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 لـوان عقيـر بن علـعمد/  :سماال 

 الرتبية اخلاصة :العام التخصص 

  التعلم صعوبات الدقيق:التخصص 

 :مشاركأسـتاذ  الدرجة العلمية 
  هـ1430 -هـ1423و الواليات املتحدة األمريكية مبتعثا اىل بريطانيا 

 61466أبها  25212ص.ب.  وان:ـالعن 
  :0567712523جوال  

  االلكرتوني:الربيد Dr.omaragail@gmail.com /  oaagil@kku.edu.sa 

 http://www.facebook.com/omar.a.agail   

 https://twitter.com/omaragail 

   الشخصية المعلومات

 هـ حتى تارخيه. 18/5/1439عميد خدمة اجملتمع والتعليم املستمر من تاريخ  -

 :عملت مبهام خمتلفة بامللحقية الثقافية يف ايرلندا -

املشرف على ادارة الشؤون  ،املشرف العام على الشؤون الدراسية، املكلف الثقايف امللحق 

 .هـ13/03/1438حتى  هـ15/03/1436 بالعملمنذ التحاقي الثقافية واإلعالمية 

    .هـ12/03/1436إىل  هـ1/12/1431من  عميد التطوير األكادميي واجلودة -

 سابقًا. جبامعة امللك خالد االسرتاتيجية رئيس فريق اخلطة

 .سابقًا أمني عام جوائز التميز جبامعة امللك خالد

 .سابقًا عضو اجمللس العسكري للجودة مبنطقة عسري

 .رئيس قسم الرتبية اخلاصة سابقًا

 هـ1422معيد بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك خالد عام 

 

  الوظيفية الخبرات

 

mailto:oaagil@kku.edu.sa
mailto:oaagil@kku.edu.sa
http://www.facebook.com/omar.a.agail
https://twitter.com/omaragail
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من جامعة نيو  )صعوبات التعلم( ختصص الرتبية اخلاصة  (Ph.D ) الفلسفة دكتوراه -

 .م2009املوافق  هـ1430مكسيكو بأمريكا عام 

من جامعة بريستول يف )صعوبات التعلم( الرتبية ختصص الرتبية اخلاصة  ماجستري -

 م.2004هـ املوافق 1425بريطانيا عام 

الرتبية ختصص الرتبية اخلاصة من كلية الرتبية جبامعة امللك سعود  بكالوريوس -

 م.2000/1999هـ املوافق 1420/1421بالرياض عام 

 التعليمي المستوى

للتطوير خلدمة اجملتمع والتعليم املستمر وعميدًا عضوية اللجان أثناء عملي عميدًا 

 واجلودة وبامللحقية الثقافية يف ايرلندا: األكادميي 

 هـ. 1439عضو جلنة جودة النظم اإلدارية باجلامعة  -

 هـ.1493عضو جلنة العمداء االستشارية باجلامعة   -

)جهود دول التحالف يف تنمية اليمن واستقرار( يوم العليا لندوة  اإلشراقيةعضو اللجنة  -

 هـ. 17/6/1439االثنني 

 بامللحقية الثقافية يف ايرلندا.  ةادميياللجنة األكعضو  -

  جنة الدائمة للتطوير واجلودة اللعضو  -

  عضو اللجنة الدائمة للتعاون الدولي -

 عضو اللجنة الدائمة جلوائز التميز  -

 باجلامعة  االسرتاتيجيالعليا للتخطيط  اإلشراقيةعضو اللجنة  -

 األكادميي باجلامعة لالعتمادعضو اللجنة العليا  -

 مؤسسية(رئيس جلنة معيار إدارة ضمان اجلودة باجلامعة )جلنة  -

 عضو اللجنة التنسيقية لتطوير مهارات منسوبي جامعة امللك خالد -

 جملس مركز البحوث بكلية الرتبية عضو  -

 جلنة مراجعة برنامج البكالوريوس بقسم الرتبية اخلاصة -

 جلنة املعيدين واملبتعثني بقسم الرتبية اخلاصةرئيس  -

 .الدراسات العليا بقسم علم النفس الرتبويعضو جلنة  -

  اللجان
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 تطوير وتقييم برامج اعداد معلمي الرتبية اخلاصة -

 املعرفية لتنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات  االسرتاتيجيات -

 للمعاقنينفعالية والسلوكية جتماعية واالاخلصائص اال -

 السلوكية واالنفعالية واساليب وفنيات تعديل السلوك االضطرابات -

 للدراسات الرتبوية والنفسية واالجتماعية واألساليب اإلحصائيةمناهج وطرق البحث  -

 تطوير وحتسني خمرجات الدراسات العليا والبحث العلمي.  -

  التطوير واجلودة يف التعليم العالي. -

 واألنشطة اإلهتمامات

 البحثية

 Dyslexia in Saudi Arabia, 2004, (Unpublished Master Thesis) ـ 

 Evaluation of Preparation Program for Teachers Specializing in 
Learning Disabilities in Saudi Arabia, 2009 (Unpublished 
Doctoral Dissertation).  

 Assessing Faculty Attitudes Towards Individuals with 
Disabilities in King Khalid University, Saudi Arabia. London 
International Conference on Education (19-22 November, 2012) 
London, UK. 

 Social Skills for students with and without Learning Disabilities 
in Primary Education in Saudi Arabia. World Congress on Special 
Needs Education. 11-14 December 2017.  Cambridge, UK 

 

 مفهوم الذات األكادميي  .(2010) عمر علوان ،، عقيلمعبدالداي دسكران، السي

والدافعية لإلجناز كمحكي صدق لقائمة تشخيص صعوبات التعلم يف ضوء منوذج 

االستجابة للتدخل لدى عينة من طالب غرف املصادر باملدارس االبتدائية مبنطقة عسري 

 .4 دالعد ،144 اجمللد ،األزهرجملة كلية الرتبية، جامعة  .باململكة العربية السعودية

 الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم. (2013) عقيل، عمر علوان .

 . 94 العدد ،24 اجمللد ،بنهاجملة كلية الرتبية جامعة 

 ( 2014عقيل، عمر علوان  .) تدريس خلربات ال معلمي التعليم العامإدراك                                                       

 .21، العدد جملة جامعة امللك خالد .صعوبات التعلم مبنطقة عسري يلطالب ذول

  العلمي لنشرا
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  امللل األكادميي وعالقته  )مقبول للنشر(.  نعبد الرمحعقيل، عمر علوان، ضبع، فتحي

الرتبية اخلاصة جبامعة امللك بكالوريوس أبعاد بيئة التعلم كما يدركها طالب ببعض 

 اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل.(. مقبول للنشر) خالد

 ( 2017عقيل، عمر علوان .) جتربة الدراسة باخلارج وعالقتها بالذكاء الثقايف لدى

اجمللة السعودية للرتبية اخلاصة، . مبتعثي الرتبية اخلاصة من اململكة العربية السعودية

 . 4، العدد 3اجمللد 

 ( 2017عقيل، عمر علوان .)متطلبات تطوير الربامج الدراسية ألقسام الرتبية اخلاصة يف 

اجلامعات السعودية وفق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 . 31، العدد 10ان جودة التعليم اجلامعي، اجمللد . اجمللة العربية لضمالتدريس فيه

 ( 2015عقيل، عمر علوان .) مستوى قلق الرياضيات لدى عينة من طالب قسم الرتبية

جملة العلوم الرتبوية. كلية الدراسات العليا للرتبية. اجمللد  اخلاصة جبامعة امللك خالد.

  .3، العدد 23
 هيئة ت استعداد عضوابول للنشر(. عقيل، عمر علوان وبكري، سريين طالل )مق

. جملة جامعة جازان التدريس لتقديم املواءمة األكادميية لذوات اإلعاقة يف التعليم العالي

 للعلوم اإلنسانية. 

  .)جتربة الدراسة للطالبات عقيل، عمر علوان وبكري، سريين طالل )مقبول للنشر

 الرتبوية والنفسية جبامعة بغداد.. جملة البحوث املعاقات يف اجلامعات السعودية

 

  جبامعة امللك سعوداجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة 

 American Society of Quality 

 American Association of Learning Disabilities.  

  العلمية الجمعيات عضوية
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  واملتوسطة: برامج ومناذج وجتاربإعداد معلم الرتبية اخلاصة لإلعاقات البسيطة مؤمتر 

 م.2010ابريل  13-11" الكويت ميدانية

 هـ، جبامعة امللك 27/3/1432-25: ملتقى تطوير أقسام الرتبية اخلاصة جبامعات اململكة

 سعود.

 ،إعداد وتنفيذ الربنامج التدرييب )العسر القرائي( ملعلمات صعوبات التعلم مبنطقة عسري 

 . .هـ12/3/1432الثالثاء 

 20يوم اإلثنني املشاركة يف ورشة العمل املغلقة إلعداد وثيقة معايري العمل مع ذوي اإلعاقة، 

 .هـ، بريدة، القصيم5/1434/

  في  والدورات المؤتمرات

 الخاصة التربية

 )عربي(
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 Integrative Pre-algebra for Students with Dyslexia, 2009 
USA. 

 The Latest in Software for People with Dyslexia, 2009 USA. 
 Please Understand Me! What Students with Dyslexia Want 

Teachers to Know, 2009 USA. 
 The Print Tool Evaluate and Remediate (Handwriting without 

Tears ®). March 13, 2009. Dallas, Texas, USA. 
 Test Anxiety, Student Health and Counseling Center, 2009, 

University of New Mexico, USA. 
 Anger Management, Student Health and Counseling Center, 

University of New Mexico, 2009 USA. 
 Get Set for School™ Pre-K program (Handwriting Without 

Tears ®). 2009 USA. 
 The Handwriting without Tears® Kindergarten-5th       Grade, 

2009 USA. 
 SIM Reading and Writing Strategies June 15-18, 2009. Center 

for Research on Learning, Lawrence, Kansas, USA. 

 The 6th BDA International Conference (Dyslexia: the 
Dividends from Policy to Practice) 27-30 March 2004 held at 
the University of Warwick, UK. 

 Annual Conference of the Southwest Branch of the 
International Dyslexia Association (Dispel the Myths, Take 
Action) 20-21 February 2009 held at the University of New 
Mexico, USA. 

 CICE 2012: Canada International Conference on Education: 
Jun 18, 2012 - Jun 21, 2012, University of Guelph, Ontario, 
Canada. 

 American Canadian Conference for Academic Disciplines: 
May, 20-23, 2013. Ryerson University, Toronto, Canada.  

 Australian Association on Special Education Conference:  18 
& 19 September 2014. Sydney, Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في  الدوراتو المؤتمرات

  الخاصة التربية

 )انجليزي(
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 Working Toward Program Accreditation 19-21/12/1430H. Abha. 

 Teaching and Learning Strategies 18-19 May 2010. (British 

Council), Riyadh. 

 Discussion Forum on Academic Leadership Center Roadmap. 

May, 15, 2010. Riyadh. 

 Strategies for faculty development for effective teaching that 

achieve learning outcomes. Dec. 04-05, 2010. Riyadh. 

 Strategic Planning in Higher Education, 11-22 July 2011, Cardiff, 

UK. 

 Strategic Planning Workshop, British Council, 01-02 March                    

, 2011, Dammam 

 Teaching and Learning Strategies, British Council, 18-19 May                   

, 2010. Riyadh 

 Faculty Evaluation and Peer Review, British Council, 11-12 

December 2011. Jeddah. 

 Research Methods and Publication Techniques, 9-13 July 2012, 

Cardiff, UK. 

 Leadership in Higher Education. 2-6 July 2012, Cardiff, UK. 

 Institutional Performance in Higher Education. 15-16 May 2012.  

Melbourne, Australia. 

 World Performing Universities Conference: Innovation and 

Internationalization in a New Asia Era. 10-11 October 2012. 

Singapore.  

 Assessing & Reporting Learning & Teaching Outcomes: How 

should we demonstrate Quality & impact in Higher Education                

, 19-20 March 2013. Melbourne, Australia.  

 Academic Leadership for Heads Department. 10-14 June 2013, 

Cardiff, UK. 

 Strategic Approach for Mentoring and Coaching in Higher 

Education. 17-21 June 2013. , Cardiff, UK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الدوراتو المؤتمرات

  والجودة التطوير

 )انجليزي(
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 األكادميي،   واالعتماد، اهليئة الوطنية للتقويم بناء نظام اجلودة يف اجلامعات الناشئة                         

 .الرياض هـ. 1432حمرم  15-16

 واالعتماد، اهليئة الوطنية للتقويم التقويم الذاتي األولي والتخطيط االسرتاتيجي للجودة 

 .جدة هـ. 1432صفر  15-14 األكادميي،

  اهليئة الوطنية للتقويم  ،املؤسسياألكادميي  لالعتمادإعداد تقرير الدراسة الذاتية

 .جدة هـ. 1433ربيع األول  23-22 األكادميي، واالعتماد

 األكادميي،   واالعتماد، اهليئة الوطنية للتقويم اء واملقارنات املرجعيةدمؤشرات األ                     

 .الرياض هـ. 1432ربيع الثاني  17-18

  واالعتماد، اهليئة الوطنية للتقويم املؤسسي والرباجمي لالعتمادمتطلبات التأهل 

 .جدة  هـ. 1432ربيع الثاني  11-10 األكادميي،

  األكادميي. واالعتماداهليئة الوطنية للتقويم  ات،املقررالربامج و توصيف  

  ،اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.تقرير الربامج واملقررات 

 اهليئة الوطنية للتقويم الرباجمي.  الدراسة الذاتية لالعتماد األكادميي إعداد تقرير

 واالعتماد األكادميي.

  ،اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.قياس خمرجات التعلم 

  "يف لقاء عمداء اجلودة جبامعة اإلمام املشاركة بورقة عمل "تطوير الربامج الدراسية

 . 2015، حممد بن سعود اإلسالمية 

  إعداد وتنفيذ ورشة عمل "تطوير اخلطط والربامج الدراسية  حسب معايري اجلودة

 م2014األكادميي" املؤمتر الدولي للتعليم العالي، الرياض/  واالعتماد

 املشاركة يف اللقاء الثاني لعمداء التطوير التعليم اجلامعي يف اجلامعات السعودية                               ،   

 هـ، جامعة امللك فيصل. 28-29/4/1434

 14، حضور فعاليات الندوة الثالثة حول اجلودة يف التعليم العالي بالعامل اإلسالمي-

 هـ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. 16/1/1432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في والدورات المؤتمرات

   والجودة التطوير

 )عربي(
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  علم وجودة )نواتج الت  التعليم فوق الثانوييفحضور فعليات املؤمتر الدولي الثالث للجودة

،  ـه1434مجادى اآلخرة  19-17وي(. التعليم والتعلم يف قطاع التعليم فوق الثان

 الدمام، اململكة العربية السعودية.

 


