمقاييس في مجال اضطراب طيف التوحد"
جامعة الخليا العربي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لإلعاقة ،في الفترة من  21 :19أبريل
 ،2016مملكة البحرين.
• ورشة تدريبية عن  " :نموذج

) (SCERTSكأحد البرامج التعليمية المقدمة لألشخاص

التوحديين ،الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة " جودة الخدمات المقدمة
لألشخا

وي اإلعاقة  ،من  30مارس حتى  2أبريل  ،2015الدوحة ،قطر.

• ورشتتة تدريبيتتة عتتن " مقيسساس جيليسسام 2لتقسسدير السسسلوت التوحسسدي" بمركتتز الوفتتاء للتخلتتف العقلتتي
بمملكة البحرين في .2013/4/18
• ورشتتة تدريبيتتة عتتن "تقيسسيم وتشسسخيص اضسسطرابات التوحسسد"  11 -10أبريتتل  ،2012و ازرة الشتتئون
االجتماعية ،مركز رأس الخيمة لتأ يل المعاقين.
• ورشتة تدريبيتتة بعنتوان " كيسسف تتعامسسل مس طفلسست التوحسسدي" 2009/4/20م .مركتز الوفتتاء للتوحتتد
التابع للجمعية البحرينية للتخلف العقلي – مملكة البحرين.
• ورشتتة عم تتل بعنت توان "اسسسسترات يجيات التقليسسسد والتواصسسسل ييسسسر اللفظسسسي لألطفسسسال التوحسسسديين" بمرك تتز
التدريب والتعليم المستمر بكلية الدراسات العليتا – جامعتة الخلتيا العربتي بمملكتة البحترين فتي الفتترة
من 2008/4/19 :17م.
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• ورشة عمل بعنوان " فاعلية برنامج للتدخل الل وي لتنمية بعض المهارات التواصلية لسدى األطفسال
التوحسسديين بفصسسول التسسدخل المبكسسر" بتتالمؤتمر ال اربتتع إلعاقتتات النمتتو ال ت ي نظمت ت مستشتتفى المل ت
فيول التخووي ومركز األبحاث بجدة في الفترة من  4-2إبريل 2007م.
• ورشتتة عمتتل بعن توان "سسسيكولوجية السستعلم لألطفسسال التوحسسديين" بالمستشتتفى الستتعودي األلمتتاني بجتتدة
ضمن فعاليات ندوة أكاديمية التوحد الرائدة بجدة ،و ل يوم  1427/ 11/ 28ت
• تتتدريب المعلمتتين علتتى حقيبتتة تعليميتتة ( 120ستتاعة بعن توان " الحقيبسسة التدريبيسسة الشسساملة للتسسدريب
فسسي مجسسال اإلعاقسسة العقليسسة والتوحسسد" ،بمركتتز التتتدريب وخدمتتة المجتمتتع بكليتتة التربيتتة بجتتدة ،متتارس
وأبريل 2007م.

حضور ورش العمل كمتدرب:
• اجتياز دورة تدريبية عن " االتجاهات الحديثة في التدريس" مركز تنمية قدرات أعضاء يئة
التدريس – جامعة القا رة ،من .2018 7/19 : 18
• اجتياز دورة تدريبية عن " استخدام التكنولوجيا في التدريس" مركز تنمية قدرات أعضاء يئة
التدريس – جامعة القا رة ،من .2018 7/22 : 21
• اجتياز دورة تدريبية عن " التخطيط االستراتيجي" مركز تنمية قدرات أعضاء يئة التدريس –
جامعة القا رة ،من .2018 7/19 : 18
• حضور ورشة عمل عن " فنيات تعديل السلوت لذوي االحتياجات الخاصة" ،بالملتقى الرابع ل وي
االحتياجات الخاوة ال ي نظمت كلية العلوم االجتماعية – جامعة الكويت في الفترة من 4/29
حتى 2008/5/1م.
• حضور في ورشة ” “ Learning Outcomesمن  5 – 4ديسمبر  ،2012جامعة الخليا
العربي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
• حضور في ورشة عمل عن " نظم إدارة التعليم االليكتروني" في  18يناير  ،2012مركز
االستشارات والتدريب ،جامعة الخليا العربي
• حضور ورشة ” “ Course and Program Specification and Reportمن – 16
 17نوفمبر  ،2011وحدة اإلعالم بالتعاون مع مركز االستشارات والتدريب ،جامعة الخليا
العربي.
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• حضور دورة ” “ Strategies of the Positive Thinking Stimulationمن -12
 14سبتمبر  ،2011وحدة اإلعالم بالتعاون مع مركز االستشارات والتدريب ،جامعة الخليا
العربي.
المشاركة في أعمال اللجان الجامعية:
• عضو مجلس كلية الدراسات العليا -جامعة الخليا العربي.
• عضو لجنة البحث العلمي واألخالقيات  -كلية الدراسات العليا-جامعة الخليا العربي.
• عضو لجنة تدقيق رسائل الماجستير والدكتوراة  -كلية الدراسات العليا-جامعة الخليا العربي.
• منسق برناما اإلعاقة ال نية والتوحد  -كلية الدراسات العليا-جامعة الخليا العربي.
• عضو ومقرر مجلس قسم وعوبات التعلم  -كلية الدراسات العليا-جامعة الخليا العربي.
• عضو لجنة تطوير المكتبة بكلية الدراسات العليا-جامعة الخليا العربي.
• عضتتو لجنتتة كليتتة الد ارستتات العليتتا للج تودة بجامعتتة الخلتتيا العربتتي ،متتن نهايتتة الفوتتل الد ارستتي
األول 2011-2010م.
• ممال البرناما عن المعيار الرابع والعاشر بلجنة الجودة للعام الدراسي .2012- 2011
• عضو لجنة إنشاء توويف المقررات المشتركة بين البراما التربوية بكلية الدراسات العليا.
• مقتترر اللجنتتة األكاديميتتة ببرنتتاما اإلعاقتتة ال نيتتة والتوحتتد كليتتة الد ارستتات العليتتا–جامعتتة الخلتتيا
العربي  -2007حتى نهاية الفول الدراسي األول 2011-2010م.
• مقترر متادة حلقتة البحتث (الستيمينار ببرنتاما اإلعاقتة ال نيتة والتوحتد .جامعتة الخلتيا العربتي،
من 2010-2008م.

االختبارات والمقاييس
• مقياس االتجا ات الوالدية نحو األطفال المتخلفين عقليا والعاديين
• مقياس العدوان لألطفال التوحديين
• مقياس قلق االتوال لألطفال التوحديين
• مقياس ضغوط أسر األطفال التوحديين
• مقياس فرز وتشخي

السلو التوحدي
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االختبارات والمقاييس المترجمة
• مقياس GARS 3
• قائمة تقدير الوظائف التنفي ية.
• مقياس عادات األكل لألشخا

التوحديين.

• مقياس عادات النوم لألشخا

التوحديين.

• مقياس مسح الضغوط لألشخا

التوحديين.

موبايل002 01099553373 :
00973 36839010
البريد االليكتروني:

Dr.elkhamisi5@gmail.com
saidsmk@agu.edu.bh
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