
 

 مؤتمرات مختارة 

 Al Lily, A.E.A. (2016). The Institutionalisation of graffiti in higher education institutions. The Seventh 

Annual Gulf Comparative Education Society Symposium Innovation and Transformation. Kuwait. 

 Al Lily, A.E.A. (2015). The Social shaping of educational technologies in Saudi Arabia. Teaching, Learning 

and E-learning Conference. Hungary. 

 Al Lily, A.E.A. (2015). The tribe of educational technologies. Education and Humanities Academic 

Conference. Spain. 

 Al Lily, A.E.A. (2014). The culturalisation of educational technologies. Global Conference on Education 

Conference. California, USA. 

 Al Lily, A.E.A. and Foland, J. (2014). Who controls whom? International Conference for Academic 

Disciplines. Italy. 

 Al Lily, A.E.A. (2013). Player or played? Conference on Society, Education and Technology. Japan. 

 Al Lily, A.E.A. (2013). Trapped between the research culture and the context culture. 4th Annual 

International Conference of Education, Research and Development. Bulgaria. 

Al Lily, A (2012). The role of educational technologies in addressing social imbalance. STORIES 

Conference. University of Oxford. 

Al Lily, A.E.A. (2012). When worlds collide! Kaleidoscope Conference, University of Cambridge. 

Al Lily, A.E.A. (2011). Struggling to research what cannot be researched. Our Journeys: Learning Through 

Research Conference, Bristol University, Bristol, UK 

Al Lily, A (2010) On-line and under veil. STORIES Conference. University of Oxford, Oxford, UK. 

 على أمازونكؤلف م كاتب نشط بلغات متعددة  مستشار سعودي عاملي للثقافة السعودية   أستاذ مشارك   خريج أكسفورد
ً
 تاب من األكثر مبيعا

 
  allili55@hotmail.com  96654001599700 واتساب /جوال www.abdulallily.wordpress.com   شخص يموقع    األحساء، السعودية   31982رمز بريدي    346ص.ب 

  عمل(. Nature Research, Palgrave, Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley, Sage, Oxford University) النشر األكاديمي عامليا دور أكبر مع  قام بالنشر 
 
: ضمنها من ،محلية ودوليةو ، اجتماعية وأكاديمية سؤسسا مل مستشارا

Wikimedia Foundation (أمريكا ،)AlphaSights Ltd (دبي ،)Oxford Strategic Consulting (بريطانيا).  ِشر أجريت معه مقابال  . واجتماعيةفي مجال  أكاديمية  بلغا  مختلفة )إنجليزي، أسباني، إيطالي وصيني( له كتابا
ُ
لغا  ب ون

 لنظرية "(Crowd-Authoring) ع منهجية تأليف بمسمى "حشد التأليف"ااختر قام ب. متعددة
 
 مسؤلف 99املسؤلف األول لورقة علمية تم تأليفها من قبل هو و  ."Retroactivism" ونظرية "Multiple Stupidities، كما يعد مسؤسسا

 
من أنحاء  ا

 130تم اقتباس أبحاثه أكثر من  .Scopusو  ISI (Clarivate Analytics)نصنفة في املاملجال  العلمية ذا  معامل التأثير و نشر في العديد من .  academia.eduشبكة% من ناحية التأثير في 0.5، كان في قائمة أعلى 2016في عام . العالم

 مرة.

 

 

 

 

 التطور الوظيفي 

  ،اآلن-2017أستاذ مشارك، جامعة امللك فينصل. 

 2018 ،نيوزلندا ،جامعة وايكاتو، عالم زائر. 

  ،2017-2012أستاذ مساعد، جامعة امللك فينصل. 

  ،2012-2009محاضر، جامعة امللك فينصل. 

  ،2009-2005معيد، كلية املعلمين. 

  ،2005معلم رياضيا ، الهيئة امللكية للجبيل وينبع. 

  مختارة صحفيةمقابالت 

 Al Lily (26 June 2018) in an interview by Anuj Chopra for AFP: Les Saoudiennes au volant face au 

sexisme des hommes. (مجلة فرنسية) 

 Al Lily (19 November 2017) in an interview by Ángeles Espinosa for El Pais: Viagem às frestas do 

hermetismo saudita, em cinco relatos breves. )مجلة أسبانية( 

 Al Lily (10 March 2017) in an interview by Dona Paranayil for Saudi Gazette: Author sheds light on 

Saudi culture in his bestselling book. 

 Al Lily (25 October 2013) in an interview by Anne-Nikolin Hagemann for Süddeutschen Zeitung: 

Aufklärung und andere Sünden. )مجلة أملانية( 

 الكتب 

 Al Lily, A.E.A (2018). The Bro Code of Saudi Culture. Dammam: Al Mutanabbi. )من األكثر مبيعا في أمازون( 

 Al Lily, A.E.A. (2016). 可菲叶下的行为准则：你不知道的沙特阿拉伯. Beijing: Fiberead. )باللغة النصينية( 

 Al Lily, A.E.A. (2016). Saudis en Privado. US: CreateSpace. )باللغة األسبانية( 
 

وحريص على مواصلة التطوير الشخص ي  الوظيفية . وهو متحمس ملسيرتهنجز بسرعة وبجودةوم ،مبدعمبادر ملهم، متعلم ذاتي،  قائد، باحث نشط، مدير محترم، ومثقف ملم ّ باحث أكاديمي على أنه يمكن أن أصف عبدالرحمن"قال عنه أحد زمالئه: 

ّ كونهعبدالرحمن ب يستمتعكسب مهارات القرن الحادي والعشرين. لذاته من أجل  واملنهي
ً
 ".عاشق للفن ّو مسافّرو هو  مشغول

23-Dec-18 

 عبدالرحمن الليلي

 التطور التعليمي 

 ،2012-2008 ،األنثروبولوجياو  وعلم االجتماعتقنية املعلوما   دكتوراه، جامعة أكسفورد. 

،2008-2007 ،املوارد البشريةو  تقنية املعلوما  والتربية ماجستير، جامعة مانشستر. 

،2005-2002 رياضيا ، بكالوريوس، كلية املعلمين. 

  املختارة املحكمةبعض األبحاث 

 Al Lily, A. et al. (2018). The theory of retroactivism. Society. DOI: 10.1007/s12115-018-

0306-2.  

( 
ُ
 (0.529، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا   Springerمع دار نشرر ِش ن

 Al Lily, A. et al. (2018). The pedagogy of poverty. Adult Learning. DOI: 

10.1177/1045159518817744. 

( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا( SAGEمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. (2018). Viewing publications through an anthropological lens. Journal of the 
Knowledge Economy. DOI: 10.1007/s13132-017-0465-1. 

 ( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا(  Springerمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. et al. (2018). Understanding the public temper through an evaluation of 

rumours. Palgrave Communications 141(4), 1-10. 

( 
ُ
 (Palgraveو   Nature Researchمع دار نشرر ِش ن

 Al Lily, A. (2018). Crowd-authoring versus peer-reviewing. Digital Scholarship in the 
Humanities. 33(1), 29-45. 

 ِش ر مع أحدى مجال  جامعة أكسفورد، معامل تأثير 0.525(
ُ
 .)ن

 Al Lily, A. et al. (2017). The theory of multiple stupidities. Cognitive Processing, 18(4), 

529-41. 

( 
ُ
 (1.340، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا  Springerمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. et al. (2017). Passive conformism in academia. Digest of Middle East Studies. 

26(2), 340-61. 

( 
ُ
 الكبرى عامليا(وهي من دور النشر   Wileyمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. and other 98 authors. (2017). Academic domains as political battlegrounds. 

Information Development. 33(3), 270–88. 

( 
ُ
 (0.8، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا SAGEمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. (2016). Crowd-authoring. International Journal of Information Management. 

36(6), 1053-61. 

( 
ُ
 (2.7، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا Elsevierمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. (2016). Academic journals through the lens of socialism. Publishing Research 
Quarterly, 32(2), 113-24. 

( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا(  Springerمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. (2015). A crowd-authoring project on the scholarship of educational 

technology. Information Development. 32(5), 1707–17. 

( 
ُ
 (0.8، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا SAGEمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. (2015). Information thinness. The Information Society, 31(5), 1-7. 

( 
ُ
 (2.7، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا  Taylor & Francisمع دار نشرر ِش ن

 Al Lily, A. et al. (2015). Education, technology and geopolitics. Science, Technology & 
Society, 20(2), 252-67. 

( 
ُ
 (0.4، معامل تأثير وهي من دور النشر الكبرى عامليا SAGEمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. et al. (2015). Who controls whom? Organisational Transformation & Social 
Change. 12(2),1-31. 

( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا( & Francis  Taylorمع دار نشرر ِش ن

 Al Lily, A. (2013). The Social Shaping of Educational Technologies in Saudi Arabia. 

Technology in Society, 35(3) 203–22. 

( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا( Elsevierمع دار نشر ر ِش ن

 Al Lily, A. (2013). Social change and educational technologies. Journal of Organizational 
Transformation and Social Change. 10(1) 42-63. 

( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا(  Taylor & Francisمع دار نشرر ِش ن

 Al Lily, A.E.A. (2011). On line and under veil. Technology in Society, 33(1–2), 119–27. 
( 
ُ
 وهي من دور النشر الكبرى عامليا( Elsevierمع دار نشر ر ِش ن

 العمل اإلدارّي 

 اآلن.-2018، مساعد مدير املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع 

  ،2015مستشار عمادة البحث العلمي، جامعة امللك فينصل. 

  2015-2013أكاديمي، جامعة امللك فينصل، رئيس قسم. 

  ،2015-2013منسق رسمي للشراكة بين جامعة امللك فينصل وجامعة أوهايو. 

 ( 2008-2007( وبجامعة مانشستر )2012ممثل الطلبة بجامعة أكسفورد.) 

 مؤتمرات وورش العمل 
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