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 :ةي  الوظيفالخبرات 

 الدراسات
 مج إعداد المعلمعضو لجنة تطوير برا

 رئيس فريق مسار إعداد معلم التربية الخاصة

 االستشارات
 عضو فريق تحديث المسارات األكاديمية
 عضو فريق تطوير برامج الدراسات العليا

رئاسة أو عضوية 
 المجالس واللجان

 رئيس لجنة إعداد الئحة إدارة البث الفضائي
 عميد تطوير التعليم الجامعي

 ة الخاصةرئيس قسم التربي
 مساعدًا لمدير الجودة الشاملة باألحساء لشؤون البرامج



الهيئات والمراكز 
والمنظمات المحلية 

 والدولية

 ملتقى عمداء كليات التربية السابع
 ملتقى عمداء كليات التربية الثامن

 المشاركات والتمثيل
عضو اللجنة اإلشرافية على االتفاقية المبرمة مع مجلس كليات 

 بوالية جورجيا األمريكية  المجتمع

 األعمال التطوعية
محاضرات لمنسوبي جناح الطلبة في معهد الدراسات الفنية -

 معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية –للقوات الجوية 
 ندوة الموهبة تبدأ مبكًرا -

 

 )ُمنفرد أو ضمن مجموعة( :لمي والجوائزاإلنتاج الع  

 البحوث المنشورة

صص الدراسي لدى طلبة قسم التربية الخاصة الرضا عن التخ-
 بجامعة الملك فيصل في ضوء بعض المتغيرات.

تقدير الذات وعالقته ببعض العوامل المدرسية لدى الطالب -
 الموهوبين بمحافظة األحساء.

العوامل الشخصية واألسرية والمدرسية المسهمة في صعوبات -
 التعلم لدى األطفال الصم.

أثر استخدام استراتيجيتي التصنيف التصنيف والكلمات -
 المحورية في تعلم لغة اإلشارة لدى األطفال الصم.

االضطرابات السلوكية لدى طلبة صعوبات التعلم واستراتيجيات -
 عالجها المستخدمة في األحساء.

فعالية الذات وعالقتها بالتوافق الدراسي واإلنجاز األكاديمي لدى -
 الملك فيصل.طالب جامعة 

مستوى توظيف استراتيجيات التقويم البديل وأدواته من قبل -
 معلمي الطلبة الموهوبين ومشرفيهم في منطقة األحساء.

  المؤلفات

 اتالترجم
دليل للمعلمين واآلباء والقائمين على  –دمج األطفال الصغار 

 هـ1436 –الناشر الدولي  –رعاية األطفال 

  براءات االختراع

 وائزالج
سفارة المملكة  –جائزة األمير بندر بن سلطان العلمية المتميزة 
 العربية السعودية في واشنطن

 
 
 
 



 :ةالثقافي  اإلعالمية وة كالمشار

المشاركات 
 التلفزيونية

 جامعة الملك فيصل –مقابالت مع قناة عالي 

 لجنة إعداد الئحة إدارة البث الفضائي الصحيفة أو اإلذاعة

 عضو فريق تقويم أداء الموارد البشرية أخرىفعاليات 

 
 :اللغات والمهارات

اللغات التي يتم 
 إجادتها

 اللغة العربية  واللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة

الدورات والبرامج 
 التدريبية

تقديم دورة "الموهوبون في خطر" باإلدارة العامة للهيئة -
 إدارة الخدمات التعليمية –الملكية بالجبيل 

تقديم دورة "إدارة الحياة" باإلدارة العامة للهيئة الملكية -
 إدارة الخدمات التعليمية –بالجبيل 

 الشهادات المهنية

 التوثيق واألدلة
 تأهيل مراجعي الجودة واالعتماد

 التعريف بعملية بولونيا وأثرها في التعليم العالي
ICT Training and Planning 

Preparing for external review 
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