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 االسجل االمهني 

 ررتبة االوظيفة مكانن ووعنواانن جهة االعمل االتارريخ

 مم٥/٦/٢٠١٨من 

 حتى حينه 
 )االتربية(كلية  جامعة ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصل

 بقسم  االمناهج ووطرقق االتدرريسمشارركك أأستاذذ 

 ) االمناهج ووطرقق االتدرريس االعامة( 

 مم١/٨/٢٠١٣من

 مم٥/٦/٢٠١٨إإلى 
 )االتربية(كلية  جامعة ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصل

 بقسم  االمناهج ووطرقق االتدرريسمساعد أأستاذذ 

 ) االمناهج ووطرقق االتدرريس االعامة( 

 مم٢٢/١٢/٢٠٠٨من 

 مم١/٨/٢٠١٣إإلى 
 مناهج ووطرقق تدرريس االعلومم االشرعيةمحاضر بقسم  )االتربيةاالدمامم (كلية جامعة 

 مم٨/١١/٢٠٠٣من 

 مم٢٢/١٢/٢٠٠٨إإلى 
 ووطرقق تدرريس االعلومم االشرعية بقسم مناهجمعيد  ) االمعلمين في االدمامم(كلية جامعة االملك فيصل 

 مم٣١/١٢/٢٠٠١من 

 مم٨/١١/٢٠٠٣إإلى 
  معلم  االتربية وواالتعليمووززااررةة 

 

 

 ااإلنجاززااتت االعلمية

 ااألبحاثث االعلمية االمنشوررةة 

 # أأسماءء االباحثين االبحثعنواانن  جهة االنشر

PhD theses - Durham University 

 مم٢٤/٤/٢٠١٣

 

Classroom management approaches of 

primary teachers in the Kingdom of 

Saudi Arabia: Descriptions and the 

development of curriculum and 

instruction with a focus on Islamic 

education teachers  

Ali Aldossari ١ 

 االملك سعوددجامعة  -ماجستيرررسالة 

 مـ٥/٢/٢٠٠٨

ضعف االطالبب في إإتقانن أأحكامم تجويد أأسبابب 

رآآنن االكريم وومقترحاتت عالجه من ووجهة نظر االق

معلمي االعلومم االشرعية وومشرفيها وواالطالبب في 

 االمرحلة االثانوية.

 ٢ بن طارردد االدووسرييعلي 
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Paper presented at the Ireland 

International Conference on 

Education (IICE-2013) Dublin, 

Ireland 15th - 17th of April 2013. 

Classroom Management Approaches of 

Primary Schoolteachers in Saudi Arabia: 

Description and Improvements. 

Ali Aldossari, Peter 

Tymms, Joe Elliott 

٣ 

 ررسالة االتربية ووعلم االنفس مجلة 

 ( جامعة االملك سعودد )  

 مم ٢٠١٦نوفمبر  ١٦تقديمه بتارريخ تم 

 مم٢٠١٧فبرااير  ١٤ووقبل للنشر بتارريخ 

 مم٢٠١٨سبتمبر    ١٢٨وونشر في عددد 

تدرريس مقررر بناءء االمناهج ووتطويرها فاعلية 

في االتحصيل  )  Woodsباستخداامم نموذذجج (

ااألكادديمي وودداافعية ااإلنجازز لدىى طالبب جامعة 

 بن فيصل ااإلمامم عبداالرحمن 

 ٤ طارردد االدووسرييبن علي 

 جامعة طيبة للعلومم االتربويةمجلة 

 ) ٢) االعددد (  ١٢االمجلد ( 

 مم ٢٠١٦دديسمبر  ٢٥تقديمه بتارريخ تم 

 مم٢٠١٧ فبرااير ٢١ووقبل للنشر بتارريخ 

 مم٢٠١٨ ماررسس وونشر في 

ووعي طلبة كلياتت االتربية في االجامعاتت ددررجة 

 االمعرفياالسعوددية بمهاررااتت االتعلم ما ووررااءء 

 ٥ بن طارردد االدووسرييعلي 

 االعلومم االتربوية وواالنفسيةمجلة 

 ( جامعة االبحرين ) 

 مم ٢٠١٧ دديسمبر ٧تقديمه بتارريخ تم 

 مم٢٠١٨ ماررسس ١٤ووقبل للنشر بتارريخ 

 مم٢٠١٨دديسمبر  وونشر في عددد 

 

Pedagogical Knowledge of Faculty 

Member in the Education at Immam 

Abdulrahman Bin Faisal University in The 

Kingdom of Saudi Arabia from Students 

Perspectives 

 ٦ بن طارردد االدووسرييعلي 

 االتربوية ( جامعة االكويت )االمجلة 

 مم ٢٠١٧دديسمبر  ٣١تقديمه بتارريخ تم 

 مم٢٠١٨ ماررسس ٤ووقبل للنشر بتارريخ 

 مم٢٠١٨ , يونيو ٦١وونشر في عددد 

االتربية االجمالية االمتضمنه في صورر كتب مالمح 

االتربية ااإلسالمية في االمملكة االعربية االسعوددية 

 ووددوولة االكويت 

 ٧ بن طارردد االدووسرييعلي 

Canadian Center Of Science and 

Education – Canada 

International Education Studies; 

Vol.11,No. 4; 2018  

The Challenges of Using The 

Differentiated instruction Strategy: A 

Case Study in the General Education 

Stages in Saudi Arabia  

Ali Aldossari ٨ 
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 االمساهماتت في االمؤتمرااتت وواالندووااتت االعلمية

 # عنواانن االمؤتمر االمكانن وواالتارريخ

Dublin, Ireland 15th - 17th of April 2013. The Ireland International Conference on Education  

(IICE-2013) Dublin, Ireland 
١ 

 سعودد بالرياضض  االملك جامعة 

 هـ١٤/١٠/١٤٣٢-١٣من 

 ٢ االملتقى االسنويي ااألوولل للتدرريس االجامعيحضورر 

Newcastle 

15 June 2012 

Leading learning : How to create a  culture to enrich , 

extend and accelerate achievement for all 
٣ 

Durham University . 8 March 2012 Using e-Books for Research ٤ 

 Durham University . 10 March 2010  Introduction to Endnote ٥ 

Durham University . 3 March 2011 Google Scholar and the Academic Web ٦ 

Durham University . 5 October 2009 Postgraduate Researcher Induction ٧ 

9 May 2012 Long Documents in Word- Durham University ٨ 

Durham University . 9 November 2009 The PhD Process (2 day course) ٩ 

Durham University . 4 March 2010 Introduction to Giving Presentations: Planning and 

Preparing 
١٠ 

22 Feb2011 Discovering Doctoral Theses ١١ 

 

 االعلميةاالعضوياتت 

The British Educational Research Association (BERA) 2009 – now. 
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 سأأنشطة االتدرري

 االدررااساتت االعليا

 # االمقررر ررقم االمقررر مجالل االمساهمة

 ١ االمناهجتقويم  نهج ٥٥٨ علياددررااساتت 

 ٢ مناهج االعلومم االشرعية في االتعليم االعامم ووتطويرهاتقويم  نهج ٥٦١ علياددررااساتت 

 ٣ وومشكالتت في االتدرريسقضايا  نهج ٥٥٤ علياددررااساتت 

 ٤ غة ااإلنجليزيةلفي االمناهج بالقرااءءااتت  نجل ٥٥٥ علياددررااساتت 

 ٥ متقدمة في االتدرريسااسترااتيجياتت  نهج ٥٦٢ علياددررااساتت 
	  

 االجامعية

 # االمقررر ررقم االمقررر مجالل االمساهمة

 ١ االتعليم ااالبتداائيمناهج  نهج ٣٣١ بكالريوسس

 ٢ تدرريس االقرآآنن االكريمطرقق  نهج ٤٣٥ بكالريوسس

 ٣ تدرريس عامةطرقق  نهج ٣٣٢ بكالريوسس

 ٤ االطالبياالنشاطط  نهج ٣٣٣ بكالريوسس

 ٥ تدرريس االلغة االعربيةطرقق  نهج ٤٣٣ بكالريوسس

 ٦ االتدرريسااسترااتيجياتت  نهج ٥٠١ بكالريوسس

 ٧ االميداانيةاالتربية  نهج ٤٩٩ بكالريوسس

 ٨ ااإلسالميةاالتربية أأصولل  تربب ١٠٢ بكالريوسس

 ٩ االطالبياالنشاطط  نهج ٣٣٣ عامم في االتربيةددبلومم 

 ١٠ االعملية االتربية   عامم في االتربيةددبلومم 
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 لمساهمة في االمناقشاتت االعلمية اا

 # االشهاددةة االعلمية االعنواانن االجهة االتارريخ

ة في تنمي نموذذجج االتعلم االبنائي االسباعيفاعالية  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة  هـ١٤٣٨

لدىى  في منهج االتوحيد  ااالستيعابب االمفاهيمي

  طالباتت االمرحلة االثانوية

 للباحثة / عبير بنت فهد االقحطاني

 ١ ماجستير

ااسترااتيجية االتفكير بصوتت مرتفع في تنمية فاعلية  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة  هـ١٤٣٨

 مهاررااتت االنص االنبويي لدىى طالبب االمرحلة ااإلبتداائية 

 للباحث / أأحمد بن سعيد االغامديي

 ٢ ماجستير

 

 ااإلشراافف على االرسائل االعلمية

 # االشهاددةة االعلمية االعنواانن االجهة االتارريخ

لومم االشرعية ـــاالتي توااجه معلمي االعدياتت ـاالتحـ ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة  هـ١٤٣٩

ائية في مساررااتت مهاررااتت ــبالمرحلة ااإلبتد

االمتمايز ووسبيل االتطوير من إإسترااتيجية االتدرريس 

 ن االتربويينـــــرفيــــشــــمين وواالمـــمعلـــــووجهة نظر اال

 ١ ماجستير

 

 االعلمي لطالبب االدررااساتت االعلياإلررشادد اا

 # ااإلسم

 ١ صنهت االدعجانيمحمد 

 ٢ سعودد االحمامممنيرةة 
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 ووخدمة االمجتمع  االمهامم ااإلددااررية ووااللجانن

 عضوية االلجناتت

 # من إإلى االمنصب االجهة

 ١ مم٢٠١٨ مم٢٠١٨ االلجنة االعليا لحفل االتخرجج ررئيس  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ٢ مم٢٠١٤ حينهحتى  مجلس صندووقق االطالببررئيس  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ٣ مم٢٠١٤ حينهحتى  االلجنة االداائمة لضبط االسلوكك االطالبيعضو  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ٤ مم٢٠١٤ حينهحتى  للمتابعة ااألكادديميةااللجنة االداائمة عضو  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ٥ مم٢٠١٤ مم٢٠١٧ االلجنة االرئيسية االمنظمة لحفل االتخرجج عضو  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ٦ مم٢٠١٨  االلجنة االرئيسية االمنظمة لحفل االتخرججعضو  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ٧ مم٢٠٠٣ مم٢٠٠٣ راافي في ووحدةة االتربية االميداانيةـــهز ااإلشــــاالجو ــــعض ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

قافية االمساهمة في تفعيل ــــة االثــــجنــــلــاالو ـــــضـــــع ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 االبراامج االمقامة

 ٨ مم٢٠٠٣ مم٢٠٠٣

 ٩ مم٢٠٠٣ مم٢٠٠٣ لجنة االنشاطط في االكليةعضو  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ١٠ مم٢٠٠٣ مم٢٠٠٣ لجنة حفل االتخرججعضو  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 ١١ مم٢٠٠٧ مم٢٠٠٨ لجنة ااستقبالل االطالبب االمستجدينررئيس  ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

ى ووحدةة االتربية االميداانية بقسم ــعلااالشراافف ــ ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

 االمناهج ووطرقق االتدرريس 

 ١٢ مم٢٠٠٧ مم٢٠٠٨

طابب االمعيدين ــقـــــجنة ااستلــــبس ـــيـــــررئ ااإلمامم عبداالرحمن بن فيصلجامعة 

ابالتهم في قسم ــــقـــانن مــــوواالمحاضرين ووعضو لج

 االمناهج ووطرقق االتدرريس

 ١٣ مم٢٠١٤ مم٢٠١٥

 ١٤ مم٢٠١٤ مم٢٠١٦ االلجنة االمنظمة لسابق االجريي االخيرييررئيس نائب  االدماممجامعة 

Durham   االمركز االتعلمي في مدينة ددووررهامم االتابع ألندية مدير

 االطالبب االسعودديين في االمملكة االمتحدةة 

 ١٥ مم٢٠١١ مم٢٠١٢

Manchester   ١٦ مم٢٠٠٨ مم٢٠٠٨ االنادديي االسعودديي بمدينة مانشسترعضو 

Durham   ١٧ مم٢٠٠٩ مم٢٠١٣ ددووررهامم االنادديي االسعودديي بمدينةعضو 
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 ضافية إإمعلوماتت 

 # اانجاززااتت

على ماجستير ااآلدداابب في االمناهج ووطرقق تدرريس االعلومم االشرعية من كلية االتربية بجامعة االملك سعودد بالرياضض حاصل 

 ) ٤,٧١بتقدير ممتازز معدلل ( 

١ 

بتقدير جيد جداًا مع مرتبة االشرفف االثانية على االبكالورريوسس من كلية االمعلمين بالرياضض تخصص ددررااساتت فرآآنية حاصل 

 ) ٤,٤٩بمعدلل ( 

٢ 

 ٣ هـ١٤٢٢ -هـ ١٤٢١على االترتيب ااألوولل على ددفعة االتخصص في مرحلة  االبكالورريوسس عامم حاصل 

 ٤ هـ١٤٢١على االطالب االمثالي في كلية االمعلمين بالرياضض عامم حاصل 

 ٥ هـ١٤٢١بالرياضض عامم على ميداالية االتفوقق االدررااسي من كلية االمعلمين حاصل 

على االطالب االمثالي من بين طالبب كلياتت االمعلمين إإبانن االمشارركة في أأنشطة كلياتت االمعلمين وواالمقامم في حاصل 

 هـ١٤٢١كليى االمعلمين باإلحساءء عامم 

٦ 

نطقة م على االشهاددةة االثانوية بتقدير ممتازز تخصص االعلومم االشرعية وواالعربية وواالترتيب االحادديي عشر على مستوىىحاصل 

 هـ١٤١٨االرياضض ووااألوولل على مستوىى محافظة االخرجج عاكك 

٧ 

 ٨ على ددررعع االتفوقق االدررااسي وواالترتيب ااألوولل على مستوىى محافظة االخرجج في االصف االثاني االثانوييحاصل 

 هـ ):١٤٢٤ -هـ ١٤٢٢مستوىى االعمل في ووززااررةة االتربية وواالتعليم ( من عامم على 

 ررسة في مسابقاتت االقرآآنن االكريم وواالسنة االنبوية بإشراافف مباشر.االحصولل على مرااكز متميزةة مع طالبب االمد  -

 ااإلسهامم في تبني بعض ااألنشطة االطالبية.  -

٩ 

 مستوىى االمرااحل االتعلمية ( طالب ):على 

 ررياضية ) . –ااجتماعية  –ثقافية  – لمية: ( عأأنشطة كلية االمعلمين بالرياضض في عدةة جواانب االمشارركة في   -

 هـ.١٤٢٢كلياتت االمعلمين وواالمقامم في ااألحساءء عامم االمشارركة في ملتقى أأنشطة   -

 ممثل طالبب االدررااساتت االقرآآنية في االكلية.  -

١٠ 

 االشكر وواالتقدير:شهاددااتت 

 هـ )١٤٢٨ -هـ ١٤٢٤(  كلية االمعلمين بالدمامم للمشارركة في االمجاالتت االمذكوررةة في االمناشط االسابقة   -

 هـ.١٤٢٤هـ ١٤٢٢االعمل عامم إإددااررةة االتربية وواالتعليم بمحافظة االقويعية أأثناءء فترةة   -

 االحصولل على االطالب االمتميز في االتربية االميداانية مع ززميل آآخر من كلية االمعلمين بالرياضض .  -

 من مدير مدررسة االتطبيق االميدااني على االجهد االمبذوولل في االمدررسة .  -

 من االنادديي االسعودديي بمدينة مانشستر.  -

 من االنادديي االسعودديي في ددررمم.  -

١١ 

 


