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  مسالا
لوألا يناثلا  ثلاثلا  ةلئاعلا   

 يرسودلا  لقث ملاس زيزعلادبع

 ةيزيلجنإلا ةغلل= مسالا
Family Name     Middle Name First Name 

Aldossari Salem Abdulaziz 
 يدوعس ةيسنجلا

  سكاف  نوفلت يلاحلا ناونعلا

www.http://fac.ksu.edu.sa/a ةيصخشلا ةحفصلا طبار aaldossri@ksu.edu.sa ينورتكلالا ديربلا
aldossri/home 

  يديربلا زمرلا ض[رلا ةنيدملا   .ب .ص يديربلا ناونعلا
  ةيزيلجنالاو ةيبرعلا اهديجت  يتلا تاغللا
dسيردتلا ةيادب خير 

 يعماجلا
  ةيملعلا ةبترلا ١٤٣١

 كراشم ذاتسأ
 

  ةیملعلا تالھؤملا
  ةلاسرلا ناونع اهيلع لوصحلا خير6 ةحناملا ةعماجلا مسا  ةلودلا صصختلا ةـجردلا

 هاروتكدلا

 تاسايسلا
 ةيوبرتلا
 لوصألاو
 يف ةيعامتجالا
 ةيبرتلا

 ت8الولا
 ةدحتملا
  ةيكيرمألا

  نوسنوكسيو ةعماج
١٣/٨/٢٠١٦ 

“Factors 
Contributing to 

College Retention of 
Saudi Students 
Studying in the 
United States” 

 

 ريتسجاملا

 تاسايسلا
 ةيوبرتلا
 لوصألاو
 يف ةيفاقثلا
 ةيبرتلا

 ت8الولا
 ةدحتملا
 ةيكيرمألا

 ٢٠/١٢/٢٠١٣ نوسنوكسيو ةعماج
 

 ةملوعلا نع رغصم ثحبو تاررقم
 مالسالا يف

  مولبد
 راسم مولبد
 تايضJرلا

 ةكلمملا
 ةيبرعلا
 ةيدوعسلا

 ٢٠/٧/١٤٣٠ دوعس كلملا ةعماج

 سويرولاكبلا
 ةكلمملا  تايض8ر

 ةيبرعلا
 ةيدوعسلا

 ـه١٨/٦/١٤٢٩  لصيف كلملا ةعماج

 
 
   ةیفیظولا تاربخلا



  خيراتلا لمعلا ةهج  يفيظولا ىمسملا
 ١٤٣١-١٤٣٠  ميلعتلا ةرازو ملعم
 ١٤٣٧-١٤٣١ دوعس كلملا ةعماج ديعم

 ٢١/٤/١٤٤٢ -١٤٣٧ دوعس كلملا ةعماج دعاسم ذاتسأ
 نآلا ىتح -٢٢/٤/١٤٤٢ دوعس كلملا ةعماج كراشم ذاتسأ

 
  تاررقملل ةیسیردتلا تاربخ
  ةيلكلا / ةعماجلا مسا اهسيردت مت يتلا تاررقملا م
 دوعس كلملا ةعماج  ةيبرتلا لوصأ ١
 دوعس كلملا ةعماج مدقتم ةيبرتلا لوصأ ٢
 دوعس كلملا ةعماج  ةيمنتلاو ةيبرتلا ٣
 دوعس كلملا ةعماج  ةيوبرت تالكشم ٤
 دوعس كلملا ةعماج ةيبرتلل ةيعامتجالاو ةيفسلفلا لوصألا ٥
 دوعس كلملا ةعماج ةيمالسإلا نادلبلا يف ميلعتلا ماظن  ٦
 دوعس كلملا ةعماج  ةيبرتلا تايعامتجا  ٧
 دوعس كلملا ةعماج ثحبو ةودن  ٨
 دوعس كلملا ةعماج ةيبرتلل ةيعامتجالا لوصألا  ٩

 دوعس كلملا ةعماج  ةيبرتلل ةيداصتقالا لوصألا  ١٠
 دوعس كلملا ةعماج  ةيوبرتلا تاسايسلا يف ةمدقم ١١
 دوعس كلملا ةعماج ةنراقملا ةيبرتلا  ١٢
 دوعس كلملا ةعماج ةيبرتلل ةيخيراتلا لوصألا  ١٣
 
  ةیرادالاو ةیملعلا بصانملا تاربخ

 خيراتلا لمعلا ةهج ةفيظولا م
 ريوطت ةدحو فرشم ١

 يف ةيبرتلا ةيلكب تاراهملا
 دوعس كلملا ةعماج

 دوعس كلملا ةعماج
 

 نآلا ىتح - ـه١/١/١٤٣٩

 نيجيرخلا ةدحو فرشم ٢
 ةعماج يف ةيبرتلا ةيلكب

 دوعس كلملا
 دوعس كلملا ةعماج

 
 نآلا ىتح - ـه١٥/١/١٤٤٠

 
  تافلؤملاو يملعلا جاتنإلا

  جاتنالا عون ناونعلا م
 ) لمع قاروأ ، باتك ، يملع ثحب(

 ينقتلاو ينهملا بيردتلا راع ةمــصو نم دحلاو ٢٠٣٠ ةيؤر ١
 )يملع ثحب( .نييدوعسلا بالطلا نيب

 يملع ثحب

 مجرتم باتك ميلعتلا يف توافتلاو تاسايسلا ٢

 ليــــــــصحتلا ىوتــــــــسم نيــــــــسحت يف ةيميلعتلا ةئيبلا ماهــــــــسإ  ٣
 ةــعماــج يف ةــيبرتلا ةــيلك بالط رظن ةــهجو نم يميداــكألا
 دوعس كلملا

 يملع ثحب



 

 يملعمل ةـيــــــــــــــسيردـتلا تاراـهملا ةـيمنت يف ةـيبيردـتلا جماربلا رود ٤
 ضzرلا ةنيدمب ةيئادتبالا ةلحرملا
 

 كرتشم يملع ثحب

 ءاـيلوأ رظن ةـهجو نم ةـيلهألا سرادـملا راـيتخال ةزفحملا لـماوعلا ٥
 رومألا
 

 كرتشم يملع ثحب

 تاــــــــــــــساردـلا تاـبلاـطو بالط راـيتخ� ةـقالعلا تاذ لـماوعلا ٦
 .ةيثحبلا م�اعوضوم دوعس كلملا ةعماجب ةيبرتلا ةيلك يف ايلعلا
 )كرتشم يملع ثحب(

 كرتشم يملع ثحب

٦ Barriers Limiting Saudi Students’ 
Desire to Enroll in Vocational and 
Technology Colleges through 
Secondary Third Grade Students' 

Perspective 
 

 .روشنم ريغ ثحب
 

٧ Constituting a Democratic Class: 
Using Dewey’s Concepts in 

Democracy and Freedom 
 

 .روشنم ريغ ثحب
 

٨ Poverty’s Pernicious Effect on Urban 
Schools 

 

 .روشنم ريغ ثحب
 

 
   لمعلا شروو تارودلاو تارضاحملاو تاودنلاو تارمتؤملا يف ةكراشملاو روضحلا( ةینھملا ةیمنتلا

 ةمظنملا ةهجلا ناكملا خيراتلا ةشرو /ةودن/رمتؤم ناونعلا م
١ 

 م٥/٨/٢٠١٦ رمتؤم   يملاعلا ةيبرتلا رمتؤم
 سوـــــــــــــــــــــــل
  سولجنأ

University of Riverside  

  يلآلا بساحل هريزجلا دهعم   ةيدوعسلا ٢٠/٦/١٤٢٩  ةرود  يلآلا بساحلا ةدايقل ةيلودلا ةصخرلا ٢
 ةينورتكلالا ةعماجلا ةيدوعسلا ـه٢٥/٢/١٤٣٩ لمع شرو +رمتؤم جمدملا ميلعتلا رمتؤم ٣

 
  ناجللا
 ةهجلا ةيوضعلا عون خيراتلا ةنجللا مسا م
 ميلعتلا ةرازو  مكحم  ١٤٣٨ يملعلا زيمتلل ميلعتلا ةرئاج يف مكحم  ١

٢ 
  ةيوبرتلا تاسايسلا مسق يف لوبقلا ةنجل

-ـه١٤٣٧/١٤٣٨
 نآلا ىتح

 اررقم
 كلملا ةعماج

 دوعس

٢ 
 ةيوبرتلا تاسايسلا مسق سلجم نيمأ

-ه١٤٣٨/١٤٣٩
 نآلا ىتح

نيمأ  كلملا ةعماج 
دوعس  

٣ 
 ه١٤٣٨/١٤٣٩  يميداكألا داشرالا ةنجل

 كلملا ةعماج  اوضع
دوعس  

٤ 
 ه١٤٣٨/١٤٣٩ ةيبرتلا ةيلكب ةيميلعتلا عراشملاو تاردابملا ةنجل

اوضع  كلملا ةعماج 
دوعس  



٥ 
 ه١٤٣٨/١٤٣٩ ةيبرتلا لوصأ راسم ةنجل

اوضع  كلملا ةعماج 
دوعس  

٦ 
 ١٤٣٩/١٤٤٠ ايلعلا تاساردلا ةنجل

اوضع  كلملا ةعماج 
دوعس  

٧ 
 ١٤٤٢  ةيبرتلا ةيلكب ايلعلا تاساردلاو ةيبالطلا [اضقلا ةنجل

اررقم  كلملا ةعماج 
دوعس  

 
 

 

 

 مسالا
 نب ملاس نب زيزعلادبع

 يرسودلا لقث

 تاسايسلا مسق مسقلا

 ةيوبرتلا
 عيقوتلا

 
 ـه٢٢/٠٦/١٤٤٢ خيراتلا


