د  /ذيب بن تريحيب الجبرين المطيري

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية الخاصة

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

تربية خاصة  -تربية وتعليم الصم

الرتبة

العلمية :

أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

d_theeb@hotmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

شهادة الدكتوراة في دراسات الصم من جامعة بريستول في بريطانيا.
شهادة الماجستير في التربية الخاصة مسار اإلعاقة السمعية من جامعة اكسيتر في
بريطانيا.
شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة مسار اإلعاقة السمعية من جامعة الملك
سعود بالرياض.
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

دراسات الصم

ثقافة الصم.
لغة اإلشارة.
استراتيجيات وطرق تدريس المعاقين سمعيا.
نظريات التربية الخاصة.
المنهج النوعي وطرقه وتفصيالته.
التحليل الموضوعي.

السيرة الذاتية
أوالً :المعلومات الشخصية:
االسم :ذيب بن تريحيب بن ذويب الجبرين المطيري
تاريخ الميالد 1404/9/6 :هـ  -الموافق 1984 / 6 / 5
مكان الميالد :المذنب – المملكة العربية السعودية.
العنوان :القصيم.
الجوال0553480001 :
االيميلd_theeb@hotmail.com :
ثانيا :المؤهالت العلمية والشهادات:
 )1شهادة الدكتوراه في التربية الخاصة من جامعة بريستول في جنوب غرب بريطانيا (.)٢016
 )٢شهادة الماجستير في التربية الخاصة من جامعة اكسيتر في جنوب غرب بريطانيا (.)٢011
 )3شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة من جامعة الملك سعود بالرياض (.)٢007
 )4شهادة اللغة االنجليزية من مراكز دايركت انجلش ،في عنيزة (.)٢007
 )5شهادة اللغة االنجليزية العامة (كورس تأسيسي) من كلية نيوكاسل ،في شمال بريطانيا (.)٢008
 )6شهادة اللغة االنجليزية العامة من معهد سكوال ( )SKOLAبمدينة اكسيتر في جنوب غرب بريطانيا
(.)٢009
 )7شهادة اللغة االنجليزية األكاديمية من معهد االنتو ( )INTOبجامعة اكسيتر في جنوب غرب بريطانيا
(.)٢010
 )8شهادة تطوير مهارات االتصال والحوار من جامعة كارديف ،في مقاطعة ويلز في بريطانيا (.)٢01٢
 )9شهادة دورة في القيادة المهنية من جامعة كارديف ،في مقاطعة ويلز في بريطانيا (.)٢01٢
 )10شهادة دورة في إدارة المشاريع من جامعة كارديف ،في مقاطعة ويلز في بريطانيا (.)٢01٢
 )11شهادة ورشة عمل عن تقنيات العمل داخل المحاضرات من جامعة كارديف ،في مقاطعة ويلز في
بريطانيا (.)٢014
 )1٢شهادة التميّز الدراسي من سفارة المملكة العربية السعودية في لندن ،في بريطانيا (.)٢015
 )13شهادة دورة في توثيق وكتابة مراجع البحث من جامعة اكسيتر في جنوب غرب بريطانيا (.)٢011
 )14شهادة دورة في إدارة األداء والتغيير االستراتيجي في المؤسسات التعليمية في كوااللمبور ،ماليزيا
(.)٢017
 )15شهادة دورة في "مهارات التدريس والتقويم" من عمادة التطوير األكاديمي بجامعة القصيم (.)٢007
 )16شهادة دورة في "مهارات البحث العلمي" من عمادة التطوير األكاديمي بجامعة القصيم (.)٢008
 )17شهادة دورة في "تطبيقات برنامج  SPSSفي البحث العلمي" من عمادة التطوير األكاديمي بجامعة
القصيم (.)٢008
 )18شهادة شكر وتقدير من كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية بجامعة القصيم (.)٢008
ثالثا ً :المؤتمرات:
)1
)٢
)3
)4
)5
)6
)7
)8

المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة وريك في بريطانيا ( - ٢011حضور).
المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة باث في بريطانيا ( - ٢01٢حضور).
المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة سوانزي في بريطانيا ( - ٢013حضور).
المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة بريستول في بريطانيا ( - ٢014مشاركة علمية).
المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة لندن في بريطانيا ( - ٢015مشاركة علمية).
المؤتمر العلمي المنعقد في جامعة برمنجهام في بريطانيا ( - ٢016مشاركة علمية).
المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة والتأهيل المنعقد في الرياض ( – ٢018حضور).
ملتقى ذوي االحتياجات الخاصة في مركز صالح بن صالح االجتماعي في عنيزة ( – ٢008حضور).
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: الخبرات:رابعا
.) وحتى اآلن٢017( ) أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة القصيم من عام1
.)٢016( ) وحتى عام٢011( ) محاضر بقسم التربية الخاصة بجامعة القصيم من عام٢
.)٢011( ) وحتى عام٢007( ) معيد بقسم التربية الخاصة بجامعة القصيم من عام3
.)٢017( ) وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية بجامعة القصيم لعام4
.)٢011( ) معلم مساعد في األكاديمية الملكية لتعليم الصم في مدينة اكسيتر في جنوب غرب بريطانيا5
.)٢013 - ٢01٢( ) ممثل طلبة الدراسات العليا في جامعة بريستول في جنوب غرب بريطانيا6
.)٢017( ) رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم التربية الخاصة بجامعة القصيم7
.)٢017( ) رئيس لجنة المشاكل الطالبية في كلية التربية بجامعة القصيم8
.)٢017( ) عضو لجنة الخطط والبرامج في كلية التربية بجامعة القصيم9
.)٢017( ) عضو لجنة األفكار العلمية بقسم التربية الخاصة بجامعة القصيم10
.) وحتى اآلن٢007( ) عضو مؤسس لجمعية البر الخيرية بمركز العمار بمنطقة القصيم من عام11
.)٢018( ) عضو لجنة التنمية االجتماعية األهلية بمركز العمار بمنطقة القصيم1٢
: األبحاث واالهتمامات:خامسا
االنجليزية

•

•

Almutairi, Theeb (2012) Bilingualism is first and foremost a family condition.
Unpublished article. Bristol University.

•

Almutairi, Theeb (2012) Critique of ‘Using a Games Console in the Primary
Classroom: Effects of the ‘Brain Training’ Programme on Computation and
Self-Esteem’. Unpublished article. Bristol University.

•

Almutairi, Theeb (2012) Critique of “Deaf and Hard-of-Hearing Students’
Experiences in Mainstream and Separate Postsecondary Education”.
Unpublished article. Bristol University.

•

Almutairi, Theeb (2012) Deaf-Hearing Relationships from religious and
cultural contexts. Unpublished article. Bristol University.

•

Almutairi, Theeb (2012) The Social Interaction of Deaf and Hard of Hearing
Children in Mainstream Schools in Saudi Arabia. Unpublished research.
Bristol University.

•

Almutairi, Theeb (2012) Theory and practice involved in the process of
collecting and analysing a piece of qualitative data. Unpublished article.
Bristol University.
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سادسا :المواد التي تم تدريسها:
•

مرحلة الماجستير:

)1
)٢
)3
)4
)5
)6

االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة.
مناهج البحث في التربية الخاصة.
استراتيجيات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة.
البرامج اإلرشادية لذوي صعوبات التعلم.
برامج تأهيل أسر ذوي صعوبات التعلم.
قراءات في التربية الخاصة باللغة االنجليزية.

•

مرحلة البكالوريوس:

 )1مقدمة في تأهيل المعاقين.
 )٢قضايا معاصرة في التربية الخاصة.
 )3تعديل السلوك.
 )4تربية غير العاديين في المدارس العادية.
 )5قراءات في التربية الخاصة باللغة االنجليزية.
 )6أسس التدريب الميداني في مجال اضطرابات النطق والكالم.
 )7تدريب ميداني في مجال اضطرابات النطق والكالم.
 )8دراسة حالة في مجال اضطرابات النطق والكالم.
 )9مشروع بحثي في اضطرابات النطق والكالم.
 )10مشروع بحثي في اضطراب التوحد.
 )11مشروع بحثي في صعوبات التعلم.
 )1٢طرق تدريس ذوي اضطراب التوحد.

•

مرحلة الدبلوم:

 )1مبادئ تربية غير العاديين.

سابعا :اللغات:
 )1اللغة العربية (تحدثا وكتابة).
 )٢اللغة االنجليزية (تحدثا وكتابة).
وهللا ولي التوفيق
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