بسم هللا الرحمن الرحيم
المعلومات الشخصية:
 االسم :شارع بن عائض بن مبارك الوداين -احلالة االجتماعية :متزوج  8أبناء

اتريخ امليالد1394/7/1 :

 العمل :أستاذ مشارك – كلية الرتبية – جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز. اجلوال+966535025483 : البريد اإللكترونيs.aldosari@psau.edu.sa :المؤهالت:
 بكالوريوس الرتبية جامعة امللك سعود – الرايض .1996 -1416 ماجستتري ي اإلدارة الرتبويتة (إدارة التطتوير املنتي) ت جامعتة الريمتوك – إربتد  /اململكتة األردييتةاهلامشية 2006 -1426
 دكتتورا ي اإلدارة الرتبويتة (إدارة اجلتودة الشتاملة) ت جامعتة الريمتوك – إربتد  /اململكتة األردييتةاهلامشية .2010 – 1430
Essential in English as second language from University of Exeter

-

(Unto institute) UK / Exeter 2008
Premaster in Academic English from Beet College – UK /

-

Bournemouth 2009
Scientific Connection for one year in University of Oregon – USA /

-

Eugene / Oregon State 20014/2015

الخبرات 23( :عاما)
-

معلماً من  1417إىل 1422هت .

أمني مركز مصادر تعلم من  1423إىل 1431هت.

 حماض تتراً ي كلي تتة العل تتوم واآلداب م تتن 1431-4-6ه ت ت إىل 1432-6-20ه ت ت ي جامع تتة س تتلمان ب تتنعبدالعزيز.

 أستاذاً مساعداً منسق كلية الرتبية .1432/1431 رئيس قسم العلوم الرتبوية .1433/1432 وكيل كلية اآلداب والعلوم للتطوير واجلودة .1434/1433 مشرف وحدة التطوير ي كلية الرتبية ابلوادي .1436/1437 -مع ّد اخلطة االسرتاتيجية املع ّدلة ي كلية الرتبية ي اخلرج .1438/1437

 -أستاذاً مشاركاً ي كلية الرتبية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز من 1437-12- 27هت.

 وكي تتل عم تتادة جملدم تتة اعتم تتمل والتعل تتيم املس تتتمر لا تتروع جامع تتة األم تتري س تتطام ب تتن عب تتدالعزيز م تتن1438/1/25هت.
الدورات وورش العمل األكاديمية والمؤتمرات العلمية:

التطويــر
(التخصص الدقيق في الماجستير)
 برانمج تدرييب ي تطوير التعليم والتعلم (مصادر التعلم) ( )1مركز التدريب بتعليم وادي الدواسر. برانمج تدرييب ي تطوير التعليم والتعلم (مصادر التعلم) ( )2مركز التدريب بتعليم وادي الدواسر. برانمج تدرييب ي صيايه األجنزة التعليمية وبرانمج اليسري .مركز التدريب بتعليم وادي الدواسر. برانمج تدرييب ي تطوير التعلم (القراءة للجميمل) دورة تطويرية ي التواصل (حان الوقت حلياة أمجل) تطويريه للذات (أيقظ العمالق وأطلقه) شنادة حضور متن عمتادة تقنيتة املعلومتات والتعلتيم عتن بعتد ي مقتر جامعتة ستلمان بتن عبتدالعزيز 16ساعه تدريبية..

 حضور دورة ي مدينة الرايض ي تطوير التعلم .Accelerated Learning حضتتور عتتدد متتن ورل العمتتل علتتر هتتامث متتاملر البعتتوة العامليتتة العلميتتة الناشت ة ي التعلتتيم اجلتتامع).Southeastern university (emerging scholarly research..
 دورة ي القيتادة عققتدت ي جامعتة ستلمان عتام Leadership )British Council 2013.training workshop
 عدد من الدورات األكادميية علر هامث ماملر رودوس التدو ي دولتة اليتوانن حتول تطتوير التعلتيم ياجلامعات.
 دورة ي القيتتادة واإلدارة االس ترتاتيجية  2018ي جنيف/سويس ترا ""British Academy(Professional Advanced Training Course and Workshop in
)Strategic Management & Leadership

الجــودة
(التخصص الدقيق ي الدكتورا )
 شنادات حضور ي اجلودة من اهلي ة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادمي ي سلسلة منالدورات املتارقة ي عدد من جامعات اململكة واملتنوعة ي جوايب جودة التعليم العا  ،وه :
 بناء يظام اجلودة ي اجلامعات الناش ة. ادارة واعداد الدراسات الذاتية للربانمج. توصيف الربامج واملقررات. -يواتج تعلم الربامج واملقررات.

. التقومي الذايت الرباجم

-

 حضور دورات جملارجية ي اجلودة ي التعليم العا ابلتعاون ممل جامة سلمان وأربمل من اجلامعات:األسرتالية
Several official academic Certificates for chains of variety of
training courses in the eleven standards of Higher Education
Quality that are granted by National Commission Academic
Accreditation & Assessment (NCAAA) during the periods that
were between (2010 - 1013):
-

Establishing a Quality System in new universities.

-

Managing and Preparing self-studies for Academic Programs.

-

Descripting Academic Programs & Curriculums.

-

Analyzing the Higher Education instructional output.

-

Programmable Self- Evaluation.
As a coordinator for Quality unit in Wadi Colleges there many
activities regards to Quality issues:

-

Presenting free 18 courses as a cooperated with community
service unit at Salman university about (Quality Insurance:
Recruitment & Orientation Issues) for new faculties (2010).
As well as, I made efforts in dissemination the culture of
education quality as a society engagement:

-

Presenting twice training courses in Education Quality
principles for quality coordinators in the branch of Education
Ministry in Wadi Aldawaser (2011).

-

Attending the Academic Quality in Teaching & Learning
conference that was held in Imam Mohammed Bin Saud
University in Riyadh (2013).

Also, there are international academic training courses within
Australian and Saudi University cooperation academic quality
program that Prince Sattam University Missioned me as a
member of its quality team to attend and participate (2013):
- Workshop, quality assurance in the Australian higher education
context. Monash University. (Australia).
- Workshop, quality assurance in higher education. Sydney
University. (Australia).
- Workshop, quality assurance in higher education. Millburn
University. (Australia).
Workshop, Connection and Communication Quality in E-Learning
and Distance Learning in Higher Education. (Malaysia)

:اإلنتاج األكاديمي
 رس تتالة-  دور املش تترف الرتب تتوي ي تط تتوير النم تتو املن تتي للمعلم تتني ظعاوظ تتة وادي الدواس تتر.ماجستري
.  رسالة دكتورا-  إمكايية تطبيق مبادئ دمينج ي إدارة اجلودة الشاملة ي اجلامعات السعودية. درجة ممارسة املدراء ملنارات التواصل الاعال ي مدارس التعليم العام – حبث منشور-

 مدى ايتشار العنف اجلامع  :أسبابه واحللول املقرتحة – حبث منشور. العالقات اإليسايية السائدة لدي عينة من أعضاء هي ة التدريس ي جامعة سلمان بن عبتدالعزيزوعالقتنا ابألداء الوظيا  .حبث منشور.
 كتاب منارات التواصل – مطبوع -يدرس لطالب البكالوريوس ي اجلامعة. كتتتاب :اإلشتراف الرتبتتوي متتن تقليتتد الت يتتري إىل تاريتتد التطتتوير ي ضتتوء إدارة اجلتتودة الشتتاملة –يدرس لطالب الدبلوم الرتبوي ي اجلامعة.
 تقتتومي الكاتتاءات األكادمييتتة ال ت ميتلكنتتا أعضتتاء هي تتة التتتدريس ي كليتتة الرتبيتتة ي جامعتتة األمتتريسطام بن عبدالعزيز من وجنة يظر طلبتنم ووق معايري التطوير اجلودة النوعية .قيد النشر.
 املشكالت األكادمييتة الت تواجته طلبتة بترامج املاجستتري ي جامعتة األمتري ستطام بتن عبتدالعزيز-قيد البعث.
 إس ت ترتاتيجية مقرتحت تتة لتطت تتوير تقيت تتيم أداء الطت تتالب ي ضت تتوء إدارة اجلت تتودة الشت تتملة ي اجلامعت تتاتالسعودية.
 أثر برانمج تدرييب مصم حسب يظرية ويجوتسك ي تنمية منتارات القيتادة لتدى طلبتة الصتاوفاألولية (حبث مشرتك) ممل الدكتور حممد السيد (أستاذ علم الناس املشارك)
 وعالية الربامج التدريبيتة الت تناتذها الكليتات اإليستايية ي تطتوير قتدرات الطلبتة وتنميتة منتاراممي جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز :دراسة تقوميية  -قيد البعث.
- Faculty Perspective at Art & Sciences College About Proposed
Program in Persuasion to Develop an Academic Teaching.
- The Effectiveness of Proposed Program for Transforming
Instructional Information to Knowledge Skills in The Light of
Total Quality Management Standards.
- Group Dynamics as an Indicator for Levels of Academic
towards

Attitudes

Negative

Addressing

and

Achievement

Effective Learning.

& - Proposed Protocol for Foreign Faculty Members' Recruitment
Orientation and its Impact in Quality Development of Teaching in
Saudi Universities

المؤتمرات والندوات:
 متتاملر البعتتوة العامليتتة العلميتتة الناشت ة ي التعلتتيم اجلتتامع التتدو ي جامعتتة يووتتا ستتاوة إستتترين Nova Southeastern Universityي التتوالايت املتعتتدة ي واليتتة ولوريتتدا ي
مدينة أواليدو عام .2012
 م تتاملر الرتبي تتة وتط تتوير التعل تتيم ال تتدو ي ال تتوالايت املتع تتدة ي والي تتة كالياوريي تتا ي مدين تتة ل تتوسأجنلوس عام .2013
 ماملر اإلبداع ي تطوير التعليم الدو ي يطاليا ي مدينة البندقية عام .2013 متتاملر اإلبتتداع ي التعلتتيم اجلتتامع التتدو املنعقتتد ي جامعتتة اإلمتتام حممتتد بتتن ستتعود اإلستتالمية يالرايض عام .2013
 املاملر الدو ي جودة التعليم اجلامع املنعقد ي جامعة الدمام ي عام .2013 رائس تتة ي تتدوة بعن تتوان إدارة الالملموس تتات ي التعل تتيم اجل تتامع ي كلي تتة اآلداب والعل تتوم بت تتواديالدواسر عام .2013
 متتاملر آوتتاق التعلتتيم ي اجلامعتتات والتطلعتتات املستتتقبلية ي جزي ترة رودوس ي دولتتة اليتتوانن عتتام.2017
 -املاملر الدو لت (جودة التعليم) ي جامعة ابن زهر ابململكة امل ربية ي مدينة أغادير عام .2018

االهتمامات:
 اإلبداع والتعول املعري ورايدة األعمال ي اجلامعات وحتقيق الشراكة اعتمعية التطوير املستمر للذات واآلجملرين. البعث ومتابعة البعوة ي تنمية املنارات. املسامهة ي جملدمة اعتممل. التطوير األكادمي واجلودة الشاملة ي التعليم واجلامعات. التخطيط التعليم واالسرتاتيج وإصالح التعليم. اإلدارة والقيادة ويظرايما وأطرها الالساية. التخطيط اإلسرتاتيج للماسسات واملنظمات. إدارة اخلدمات الطالببية. اإلشراف الرتبوي وتطوير منو املشروني التعليميني املني. الشراكة اعتمعية بني اجلامعات وماسسات اعتممل وأوراد .خدمة المجتمع:
 تقدمي دورات ي معروة األمناط البشرية وأساليب االتصتال الاعتال اعتمعت للتواصتل معنتا ي كتلمن املاسسات احلكومية التالية:
 بيت الطالب ي حماوظة وادي الدواسر 1426هت. مدارس األبناء التابعة لوزارة الدواع والطريان (سابقا) 1426هت. هي ة األمر ابملعروف والنن عن املنكر بوادي الدواسر 1428هت. تقدمي دورات ي التاكري اإلجيايب ي الندوة العاملية للشباب اإلسالم 1431هت. تقتتدمي عتتدد متتن ورل العمتتل ضتتمن توجيتته أعضتتاء هي تتة التتتدريس لةقاوتتة اعتمتتمل ي حماوظتتة واديالدواسر بارع جامعة سلمان بن عبدالعزيز ابحملاوظة 1431هت.
 دورة ي التني ة النموذجية لالمتعاانت بقاعدة  511ي حماوظة السليل 1431هت. تقدمي دورة ي إدارة اجلودة الشاملة ملدراء املدارس ي إدارة التعليم بوادي الدواسر 1432ه. -تقدمي دورة ي جودة التعليم ملعلم التعليم العام 1439هت.

العضويات العلمية:
 عضو اجلمعية السعودية لإلدارة.اللجان والمجالس:
 -عضو مجلس عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 1439هـ.

