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                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    جامعة طيبة              

 كلية التربية                                                                                         

 قسم التربية الخاصة  

 ات النشاط العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس بيان

 : صعوبات التعلمةالتخصص الدقيق لدرجة الدكتورا: أستاذ مساعد    الدرجة العلمية     د. سليمان رجب سيدأحمد محمد الشيخ : االســم

 (10) :للنشر خالل الخمس سنوات األخيرةعدد األبحاث المنشورة أو المقبولة  (.7): عدد سنوات العمل بالجامعة آلخر درجة علمية

 والدراسات العلمية بيان األبحاث

 مشترك  منفرد  عنوان البحث م
 تاريخ النشر 

 او القبول للنشر  
 العدد المجلة العلمية 

1 
استدامة العمل التطوعي األمني لألشخاص ذوي 
االعاقة بالتعليم الجامعي )تصور مقترح: العمل 

 المروري نموذجاً(التطوعي األمني 
✓ - 

رجب  10:  8
هـ  1441

 م2020مارس

"العمل التطوعي األمني:  ندوة
ه، مجاالته، وسبل استثماره تأهمي

 ." قاعة الملك فيصل للمؤتمرات

كتاب 
أبحاث 
 الندوة

2 
متطلبات تعليم القرآن الكريم لذوي صعوبات التعلم 
في ضوء نموذج السيادة الدماغية والعالمات 

 .النضجية ومهارات التواصل االجتماعي
✓ - 

 صفر
 هـ 1441 

 2019 أكتوبر 
 م

ندوة تعليم القُرآن الكريم 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، تقويم 

 .للواقع واستشراف للمستقبل

كتاب 
أبحاث 
 الندوة

3 

التخطيط االستراتيجي والتعليم العالي لذوي االستثناء 
( في )الموهوبين ذوي صعوبات التعلم المزدوج

ضوء معايير االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص 
 .ذوي اإلعاقة

✓ - 
مارس 
 م2019

المؤتمر الدولي لالبتكار في تربية 
الموهوبين، جامعة الخليج 

 .العربي

أبحاث 
 المؤتمر

 

 الدراسات العليا
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 مشترك  منفرد  عنوان البحث م
 تاريخ النشر 

 او القبول للنشر  
 العدد المجلة العلمية 

4 
: دراسة صعوبات التعلم لدي الصم وضعاف السمع

 تحليلية.
✓ - 

مارس 
 م 2019

الندوة الثالثة لإلعاقة والتأهيل 
كلية علوم التأهيل الطبي 
بالشراكة مع مركز طيبة 

 التخصصي.

كتاب 
 الندوة

5 
دراسة استشرافية للوظائف والمهن المستقبلية 
لألشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء شراكة الجامعات 

 ومؤسسات المجتمع الستدامة العمل التطوعي. 
✓ - 

ديسمبر 
 م 2019

دور مؤسسات المجتمع مؤتمر 
المدني في تمكين األشخاص ذوي 

، 2030اإلعاقة: رؤية مصر 
 .وزارة الثقافة المصرية

كتاب 
 األبحاث

6 
الدمج االجتماعي للموهوبين ذوي اإلعاقة: التحديات 
والحلول في ضوء نموذج مقترح لمهارات التواصل 

 .االجتماعي
✓ - 

فبراير  
 م2019

المؤتمر الدولي للموهوبين ذوي 
، جمعية اإلرادة  اإلعاقة

لألشخاص الموهوبين ذوي 
 اإلعاقة، جدة.

كتاب 
 المؤتمر

7 
التخطيط االستراتيجي ومتطلبات تمكين الطالب ذوي 
اإلعاقة بالتعليم العالي وفق معايير االتفاقية الدولية 

 اإلعاقة.لحقوق األشخاص ذوي 
 م2019يناير  - ✓

المؤتمر الدولي لتطوير التعليم 
، جامعة بنها، جمهورية العالي

 مصر العربية.

كتاب 
 المؤتمر

8 
بالجامعات المصرية في ضوء الرتب األكاديمية 

 .المقارنات المرجعية اإلقليمية والعالمية
 م2019يناير  - ✓

المؤتمر الدولي لتطوير التعليم 
، جامعة بنها، جمهورية العالي

 مصر العربية.

كتاب 
 المؤتمر

9 
 متطلبات تمكين الطالب ذوي اإلعاقة بالتعليم العالي

االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص في ضوء معايير 
 .اإلعاقةذوي 

✓ - 
ديسمبر 
 م 2018

مؤتمر التمكين الثقافي لذوي 
االحتياجات الخاصة بمؤسسات 

 .التعليم، وزارة الثقافة المصرية

كتاب 
 المؤتمر
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 مشترك  منفرد  عنوان البحث م
 تاريخ النشر 

 او القبول للنشر  
 العدد المجلة العلمية 

 جاري ✓ - دراسة تقييم أساليب التدريس والتعليم بجامعة طيبة 10
مشروع بحثي مركز التعليم 
 والتعلم، وكالة الشؤون التعليمية.

 جاري

11 
دراسة تقييم اساليب التقييم واالختبارات بجامعة 

 طيبة
 جاري ✓ -

مشروع بحثي مركز التعليم 
 والتعلم، وكالة الشؤون التعليمية.

 جاري

 

  



 

4 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    جامعة طيبة              

 كلية التربية                                                                                         

 قسم التربية الخاصة  

 ات النشاط العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس بيان

 : صعوبات التعلمةالتخصص الدقيق لدرجة الدكتورا: أستاذ مساعد    الدرجة العلمية     د. سليمان رجب سيدأحمد محمد الشيخ : االســم

 (10) :للنشر خالل الخمس سنوات األخيرةعدد األبحاث المنشورة أو المقبولة  (.7): عدد سنوات العمل بالجامعة آلخر درجة علمية

 الجوائز العلميةبيان 

 .م 2008لعام  المتميزة على مستوي الوطن العربي جائزة األسرة العربية التقنية •
 م 2010جائزة الشارقة للعمل التطوعي " فئة البحث العلمي " المركز األول على مستوى الوطن العربي لعام  •

 م 2011من الجمعية المصرية للدراسات النفسية لعام  مقدم من شباب علم النفسجائزة أفضل بحث علمي  •

 ". تحكيم خارج الجامعة" جائزة علمية محكمة  م 2012بجامعة بنها لعام  ةجائزة أفضل رسالة علمية لدرجة الدكتورا •
 .م 2013طوير التعليم، حفل تكريم عام تشار الفنجري" جامعة القاهرة ألفضل بحث علمي لت سجائزة "وقف الم •
 م. 2015/  2014جائزة أفضل موقع الكتروني لعضو هيئة تدريس بجامعة بنها للعام الجامعي  •
 م  2019دليل التميز والجوائز العلمية بجامعة طيبة  •

 

 

 الدراسات العليا
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 ) د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ( بيانات النشاط العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريسالمرفقات: 
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 ) د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ( بيانات النشاط العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريسالمرفقات: 



 

7 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 



 

8 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 



 

9 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 



 

10 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 



 

11 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 



 

12 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 



 

13 

 

                           االسم: د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ    
             

              
  هـ 1441/  6/  16 التاريخ:

 

http://hed.bu.edu.eg/index.php
http://hed.bu.edu.eg/index.php
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