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العمل الحال�: عضو هيئة التدريس بجامعة شقراءالعمل الحال�: عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء

الرتبة العلمية الحالية: أستاذ دكتور ب�لية التربية بجامعة شقراءالرتبة العلمية الحالية: أستاذ دكتور ب�لية التربية بجامعة شقراء

المؤهالت العلمية :المؤهالت العلمية :  

ب�الوريوس علوم تربوي  ‐ كلية المعلمين ف� الرياض.

 دبلوم عال� ف� التربية الخاصة ‐ كلية التربية جامعة الملك سعود ف� الرياض.

 دبلوم اإلشراف التربوي ‐ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

دبلوم مشرف� المناهج ‐ جامعة الملك سعود. 

دبلوم أخصائ� تدريبات النطق ‐ جامعة عين شمس.

 برنامج تنمية مهارات المدربين‐معهد اإلدارة العامة الرياض بتقدير جيدجيداً.

الماجستير ف�  التربية اإلسالمية والمقارنة ‐ جامعة أم القرى م�ة الم�رمة ‐ وكان

عنوان الدراسة(الرفق بفئة التخلف العقل� من ذوي االحتياجات الخاصة ف� ضوء

التربية اإلسالمية وتطبيقاته ف� األسرة) ، وحصل الباحث عل� تقدير ممتاز مع مرتبة

الشرف من الدرجة الثانية.

 الدكتوراه ف� التربية ‐ الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة‐وكان عنوان الدراسة

(تحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع لرعية ذوي االحتياجات الخاصة ف� ضوء

التربية اإلسالمية  دراسة ميدانية ف� مدينة الرياض)‐ وحصل الباحث عل� تقدير

ممتاز مع مرتبة الشرف األول� والتوصية بطباعة الدراسة.

الدورات التدريبية والبرامج :الدورات التدريبية والبرامج :
 دبلوم الهندسة النفسية(NLP)‐اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بوزارة التربية

والتعليم .

دبلوم جامعة كامبردج لقيادة الحاسب اآلل� .

 دبلوم قيادة المجتمعات وإدارة األزمات ‐ (هيومن ريستارت).

 دبلوم تدريب المدربين(TOT) ‐ جامعة شقراء يواقع (30ساعة).

 دورة مهارة التعامل مع الم�فوفين ‐ مستشف� الملك خالد التخصص� للعيون

الرياض ‐ أسبوع .

 دورة مهارة التعامل مع الحاسب اآلل� ‐ أسبوعين .

 دورة األئمة والخطباء ‐ الم�تب التعاون� للدعوة واإلرشاد ‐ (القويعية ‐ شهر)

دورة ف� رعاية ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه ‐ مستشف� الملك فيصل

التخصص� ومركز األبحاث‐ (أسبوع)‐ بواقع (63ساعة).

 دورتان ف� التخطيط االستراتيج� ‐ لمدة أربع أيام وبواقع (16ساعة).

 دورة ف� تعلم طريقة برايل ‐(أسبوع).

 دورة ف� تنمية مهارات المشرفين التربويين لذوي صعوبات التعلم‐بواقع

(15ساعة).

دورة ف� تعلم طريقة برايل (برايل 1) ‐ (أسبوعين) بواقع (45ساعة).

دورة ف� صيانة آالت برايل  ‐ (أسبوع)‐ بواقع (25ساعة).

دورة ف� تقويم األداء الوظيف� ‐ معهد اإلدارة العامة ‐ (12ساعة).

دورة ف� إدارة الفعاليات ‐ معهد اإلدارة العامة ‐ (8ساعات).

دورة ف� مهارات االتصال ‐ معهد اإلدارة العامة ‐ (12ساعة).

برنامج اللغة اإلنجليزية ‐ معهد (informatics) ف� دولة الفلبين ‐ (شهر).

Philippine international) برنامج اللغة اإلنجليزية  ‐ بمعهد

communicators) ف� دولة الفلبين ‐ (60ساعة).

برنامج تقويم اضطرابات اللغة وال�الم ‐ اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة ‐

(15ساعة).

حضور ورشة عمل بعنوان كيفية وضع التقدير النجم� ف� ضوء األدلة والشواهد

والممارسات ‐ 30/11/1433هـ.

حضور ورشة عمل بعنوان إعداد وتسجيل البيانات اإلحصائية وقراءة االستبيانات ‐

21/12/1433هـ.

حضور ورشة عمل بعنوان جودة تقييم تحصيل الطالب ‐ 28/12/1433هـ.

حضور ورشة عمل بعنوان إعداد وكتابة تقرير الدراسة الذاتية للمؤسسة والبرامج

-6/1/1434هـ.

حضور ورشة عمل بعنوان تقويم أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة والبرنامج ‐

20/1/1434هـ.

حضور ورشة عمل بعنوان قياس نواتج التعلم ‐ 11/2/1434هـ.

حضور اللقاء العلم� الثالثون بعنوان "مخاطر اإلنترنت واأللعاب اإلل�ترونية" ‐ مدينة

الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ‐ الثالثاء 27/6/1434هـ.

حضور الدورة التدريبية"أساسيات القيادة األكاديمية" ‐ مركز القيادة األكاديمية بهلتون

جدة ‐ 28-29أبريل 2013م.

برنامج المدرب المحترف بجامعة الملك عبد العزيز ‐ 18-22/8/1434هـ.

شهادة الممارس الدول� ف� التعلم السريع ‐ (الواليات المتحدة األمري�ية).

شهادة ممارس العرض واإللقاء ‐ (الواليات المتحدة األمري�ية).

برنامج اللغة اإلنجليزية ‐ دولة أستراليا لمدة عام جامع�.

برنامج المدرب الدول� ‐ معهد اكسفورد الممل�ة المتحدة.

برنامج المدرب الدول� المعتمد ‐ أكاديمية كالفورنيا لرجال األعمال أمري�ا.

برنامج المدرب الدول� المعتمد‐مركز سعد ال�ه لالستشارات والتدريب‐دبي.

برنامج المدرب الدول� المعتمد‐هيئة المعرفة والتنمية البشرية ‐ ح�ومة دبي

الدورات التدريبية والبرامج :الدورات التدريبية والبرامج :
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اللجان والعضويات :اللجان والعضويات :

عضو المجلس التعليم� ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية.
عضو لجنة التخطيط المدرس� ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية.

عضو لجنة اختيار المشرفين التربويين للتربية الخاصة ف� إدارة التربية والتعليم بمحافظة
القويعية.

عضو لجنة الظروف الخاصة ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية.
عضو لجنة الخطة التشغيلية إلدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية.

عضو لجنة األنشطة الالصفية ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية.
عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن).

 عضو  الجمعية الخيرية للم�فوفين بمدينة الرياض.
عضو الجمعية السعودية لإلعاقة جستر.
عضو الجمعية السعودية للمعلم (جسم)
عضو الجمعية الخيرية برويضة العرض.

عضو مشارك ف� فريق موسوعة تاريخ التعليم.
عضو لجنة اختيار المعلمين العاملين ف� برامج التربية الخاصة.

عضو مشاركة ف� فريق تقويم الحقائب التدريبية (مدينة الطائف).
 عضو لجنة الجودة للتقويم الذات� ب�لية التربية ف� الدوادم�.

عضو لجنة متابعة االختبارات والنتائج ب�لية التربية بالدوادم� .
عضو لجنة المقابالت للمتقدمين للعمل ب�لية التربية بالدوادم� .

عضو اللجنة الدائمة للمتعاونين والمتعاونات واألعباء التدريسية بالجامعة.
عضو لجنة المقابالت للمتقدمات لعمل ب�لية التربية  بالدوادم�.

عضو لجنة التفاوض وتوقيع اتفاقية التعاون بين كلية التربية ‐ممثل جامعة شقراء‐
وم�تب الدعوة وتوعية الجاليات ف� البجادية.

عضو اللجنة الدائمة لتأديب الطالب بجامعة شقراء.( 1435).
عضو اللجنة الدائمة للقبول والتحويل ل�ليات الطب .

عضو اللجنة العليا لمشاركة جامعة شقراء ف� المعرض والمؤتمر الدول�
بالرياض(1435هـ) نائب

رئيس اللجنة التنفيذية لحفل جريح� جامعة شقراء (1434-1435) تحت رعاية
صاحب السمو المل�� أمير منطقة الرياض.

عضو اللجنة الدائمة لتأديب الطالب بجامعة شقراء (1437)
 استشاري قيادة المجتمعات وإدارة األزمات لدى معهد جنيف إلعداد الدبلوماسيين.

 استشاري قيادة المجتمعات وإدارة األزمات لدى للمؤسسة العربية للتنمية واإلدارة
(الجامعة العربية).

عضو اللجنة االستشارية العليا ف� الجامعة من 1439وحت� 1440هـ.
عضو اللجنة االستشارية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر جامعة

شقراء.25/3/1437هـ، حت� اآلن.
 رئيس فريق االعتماد المؤسس� عن المعيار الثامن (الشراكة المجتمعية) بجامعة شقراء

1440/1441هـ..

المشاركات ف� الفعاليات :المشاركات ف� الفعاليات :

 المشارك ف� تطبيق تجربة الممل�ة العربية السعودية ف� دمج ذوي االحتياجات الخاصة

(عن تعليم البنين ف� محافظة القويعية) و(منسق لتعليم البنات ف� محافظة القويعية).

 المشاركة ف� العديد اللقاءات الدورية ف� مجال ، التربية الخاصة ف� الممل�ة(ممثل إلدارة

التربية والتعليم ف� القويعية).

المشاركة ف� العديد اللقاءات الدورية ف� مجال تعليم ال�بار ف� الممل�ة ‐ (ممثل إلدارة

التربية والتعليم ف� القويعية).

  المشاركة ف� العديد اللقاءات الدورية ف� مجال التعليم األهل� ف� الممل�ة ‐ (ممثل إدارة

التربية والتعليم ف� القويعية).

 المشاركة ف� العديد من الفعاليات والملتقيات التربوية إلدارة التربية والتعليم ف� محافظة

القويعية.

المشاركة ف� عدد من المؤتمرات الدولية ف� مجال التربية الخاصة ، ومجال الجودة ف�

التعليم العام.

المشاركة ف� المؤتمر الدول� الثالث للتعلم اإلل�ترون� والتعليم عن بعد ‐ الرياض 23-

26/3/1433هـ.

المشاركة ف� الملتق� الدول� األول للعولمة والتربية الفرص والتحديات ‐(تم تقديم ورقة

عمل بعنوان (موقع المنظومة التربوية السعودية من العولمة) مطبوع ضمن كتاب أوراق

الملتق�.

 مشارك رئيس ف� ندوة الحوار الطالبي كلية التربية بالدوادم�.

 رئس فريق تمثيل جامعة شقراء ف� ندوة التوحد الثانية المنعقدة ف� الرياض 20-

22/2/1435هـ ‐ بمركز الملك فهد الثقاف� .

 مشارك رئيس ف� ندوة مفهوم الرشد ب�لية التربية بشقراء.
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المشاركات االجتماعية والوطنية:المشاركات االجتماعية والوطنية:

 المشاركة ف� برنامج المتطوعين ‐ وزارة الدفاع والطيران (1411هـ).
 المشاركة ف� مشروع التعداد الس�ان� ‐ عداد (1413هـ).

المشاركة ف� مشروع التعداد الس�ان� ‐ مراقب (1425هـ).
 المشاركة ف� الحمالت الوطنية لم�افحة اإلرهاب ف� كل من مركز الرويضة

بالعرض‐مركز محيرقة ‐محافظة القويعية.
 المشاركة ف� حملة التوعية االجتماعية الشاملة ف� محافظة القويعية ‐ (وزارة الشئون

االجتماعية/1430هـ).
 المشاركة ف� مشروع التعداد الس�ان� ‐ مراقب (1431هـ).

 المشاركة ف� لجنة االنتخابات البلدية نائب رئيس لجنة االنتخابات ف� القويعية ‐
(1432هـ).

المشاركة ف� احتفاالت المحافظة باألعياد واحتفاالت كبار الزوار ‐(مشاركة
مستمرة).

 مشرف متعاون مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للتطبيق الميدان�
لطالب الب�الوريوس ‐ عام 1423هـ.

 مشرف متعاون مع جامعة الملك عبد العزيز للتطبيق الميدان� لدارس� دبلوم التربية
الخاصة من معلم� التربية والتعليم ف� محافظة القويعية ‐ لعام 1430هـ.

مشرف متعاون مع جامعة القصيم للتطبيق الميدان� لدارس� دبلوم التربية الخاصة من
معلم� التربية والتعليم ف� محافظة القويعية ‐ لعام 1432هـ.

التسلسل الوظيف�:التسلسل الوظيف�:

معلم لمادة العلوم ف� مدرسة الرويضة االبتدائية والمتوسطة ومدرسة تحفيظ

القرآن ال�ريم‐  مرشد طالبي بنفس المدرسة.

 مشرف النشاط الثقاف� ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية.

مدير التعليم الموازي ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية ويتبع للتعليم

الموازي (قسم التوعية اإلسالمية،قسم التربية الخاصة ، قسم رعاية الموهوبين ،

قسم تعليم ال�بار ، قسم التعليم األهل� واألجنبي).

 مشرف برامج التربية الخاصة ف� محافظة القويعية.

 رئيس قسم التربية الخاصة ف� إدارة التربية والتعليم ف� محافظة القويعية. 

 عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة ب�لية التربية ف� الدوادم� .

 رئيس قسم التربية الخاصة ب�لية التربية بالدوادم�.

 المشرف عل� وكالة كلية التربية للشئون التعليمية ب�لية التربية بالدوادم�.

المشرف عل� عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء.

عضو هيئة التدريس ب�لية التربية بشقراء.

وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

المشرف عل� قسم التربية الخاصة ب�لية التربية بشقراء 1439حت� 1440هـ.

ـ. عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة شقراء حت� نهاية ربيع األول عام 1441ه

رئيس قسم التربية الخاصة ب�لية التربية بشقراء 1440هـ ‐ حت� اآلن.

وكيل عمادة الدراسات العليا حت� اآلن . المجالس العلمية :المجالس العلمية :

رئيس مجلس قسم التربية الخاصة ب�لية التربية بالدوادم�  13/8/1433-14/10/1435هـ.

 رئيس قسم التربية الخاصة ب�لية التربية بشقراء من عام (1438) ‐ حت� اآلن .

عضو مجلس كلية التربية بالدوادم� 222/1433-9/4/1435هـ.

عضو مجلس العمداء بجامعة شقراء 9/4/1435-5/11/1435هـ.

رئيس مجلس عمادة القبول والتسجيل 9/4/1435-5/11/1435هـ.

عضو مجلس جامعة شقراء  9/4/1435-5/11/1435هـ  ، وعام (1440) ‐حت� اآلن .

عضو مجلس قسم التربية الخاصة ب�لية التربية بشقراء  14/10/1435‐ حت� اآلن.

 عضو مجلس كلية التربية بشقراء  9/3/1438هـ ‐ حت� اآلن.

عضو مجلس عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بشقراء من عام 1439هـ ‐ حت� اآلن.

عضو اللجنة الدائمة للترقيات والمهام العلمية جامعة شقراء ‐ (1436-1437) ‐ حت� اآلن.

عضو لجنة التعيينات عل� الوظائف األكاديمية المنبثقة عن المجلس العلم� من عام 1439‐حت� اآلن .

عضو هيئة التحرير مجلة جامعة شقراء من عام   1439هـ ‐ حت� اآلن.

عضو هيئة تحرير مجلة التربية الخاصة والتأهيل .جامعة شقراء  من عام 1440 ‐ حت� اآلن .

عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة شقراء من عام 1440 ‐ حت� اآلن .
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اإلنتاج العلم�:اإلنتاج العلم�:

دراسة علمية (بحث الماجستير) وهو بعنوان: الرفق بفئة التخلف العقل� من ذوي

االحتياجات الخاصة من منظور التربية اإلسالمية وتطبيقاته ف� األسرة (جامعة أم

القرى).

دراسة علمية (بحث الدكتوراه) وهو بعنوان: تحقيق التكامل بين مؤسسات

المجتمع لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة ف� ضوء التربية اإلسالمية (الجامعة

اإلسالمية) البحث أوصت اللجنة العلمية بطباعته وتداوله بين الجامعات.

دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان: إسهام أعضاء هيئة التدريس ف� بيان دور

اإلسالم ف� رعاية ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر طلبة قسم التربية الخاصة

بجامعة شقراء.

مجلة التربية الخاصة والتأهيل.

 دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان : العوامل المؤثرة ف� اختيار التخصص لطلبة

قسم التربية الخاصة ف� كليت� التربية بالدوادم� وشقراء ف� ضوء بعض المتغيرات.

المجلة التربوية الدولية المتخصصة (األردن) . 

دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان : مدى إسهام البرنامج التربوي الفردي ف� تنمية

القيم التربوية النفسية واالجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة ف� برامج الدمج

لذوي اإلعاقة العقلية بمحافظة شقراء.مجلة الح�مة للعلوم التربوية والنفسية

(الجزائر).

دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان : إسهام أعضاء هيئة التدريس ف� بيان

دوراإلسالم ف� رعاية ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر طلبة قسم التربية

الخاصة بجامعة شقراء،مجلة التربية الخاصة والتأهيل،العدد(7) إبريل 1415م.

دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان : الشخصية اإلنسانية وم�وناتها .

دراسة تأصيلية مقارنة بمجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة غزة ‐ (فلسطين)

 دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان:العوامل المؤثرة عل� الشخصية اإلنسانية دراسة

تأصيلية ،    مجلة القراءة والمعرفة الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة(مصر).

دراسة علمية مح�مة منشورة بعنوان:التقويم والتشخيص ف� القرآن ال�ريم دراسة

تأصيلية،مجلة التربية واالبستيمولوجيا (الجزائر).

 مداخلة علمية منشورة ف� الملتق� الدول� للعولمة ف� الجزائر بعنوان (موقع

المنظومة التربوية السعودية من العولمة) ف� الملتق� الدول� للعولمة .

(العولمة والتربية الفرص والتحديات) 09-10/12/2012 ‐ف� الجزائر وقد

نشرت المداخلة ضمن كتاب أشغال الملتق� الدول� للعولمة (كتاب مطبوع).

اإلنتاج العلم�:اإلنتاج العلم�:

دراسة علمية مح�مة ومنشورة بعنوان : مجاالت العمل التطوع� وأبعاده التربوية ف�

رؤية الممل�ة العربية السعودية  2030 ‐دراسة تحليلية‐محرم 1441هـ.

دراسة علمية مح�مة ومنشورة بعنوان :ضوابط التفكير العلم� ف� ضوء قصة إبراهيم

عليه السالم ف� القرآن ال�ريم مجلة البحوث التربوية والنفسية ‐ جامعة بغداد

.2019

The Role of the Individual :دراسة علمية مح�مة ومنشورة بعنوان

Educational Program in the Development of the National

Educational Values among Students in Integrated Schools

under the Department of Education in Quweia (Inclusion

.(Schools for the Mentally Disabled Model

.International Journal of Educational Research 2019 مجلة

دراسة علمية مح�مة ومنشورة بعنوان : الدور التربوي لألندية الرياضية ف� تعزيز

الهوية الوطنية السعودية دراسة تحليلية للتفاعل التربوي ف� مواقع التواصل

االجتماع� (تويتر أنموذجا) مجلة كلية التربية جامعة األزهر 2019.

مهارات التفكير ‐(حقيبة تدريبية قدمت ف� دورة تدريبية بتعليم الدوادم� ف� )

. (1435-1434)

مهارات الحياة ‐ (حقيبة تدريبية قدمت ف� دورة ف� النادي الرمضان� بالدوادم�

.(1435-1434)

كيف تختار تخصصك(حقيبة تدريبية قدمت لطلبة المرحلة الثانوية إدارة التعليم

بشقراء وإدارة التعليم بالدوادم�).

برنامج تدريب المدربين جامعة شقراء عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

مهارات أكاديمية وحياتية عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء.

حقيبة تدريبية بعنوان التدريس الفاعل ومهارات التفكير.

حقيبة تدريبية  بعنوان (كفايات المعلمين ف� ضوء معايير المركز الوطن� للقياس)  

 (معايير الجانب التربوي).

حقيبة تدريبية بعنوان(مهارات التأثير والتعلم) قدمت كدورة تدريبية بشقراء.

حقيبة تدريبية بعنوان (مهارات البحث العلم� ) قدمت ضمن الدورات التدريبية

لعماد خدمة المجتمع والتعليم المسمر.

حقيبة تدريبية بعنوان(الخرائط الذهنية )قدمت كدورة تدريبية ف� مركز التنمية

االجتماعية بشقراء.

حقيبة تدريبية بعنوان المدرب الدول� المعتمد  باعتماد مركز أكسفورد للتدريب

.(Continuing Professional Development (CPD وه� مصنفة


