السية الذاتية للمستشار الدكتور/صادق عبدهللا بن صادق دحالن
*
ر
البيانات الشخصية /صادق عبدهللا بن صادق دحالن
 تاري خ الميالد1978/10/25 /م  ،الموافق 1398/11/24ه الحالة االجتماعية /زميوج
الجنسية /سعودي  -أمريكالييدااللكي زونsdahlan@icloud.com ، sadig@dahlan.net /
ر
رقم الجوال السعودي  ، +966506666893 /رقم الجوال األمريك +18023734441 /الموقع اإللكي زون www.dahlan.net /
المؤهالت الدراسية/
* دكتوراه زف التعليم `علم القيادة` والتخصص قيادة أنظمة تعليمية مع مرتبة ر
فيمونت بوالية
الشف جامعة ر
فيمونت بالواليات المتحدة األمريكية.
ر
ماجستي زف التعليم تخصص تربية خاصة مع مرتبة ر
فيمونت بالواليات المتحدة األمريكية.
*
الشف جامعة ر
ر
* بكالوريوس علوم والتخصص دراسات دولية مع مرتبة ر
فيمونت بالواليات
الشف بجامعة جونسون بوالية ر
المتحدة األمريكية .
* دبلوم إدارة عامة مع مرتبة ر
فيمونت الواليات المتحدة األمريكية.
الشف من جامعة جونسون بوالية ر
ز
* دبلوم جامع تخصص علوم مع مرتبة ر
فيمونت الواليات المتحدة األمريكية.
الشف ف والية ر
* المتوسطة و الثانوية العامة مدارس األنجال األهلية قسم إداري زف جدة – السعودية.
* اإلبتدائية من مدارس الثغر النموذجية ح الخالدية زف جدة – السعودية.
الخيات/
مجال ر
* نائب رئيس مجلس إدارة رشكة مدرسة المرجان العالمية من أغسطس  2016حت تاريخه.
* المستشار الخاص لرئيسة جامعة هام الين بوالية منيسوتا بالواليات المتحدة االمريكية من يناير 2015/حت
تاريخه.
فيمونت من يناير  2019/حت تاريخه.
* المستشار الخاص لرئيس جامعة ر

ز
ز
* مستشار للطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة ف جامعة األعمال و التكنولوجيا ف جدة من أبريل 2016/حت
تاريخه.
*

رز
للمكفوفي زف جدة السعودية من يناير 2015/حت تاريخه.
لخيية
مستشار لجمعية إبصار ا ر

* مستشار زف جمعية عاصم لتأهيل و تدريب األيتام زف جدة  -السعودية من يناير  2020/حت تاريخه.
ز
سيني رح التعليمية و اإلدارية زف دبلن – إيرلندا من يناير 2021 /حت تاريخه.
* مستشار ف رشكة يورو جلف
ر
* مديرعام مدارس المرجان العالمية ر ز
بني وبنات من أغسطس  2007/حت أغسطس2018/
فياير 2019/حت تاريخه.
* مالك مكتب النخبة اإلستشاري للخدمات اليبوية و التعليمية من ر
فيمونت بالواليات المتحدة االمريكية سابقا.
فيمونت بوالية ر
* مساعد عميدة كلية التعليم بجامعة ر
العضويات المشيك فيها/
* عضو دائم زف جمعية األمم المتحدة – فرع نيورك – زف والية نيورك الواليات المتحدة األمريكية.
* عضو المنظمة العالمية لللبينو بوالية نيوها ر
مش بالواليات المتحدة االمريكية 1997م.
* عضو مجلس أمناء جامعة األعمال و التكنولوجيا األهلية من تاري خ 2016/06/18م.
* عضو لجنة المدارس العالمية مجلس الغرفة التجارية بالرياض من تاري خ 2013م.
* عضو دائم زف جمعية اليبية الوطنية زف الواليات المتحدة األمريكية.
* عضو لجنة المدارس العالمية زف غرفة جدة سابقا.
* عضو لجنة المدارس األهلية زف غرفة جدة سابقا.
المشاركات زف ر
أكي من  50دورة متعددة المجاالت زف الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا منها/
-

ز
الصغية بجامعة جونسون االمريكية.
المشاركة ف دورات إدارة المنشات
ر

-

ز
ر ز
المختصي لكيفية التعامل مع الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة داخل الفصول بكلية
المشاركة ف دورة تدريب
سانت مايكل كولج األمريكية.

-

ز
ز
المشاركة ف كيفية إستخدام أساليب التكنولوجيا داخل المنشآت التعليمية والمشاركة ف كيفية مساعدة
الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة عىل تطوير الذات.

