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  هـ وإلى اآلن 1441مساعد مدير المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع من 

 هـ ا441هـ إلى  1439، من رئيس قسم التربية الخاصة 

 

   ان والنشاطات أو المشاركة فيها بجامعة الملك فيصل مثل:اللجإدارة العديد من 

 ترأس إعداد برنامج الدكتوراه في التربية الخاصة -

 ترأس لجنة المقابالت لقبول برنامج ماجستير التربية الخاصة -

 :اللجان الوزارية

  هـ وإلى اآلن 1438العمل كعضو في لجنة مسار إعداد معلم التربية الخاصة بتكليف من وزارة التعليم. 

  هـ، )تحكيم برامج الماجستير المرسلة من قبل الجامعات  1440 مسار إعداد معلم التربية الخاصة فريق تحكيمقائد

 لوزارة التعليم(.



 

 

 :الخبرات العملية
 

  برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية، ، ذوي االحتياجات الخاصة  في اللجنة الدائمة للطالبكعضو العمل

 هـ وإلى اآلن. 1439منذ عام 

 المشاركة في إعداد برنامج الدكتوراه في تربية الموهوبين 

 مثل: برامج تدريبيةإعداد وتقديم القيام ب 

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة  والمقدم ،هـ 1438- فاعلةالتدريس اإلبداعي: منظومة متكاملة لمخرجات  -

 الملك فيصل

ساعة، والمقدم  20، لمدة خمسة أيام وبمعدل وبطء التعلم التفريق بين صعوبات التعلم وبين التأخر الدراسي -

في  م تنفيذ البرنامج التدريبي مرتينلمعلمي التعليم العام وذلك بالتعاون بين الجامعة ووزارة التعليم، وت

 هـ . 1439عام 

، ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات  MAXQDAو NVIVO الحاسوبباستخدام التحليل النوعي  -

 هـ . 1440/5/16  العليا

 االنتظام والتعليم عن بعد(ررات في بكالوريوس التربية الخاصة تدريس عدد من المق( 

 التدريس في ماجستير التربية الخاصة 

  العلميةتحكيم عدد من البحوث 

 :األعمال التطوعية مثل 

 )مكسب( مجموعة األكاديميين السعوديين الباحثينوالتي هي عبارة عن   (مكسب وأبدععضو في ) -

 .)أبدع( وأكاديمية البحوث والدراسات العلمية

 .المشاركة في نادي الحي للتربية الخاصة بمدرسة عمار بن ياسر -
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  )1440/8/24مشاركة كمتحدث في حلقة نقاش في مجال صعوبات التعلم بعنوان )خارطة الطريق نحو المأمول  

 مكتب التربية العربي لدول الخليج ومركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة.إقامته بوسطة هـ والذي تمت 

  الملتقى العلمي الثالث للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع بعنوان: مواهب األطفال بين االكتشاف واالستثمار

 في جامعة الملك فيصل

 مانشستر، في جامعة التخطيط الستخدام البرامج الحاسوبية في البحوث النوعية 

 ملتقى القيادة األكاديمية، في جامعة مانشستر 



 "حلقة نقاش بعنوان "التربية والعالج 

 حلقة نقاش بعنوان " تقليل أثر المجتمع السلبي على نواتج التعليم المدرسي " 

 ي حلقة نقاش بعنوان " نظرية التعلم االجتماعي: كيف يمكن للنظريات االجتماعية أن تصنع تغيير في التعلم وف

  البحوث التربوية؟ "  
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  المشاركة في )ورش الدعم الفني للقائمين على بناء برامج إعداد المعلم في الجامعات( والمقدمة من وكالة التتخطيط

 هـ . 1440/07/25بوزارة التعليم 
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، وكذلك مهارات عالية البحث في  MAXQDAو  Nvivoمثل  مهارات متقدمة في استخدام البرامج البحثية واإلنترنت

 اوفيس. تاستخدام برامج المايكروسوفقواعد البيانات البحثية باللغتين العربية واالنجليزية، عالوة على مهارات 
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