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 :المؤهالت العلمية 

 العام علم النفس التخصص الفرعي علم النفس  التوجيه  ـ التخصصه١٤٠٤بكالوريوس علم النفس عام  •

  واإلرشاد من جامعه الملك سعود

 التخصص العام التربية الخاصة التخصص الفرعي توجيه وإرشاد نفسي التخصص الدقيق ماجستير •

ريكية عام من جامعه إنديانا الواليات المتحدة األم) توحد + تعديل سلوك ( اضطرابات سلوكية وانفعالية 

  هـ١٤٠٨

 التخصص العام التربية الخاصة التخصص الفرعي توجيه وإرشاد نفسي التخصص الدقيق إدارة الدكتوراه •

  هـ١٤١٢ من جامعه إنديانا الواليات المتحدة األمريكية عام سلوكية

   :التاريخ الوظيفي  واألكاديمي
  

 



 ٢

  هـهـ١٤٢٧١٤٢٧//٤٤//٢٦٢٦وكيال  لجامعة الجوف وكيالً لجامعة الجوف  •

  هـهـ١٤٢٧١٤٢٧//٤٤//٢٥٢٥-هـ هـ ١٤٢٦١٤٢٦//١٢١٢//٤٤أمين مجلس جامعة الجوف أمين مجلس جامعة الجوف  •

  هـهـ١٣٢٦١٣٢٦//١٢١٢//٤٤  وكيل جامعة الجوف المكلفوكيل جامعة الجوف المكلف •

  إلى اآلنإلى اآلن-هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣ فرع جامعة الملك سعود بالجوف  فرع جامعة الملك سعود بالجوف –رئيس مجلس كلية العلوم رئيس مجلس كلية العلوم  •

  هـ هـ ١٤٢٧١٤٢٧//١٢١٢//٣٣-هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣//٨٨//١٥١٥فرع جامعة الملك  سعــود   بالجوف فرع جامعة الملك  سعــود   بالجوف -عميد كلية العلوم  عميد كلية العلوم   •

      هـهـ١٤١٩١٤١٩-  ١٤١٧١٤١٧ سعود سعودجامعة الملكجامعة الملك-كلية التربية كلية التربية -رئيس قسم التربية الخاصة رئيس قسم التربية الخاصة  •

  هـ هـ ١٤١٧١٤١٧  //٢٢-  ١٤١٦١٤١٦  //١٢١٢  جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود-كلية التربية كلية التربية -  المشرف على قسم التربية الخاصة المشرف على قسم التربية الخاصة  •

      هـهـ١٤٢٧١٤٢٧//١١//١١-  هـهـ  ١٤١٢١٤١٢جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود-قسم التربية الخاصة قسم التربية الخاصة -عضو هيئة التدريس عضو هيئة التدريس  •

                      .. هـ  هـ ١٤٠٦١٤٠٦  -١٤٠٥١٤٠٥قسم علم النفسقسم علم النفس-كلية التربية كلية التربية -معيد في جامعة الملك سعود معيد في جامعة الملك سعود  •

  :المجالس

  هـ إلى اآلن١٥/٨/١٤٢٣رئيس مجلس كلية العلوم بالجوف •

  هـ٢٠/٣/١٤٢٧-هـ ١٥/٨/١٤٢٣عضو مجلس جامعة الملك سعود  •

  هـ٢٠/٣/١٤٢٧-هـ ١٥/٨/١٤٢٣عضو مجلس العمداء بجامعة الملك سعود  •

  هـ إلى اآلن١٤٢٣عضو مجلس التعليم بمنطقة الجوف  •

  هـ٢٩/١٠/١٤٢٧ -هـ ١٥/٨/١٤٢٣التعاون الخليجي  عضو مجلس عمداء كليات العلوم بدول مجلس  •

  هـ١٤٢٧-هـ ١٤٢٠عضو مجلس أمناء كلية دار الحكمة األهلية بجدة  •

  إلى اآلن-٢١/٣/١٤٢٧عضو مجلس جامعة الجوف  •

  إلى اآلن-٢١/٣/١٤٢٧أمين مجلس جامعة الجوف  •

  :الخبرات االستشارية

  هـهـ١٤١٦١٤١٦-  ١٤١٤١٥١٥ وزارة العمل والشؤون االجتماعية  وزارة العمل والشؤون االجتماعية –مستشار غير متفرغ مستشار غير متفرغ  •

  هـهـ١٤٢٢١٤٢٢ وزارة التربية والتعليم  وزارة التربية والتعليم –مستشار غير متفرغ مستشار غير متفرغ  •

- هـ ١٤١٤ مؤسسة النقد العربي السعودي – المعهد المصرفي بالرياض –مستشار غير متفرغ  •

  هـ١٤١٨

  هـهـ١٤٢٧١٤٢٧  -هـ هـ ١٤١٦١٤١٦متعاون مع كلية الملك فهد األمنية متعاون مع كلية الملك فهد األمنية  •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨-١٤١٤١٤١٤مستشار مع أكاديمية التربية الخاصة بالرياض مستشار مع أكاديمية التربية الخاصة بالرياض  •



 ٣

  هـهـ١٤١٨١٤١٨-١٤١٧١٤١٧ مؤسسة النقد العربي السعودي  مؤسسة النقد العربي السعودي - مع المعهد المصرفي بالرياض  مع المعهد المصرفي بالرياض متعاونمتعاون •

  هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٢٦١٤٢٦عضو استشاري لجمعية الشيخ عبد العزيز بن باز  الخيرية بالجوف عضو استشاري لجمعية الشيخ عبد العزيز بن باز  الخيرية بالجوف  •

  :اللجان
 

 هـ٩/٥/١٤١٨ -هـ ١٠/٥/١٤١٦ جامعة الملك سعود – كلية التربية –عضو لجنة الشئون األكاديمية  

  هـ إلى اآلن٢٧/١١/١٤٢٤رية الدائمة للمشاكل الطالبية بجامعة الملك سعود عضو اللجنة االستشا 

لدعم أوقاف جمعية األطفال المعوقين بالجوف  " عطاء الطلبة"عضو اللجنة التوجيهية لتفعيل برنامج  

  هـ١١/١/١٤٢٦

 هـ١٤١٧ جمعية األطفال المعاقين –عضو اللجنة التنسيقية لجائزة البحث العلمي  

  هـ ١٤١٨ جامعة الملك سعود الحتياجات التجهيزيه ـ قسم التربية الخاصة ـ كلية التربيةمقرر لجنة ا 

 التربيـة    التربيـة    بـوزارة   بـوزارة   واالنفعاليـة   واالنفعاليـة  ضطرابات السلوكية ضطرابات السلوكية الال المختصة بالتوحد وا    المختصة بالتوحد وا   االستشاريةاالستشاريةرئيس المجموعة   رئيس المجموعة    

  هـهـ١٤٢٣١٤٢٣-هـ هـ ١٤٢٠١٤٢٠  والتعليم والتعليم 

  إلى اآلن إلى اآلن هـ هـ١٤١٤١٦١٦ وزارة التربية والتعليم  وزارة التربية والتعليم – للتربية الخاصة  للتربية الخاصة عضو األسرة الوطنيةعضو األسرة الوطنية 

 هـهـ١٤١٩١٤١٩-  هـهـ١٤١٦١٤١٦  عضو اللجنة الطالبية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعودعضو اللجنة الطالبية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 

-هـ  هـ  ١٤١٤١٤١٤  لرياضة المعاقين لرياضة المعاقين   التابعة لالتحاد السعودي  التابعة لالتحاد السعودي  ، ، عضو لجنة المنطقة الوسطى لرياضة المعاقين       عضو لجنة المنطقة الوسطى لرياضة المعاقين        

  هـهـ١٤١٥١٤١٥

هـ هـ ١٤١٢١٤١٢لملك سعود لملك سعود جامعة اجامعة ا   ـ قسم التربية الخاصة ـ كلية التربية   ـ قسم التربية الخاصة ـ كلية التربية  التجهيزيةالتجهيزيةمقرر لجنة االحتياجات مقرر لجنة االحتياجات  

  هـهـ١٤١٩١٤١٩-

-هـ هـ ١٤١٢١٤١٢. . عضو لجنة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود   عضو لجنة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود    

  هـهـ١٤١٨١٤١٨

. .   عضو لجنة الندوات والمؤتمرات  بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعودعضو لجنة الندوات والمؤتمرات  بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 

  هـهـ١٤١٩١٤١٩-هـ هـ ١٤١٢١٤١٢

  م التربية الخاصة ـ كليـة التربيـة ـ جامعـة الملـك سـعود       م التربية الخاصة ـ كليـة التربيـة ـ جامعـة الملـك سـعود       عضو لجنة اختيار الكوادر البشرية بقسعضو لجنة اختيار الكوادر البشرية بقس 

  هـهـ١٤١٩١٤١٩-هـ هـ ١٤١٢١٤١٢

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠هـ هـ ١٤١٧١٤١٧  عضو لجنة البحوث ـ مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقةعضو لجنة البحوث ـ مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 

  



 ٤

وتصحيح عيوب النطق والكـالم     وتصحيح عيوب النطق والكـالم       ممثل وزارة التعليم العالي في لجنة دراسة مشروع إنشاء مركز عالج          ممثل وزارة التعليم العالي في لجنة دراسة مشروع إنشاء مركز عالج           

  هـهـ١٤١٧١٤١٧

  هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٢٤١٤٢٤ جامعة الملك سعود  جامعة الملك سعود - للشئون الطالب  للشئون الطالب عضو اللجنة االستشارية الدائمةعضو اللجنة االستشارية الدائمة 

  هـ٧/٢/١٤٢٥ التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكة ةعضو فريق عمل وزار 

  هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//١١//١٨١٨ التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكة  التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكة ةةعضو فريق عمل وزارعضو فريق عمل وزار 

  هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٩٩//٢٢٢٢عضو اللجنة الدائمة للتهيئة لبدء الدراسة بجامعة الجوف عضو اللجنة الدائمة للتهيئة لبدء الدراسة بجامعة الجوف  

 ..عضو اللجنة العليا واإلعداد لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوفعضو اللجنة العليا واإلعداد لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف 

 ..رئيس اللجنة الثقافية لإلعداد والتحضير لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوفرئيس اللجنة الثقافية لإلعداد والتحضير لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف 

   جامعة الجوف جامعة الجوف–رئيس اللجنة الدائمة للمتعاونين رئيس اللجنة الدائمة للمتعاونين  

  ة الجوفة الجوف جامع جامع–رئيس اللجنة الدائمة للخطط والجداول الدراسية رئيس اللجنة الدائمة للخطط والجداول الدراسية  

   جامعة الجوف جامعة الجوف–رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطالب رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطالب  

   جامعة الجوف جامعة الجوف– جامعة الجوف  جامعة الجوف –رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغاترئيس اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات 

  جامعة الجوف جامعة الجوف–  تترئيس اللجنة الدائمة للتعيينارئيس اللجنة الدائمة للتعيينا 

 جامعة الجوفجامعة الجوف–رئيس اللجنة الدائمة االستشارية للمشاكل الطالبية رئيس اللجنة الدائمة االستشارية للمشاكل الطالبية  

 المنظمة لشؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بوزارة          المنظمة لشؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بوزارة         ةةعة الجوف لمناقشة مشروع الالئح    عة الجوف لمناقشة مشروع الالئح    ممثل جام ممثل جام  

 ..التعليم العاليالتعليم العالي

  ..ممثل جامعة الجوف في مشروع آفاق لتطوير التعليم في المملكة للخمس وعشرين سنة القادمةممثل جامعة الجوف في مشروع آفاق لتطوير التعليم في المملكة للخمس وعشرين سنة القادمة 

  

  :والمؤلفات البحوث العلمية 
ل المعاقين في تقديم الخدمات التربوية  معوقات مشاركة أسر األطفا.الشمري ، طارش مسلم  -١

 جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية ، –  ، مركز البحوث التربوية المعوقينألطفالهم 

 .١٥٧هـ ، ١٤٢١

  األسباب المساهمة في حدوث االعاقة السمعية في المملكة العربية السعودية.الشمري ، طارش مسلم  -٢

 .١٧ ، ٢٠٠٣ورية مصر العربية ، مجلة اإلرشاد النفسي ، جمه

صدق وثبات الصورة العربية لمقياس تقدير . الشمري ، طارش مسلم و السرطاوي ، زيدان احمد  -٣

 .١هـ ، ١٤٢٣ ، اكاديمية التربية الخاصة ،   المملكة العربية السعودية ، التوحد الطفولي



 ٥

 ، المجلة شخيص والعالجاستراتيجيات التعرف والت: إعاقة التوحد . الشمري ، طارش مسلم  -٤

 .٤ ، ١٤٢٢السعودية لإلعاقة والتأهيل ، المملكة العربية السعودية ، 

 ، احتياجات أولياء أمور األطفال التوحديين  وعالقتها ببعض المتغيرات. الشمري ، طارش مسلم  -٥

 اكاديمية التربية الخاصة 

  .هـ  ١٤١٦ "ترجمة "العمل مع أولياء أمور األطفال المعاقينكتاب   -٦

  . هـ ١٤١٦ " ترجمة " دليل معلم التربية الخاصة المبتدىءكتاب   -٧

    هـ١٤١٧"    ترجمة "المهارات االجتماعية لدى التالميذ الذين لديهم اضطراب التوحدكتاب   -٨

  ::    المؤتمرات    المؤتمرات

 الواليـات    الواليـات   –المشاركة في المؤتمر الخامس والستين لمجلس األطفال غير العاديين في مدينـة شـيكاغو               المشاركة في المؤتمر الخامس والستين لمجلس األطفال غير العاديين في مدينـة شـيكاغو                •

  هـهـ١٤٠٧١٤٠٧  ))حضور وتسجيل في  ورش عملحضور وتسجيل في  ورش عمل((تحدة األمريكية تحدة األمريكية المالم

المشاركة في المؤتمر السنوي السبعين لمجلس األطفال غير العاديين في مدينة بلتمـور ـ ميريالنـد ـ     المشاركة في المؤتمر السنوي السبعين لمجلس األطفال غير العاديين في مدينة بلتمـور ـ ميريالنـد ـ      •

  هـهـ١٤١٢١٤١٢  ..))التقدم بورقة عمل مستلة من رسالة الدكتوراهالتقدم بورقة عمل مستلة من رسالة الدكتوراه ( (الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية

) ) حضور وتسجيل في  ورش عمل     حضور وتسجيل في  ورش عمل     ((بأمريكا    بأمريكا    ال غير العاديين    ال غير العاديين    المشاركة في المؤتمر السنوي لمجلس األطف     المشاركة في المؤتمر السنوي لمجلس األطف      •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠

  ))حضور وتسجيل في  ورش عمـل      حضور وتسجيل في  ورش عمـل      ((بمدينة فلوريدا بأمريكا    بمدينة فلوريدا بأمريكا    المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد       المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد        •

  هـهـ١٤١٩١٤١٩

حضور وتسجيل فـي  ورش      حضور وتسجيل فـي  ورش       ( (بأمريكيابأمريكيابمدينة كانس سيتي    بمدينة كانس سيتي    المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد       المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد        •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨) ) عملعمل

المشاركة في ورشـة عمـل عـن        المشاركة في ورشـة عمـل عـن        (( بدولة الكويت     بدولة الكويت    لمشاركة في مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصل      لمشاركة في مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصل      اا •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠) ) التوحدالتوحد

  ألبحاث اإلعاقة ـ الريـاض  ألبحاث اإلعاقة ـ الريـاض    المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل ـمركز األمير سلمان المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل ـمركز األمير سلمان  •

  هـهـ١٤٢١١٤٢١  ..))رئيس جلسةرئيس جلسة((

التعليم العالي فـي    التعليم العالي فـي    " " ودية للعلوم التربوية والنفسية بعنوان      ودية للعلوم التربوية والنفسية بعنوان      المشاركة في اللقاء السنوي الرابع للجمعية السع      المشاركة في اللقاء السنوي الرابع للجمعية السع       •

  هـهـ١٤١٢١٤١٢//١١١١//١٧١٧-١٦١٦) ) حضور ومشاركه بالنقاشحضور ومشاركه بالنقاش" (" (المملكة العربية السعودية بين الواقع والتطلعاتالمملكة العربية السعودية بين الواقع والتطلعات

  هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//١١١١//١٨١٨  المشاركة في ورشة العمل الثانية حول البحوث التعاقدية في الجامعات السعوديةالمشاركة في ورشة العمل الثانية حول البحوث التعاقدية في الجامعات السعودية •

  :     الندوات
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الجمعية السعودية للعلوم التربوية ، الوقاية والعالج " من مشكالت األطفال النفسية " دوة المشاركة في ن •

  .)حضور ومناقشة (والنفسية 

حضور (الجمعية السعودية للعلوم والتربوية والنفسية " اليوم الدراسي الكامل " المشاركة في ندوة  •

  .)ومناقشة

جامعة الملك " نحو تقنيات التربية بين الواقع والتحديات " المشاركة في ندوة وسائل وتكنولوجيا التعليم  •

  . )حضور ومناقشة(سعود ـ الرياض 

ـ الرياض "  جامعة الملك سعود "  نحو استراتيجية إلعداد المعلمين والمعلمات " المشاركة في ندوة  •

  هـ١٤١٨ .)حضور ومناقشة(

  هـ١٤٢٠  "دولة الكويت " لعربية بطيء التعلم بدول الخليج ا"ممثل جامعة الملك سعود في ندوة  •

ورقة    (وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مركز التأهيل الشامل" التوحد " المشاركة في ندوة  •

  هـ١٤٢٠). عمل

  هـ١٤٢٠ . )ورقة عمل (هم أيضا  شباب المستقبل: أطفال التوحد " المشاركة في  ندوة  •

 .)حضور ومناقشة (وزارة المعارف " يا  التأهيل المهني للمعاقين سمع" المشاركة في  ندوة  •

  هـ١٤٢١

  هـ١٤٢١  جامعة الخليج العربي" اإلعاقات النمائية " المشاركة في  ندوة  •

جمعية األطفال المعوقين ـ الرياض" دور أولياء األمور مع الطفل المعوق" المشاركة في  ندوة  •

  هـ١٤٢١ ).ورقة عمل(  

ألبحاث اإلعاقة ـ  قة والتأهيل ـ مركز األمير سلمانالمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعا •

  هـ١٤٢١ ).رئيس جلسة(الرياض 

األمير سلمان ألبحاث  مركز األوائل ومركز" المتاح والمأمول : طيف التوحد" المشاركة في  ندوة  •

  هـ١٤٢١ ).ورقة عمل (اإلعاقة

األمانة العامة للتربية  "اعيتعليم األطفال التوحديين حق إنساني ومكسب اجتم" المشاركة في  ندوة  •

  هـ٨/١١/١٤١٣-٦ ).حضور ومناقشة (الخاصة

 – جامعة الملك سعود – كلية التربية –المشاركة في ندوة تقنيات التربية بين المطالب والتحديات  •

 هـ٢٨/١٠/١٤٢٦-٢٧ ).حضور ونقاش(الرياض  

الجمعية السعودية للعلوم التربوية ، الوقاية والعالج " من مشكالت األطفال النفسية " المشاركة في ندوة  •

 ).حضور ونقاش(والنفسية 
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حديث والتحديات رئيس جلسة  ندوة التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية لمواكبة الت •

  .المستقبلية

  :الجمعيات العلمية

 Council for Exceptional( (   األمريكيـة األمريكيـة عضو مجلس األطفال غير العاديين في الواليات المتحـدة  عضو مجلس األطفال غير العاديين في الواليات المتحـدة   •

Children(  (      هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٠٦١٤٠٦  

 Council for Children( (     في الواليـات المتحـدة     في الواليـات المتحـدة   وانفعالياوانفعالياعضو مجلس األطفال المعاقين سلوكيا  عضو مجلس األطفال المعاقين سلوكيا   •

with Behavior Disorders( (   هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٠٦١٤٠٦  

 ..اآلن اآلن    إلى إلى١٤٠٧١٤٠٧العالمية للتربية الخاصة والخدماتالعالمية للتربية الخاصة والخدماتاألمريكية األمريكية عضو الجمعية عضو الجمعية  •

  .. إلى اآلن إلى اآلنــهه  ١٤١٥١٤١٥  ))(World Autism Organization    ميةميةالعالالعال عضو جمعية التوحد  عضو جمعية التوحد  •

  إلى اآلنإلى اآلن-هـ هـ ١٤١٧١٤١٧  عضو جمعية التوحد بالواليات المتحدة األمريكيةعضو جمعية التوحد بالواليات المتحدة األمريكية •

   هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤١٥١٤١٥عضو الجمعية الوطنية للتوحد ـ بريطانيا عضو الجمعية الوطنية للتوحد ـ بريطانيا  •

  هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤١٥١٤١٥) ) ( Autism Europeعضو جمعية التوحد في أوروبا عضو جمعية التوحد في أوروبا  •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠-١٤١٢١٤١٢  التربوية والنفسية ـ الرياضالتربوية والنفسية ـ الرياضعضو الجمعية السعودية للعلوم عضو الجمعية السعودية للعلوم  •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  عضو مؤسس للجمعية السعودية لإلعاقة السمعيةعضو مؤسس للجمعية السعودية لإلعاقة السمعية •

  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤عضو مؤسس للجمعية السعودية الخيرية للتوحد  عضو مؤسس للجمعية السعودية الخيرية للتوحد   •

  هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٢٠١٤٢٠عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين  عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين   •

  إلى اآلنإلى اآلن-هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣عضو مجلس جامعة الملك سعود  عضو مجلس جامعة الملك سعود   •

  إلى اآلنإلى اآلن-هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣س العمداء بجامعة الملك سعود س العمداء بجامعة الملك سعود عضو مجلعضو مجل •

  هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٢٦١٤٢٦//٩٩//٢٢٢٢عضو اللجنة الدائمة لجامعة الجوف  عضو اللجنة الدائمة لجامعة الجوف   •

ممثل جامعة الجوف في مشروع إعداد الخطة المستقبلية للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية فـي                ممثل جامعة الجوف في مشروع إعداد الخطة المستقبلية للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية فـي                 •

  هـ إلى اآلنهـ إلى اآلن١٤٢٦١٤٢٦المنطقة الوسطى والشمالية  المنطقة الوسطى والشمالية  

  إلى اآلن  إلى اآلن  -هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣طقة الجوف طقة الجوف عضو مجلس التعليم بمنعضو مجلس التعليم بمن •

   إلى اآلنإلى اآلن-هـ هـ ١٤٢٣١٤٢٣  . . عضو مجلس عمداء كليات العلوم بدول مجلس التعاون الخليجيعضو مجلس عمداء كليات العلوم بدول مجلس التعاون الخليجي •

  هـهـ١٤١٧١٤١٧ مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسة النقد العربي السعودي– المعهد المصرفي  المعهد المصرفي –مستشار غير متفرغ مستشار غير متفرغ  •

    هـهـ١٤١٨١٤١٨-  ١٤١٤١٤١٤ مؤسسة النقد العربي السعودي  مؤسسة النقد العربي السعودي –مدرب متعاون مع المعهد المصرفي مدرب متعاون مع المعهد المصرفي  •

  :ة والمجتمع والمشاركات خدمة الجامع
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 بوزارة التربية    بوزارة التربية   فيفي   التوحد  التوحد  ومعلمات    ومعلمات   تصميم وتنفيذ أول دورة وطنية عن إعاقة التوحد في المملكة لمعلمي          تصميم وتنفيذ أول دورة وطنية عن إعاقة التوحد في المملكة لمعلمي           •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨  ).). سابقا  سابقاًوزارة المعارفوزارة المعارف((  والتعليم والتعليم 

ضمن اللقاء السنوي التنـشيطي     ضمن اللقاء السنوي التنـشيطي     " " االحتياجات والبرامج   االحتياجات والبرامج   ، ، التعرف  التعرف  ، ، الطفل التوحدي   الطفل التوحدي   : " : " محاضرة بعنوان   محاضرة بعنوان    •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠لمي معاهد األمل بوزارة المعارف لمي معاهد األمل بوزارة المعارف لمعلمع

بالتعاون مع مركز خدمة    بالتعاون مع مركز خدمة    " " أساليب إدارة السلوك اإليجابية لألطفال المعوقين       أساليب إدارة السلوك اإليجابية لألطفال المعوقين       " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان     تصميم وتنفيذ دورة بعنوان      •

  هـهـ١٤١٤١٤١٤. . المجتمع ـ بجامعة الملك سعود المجتمع ـ بجامعة الملك سعود 

مـع بجامعـة    مـع بجامعـة    بالتعاون مع مركز خدمة المجت    بالتعاون مع مركز خدمة المجت    " " التعريف باإلعاقة والمعاقين    التعريف باإلعاقة والمعاقين    " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان     تصميم وتنفيذ دورة بعنوان      •

  هـهـ١٤١٥١٤١٥. . الملك سعود الملك سعود 

دولـة  دولـة  -  في مركز الكويت للتوحـد      في مركز الكويت للتوحـد        للعاملينللعاملين" " تعديل سلوك الطفل التوحدي     تعديل سلوك الطفل التوحدي     " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان     تصميم وتنفيذ دورة بعنوان      •

 .  .  هـهـ١٤١٨١٤١٨  -  ١٤١٧١٤١٧  ..الكويتالكويت

المشاركة في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية للعامالت بالقسم التعليمي بالجمعية السعودية الخيرية لرعايـة              المشاركة في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية للعامالت بالقسم التعليمي بالجمعية السعودية الخيرية لرعايـة               •

  ..هـهـ١٤١٤١٤١٤  ..اقين اقين األطفال المعاألطفال المع

المشاركة في إلقاء محاضرات في الحلقة التدريبية للعاملين في مجال الخدمات النفسية والتمريضية مركز              المشاركة في إلقاء محاضرات في الحلقة التدريبية للعاملين في مجال الخدمات النفسية والتمريضية مركز               •

  . . األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة ـ الرياض األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة ـ الرياض 

تصميم وتنفيذ برنامج دورة تدريبية للعاملين مع األفراد المعاقين لتعـريفهم بأسـاليب اإلدارة والـضبط                تصميم وتنفيذ برنامج دورة تدريبية للعاملين مع األفراد المعاقين لتعـريفهم بأسـاليب اإلدارة والـضبط                 •

  . . جابية ـ مركز خدمة المجتمع ـ جامعة الملك سعود جابية ـ مركز خدمة المجتمع ـ جامعة الملك سعود السلوكي اإليالسلوكي اإلي

  هـهـ١٤١٥١٤١٥  ..المشاركة في الحملة المرورية وحملة التضامن ضد اإلرهاب المشاركة في الحملة المرورية وحملة التضامن ضد اإلرهاب  •

الجمعيـة  الجمعيـة  . . ن في برنامج التوحد   ن في برنامج التوحد   يي في أساليب تعديل السلوك للعامل      في أساليب تعديل السلوك للعامل     Workshopتصميم وتنفيذ ورشة عمل     تصميم وتنفيذ ورشة عمل      •

  هـهـ١٤٢٥١٤٢٥. . الفيصلية الخيرية ـ جدة الفيصلية الخيرية ـ جدة 

كيفية تقديم خدمات تعليمية لبعض الطالب الذين يعـانون مـن بعـض             كيفية تقديم خدمات تعليمية لبعض الطالب الذين يعـانون مـن بعـض             المشاركة في وضع تصور حول      المشاركة في وضع تصور حول       •

  هـهـ١٤١٥١٤١٥. . اإلعاقات البسيطة من قبل وزارة المعارف اإلعاقات البسيطة من قبل وزارة المعارف 

، ، مركز التدريب والبحوث االجتماعية بالدرعيـة     مركز التدريب والبحوث االجتماعية بالدرعيـة     ، ، المشاركة في دورة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين       المشاركة في دورة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين        •

  هـهـ١٤١٦١٤١٦  ..وزارة العمل والشئون االجتماعية وزارة العمل والشئون االجتماعية 

ة التدريبية للعاملين في مجال الرعاية التمريضية والخدمة الشخصية للمعاقين والمسنين           ة التدريبية للعاملين في مجال الرعاية التمريضية والخدمة الشخصية للمعاقين والمسنين           المشاركة في الدور  المشاركة في الدور   •

  هـهـ١٤١٦١٤١٦. . ـ إدارة الخدمات الطبية ـ بوزارة العمل والشئون االجتماعية ـ إدارة الخدمات الطبية ـ بوزارة العمل والشئون االجتماعية 

المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية في مواضيع حول إعاقة التوحـد بوجـه                المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية في مواضيع حول إعاقة التوحـد بوجـه                 •

  هـهـ١٤١٦١٤١٦  ..الخاصة بوجه عام الخاصة بوجه عام خاص وعن التربية خاص وعن التربية 
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المشاركة في العديد من المناسبات التي تخدم الجامعة والمجتمع كأسبوع الجامعة والمجتمع ويوم الـصحة               المشاركة في العديد من المناسبات التي تخدم الجامعة والمجتمع كأسبوع الجامعة والمجتمع ويوم الـصحة                •

   ..العالمي واليوم العالمي للمعاقينالعالمي واليوم العالمي للمعاقين

القنـاة  القنـاة  ((المشاركة في برامج التوعية في مجال التخصص من خالل الصحف المحلية واإلذاعة والتلفزيون              المشاركة في برامج التوعية في مجال التخصص من خالل الصحف المحلية واإلذاعة والتلفزيون               •

 ))نيةنيةاألولى والثااألولى والثا

 .. المرتبطة ببعض األنشطة العلمية كالمؤتمرات والندوات المرتبطة ببعض األنشطة العلمية كالمؤتمرات والندواتةةالمشاركة في البرامج اإلذاعية والتلفزيونيالمشاركة في البرامج اإلذاعية والتلفزيوني •

تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل خاصة في مجال اإلعاقة لكثير من الجهات الحكومية وغيـر                تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل خاصة في مجال اإلعاقة لكثير من الجهات الحكومية وغيـر                 •

      ..الحكوميةالحكومية

-ميريالنـد   ميريالنـد   -يين في مدينـة بلتمـور       يين في مدينـة بلتمـور       المشاركة في المؤتمر السنوي السبعين لمجلس األطفال غير العاد        المشاركة في المؤتمر السنوي السبعين لمجلس األطفال غير العاد         •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠      ..الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية

  هـهـ  ١٤١٤١٨١٨  بأمريكابأمريكاالمشاركة في المؤتمر السنوي لمجلس األطفال غير العاديين المشاركة في المؤتمر السنوي لمجلس األطفال غير العاديين  •

  هـهـ١٤١٩١٤١٩  بأمريكابأمريكاالمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد  •

 هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  بأمريكابأمريكاالمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد  •

 هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  كة في مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصلكة في مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصلالمشارالمشار •

  ..الريـاض الريـاض   –ألبحاث اإلعاقة   ألبحاث اإلعاقة       مركز األمير سلمان  مركز األمير سلمان  -المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل      المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل       •

 هـهـ١٤٢١١٤٢١

  هـهـ١٤١٤١٤١٤..المعهد المصرفيالمعهد المصرفي" " تعزيز الفعالية الشخصية واإلدارية تعزيز الفعالية الشخصية واإلدارية " " تصميم وتنفيذ دورة  تصميم وتنفيذ دورة   •

  هـهـ١٤١٥١٤١٥. .  مؤسسة النقد مؤسسة النقد–المعهد المصرفي المعهد المصرفي " " إدارة الوقتإدارة الوقت""تصميم وتنفيذ دورة تصميم وتنفيذ دورة  •

المعهد المـصرفي بالتعـاون مـع جامعـة         المعهد المـصرفي بالتعـاون مـع جامعـة         " " تطوير اإلدارة الوسطى  تطوير اإلدارة الوسطى  ""المشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج      المشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج       •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨. .  الواليات المتحدة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية–ميتشجان ميتشجان 

  هـهـ١٤١٦١٤١٦  .. مؤسسة النقد  مؤسسة النقد –المعهد المصرفي المعهد المصرفي " " المقابالت الشخصية المقابالت الشخصية " " تنفيذ دورة  تنفيذ دورة   •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨  .. مؤسسة النقد مؤسسة النقد–المعهد المصرفي المعهد المصرفي " " االدارة واالشرافاالدارة واالشراف""تصميم وتنفيذ دورة تصميم وتنفيذ دورة المشاركة في المشاركة في  •

  هـهـ١٤١٦١٤١٦  ..مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسة النقد العربي السعودي " " تطوير المساعد االداريتطوير المساعد االداري""المشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج المشاركة في تصميم وتنفيذ برنامج  •

      تصميم وتنفيذ برنامج دورة تدريبية للعاملين مع األفراد المعاقين لتعـريفهم بأسـاليب اإلدارة والـضبط               تصميم وتنفيذ برنامج دورة تدريبية للعاملين مع األفراد المعاقين لتعـريفهم بأسـاليب اإلدارة والـضبط                •

  . . جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود -السلوكي اإليجابية  مركز خدمة المجتمع السلوكي اإليجابية  مركز خدمة المجتمع 

 التربويـة    التربويـة     الجمعية السعودية للعلوم  الجمعية السعودية للعلوم  ، ، الوقاية والعالج   الوقاية والعالج   " " من مشكالت األطفال النفسية     من مشكالت األطفال النفسية     " " المشاركة في ندوة    المشاركة في ندوة     •

 ..نفسية نفسية والوال

  ..الجمعية السعودية للعلوم والتربوية والنفسية الجمعية السعودية للعلوم والتربوية والنفسية " " اليوم الدراسي الكامل اليوم الدراسي الكامل " " المشاركة في ندوة المشاركة في ندوة  •
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المشاركة في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية للعامالت بالقسم التعليمي بالجمعية السعودية الخيرية لرعايـة              المشاركة في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية للعامالت بالقسم التعليمي بالجمعية السعودية الخيرية لرعايـة               •

  ..األطفال المعاقين األطفال المعاقين 

والتمريضية مركز  والتمريضية مركز     للعاملين في مجال الخدمات النفسية      للعاملين في مجال الخدمات النفسية     المشاركة في إلقاء محاضرات في الحلقة التدريبية      المشاركة في إلقاء محاضرات في الحلقة التدريبية       •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨. . الرياض الرياض -األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 

المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية في مواضيع حول إعاقة التوحـد بوجـه                المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية في مواضيع حول إعاقة التوحـد بوجـه                 •

  . . خاص وعن التربية الخاصة بوجه عام خاص وعن التربية الخاصة بوجه عام 

جامعة الملـك   جامعة الملـك    "  "   نحو تقنيات التربية بين الواقع والتحديات     نحو تقنيات التربية بين الواقع والتحديات     " "  التعليم    التعليم   المشاركة في ندوة وسائل وتكنولوجيا    المشاركة في ندوة وسائل وتكنولوجيا     •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨     الرياض الرياض-سعود سعود 

  ..الريـاض   الريـاض   -"  "  جامعة الملك سـعود     جامعة الملك سـعود     "  "   إلعداد المعلمين والمعلمات      إلعداد المعلمين والمعلمات     إستراتيجيةإستراتيجيةنحو  نحو  " " المشاركة في ندوة    المشاركة في ندوة     •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨

بالتعاون مع مركز خدمة    بالتعاون مع مركز خدمة    " " عوقين  عوقين  أساليب إدارة السلوك اإليجابية لألطفال الم     أساليب إدارة السلوك اإليجابية لألطفال الم     " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان     تصميم وتنفيذ دورة بعنوان      •

  هـهـ١٤١١٤١٦٦. . المجتمع ـ بجامعة الملك سعود المجتمع ـ بجامعة الملك سعود 

بجامعـة  بجامعـة    بالتعاون مع مركز خدمة المجتمـع     بالتعاون مع مركز خدمة المجتمـع     " " التعريف باإلعاقة والمعاقين    التعريف باإلعاقة والمعاقين    " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان     تصميم وتنفيذ دورة بعنوان      •

                                                                                                                                                                                                                ..الملك سعود الملك سعود 

  ..العالم العالم زيارة أكثر من أربعين مركزا  وبرنامجا  وجهة تقدم خدمات لألطفال التوحديين حول زيارة أكثر من أربعين مركزا  وبرنامجا  وجهة تقدم خدمات لألطفال التوحديين حول  •

  ..في مركز الكويت للتوحدفي مركز الكويت للتوحد  للعاملينللعاملين" " تعديل سلوك الطفل التوحدي تعديل سلوك الطفل التوحدي " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان تصميم وتنفيذ دورة بعنوان  •

 في وزارة المعارف  عاقة التوحد في المملكة لمعلمي فصول التوحدتصميم وتنفيذ أول دورة وطنية عن إ •

  هـ١٤١٨-١٤١٧ .

 هـهـ١٤١٨١٤١٨  ""دولة الكويت دولة الكويت " " بطيء التعلم بدول الخليج العربية بطيء التعلم بدول الخليج العربية ""ممثل جامعة الملك سعود في ندوة ممثل جامعة الملك سعود في ندوة  •

 التنشيطي   التنشيطي        ضمن اللقاء السنوي  ضمن اللقاء السنوي  " " االحتياجات والبرامج   االحتياجات والبرامج   ، ، التعرف  التعرف  ، ، الطفل التوحدي   الطفل التوحدي   : " : " محاضرة بعنوان   محاضرة بعنوان    •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨معلمي معاهد األمل بوزارة المعارفمعلمي معاهد األمل بوزارة المعارفلل

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠وزارة العمل والشؤون االجتماعيةوزارة العمل والشؤون االجتماعية، ، مركز التأهيل الشاملمركز التأهيل الشامل" " التوحد التوحد " " المشاركة في ندوة المشاركة في ندوة  •

                                                                                                          " " هم أيضا  شباب المستقبل هم أيضا  شباب المستقبل : : أطفال التوحد أطفال التوحد " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

                                                            هـهـ١٤٢٠١٤٢٠    وزارة المعارفوزارة المعارف" " التأهيل المهني للمعاقين سمعيا  التأهيل المهني للمعاقين سمعيا  " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

 هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  جامعة الخليج العربيجامعة الخليج العربي" " اإلعاقات النمائية اإلعاقات النمائية " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

    فـال المعـوقين ـ الريـاض    فـال المعـوقين ـ الريـاض    جمعيـة األط جمعيـة األط " " دور أولياء األمور مع الطفل المعـوق دور أولياء األمور مع الطفل المعـوق " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

                                                                هـهـ١٤٢٠١٤٢٠
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  ألبحاث اإلعاقـة ـ الريـاض   ألبحاث اإلعاقـة ـ الريـاض     مركز األمير سلمانمركز األمير سلمان-المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيلالمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل •

 هـهـ١٤٢٠١٤٢٠

              ةةاألمير سلمان ألبحاث اإلعاق   األمير سلمان ألبحاث اإلعاق     مركز األوائل ومركز  مركز األوائل ومركز  " " المتاح والمأمول   المتاح والمأمول   : : طيف التوحد طيف التوحد " " المشاركة في  ندوة     المشاركة في  ندوة      •

          هـهـ١٤٢١٤٢١١

للتربيـة  للتربيـة        األمانة العامـة    األمانة العامـة      ""تعليم األطفال التوحديين حق إنساني ومكسب اجتماعي      تعليم األطفال التوحديين حق إنساني ومكسب اجتماعي      " " المشاركة في  ندوة     المشاركة في  ندوة      •

         هـهـ١٤٢١٤٢١١    الخاصةالخاصة

         هـهـ١٤٢١٤٢٠٠  المشاركة في العديد من المناسبات كأسبوع الجامعة والمجتمعالمشاركة في العديد من المناسبات كأسبوع الجامعة والمجتمع •

         هـهـ١٤١٤٢٢١١  المشاركة في يوم الصحة العالمي واليوم العالمي للمعاقينالمشاركة في يوم الصحة العالمي واليوم العالمي للمعاقين •

 المشاركة في الحملة األمنية الوطنيةالمشاركة في الحملة األمنية الوطنية •

المشاركة في عدد من برامج التوعية في مجال التخصص من خالل الصحف المحلية واإلذاعة والتلفزيون                 المشاركة في عدد من برامج التوعية في مجال التخصص من خالل الصحف المحلية واإلذاعة والتلفزيون                  •

         هـهـ١٤٢١٤٢١١)  )  القناة األولى والثانيةالقناة األولى والثانية((

والنـدوات  والنـدوات   المرتبطة ببعض األنشطة العلميـة كـالمؤتمرات          المرتبطة ببعض األنشطة العلميـة كـالمؤتمرات         ةةالمشاركة في البرامج اإلذاعية والتلفزيوني    المشاركة في البرامج اإلذاعية والتلفزيوني     •

 ..مستمرمستمر

تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل خاصة في مجال اإلعاقة لكثير من الجهات الحكومية   وغير                 تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل خاصة في مجال اإلعاقة لكثير من الجهات الحكومية   وغير                  •

 الحكوميةالحكومية

 الجمعيـة    الجمعيـة        في أساليب تعديل السلوك للعاملن في برنامج التوحد         في أساليب تعديل السلوك للعاملن في برنامج التوحد        Workshopتصميم وتنفيذ ورشة عمل     تصميم وتنفيذ ورشة عمل      •

 . . الفيصلية الخيرية ـ جدة الفيصلية الخيرية ـ جدة 

ول موضوع دمج الطالب المعاقين في المدارس العادية التابعـة لـوزارة            ول موضوع دمج الطالب المعاقين في المدارس العادية التابعـة لـوزارة            المشاركة في جريدة الرياض ح    المشاركة في جريدة الرياض ح     •

  ..المعارفالمعارف

    المشاركة في وضع تصور حول كيفية تقديم خدمات تعليمية لبعض الطالب الذين يعـانون مـن بعـض                 المشاركة في وضع تصور حول كيفية تقديم خدمات تعليمية لبعض الطالب الذين يعـانون مـن بعـض                  •

              ..اإلعاقات البسيطة من قبل وزارة المعارف اإلعاقات البسيطة من قبل وزارة المعارف 

، ، بالدرعيةبالدرعية    كز التدريب والبحوث االجتماعية   كز التدريب والبحوث االجتماعية   مرمر، ، المشاركة في دورة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين       المشاركة في دورة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين        •

  ..وزارة العمل والشئون االجتماعية وزارة العمل والشئون االجتماعية 

للمعـاقين  للمعـاقين    المشاركة في الدورة التدريبية للعاملين في مجال الرعاية التمريـضية والخدمـة الشخـصية               المشاركة في الدورة التدريبية للعاملين في مجال الرعاية التمريـضية والخدمـة الشخـصية                •

  . . والمسنين ـ إدارة الخدمات الطبية ـ بوزارة العمل والشئون االجتماعية والمسنين ـ إدارة الخدمات الطبية ـ بوزارة العمل والشئون االجتماعية 

      نوي الخامس والستين لمجلس األطفال غيـر العـاديين فـي مدينـة شـيكاغو              نوي الخامس والستين لمجلس األطفال غيـر العـاديين فـي مدينـة شـيكاغو              المشاركة في المؤتمر الس   المشاركة في المؤتمر الس    •

 Council for Exceptional Children    األمريكيةاألمريكيةالواليات المتحدة الواليات المتحدة 
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لمشاركة في المؤتمر السنوي السبعين لمجلس األطفال غير العاديين في مدينة بلتمور ميريالند ـ الواليات  لمشاركة في المؤتمر السنوي السبعين لمجلس األطفال غير العاديين في مدينة بلتمور ميريالند ـ الواليات   •

  ..المتحدة األمريكيةالمتحدة األمريكية

اإلدارة والـضبط   اإلدارة والـضبط     نامج دورة تدريبية للعاملين مع األفراد المعاقين لتعـريفهم بأسـاليب          نامج دورة تدريبية للعاملين مع األفراد المعاقين لتعـريفهم بأسـاليب          تصميم وتنفيذ بر  تصميم وتنفيذ بر   •

  . . السلوكي اإليجابية ـمركز خدمة المجتمع ـ جامعة الملك سعود السلوكي اإليجابية ـمركز خدمة المجتمع ـ جامعة الملك سعود 

الجمعية السعودية للعلوم التربويـة     الجمعية السعودية للعلوم التربويـة     ، ، الوقاية والعالج   الوقاية والعالج   " " من مشكالت األطفال النفسية     من مشكالت األطفال النفسية     " " المشاركة في ندوة    المشاركة في ندوة     •

 ..والنفسية والنفسية 

  ..الجمعية السعودية للعلوم والتربوية والنفسية الجمعية السعودية للعلوم والتربوية والنفسية " " اليوم الدراسي الكامل اليوم الدراسي الكامل " " في ندوة في ندوة المشاركة المشاركة  •

المشاركة في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية للعامالت بالقسم التعليمي بالجمعية السعودية الخيرية لرعايـة              المشاركة في تصميم وتنفيذ دورات تدريبية للعامالت بالقسم التعليمي بالجمعية السعودية الخيرية لرعايـة               •

  ..األطفال المعاقين األطفال المعاقين 

والتمريضية مركز  والتمريضية مركز     الخدمات النفسية   الخدمات النفسية  المشاركة في إلقاء محاضرات في الحلقة التدريبية للعاملين في مجال         المشاركة في إلقاء محاضرات في الحلقة التدريبية للعاملين في مجال          •

 . . األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة ـ الرياض األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة ـ الرياض 

 المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية في مواضيع حولالمشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحفية في مواضيع حول •

  . . إعاقة التوحد بوجه خاص وعن التربية الخاصة بوجه عام إعاقة التوحد بوجه خاص وعن التربية الخاصة بوجه عام  •

جامعة الملـك   جامعة الملـك   " "   التربية بين الواقع والتحديات     التربية بين الواقع والتحديات     نحو تقنيات   نحو تقنيات   " " المشاركة في ندوة وسائل وتكنولوجيا التعليم       المشاركة في ندوة وسائل وتكنولوجيا التعليم        •

 سعود ـ الرياض سعود ـ الرياض 

  ..ـ الرياض ـ الرياض "  "  جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود "  "   إلعداد المعلمين والمعلمات  إلعداد المعلمين والمعلمات إستراتيجيةإستراتيجيةنحو نحو " " المشاركة في ندوة المشاركة في ندوة  •

  . . تدريس العديد من المقررات في مجال اإلعاقة في قسم التربية الخاصة ـ جامعة الملك سعودتدريس العديد من المقررات في مجال اإلعاقة في قسم التربية الخاصة ـ جامعة الملك سعود •

مع مركز خدمة   مع مركز خدمة     بالتعاونبالتعاون" " أساليب إدارة السلوك اإليجابية لألطفال المعوقين       أساليب إدارة السلوك اإليجابية لألطفال المعوقين       " " عنوان  عنوان  تصميم وتنفيذ دورة ب   تصميم وتنفيذ دورة ب    •

  . . المجتمع ـ بجامعة الملك سعود المجتمع ـ بجامعة الملك سعود 

 بجامعـة    بجامعـة         بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع    بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع    " " التعريف باإلعاقة والمعاقين    التعريف باإلعاقة والمعاقين    " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان     تصميم وتنفيذ دورة بعنوان      •

  . . الملك سعود الملك سعود 

  ..العالم العالم   وجهة تقدم خدمات لألطفال التوحديين حول   وجهة تقدم خدمات لألطفال التوحديين حول زيارة أكثر من أربعين مركزا  وبرنامجازيارة أكثر من أربعين مركزا  وبرنامجا •

                ي مركز الكويت للتوحدي مركز الكويت للتوحد ف فللعاملينللعاملين" " تعديل سلوك الطفل التوحدي تعديل سلوك الطفل التوحدي " " تصميم وتنفيذ دورة بعنوان تصميم وتنفيذ دورة بعنوان  •

            في وزارة المعارففي وزارة المعارف  تصميم وتنفيذ أول دورة وطنية عن إعاقة التوحد في المملكة لمعلمي فصول التوحدتصميم وتنفيذ أول دورة وطنية عن إعاقة التوحد في المملكة لمعلمي فصول التوحد •

 ""دولة الكويت دولة الكويت " " بطيء التعلم بدول الخليج العربية بطيء التعلم بدول الخليج العربية ""ود في ندوة ود في ندوة ممثل جامعة الملك سعممثل جامعة الملك سع •

                                                                                                    المشاركة في المؤتمر السنوي لمجلس األطفال غير العاديين بأمريكياالمشاركة في المؤتمر السنوي لمجلس األطفال غير العاديين بأمريكيا •

                                                                                                                    المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد بأمريكياالمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد بأمريكيا •



 ١٣

                                                                                                                    المشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد بأمريكياالمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية التوحد بأمريكيا •

                                                                                                                    المشاركة في مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصلالمشاركة في مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصل •

التنـشيطي  التنـشيطي      ضمن اللقاء السنوي  ضمن اللقاء السنوي  " " االحتياجات والبرامج   االحتياجات والبرامج   ، ، التعرف  التعرف  ، ، الطفل التوحدي   الطفل التوحدي   : " : " محاضرة بعنوان   محاضرة بعنوان    •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨-١٤١٧١٤١٧  لمعلمي معاهد األمل بوزارة المعارفلمعلمي معاهد األمل بوزارة المعارف

         جتماعيةجتماعيةوزارة العمل والشؤون االوزارة العمل والشؤون اال، ، مركز التأهيل الشاملمركز التأهيل الشامل" " التوحد التوحد " " المشاركة في ندوة المشاركة في ندوة  •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨" " هم أيضا  شباب المستقبل هم أيضا  شباب المستقبل : : أطفال التوحد أطفال التوحد " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

                                                                                              وزارة المعارفوزارة المعارف" " التأهيل المهني للمعاقين سمعيا  التأهيل المهني للمعاقين سمعيا  " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

 هـهـ١٤١٤٢٠٢٠   العربي العربيجامعة الخليججامعة الخليج" " اإلعاقات النمائية اإلعاقات النمائية " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

    جمعيـة األطفـال المعـوقين ـ الريـاض      جمعيـة األطفـال المعـوقين ـ الريـاض      " " دور أولياء األمور مع الطفل المعـوق دور أولياء األمور مع الطفل المعـوق " " المشاركة في  ندوة المشاركة في  ندوة  •

   ..هـهـ١٤٢١١٤٢١

  ألبحاث اإلعاقة ـ الريـاض  ألبحاث اإلعاقة ـ الريـاض    ـ مركز األمير سلمانـ مركز األمير سلمان  المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيلالمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل •

 هـ هـ ١٤١٩١٤١٩

 سـلمان ألبحـاث      سـلمان ألبحـاث       األميـر األميـر   مركز األوائل ومركز  مركز األوائل ومركز  " " المأمول  المأمول  المتاح و المتاح و : : طيف التوحد طيف التوحد " " المشاركة في  ندوة     المشاركة في  ندوة      •

  هـ  هـ  ١٤١٩١٤١٩    اإلعاقةاإلعاقة

األمانـة العامـة للتربيـة      األمانـة العامـة للتربيـة        ""تعليم األطفال التوحديين حق إنساني ومكسب اجتمـاعي       تعليم األطفال التوحديين حق إنساني ومكسب اجتمـاعي       " " المشاركة في  ندوة     المشاركة في  ندوة      •

  هـهـ١٤٢١٤٢٠٠  الخاصةالخاصة

  هـهـ١٤٢١٤٢٠٠عضو اللجنة االستشارية الدائمة للمشاكل الطالبية عضو اللجنة االستشارية الدائمة للمشاكل الطالبية  •

  لدعم أوقاف جمعية األطفـال المعـوقين بـالجوف        لدعم أوقاف جمعية األطفـال المعـوقين بـالجوف        " " عطاء الطلبة عطاء الطلبة ""برنامج  برنامج  عضو اللجنة التوجيهية لتفعيل     عضو اللجنة التوجيهية لتفعيل      •

 هـهـ١٤٢١٤٢٠٠

  هـهـ١٤٢١٤٢٠٠ جمعية األطفال المعاقين   جمعية األطفال المعاقين  –عضو اللجنة التنسيقية لجائزة البحث العلمي عضو اللجنة التنسيقية لجائزة البحث العلمي  •

   التربية والتعليم   التربية والتعليم  بوزارةبوزارة   واالنفعالية  واالنفعالية ضطرابات السلوكية ضطرابات السلوكية الال المختصة بالتوحد وا    المختصة بالتوحد وا   االستشاريةاالستشاريةرئيس المجموعة   رئيس المجموعة    •

  هـهـ١٤٢١٤٢٠٠

 هـهـ١٤٢١٤٢٠٠   وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم– للتربية الخاصة  للتربية الخاصة رة الوطنيةرة الوطنيةعضو األسعضو األس •

 هـهـ١٤٢١١٤٢١        عضو اللجنة الطالبية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعودعضو اللجنة الطالبية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود •

 هـهـ١٤٢١١٤٢١لرياضة المعاقين لرياضة المعاقين   التابعة لالتحاد السعوديالتابعة لالتحاد السعودي، ، عضو لجنة المنطقة الوسطى لرياضة المعاقين عضو لجنة المنطقة الوسطى لرياضة المعاقين  •

 ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعودـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعودعضو لجنة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة عضو لجنة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة  •

 هـهـ١٤٢١١٤٢١   عضو لجنة الندوات والمؤتمرات  بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود عضو لجنة الندوات والمؤتمرات  بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود •



 ١٤

      هـ هـ ١٤١٨١٤١٨  عضو لجنة اختيار الكوادر البشرية بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعودعضو لجنة اختيار الكوادر البشرية بقسم التربية الخاصة ـ كلية التربية ـ جامعة الملك سعود •

 هـهـ١٤٢١٤٢٤٤     ألبحاث اإلعاقة ألبحاث اإلعاقةعضو لجنة البحوث ـ مركز األمير سلمانعضو لجنة البحوث ـ مركز األمير سلمان •

      وتصحيح عيوب النطـق والكـالم     وتصحيح عيوب النطـق والكـالم       ممثل وزارة التعليم العالي في لجنة دراسة مشروع إنشاء مركز عالج          ممثل وزارة التعليم العالي في لجنة دراسة مشروع إنشاء مركز عالج           •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨

 هـهـ١٤١٧١٤١٧ جامعة الملك سعود    جامعة الملك سعود   -عضو اللجنة االستشارية الدائمة للشئون الطالب عضو اللجنة االستشارية الدائمة للشئون الطالب  •

                                                                هـهـ١٤٢١٤٢٠٠         التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكة التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكةةةعضو فريق عمل وزارعضو فريق عمل وزار •

 هـهـ١٤٢١٤٢١١ التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكة  التعليم العالي لزيارة مناطق ومحافظات المملكة ةةعضو فريق عمل وزارعضو فريق عمل وزار •

مركز األمير سـلمان ألبحـاث اإلعاقـة        مركز األمير سـلمان ألبحـاث اإلعاقـة        " " دراسة إعاقة التوحد في المملكة    دراسة إعاقة التوحد في المملكة    ""نائب الباحث الرئيس لمشروع     نائب الباحث الرئيس لمشروع      •

 هـهـ١٤٢١٤٢٢٢

  –التدريبات السلوكية بمعاهد وبرامج التربيـة الخاصـة         التدريبات السلوكية بمعاهد وبرامج التربيـة الخاصـة         المشاركة في فعاليات النشاط التنشيطي لمعلمي       المشاركة في فعاليات النشاط التنشيطي لمعلمي        •

 هـهـ١٤٢١٤٢٦٦.    .    وزارة التربية والتعليموزارة التربية والتعليم

 هـهـ١٤٢١٤٢٣٣عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج عطاء الطالب   عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج عطاء الطالب    •

توعية معلمي التعليم العام للتعامل مـع       توعية معلمي التعليم العام للتعامل مـع       ((عضو مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية  لتحكيم الحقيبة التدريبية          عضو مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية  لتحكيم الحقيبة التدريبية           •

 هـهـ١٤٢٦١٤٢٦ / /٣٣//١١) ) لخاصة في التعليم النظاميلخاصة في التعليم النظاميالطالب ذوي االحتياجات االطالب ذوي االحتياجات ا

مؤتمر الشراكة بـين    مؤتمر الشراكة بـين    ""حدائق التقنية والحاضنات ودورها في الشراكة       حدائق التقنية والحاضنات ودورها في الشراكة       : : المشاركة في فعاليات ورشة عمل      المشاركة في فعاليات ورشة عمل       •

 هـهـ١٤٢١٤٢٦٦).  ).  حضورحضور"("(الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطويرالجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير

ى ترشيح المجلس الوطني لمراقبة     ى ترشيح المجلس الوطني لمراقبة     المنسق العام لعملية مراقبة االنتخابات البلدية في منطقة الجوف بناء  عل          المنسق العام لعملية مراقبة االنتخابات البلدية في منطقة الجوف بناء عل           •

 هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٣٣//٤٤. . االنتخابات البلدية في دورتها األولىاالنتخابات البلدية في دورتها األولى

المشاركة في الملتقى العلمي الثاني في مجال اضطرابات التوحد تحت رعاية صـاحبة الـسمو الملكـي                 المشاركة في الملتقى العلمي الثاني في مجال اضطرابات التوحد تحت رعاية صـاحبة الـسمو الملكـي                  •

 هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٣٣//١٦١٦)     )     حضورحضور((األميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود األميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود 

تحت رعاية صـاحب    تحت رعاية صـاحب    "     "     المحميات الطبيعية من اجل الناس    المحميات الطبيعية من اجل الناس    ""ي للمحميات   ي للمحميات   المشاركة في المنتدى   الوطن     المشاركة في المنتدى   الوطن      •

 هـهـ١٤٢١٤٢٥٥//٣٣//١٨١٨). ). حضورحضور((فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف / / السمو الملكي األمير السمو الملكي األمير 

نحـن  نحـن  ""المشاركة في اللقاءات الحوارية التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تحت عنوان               المشاركة في اللقاءات الحوارية التي ينظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تحت عنوان                •

 هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٣٣//١٧١٧".     ".     نية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالميةنية مشتركة للتعامل مع الثقافات العالميةرؤية وطرؤية وط: : واألخر واألخر 

  هـهـ٢٧٢٧//١١//٢٢٢٢-١١//٢٠٢٠. . المشاركة في البرنامج التلفزيوني المرأة والمجتمع   المشاركة في البرنامج التلفزيوني المرأة والمجتمع    •

. . المشاركة في مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير والمعرض المصاحب             المشاركة في مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير والمعرض المصاحب              •

  هـهـ١٤٢٧١٤٢٧//٢٢//٧٧-٦٦



 ١٥

  هـهـ١٤٢٨١٤٢٨//٢٢//٩٩-٦٦. . ا معهد اإلدارة العامةا معهد اإلدارة العامةحضور دورة االجتماعات التي نظمهحضور دورة االجتماعات التي نظمه •

دور االسرة والمجتمـع فـي رعايـة المعـاقين          دور االسرة والمجتمـع فـي رعايـة المعـاقين          ""الدورة التدريبية مستشفى الملك خالد التخصص للعيون        الدورة التدريبية مستشفى الملك خالد التخصص للعيون         •

  هـهـ١٤٢٨١٤٢٨//٢٢//١٦١٦-١٤١٤".".يصريا يصرياً

حضور والمشاركة في ندوة عن االستراتيجيات المحددة لزيادة االنتاجية وتحسين الجودة فـي مجـاالت               حضور والمشاركة في ندوة عن االستراتيجيات المحددة لزيادة االنتاجية وتحسين الجودة فـي مجـاالت                •

تطوير اعضاء هيئة التدريس ، التكنولوجيا ، المناهج والفصل الدراسـي ، بجامعـة              تطوير اعضاء هيئة التدريس ، التكنولوجيا ، المناهج والفصل الدراسـي ، بجامعـة              المنظمة ، التقويم ،     المنظمة ، التقويم ،     

 ..الملك فهد للبترول والمعادنالملك فهد للبترول والمعادن

برعايـة  برعايـة  "   "   األسس والمعايير وآليات التطبيـق  األسس والمعايير وآليات التطبيـق  " " حضور المؤتمر الوطني األول للجودة في التعليم العالي    حضور المؤتمر الوطني األول للجودة في التعليم العالي     •

 ..حفظه اهللاحفظه اهللاكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز 

  : المنح والجوائز وشهادات التقدير

  هـهـ١٤١١١٤١١العزيز للتفوق العلمي العزيز للتفوق العلمي   جائزة صاحب السمو الملكي األمير بندر بن سلطان بن عبدجائزة صاحب السمو الملكي األمير بندر بن سلطان بن عبد •

األطفـال  األطفـال    ي مجال اإلعاقة السلوكية واإلنفعالية من قبل مجلـس ي مجال اإلعاقة السلوكية واإلنفعالية من قبل مجلـس ففللبحث العلمي للبحث العلمي   Carl Fenichelجائزة جائزة  •

 هـهـ١٤١١٤١٢٢ريكي ريكي وإنفعاليا  االموإنفعاليا  االم  المعاقين سلوكياالمعاقين سلوكيا

في مجـال إعاقـة     في مجـال إعاقـة       البريطانيالبريطاني  الحصول على منحة بحث لمرحلة ما بعد الدكتوراه من قبل المجلس الثقافي           الحصول على منحة بحث لمرحلة ما بعد الدكتوراه من قبل المجلس الثقافي            •

  هـ  هـ  ١٤١١٤١٣٣وحدة أبحاث التوحد في المملكة وحدة أبحاث التوحد في المملكة -التوحد في  جامعة سندرالند التوحد في  جامعة سندرالند 

 هـهـ١٤١١٤١٦٦  جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود-عمادة شئون الطالب عمادة شئون الطالب -درع النشاط الثقافي والعلمي والفني درع النشاط الثقافي والعلمي والفني  •

  هـ   هـ   ١٤١١٤١٦٦   جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود-  كلية التربيةكلية التربيةعمادة عمادة -درع شكر وتقدير درع شكر وتقدير  •

  هـ  هـ  ١٤١١٤١٦٦      جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود -عمادة شئون الطالب عمادة شئون الطالب -درع النشاط الثقافي والعلمي والفني درع النشاط الثقافي والعلمي والفني  •

  هـهـ١٤١١٤١٧٧جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود -عمادة شئون الطالب عمادة شئون الطالب -درع النشاط الثقافي والعلمي والفني درع النشاط الثقافي والعلمي والفني  •

    هـهـ١٤١١٤١٧٧دولة الكويتدولة الكويت  -  مركز الكويت للتوحدمركز الكويت للتوحد-شهادة شكر وتقديرشهادة شكر وتقدير •

الجامعـة والمجتمـع    الجامعـة والمجتمـع      شهادة شكر وتقدير من معالي مدير جامعة الملك سعود للمـساهمة فـي أسـبوع              شهادة شكر وتقدير من معالي مدير جامعة الملك سعود للمـساهمة فـي أسـبوع               •

 هـهـ١٤١١٤١٨٨األولاألول

  هـ هـ ١٤١١٤١٨٨  جامعة الملك سعودجامعة الملك سعود-  عمادة كلية  التربيةعمادة كلية  التربية-درع شكر وتقدير درع شكر وتقدير  •

   هـهـ١٤١١٤١٨٨  الدكتور وزير التعليم العاليالدكتور وزير التعليم العالياألستاذ األستاذ شهادة شكر وتقدير من معالي شهادة شكر وتقدير من معالي  •

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  المعارفالمعارفوزارة وزارة ، ، الدكتور المشرف على التربية الخاصةالدكتور المشرف على التربية الخاصةاألستاذ األستاذ   شهادة شكر وتقدير من سعادةشهادة شكر وتقدير من سعادة •

  هـ هـ ١٤٢١٤٢١١  الدكتور رئيس جامعة الخليج العربيالدكتور رئيس جامعة الخليج العربياألستاذ األستاذ شهادة شكر وتقدير من معالي شهادة شكر وتقدير من معالي  •

          هـهـ١٤٢١٤٢١١درع شكر وتقدير من  إدارة التربية والتعليم بمنطقة الجوف درع شكر وتقدير من  إدارة التربية والتعليم بمنطقة الجوف  •



 ١٦

       هـهـ١٤٢١٤٢٢٢درع شكر وتقدير من إدارة المرور بمنطقة الجوف درع شكر وتقدير من إدارة المرور بمنطقة الجوف  •

 رئـيس مجلـس    رئـيس مجلـس   –شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز         شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز          •

 هـهـ١٤٢١٤٢٦٦.    .    أمناء مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقةأمناء مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة

 هـ                هـ                ١٤٢١٤٢٦٦.  .  شكر وتقدير من سعادة الدكتور مدير عام اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياضشكر وتقدير من سعادة الدكتور مدير عام اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨//٩٩//١١. . من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوفمن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوفشهادة شكر وتقدير شهادة شكر وتقدير  •

 هـهـ١٤٢٦١٤٢٦//٣٣//٢١٢١. . شهادة شكر وتقدير من سعادة وكيل إمارة منطقة الجوفشهادة شكر وتقدير من سعادة وكيل إمارة منطقة الجوف •

 شهادة شكر من سعادة وزير التربية في الجمهورية العربية السوريةشهادة شكر من سعادة وزير التربية في الجمهورية العربية السورية •

 درع شكر وتقديرالنادي األدبي بالجوفدرع شكر وتقديرالنادي األدبي بالجوف •

  :        ورش العمل التي تم االلتحاق بها

جامعـة شـمال    جامعـة شـمال    " " صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية لدى االطفـال        صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية لدى االطفـال        "" بدورة علمية بعنوان      بدورة علمية بعنوان     االلتحاقااللتحاق •

  هـهـ١٤١٨١٤١٨. .   امريكا  امريكا–كولورادو كولورادو 

  -مجلس االطفال غير العـاديين  مجلس االطفال غير العـاديين  " " إدارة وضبط الصف االستباقية وااليجابيةإدارة وضبط الصف االستباقية وااليجابية""االلتحاق بورشة عمل بعنوان     االلتحاق بورشة عمل بعنوان      •

  هـهـ١٤١٩١٤١٩. . أمريكاأمريكا

جمعيـة  جمعيـة  " " في وتخطيط البرامج لمواجهة الـسلوكات المـشكلة       في وتخطيط البرامج لمواجهة الـسلوكات المـشكلة       القياس الوظي القياس الوظي ""االلتحاق بورشة عمل بعنوان     االلتحاق بورشة عمل بعنوان      •

 هـهـ١٤١٩١٤١٩. . التوحد االمريكيةالتوحد االمريكية

  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠. . جمعية التوحد األمريكيةجمعية التوحد األمريكية" " مهارات تدريس األطفال التوحديينمهارات تدريس األطفال التوحديين""االلتحاق بورشة عمل بعنوان االلتحاق بورشة عمل بعنوان  •

    –جامعـة شـمال كولـورادو    جامعـة شـمال كولـورادو    " " تدريس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  تدريس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  ""االلتحاق بدورة علمية بعنوان     االلتحاق بدورة علمية بعنوان      •

 هـهـ١٤٢٠١٤٢٠. . مريكامريكاأأ

 هـهـ١٤٢٠١٤٢٠. . ضمن فعاليات مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصلضمن فعاليات مؤتمر الكويت للتوحد وضعف التواصل" " تشخيص التوحدتشخيص التوحد" " ورشة عمل بعنوان ورشة عمل بعنوان  •

  هـهـ١٤٢٦١٤٢٦. . معهد اإلدارة العامة بالرياضمعهد اإلدارة العامة بالرياض" " إدارة األزماتإدارة األزمات""دورة تدريبية بعنوان دورة تدريبية بعنوان  •

-١١١١   فـي مؤسـسات التعلـيم الجـامعي         فـي مؤسـسات التعلـيم الجـامعي        ييالمشاركة في ورشة العمل بعنـوان التخطـيط االسـتراتيج         المشاركة في ورشة العمل بعنـوان التخطـيط االسـتراتيج          •

  هـهـ١٤٢٧١٤٢٧//١١١١//١٢١٢

  

 

 
 


