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 مصدرها التخصص الدرجـة
اتريخ  اسم اجلامعة املاحنة

احلصول 
 عليها

 عنوان الرسالة

 هالدكتورا

الطالب الصم وتعليم تربية 
 وضعاف السمع

والية   -جامعة كانسس أمريكا
 كانسس

 AN INVISTIGATION OF THE م2005

SOCIAL DEVELOPMENT OF 

STUDENTS WITH HEARING 
IMPAIRMENT IN THE SPECIAL 

SCHOOLS FOR THE DEAF AND 
PUBLIC SCHOOLS AT RIYADH 

CITY IN THE KINGDOM OF SAUDI 

ARABIA 

الطالب الصم وتعليم تربية  املاجستري
 وضعاف السمع

  م1999 جامعة بتسربج ببنسلفينيا أمريكا

 البكالوريوس
 تربية وتعليم الصم) تربية خاصة

 (وضعاف السمع
  هـ1414 جامعة امللك سعود السعودية

 

  الخبرات الوظيفية
 التاريخ  جهة العمل الوظيفة

 هـ وحىت اترخيه23/7/1434من  جامعة امللك سعود وكيل كلية الرتبية للتطوير واجلودة
 هـ2/11/1434 جامعة امللك سعود الفنية املُكلفرئيس قسم الرتبية 

  هـ22/3/1435من  جامعة امللك سعود املُكلف رئيس قسم الرتبية اخلاصة
 م وحىت اترخيه2011 جامعة امللك سعود انئب املشرف العام على التعليم العايل للطالب الصم وضعاف السمع

 م2012م إىل 2011من  جامعة امللك سعود املشرف على مركز ذوي االحتياجات اخلاصة 

 م2010 جامعة امللك سعود اجلودة  بكلية الرتبية إدارةممثل 
 م2010م حىت  2009من  جامعة امللك سعود ة الرتبيةمشرف وحدة اجلودة بكلي

 هـ حىت اترخيه6/4/1431من  جامعة امللك سعود أستاذ مشارك بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية
 م2005 جامعة امللك سعود أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة

 هـ1425 -1415من  جامعة امللك سعود معيد بقسم الرتبية اخلاصة
 هـ1415 -1414من  وزارة الرتبية والتعليم للطالب الصم ابملرحلة االبتدائيةفصول ملحقة مبدارس التعليم العام  مدرس

 
 
 



 
 

  خبرات التدريس في المقررات
 اجلهة املقررات اليت مت تدريسها م
 جامعة امللك سعود –لية الرتبية ك دراسات وأحباث يف جمال اإلعاقة السمعية )يف جمال تربية وتعليم الصم( لطالب املاجستري 1
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  الربامج الرتبوية اخلاصة ابملعوقني مسعياً. )الربامج الرتبوية اخلاصة ابلصم( لطالب املاجستري 2
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  العمل مع أسر غري العاديني 3
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  ربية وتعليم الصم وضعاف السمع()مدخل إىل ت مدخل إىل اإلعاقة السمعية 4
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  )النمو اللغوي لدى الصم وضعاف السمع( عوقني مسعياً النمو اللغوي لدى امل 5
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  .الرتبية امليدانية يف جمال الصم وضعاف السمع 6
 جامعة امللك سعود–كلية الرتبية  الشفهي اصلطرق التو  7
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  اإلشراف و اإلشراف املساعد على عدد من رسائل املاجستري 8
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  لطالب املاجستري السمعية اإلعاقةأساليب وتشخيص  9

 جامعة امللك سعود –رتبية كلية ال لطالب الدراسات العليا -مشروع خترج 10
11 Speech Development for Deaf and hard of hearing     تطوير الكالم للطالب

 الصم و ضعاف السمع" لطالب املاجستري
 امعة كانسس, الوالايت املتحدة األمريكيةج

 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  الربانمج الرتبوي الفردي 12

 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  السمعيةمدخل اىل االعاقة  13
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  طرق التدريس للمعاقني مسعيا 14

  واإلداريةالخبرات المناصب العلمية 
 جهة العمل التاريخ الوظيفة م
 جامعة امللك سعود هـ وحىت اترخيه23/7/1434من  وكيل كلية الرتبية للتطوير واجلودة 1

 جامعة امللك سعود هـ2/11/1434 الفنية املُكلفسم الرتبية رئيس ق 
 جامعة امللك سعود  هـ22/3/1435من  املُكلف رئيس قسم الرتبية اخلاصة 2
 جامعة امللك سعود م وحىت اترخيه2012 انئب املشرف العام على التعليم العايل للطالب الصم وضعاف السمع 3
 جامعة امللك سعود م2012م إىل 2011من  اخلاصة املشرف على مركز ذوي االحتياجات  4
 جامعة امللك سعود م2010 اجلودة  بكلية الرتبية إدارةممثل  5
 جامعة امللك سعود م2010م حىت  2009من  مشرف وحدة اجلودة بكلية الرتبية 6
 مللك سعودجامعة ا وحىت اترخيههـ 6/4/1431من  أستاذ مشارك بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية 7
 جامعة امللك سعود م2005 أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة 8
 جامعة امللك سعود هـ1425 -1415من  معيد بقسم الرتبية اخلاصة 9

 جامعة امللك سعود هـ1415 -1414من  للطالب الصم ابملرحلة االبتدائيةفصول ملحقة مبدارس التعليم العام مدرس  10
 لفاتاإلنتاج العلمي والمؤ

 اإلنتاجنوع  العنوان م
 استقصاء آراء األكادمييني حنو حقوق الطالب الصم وضعاف السمع واخلدمات املقدمة (. 2015) ، علي بن حسن الزهراين 1

 , االماراتاجمللة الدولية لألحباث الرتبوية. هلم  يف برانمج التعليم العايل جبامعة امللك سعود
 حبث علمي

 الصم وضعاف السمعلدى األطفال  اصلالتو مهارات  نيحتس 2
 . دار النشر جبامعة امللك سعوديف بيئات التعليم العام

 

 كتاب



اخلدمات املقدمة للتالميذ زارعي القوقعة يف برامج الرتبية  اخلاصة مبدارس التعليم العام ابملرحلة (.2015الزهراين, علي ) 3
 العدد العاشر 4لرتبوية الدولية املتخصصة. اجمللد اجمللة ا االبتدائية ومعوقاهتا يف مدينة الرايض .

 حبث علمي

أمهية التعليم السمعي الشفهي للتالميذ الصم وضعاف السمع ومدى (. 2015عبدالوهاب, هيفاء ) ، علي بن حسن; الزهراين 4
 7مصر. العدد-كلية الرتبية ابلعريش. جملة  مالءمة البيئة التعليمية لتطبيقه يف برامج الدمج يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرايض

 حبث علمي

 .القدرات اللغوية والكتابية للطالب الصم وضعاف السمع بربانمج السنة التأهيلية جبامعة امللك سعود(2015الزهراين, علي )  5
 جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل.مصر العدد الثامن

 حبث علمي

يف  عليميةمدى التعاون بني أولياء األمور واالختصاصيني لتدعيم العملية الت(.  0142القرين, فراج )  ، علي بن حسن; الزهراين 6
جامعة القصيم -. جملة العلوم الرتبوية والنفسيةمعاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف مدينة الرايض  

 حبث علمي

واقع استخدام املعلمني لطرق التواصل يف معاهد و برامج الصم  .(2012)، علي بن حسن; العرتي ، مبارك بن غياضالزهراين 7
 .106 - 67, ص ص 30مصر ,ع - النفسي اإلرشادجملة  وضعاف السمع االبتدائية و عالقته ببعض املتغريات.

 حبث علمي

(. مشكالت تطبيق مناهج التعليم العام يف معاهد وبرامج األمل االبتدائية للصم مبدينة 2012يثان ) الزهراين, علي, العمري غ 8
جدة من وجهة نظر املعلمني واإلداريني. املؤمتر العلمي السنوي للمركز القومي للبحوث الرتبوية والتنموية ابالشرتاك مع كلية 

 م2012ونيو ي 15-14الرتبية جبامعة  جنوب الوادي خالل الفرتة 

 حبث علمي

دراسات  لدى معلمي الرتبية اخلاصة. االنفعايلالرضا املهين و الذكاء  .(2010)، علي بن حسن; رشدي ، سري حممدالزهراين 9
 .316 - 273, ص ص 66مصر,ع  -بية ابلزقازيق تربويه ونفسية : جملة كلية الرت 

 حبث علمي

ومدى توفرها من وجهة  أمهيتها (. خدمات التدخل املبكر لألطفال الصم وضعاف السمع2010الزهراين, علي, الوهيب, عادل) 10
 الرتبية اخلاصة نظر االختصاصيني مبدينة الرايض. جملة أكادميية

 حبث علمي

(. برامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة التعاونية األكثر شيوعا.املفاهيم, واخلصائص. مقدم يف 2010) بن حسن الزهراين, علي 11
 ندوة تطوير برامج الرتبية اخلاصة, جامعة امللك سعود.

 حبث علمي

لدى الطالب الصم وضعاف السمع يف معاهد وبرامج الدمج  األكادمييلكفاءة والسلوك .ا (2009) الزهراين ، علي بن حسن 12
 .280 - 245, ص ص 23مصر ,ع  - النفسي اإلرشادجملة  يف مدارس التعليم العام االبتدائية مبدينة الرايض.

 حبث علمي

امللك سعود حنو قدرات الطالب الصم وضعاف  السمع وعالقتها (. اجتاهات طالب جامعة 2009) بن حسن الزهراين, علي 13
 ببعض املتغريات. جملة كلية الرتبية, جامعة بين سويف

 حبث علمي

(. التوجهات احلديثة للتعليم الشفهي لألطفال الصم وضعاف السمع. املفاهيم، املبادئ، 2007) بن حسن الزهراين, علي 14
يوليو  16-15ة الرتبة جامعة بنها " الرتبية اخلاصة بني الواقع واملأمول خالل الفرتة من والتطبيقات اليت يستند عليها, كلي

2007 

 حبث علمي

  اإلشراف على الرسائل العلمية
 نوع االشراف الرسائل العلمية املشرف عليها م
ومدى توفرها  أمهيتها السمعخدمات التدخل املبكر لألطفال الصم وضعاف رسالة ماجستري بعنوان " -الطالب عادل الوهيب  1

 .، قسم الرتبية اخلاصة ، جامعة امللك سعودم2008,من وجهة نظر االختصاصيني مبدينة الرايض
 مشرف

رسالة ماجستري بعنوان "مشكالت تطبيق مناهج التعليم العام يف معاهد وبرامج األمل االبتدائية للصم  -الطالب العمري غيثان  2
 .م، قسم الرتبية اخلاصة ، جامعة امللك سعود2008,املعلمني واإلدارينيمبدينة جدة من وجهة نظر 

 مشرف

اهد و برامج الصم واقع استخدام املعلمني لطرق التواصل يف مع رسالة ماجستري بعنوان" مبارك بن غياض العرتيالطالب  3
  .م، قسم الرتبية اخلاصة ، جامعة امللك سعود2009،وضعاف السمع االبتدائية و عالقته ببعض املتغريات

 مشرف

 م مدى التعاون بني أولياء األمور واالختصاصيني لتدعيم العملية التعليمي2009الطالب فراج القرين, 4

 رايضيف معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف مدينة ال
 مشرف

 مساعد مشرف م2010الطالبة خدجية زين العابدين  5

أمهية التعليم السمعي الشفهي للتالميذ الصم وضعاف السمع ومدى مالءمة البيئة التعليمية  م2010الطالبة هيفاء املهباش 6
 لتطبيقه يف برامج الدمج يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرايض

 مشرف

 مشرفاالحتياجات التدريبية ملعلمي الطالب الصم وضعاف السمع يف برامج الدمج مبدارس التعليم  م2012الطالب فاضل احلمد  7
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 العام من وجهة نظرهم  

واقع ومشكالت التقييم والتشخيص للطالب الصم وضعاف السمع من وجهة نظر  م2012الطالبه اضواء املدعوج  8
 رحلة االبتدائية مبدينة الرايضاألخصائيني واملعلمني يف امل

 مشرف

تصور مقرتح لتطبيق خدمات االنتقال للطالب الصم وضعاف السمع مبعاهد الرتبية اخلاصة  م2012 تغريد السجاالطالبة  9
 وبراجمها مبدينة الرايض يف ضوء التشريعات الدولية املتعلقة خبدمات االنتقال

 مشرف

رسات الرتبوية املقدمة للتالميذ زارعي القوقعة اإللكرتونية يف برامج ضعاف السمع املما 2013الطالب سلطان العسكر  10
 االبتدائية فيمدينة الرايض من وجهة نظر املعلمني واألخصائيني

 مشرف

 

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة نوع اجلائزة م
اجلائزة املمنوحة للدراسة يف أفضل عشر جامعات يف  احلصول على 1

جامعة كانسس  -الوالايت املتحدة األمريكية, قسم الرتبية اخلاصة
 املرتبة األوىل يف الدراسات العليا ابلوالايت املتحدة األمريكية 

اجلائزة املمنوحة للدراسة يف 
أفضل عشر جامعات يف 

 أمريكا

 جامعة كانسس م2005

تدريس الطالب الصم  أثناء تدريس الطالب الصم ابملرحلة االبتدائية  ثناءأخطاب شكر  2
 ابملرحلة االبتدائية

 ابلوزارة إدارة التعليم هـ1414

مرتبة الشرف مع بكالوريوس الرتبية اخلاصة مسار اإلعاقة السمعية,  3
 ه1413جامعة امللك سعود

مرتبة الشرف مع 
 بكالوريوس الرتبية اخلاصة 

 عة امللك سعودجام هـ1413

   التنمية المهنية )الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل
مؤمتر/ندوة العنوان م

 / ورشة
 ةاجلهة املنظم املكان التاريخ

1 CEC جملس االطفال غري العادين امريكا 2015 حضور 
1.  International Expo for Deaf 

Blind 
  

 National Center on امريكا
Deaf Blindness 

ورشة اعداد البنود التنفيذية ملعايري االتفاقية الدولية   .2
 -حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ابلتعليم العايل 

 جامعة امللك سعود
 2013 حضور

 
 جامعة امللك سعود

 
مركز  -عمادة شؤون الطالب

 ذوي االحتياجات اخلاصة
اصة جبامعة مركز خدمات ذوي االحتياجات اخل 2 .3

 امللك سعود. رؤية تطويرية. 
 م2012 ورقة عمل 

  عاقةلإل ةيجلمعية اخلليجا مسقط -عمان

برانمج التعليم العايل للطالب ضعاف السمع جبامعة  2 .4
 امللك سعود 

 م2012 ورقة عمل 
 ملتقى زارعي القوقعة الرايض

السنة التأهيلية للطالب الصم وضعاف السمع  3 .5
 -,ملتقى صعوابت التعلم جبامعة امللك سعود

 الرايض 
 م2012 ورقة عمل 

  الرايض

 االحتياجاتاجتماع جلنة جملس التعاون ملتابعة ذوي  4 .6
 م2012 حضور اخلاصة, 

 التعاوندول جملس  جده

ابململكة العربية  رتبية اخلاصةأقسام التطوير  5 .7
 السعودية، جامعة امللك سعود منوذجاً 

 م2011 مؤمتر
 جامعة امللك سعود اصةقسم الرتبية اخل

األكثر  التعاونيةبرامج إعداد معلمي الرتبية اخلاصة  6 .8
 شيوعا.املفاهيم, واخلصائص

 2011 ورقة عمل 
 جامعة امللك سعود قسم الرتبية اخلاصة

 مدينة انشفل والية تنسي  أمريكا م2010 مؤمتر نغري العادي األطفال 7 .9



م2009 ةدور  االعتماد األكادميي للتعليم العايل 8 .10  جامعة ويلس بريطانيا 
م2009 دورة لربامج الكليات الذاتيةالدراسة  9 .11  جامعة امللك سعود جامعة امللك سعود  
12. 1

 مؤمتر املؤمتر الدويل لالعتماد األكادميي   0
م2009  جامعة طيبه املدينة املنورة 

13. 1
1 

اجمللس الوطين لربامج إعداد  -االعتماد األكادميي
 (, NCATEاملعلمني )

 مؤمتر
م2009 اجمللــس الــوطين لــربامج إعــداد   أمريكا -واشنطن 

 املعلمني 
14. 1

2 
 دورة   ISOدورة األيزو 

م2009  جامعة امللك سعود  جامعة امللك سعود  

15. 1
3 

تقدمي دورة تدريبية ملشريف الرتبية اخلاصة يف برامج 
الطالب الصم وضعاف السمع بعنوان: تنمية 

لصم وضعاف مهارات السمع والكالم للطالب ا
 السمع

دورة 
 تدريبية

م2009  وزارة الرتبية والتعليم الرايض 
 

16. 1
4 

 -حضور املؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل
 مجعية األمري سلمان ألحباث اإلعاقة 

 مؤمتر
م2009 , اململكة الرايض 

ةالعربية السعودي  

مجعية األمري سلمان ألحباث 
 اإلعاقة 

17. 1
5 

مرتمجي لغة اإلشارة يف  برامج إعدادمقرر جلسة  
 املؤمتر الدويل الثاين لإلعاقة والتأهيل

م2009 مؤمتر , اململكة الرايض 
ةالعربية السعودي  

مجعية األمري سلمان ألحباث 
 اإلعاقة 

18. 1
6 

اجمللس الوطين لربامج إعداد  -االعتماد األكادميي
 (NCATEاملعلمني )

م2009 مؤمتر إعـــداد لـــس الـــوطين لـــربامج جم أمريكا -شيكاغو 
 املعلمني

19. 1
7 
 لتقومي واالعتماد األكادمييا

 مؤمتر
 م 2008

 جامعة القاهرة القاهرة 

20. 1
8 

حضور املؤمتر  الثاين لتخطيط وتطوير التعليم 
والبحث العلمي يف الدول العربية "حنو بناء جمتمع 

 معريف

 مؤمتر
 م 2008

الدمام, اململكة 
 العربية السعودية 

جامعة امللك فهد للبرتول 
  ملعادنوا

21. 1
9 

يف أتهيل  أفضلبداية حنو مستقبل  -فريق العمل
 هـ1428 ورشة عمل ضعاف السمع األطفالوتربية وتعليم 

, اململكــــــــــة الــــــــــرايض
 العربية السعودية

 مدينة امللك فهد الطبية

22. 2
0 

-االجتاهات احلديثة يف تعليم الصم وضعاف السمع
 املناهج وطرق التدريس/ الوسائل التعليمية"

 هـ1428 لعمورشة 
, اململكــــــــــة الــــــــــرايض

 العربية السعودية
 لإلعاقةاجلمعية السعودية 

 السمعية  
23. 2

1 
 هـ1428 ورشة عمل 32األصم  أسبوع

اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 
 السعودية

 مدينة اخلرج

24. 2
3 

الواقع  -رؤية واقعية لتعليم الطالب ضعاف السمع 
 واملأمول

 هـ1428 ندوة
, اململكــــــــــة الــــــــــرايض

 العربية السعودية
 لإلعاقةمعية السعودية اجل

 السمعية  
25. 2

 املؤمتر العاملي األول للصحة العقلية والصمم  4
 مؤمتر

 م1998
 جبامعة جالوديت  أمريكا

26. 2
5 

 Council for Exceptional"املؤمتر  
children"   

 م2001 مؤمتر
 جملس األطفال غري العاديني أمريكا

27. 2
6 

 لطالب املاجستري جبامعة كانسس مقدمة ألولياء
 أمور طالب الصم يف مدارس كانسس للصم 

 م2002 ورش عمل
 يف مدارس كانسس للصم  أمريكا

 الزيارات العلمية والمحاضرات العامة وخدمة المجتمع
 اجلهة املستفيدة نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م
امانة دول جملس  عضو جده 2013ميف  ملتابعة ذوي االحتياجات اخلاصة اخلليجي التعاون سجملدول جلنة  1



 التعاون اخلليجي التعليم العايل مؤسسات
 -كلية الرتبية م2010 مقرر جلسة يوم اجلودة 2

 جامعة امللك سعود
جامعة  -كلية الرتبية   مقرر اجللسة

 امللك سعود الرايض
كتابة الدراسة الذاتية لقسم الرتبية اخلاصة, املشروع التطويري   جلنة 3

 .جبامعة امللك سعود  ميياألكادلالعتماد 
د جبامعة امللك سعو  عضو جبامعة امللك سعود م 2009  

املشروع الوطين لرتبية وتعليم الصم وضعاف السمع بدولة قطر" اخلطة  4
 .ملدارس الرتبية السمعية  اإلسرتاتيجية

مدارس الرتبية  ابحث مشارك دولة قطر م 2008
 السمعية بقطر

ية جمللة األكادميية العربية للرتبية اخلاصة, حتكيم بعض األحباث العلم 5
 .الرايض

م  2007
حىت 
 م2010

األكادميية العربية  حمكم الرايض
 للرتبية اخلاصة

الصـــــــم وضـــــــعاف  األطفـــــــالتـــــــدريس مقـــــــررات النمـــــــو اللغـــــــوي لـــــــدى  6
  .السمع، لطالب دبلوم اإلعاقة السمعية

كلية الدراسات  تدريس الرايض م. 2008
التطبيقية وخدمة 

 جملتمعا
  اللجان

 م
 التاريخ اسم اللجنة

نـــــــــــــــــــــــــــوع 
 اجلهة العضوية

جلنـــــــــة جتديـــــــــد التخصصـــــــــات املالئمـــــــــة للطـــــــــالب والطالبـــــــــات مـــــــــن ذوي  1
 االحتياجات اخلاصة

ــــــك ســــــعود عضو 2013 ــــــة املل عمــــــادة  -جامع
 القبول والتسجيل

 كلية الرتبية رئيس حىت اترخيه - جلنة ممثلي اجلودة بكلية الرتبية 2

3 
 1012 ة االسرتاتيجية لكلية الرتبيةجلنة اخلط

انئب 
 الرئيس

 كلية الرتبية

 كلية الرتبية رئيس حىت  -2012 جلنة التقرير السنوي 4

5 
 جلنة دراسة التقديرات اجلامعية

حىت  – 2012
 رئيس اترخيه

 كلية الرتبية

6 
 جلنة استيفاء متطلبات االعتماد األكادميي

حىت -2012
 اترخيه

 رئيس
 كلية الرتبية

 كلية الرتبية رئيس 2013 جلنة األيسو بكلية الرتبية 7

8 
 2014-2012  جلنة معادلة الشهادات اجلامعية

مستشار 
 غري متفرغ

 وزارة التعليم العايل

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو م2012 الدراسات العليا  9

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو م2011 اإلرشاد األكادميي  10

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو م2008 دميي االعتماد األكا 11

12 
 حىت اآلن 2009 مسار اإلعاقة السمعية 

 منسق
 ومقرر

 قسم الرتبية اخلاصة 

 قسم الرتبية اخلاصة  مقرر م2008  األكادمييالتقومي واالعتماد  12

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو م2008  األكادميياملشروع التطويري لالعتماد  13

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو 2007 أليف النشر والت 14

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو 2007 اخلطط الدراسية  15



 قسم الرتبية اخلاصة  عضو 2007  اإلرشاد األكادميي, اإلعاقة السمعية 16

 قسم الرتبية اخلاصة  عضو 2007 الكوادر البشرية 17

ــــة أوضــــاع  18 ــــيج ملتابع ــــس اخلل ــــدول جمل ــــاون ل ــــس التع ــــة جمل الطــــالب ذوي أمان
 م2012 االحتياجات اخلاصة يف اجلامعات اخلليجية

 دول جملس التعاون اخلليجي عضو

 جامعة امللك  سعود رئيس م2011 القبول والتسجيل للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع  19

مستشار  2007 عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي  20
 غري متفرغ

 

ــــــــود ا 21 ــــــــوق األشــــــــخاص ذوي  الصــــــــياغة إعــــــــداد البن ــــــــة حلق ــــــــة الدولي لتنفيذي
ـــــــاون  اإلعاقـــــــة ـــــــس التع ـــــــدول جمل ـــــــيم العـــــــايل ب جبامعـــــــات ومؤسســـــــات التعل
 اخلليجي 

 م2012
 دول جملس التعاون اخلليجي عضو

 اهليئات العاملة مع الصم عضو م2008 اللجنة العلمية لندوة اهليئات العاملة مع الصم   22

 الرايض - كليات املعلمني عضو هـ1427 بكليات املعلمني  للرتبية اخلاصة  اللجنة العلمية 23

24 
 اجلمعية السعودية لإلعاقة السمعية 

حىت  -هـ1427
 اآلن

اجلمعيـــــــــــة الســــــــــــعودية لإلعاقــــــــــــة  عضو
 السمعية

  عضو م 2006 اللجنة العلمية يف امللتقى التعليمي الرتبوي الثاين للرتبية اخلاصة  25

   مرتمجي وخرباء لغة اإلشارة عضو م 2006   رباء لغة اإلشارةاللجنة العلمية ملرتمجي وخ 26
 
 

  العضويات العلمية والمهنية
 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م

 ادارة الرتبية اخلاصة م 2006 اللجنة العلمية يف امللتقى التعليمي الرتبوي الثاين للرتبية اخلاصة  1
   مرتمجي وخرباء لغة اإلشارة م 2006   رةاللجنة العلمية ملرتمجي وخرباء لغة اإلشا 2
الرايض - كليات املعلمني هـ1427 للرتبية اخلاصة بكليات املعلمني   اللجنة العلمية 3  

 اهليئات العاملة مع الصم م2008 اللجنة العلمية لندوة اهليئات العاملة مع الصم   4
5    
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