د  /عبد اهلل بن علي الربيعان

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية الخاصة

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

التربية الخاصة

الرتبة

العلمية :

أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

alrubaian@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه في التربية
الخاصة من جامعة

Wa s h i n g t o n S t a t e U n i v e r s i t y

في الواليات المتحدة األمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف األولى.
ماجستير تربية خاصة  -من جامعة M u r r a y S t a t e U n i v e r s i t y

بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف األولى بمعدل  ٤من ٤
بكالوريوس من جامعة الملك سعود  -كلية التربية  -قسم التربية الخاصة

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

الـس ـيـرة الــذاتـيــة
 معلومات شخصيــة :
االســــــم

الجنسية

عبد اهلل بن علي الربيعان

سعودي
القصيم

مكان اإلقامة
العنوان

جوال

5333515550

الحالة االجتماعية

البريد
اإللكتروني

alrubaian1@gmail.com
alrubaian@qu.edu.sa

متزوج

 املؤهالت العلمية :
م
1

الـــمؤهـــل
دكتوراه يف الرتبية اخلاصة من جامعة
Washington State University
يف الواليات املتحدة األمريكية بتقدير ممتاز

تاريخه
4112

الجامعة
Washington State University

مع مرتبه الشرف األوىل.

4

ماجستري تربية خاصة  -من جامعة
Murray State University
بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف األوىل

4111

Murray State University

مبعدل  1من 1
3



بكالوريوس من جامعة امللك سعود – كلية
الرتبية -قسم الرتبية اخلاصة-

1242

اخلربات العملية :
وكيل كلية الرتبية للشؤون التعليمة  -5158حتى اآلن
وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا والبحث العلمي 5158
رئيس قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جبامعة القصيم 5151هـ حتى 5158هـ
رئيس اللجنة املرجعية لربامج الرتبية اخلاصة جبامعة القصيم 5151هـ حتى االن .
رئيس اجمللس االستشاري لربنامج الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم 5151هـ حتى االن
حماضر يف قسم الرتبية اخلاصة من عام 5151 -5151هـ
معيد يف قسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جامعة القصيم  5151 -5118هـ
معلم يف مدارس الرتبية والتعليم  5118 - 5113هـ
رئيس النادي السعودي جبامعة . 1555 -1555 Murray State University
مشرف يف مكتب الطالب االجانب يف جامعة موري احلكومية 1555 -155
رئيس اللجنة التأسيسية للنادي السعودي جبامعة
Washington State University 1551

جامعة الملك سعود

: الدورات التدريبية والندوات واحملاضرات وورش العمل
لقد مت حضور العديد من الدورات التدريبية واملومترات داخل اململكة وخارجها ومن ضمنها















(2015) International Conference on Education and Psychology (ICEAP),
Nagoya, Japan
(2015) International Conference for Teaching and Education, at Harvard
Medical School, USA.
(2014) Hawaii International Conference on Education: HICE
(2014) Globalization, Diversity and Education Conference, USA
(2012) 8th International Globalization, Diversity, and Education
Conference, USA.
(2011) Media Summit (Public relations & Advertising),USA.
(2006) – Attended International Conference on Learning Disabilities in
Riyadh
A (12) contact Hour course in Skills Development for Special Education
Teachers to compile individual plans and behavioral remedy, held in
2006 at the Department of Education in the Alruss Province.
A (12) contact hours course in Computer Aided Instruction held in 2006
at the Department of Education of Makkah Province.
A three Day Course in Enhancement of Education communicative Skills
held at the Department of Education of AlLaith Province in 2005.
A Two course in Conversational Skills and the art of critique and
guidance held at Innovative Training and Development Company in
2004.
Attendance in a Three Day International Conference on the topic of
Therapeutic Teaching skills for the hyper-active attention disability
students held in November 2006.
A (24) Contact Hour Program for the learning disabilities Teachers held
at the Department of Education in the Makkah Province in 2006.
A Two Week course in Computer Aided Instruction held at the
Department of Education of the AlLaith Province in August 2004.

الدورات التدريبية

م

املكان

1

حل المشكالت

تركيا 7102

2

القيادة األكاديمية

Washington D.C 2013

3

إعداد المدربين (  )03ساعة تدريبية

5302

4

قائد التغيير  03ساعة

الواليات المتحدة االمريكية

5

03ساعة تدريبية0MAT

السعودية

6

الموجه االستثنائي  03ساعة

7

فنون االتصال

الواليات المتحدة االمريكية

8

الجودة الشاملة

الواليات المتحدة االمريكية

9

تحقيق االهداف

الواليات المتحدة االمريكية

11

مهارات االتصال

الواليات المتحدة االمريكية

11

نحو شراكة مجتمعية فاعلة للجامعة

السعودية

12

توحيد سياسة ضبط الجودة

السعودية

13

إعداد توصيف وتقرير البرنامج

السعودية

املقررات اليت درستها:


برامج التدخل املبكر لذوى صعوبات التعلم



تربية غري العاديني يف املدارس العادية.



حلقة حبث يف جمال صعوبات التعلم



مدخل إىل صعوبات التعلم.



مبادئ البحث الرتبوي



طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم.



مدخل اىل اإلعاقة السمعية



العمل مع أسر غري العاديني.



طرق تدريس ذوي اإلعاقة السمعية



اإلعاقة اجلسمية والصحية.



قراءات يف الرتبية اخلاصة باللغة االجنليزية.



الرتبية امليدانية يف جمال صعوبات التعلم.



مبادئ تربية غري العاديني



الرتبية امليدانية يف جمال التوحد.



مقدمة يف الرتبية اخلاصة.



مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ تربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديني

: األحباث والدراسات

دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا بربانمج ماجستري الرتبية.)6102( الطيب، يوسف، عبدهللا، الربيعان
 جامعة الزقازيق-  جملة الرتبية اخلاصة.اخلاصة
 مؤمتر التدخل. التوجهات احلديثة يف التدخل املبكر لدى األطفال ذوي صعوابت التعلم. ورقة عمل منشورة
املبكر
. االمارات العربية املتحدة:الشارقة6102 ، مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
Alrubaian, A. Alkhateeb,N. (2017).Principals’ perspectives of the skills needed by special



education teachers in teaching students with learning disabilities

Alrubaian, A. (2013). A Framework for Computer Assisted mathematics Instruction for elementary
students with Learning Disabilities. Globalization, Diversity and Education Conference.

Alrubaian, A. (2014). Inclusion in Saudi Arabian Classrooms. Globalization, Diversity and Education
Conference.

Alrubaian, A. (2015). The Effects of Computer Assisted Instruction on Fifth Grade Learning Disabilities
Students' Mathematics Development. International Conference for Teaching and Education.
Alrubaian, A. (2015).Inclusion In Saudi Arabian Classrooms. International Conference on Education and
Psychology (ICEAP)

جلان وعضويات:


رئيس جلنة الدارسات العليا بكلية الرتبية -جامعة القصيم



رئيس جملس قسم الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم .



رئيس اللجنة العلمية ملشروع كفايات للعاملني مع ذوي اإلعاقة.



رئيس جلنة اخلطط واملناهج بقسم الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم .



رئيس جلنة اجلودة لربنامج الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم .



املشرف العام على جلان االختبارات لقسم الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم .



املشرف العام على التدريب امليداني لقسم الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة القصيم .



رئيس جلنة متابعة وتطوير التدريب امليداني بقسم الرتبية اخلاصة.



رئيس جلنة ترشيح أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم للتعيني بقسم الرتبية اخلاصة ـ كلية الرتبية ـ جامعة
القصيم .



رئيس جلنة البحوث و الدراسات بقسم الرتبية اخلاصة



عضو اللجنة الدائمة للمشاكل الطالبية جبامعة القصيم



رئيس جلنة املشاكل الطالبية بكلية الرتبية.



رئيس اللجنة التأديبية بكلية الرتبية.



عضو اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة (جسرت)



عضو اجلمعية اخلريية لرعاية وتأهيل املعاقني بربيدة 5150هـ حتى االن.



عضو جلنة اختيار املتعاونني بكلية الرتبية -جامعة القصيم

اللغات:
 -0اللغة العربية

 -1اللغة اإلجنليزية

