
(تصور مقترح)

استدامة العمل التطوعي األمني

لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعليم العالي

(العمل األمني المروري نموذجا)

سليمان رجب سيدأحمد الشيخ. د
جامعة طيبة  –قسم التربية الخاصة –كلية التربية –أستاذ مساعد 

جامعة بنها-قسم الصحة النفسية 



المحور األول

(األمني)استدامة العمل التطوعي 

فوائد االستدامة–عناصر االستدامة –أهمية االستدامة 

المجال المستهدف



لماذا العمل األمني المروري؟•

لماذا التعليم العالي؟•

لماذا األشخاص ذوي اإلعاقة؟•



لماذا العمل األمني المروري؟•

لماذا التعليم العالي؟•

لماذا األشخاص ذوي اإلعاقة؟•







االعاقات الظاهرة واالعاقات الخفية



محمد الشريف

مالزم طيار 

ُملهم



احصائيات اإلعاقة عالميا وإقليميا ووطنيا



عمار بوقس. د

من حفظة القرآن الكريم كامال –بكالوريوس االعالم 
س إدارة قاهر المستحيل، عضو هيئة اإلذاعة والتلفزيون، كاتب صحفي بجريدة المدينة، رئيس مجل

.جمعية اإلرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي اإلعاقة



راكان كردي

Designer" ديزاينر"ومصمم جرافيك –رسام رقمي 



راكان كردي 

ديزاينومصمم جرافيك –رسام رقمي 



راكان كردي

رابط فيديوديزاينومصمم جرافيك –رسام رقمي 

https://twitter.com/i/status/966280989730377728


المحور الثالث

(األمني)استدامة العمل التطوعي 

التعليم الجامعي العالي

(  التطوع األمني المروري نموذجا)



(األمني)التصور المقترح الستدامة العمل التطوعي 

التعليم الجامعي العالي

(التطوع األمني المروري نموذجا)

مقرر جامعي 

مشروعات المقرر

متحف مروري دائم

السجل مهاري طالبي



(األمني)التصور المقترح الستدامة العمل التطوعي 

التعليم الجامعي العالي

(التطوع األمني المروري نموذجا)

(  متطلب عام)مقرر جامعي 

االسم المقترح للمقرر

مشروعات المقرر

نواتج تعلم المقرر

األهداف

الموضوعات

المراجع



(األمني)التصور المقترح الستدامة العمل التطوعي 

التعليم الجامعي العالي

(التطوع األمني المروري نموذجا)

متحف أمني مروري

مقر المتحف

مكونات المتحف

فوائد ومميزات

األهداف

نماذج

معيقات



(األمني)التصور المقترح الستدامة العمل التطوعي 

التعليم الجامعي العالي

(التطوع األمني المروري نموذجا)

السجل المهاري الطالبي

ما هو السجل المهاري الطالبي

مكونات السجل المهاري

أهمية وفوائد ومميزات

األهداف

النماذج

تطبيقات



السجل المهاري وملف اإلنجاز والخبرة الميدانية ومشروعات التخرج



السجل المهاري وملف اإلنجاز والخبرة الميدانية



السجل المهاري وملف اإلنجاز والخبرة الميدانية



استدامة العمل التطوعي األمني المروري 
من خالل السجل المهاري الطالبي بالتعليم الجامعي



ورشة عمل

السجل المهاري وملف الخبرة الميدانية

(ملفات اإلنجاز)

ما هو السجل المهاري؟

املفهوم



ورشة عمل

السجل المهاري وملف الخبرة الميدانية

(ملفات اإلنجاز)

لماذا السجل المهاري؟

تاملميزا
للقسممعللمجتةللجامعللطالب



ورشة عمل

السجل المهاري وملف الخبرة الميدانية

(ملفات اإلنجاز)

مكونات السجل المهاري؟

احملتويات التطوعاجلوائز
املهاراتاألندية

اتاملؤمتر



السجل المهاري وملف اإلنجاز والخبرة الميدانية



السجل المهاري وملف اإلنجاز ومشروع المقرر



السجل المهاري وملف اإلنجاز ومشروع التخرج



نماذج لألعمال التطوعية بالمدينة المنورة

التطوع الدوري في التنظيم المروري النموذجي

التطوع الدوري في إدارة وتنظيم الحشود



















.احتساب الساعات التطوعية ضمن أعمال المقررات الجامعية•

.ادراج العمل التطوعي ضمن أنشطة السجل المهاري الطالبي•

.تنويع االعمال التطوعية الجامعية لتشمل التطوع المروري وإدارة الحشود•

.إضافة متطلب جامعي حول التطوع والوقاية من الحوادث واالعاقات•

.المبادرة بتنظيم معرض دائم ومتحف مروري للوقاية من الحوادث المرورية•

هم نشر ثقافة الوعي األمني المجتمعي المروري من خالل شراكة طلبة الجامعات واعمال•
التطوعية في التوعية المجتمعية 

الخالصة



طوعالتحولجامعيمتطلبإلقرارمعاالشراكةالىالجامعاتبتوجيهالمبادرة-
ستدامةالالجامعاتطلبةفئةيستهدف(المروريالنفسعلم)اإلعاقةمنوالوقاية

يفبالتطوعالعمليةومتطلباتهالمقررمشروعاتخاللمنالتطوعيالعمل
تقديموالمروريةالحوادثلمصابيوزياراتالحشودوتنظيمالمروريةالمؤسسات

شروينالتطوعيعمقمماالتجربةتلكلخالصةومعارضوبوستراتعروض
.المروريالمجتمعياألمنحولالوعي

التوصيات



لنوعياللتقييمكوسيلةالطالبيالمهاريالسجلبنشرالمبادرة-
الطالبيةالتطوعيةلألعمال

وريالمراألمنيللمتحفومجسماتافتراضيبتصميمالمبادرة-
قبالحدائالمبادرةانتشاريةعلىالعملثمالجامعيبالتعليم

يفتوظمعوالشبابالمراهقينفئةالستهدافالمروريةوالمدارس
بعاداالومتعددثالثيوالتصميماالفتراضيالواقعتكنولوجيا

واالعاقاتالمروريةالحوادثمنللوقايةمرئيةعروضواضافة
.عنهاالناتجة



:البحوث والدراسات المقترحة

.طوعيةدور السجل الطالبي المهاري في تشجيع طلبة الجامعات على األعمال الت•

طوعية عمال التالتعلم القائم على المعارض والمتاحف والخبرات الميدانية في دعم األ•
.والوقاية من اإلعاقات واإلصابات والحوادث المرورية

.س األثرمناشط التطوع األمني المروري لطالب الجامعات بالمدينة المنورة وقيا•

."التطوع األمني المروري"تصور مقترح لمحتويات المتطلب الجامعي التطوعي •

ادث نموذج قائم على الواقع االفتراضي لمتحف أمني مروري للوقاية من الحو•
.واالعاقات

.ةين األمنيالمؤشرات المرجعية اإلقليمية والعالمية لألعمال التطوعية في المياد•



:البحوث والدراسات المقترحة

ب لدراسة ألثر العمل التطوعي األمني في المجال المروري على شخصية الطا•
.الجامعي

دراسة ألثر العمل التطوعي األمني في المجال المروري على دافعية رجل•
. المرور

.موديول مقترح للعمل التطوعي والوقاية من اإلعاقة للمرحلة الجامعية•

ها في وأثراألعمال الطالبية النوعية في مجاالت العمل التطوعي األمني المروري •
.التعلم الجامعي

.ة واألمنيةهنيالتعلم الذاتي والكامن عبر األعمال التطوعية ومستقبل االستدامة الم•

لنمائية اأنماط الشراكة المجتمعية في قطاعات العمل التطوعي األمني والخصائص •
.واألخالقية



التواصل

الشيخسيدأحمدسليمان رجب . د

Dr. Solaiman Ragab Sayedahmad ElSheikh

Mental Health Dept, BenhaU, Egypt

Special Education Dept, TaibahU, KSA

College of Education, Madinah. Saudi Arabia

E-Mail: ssheikh@taibahu.edu.sa

E-Mail: drsolaiman@fedu.bu.edu.eg

https://scholar.google.com/citations?user=cUw-f0YAAAAJ&hl=en&safe=on
https://benha.academia.edu/DrSolaimanRagabSayedahmad
http://www.researchgate.net/profile/Solaiman_Sayedahmad
https://www.linkedin.com/profile/preview?vpa=pub&locale=
https://twitter.com/abohabibas
http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
https://www.taibahu.edu.sa/pages/ar/siteemployee.aspx?id=ssheikh

