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 د. عبدهللا بن عبدالوهاب بن عبدهللا الفريدان

 السيرة الذاتية

 
 

 معلومات شخصية

 

 جامعة الملك فيصل – مشارك استاذ  الوظيفة الحالية

 المملكة العربية السعودية( –)االحساء هـ 1399جمادى االول  12 – 1979أبريل  9 تاريخ ومكان الوالدة

 (وبنت اوالد 3سعودي .. متزوج ) الجنسية والحالة االجتماعية

 عناوين االتصال

 

 

 اللغات 

PO Box 5324,  Hofuf  31982,  Saudi Arabia.  

alfraidan@gmail.com afridan@kfu.edu.sa,  :maile 

website: http://www.kfu.edu.sa/ar/Spaces/afridan/Pages/Home.aspx 

 العربية )اللغة االم(، االنجليزية )بطالقة(، الفرنسية )مبتديء(

 

 األكاديمية الشهادات

 

2006 -2010 
 

 

 University of Essex, UKفي المملكة المتحدة  دكتوراه اللغويات من جامعة ايسكس

 

2004 -2005 
 

 

 University of يم البرامج من جامعة ايسكس في المملكة المتحدةيماجستير اختبارات اللغة وتق

Essex, UK 

1997 - 2000 
 

فيصل ك جامعة المل –بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف واالول على الدفعةبكالوريوس اللغة االنجليزية 

 االحساء

 

 الجوائز العالمية

 

من قبل السفارة البريطانية بالمملكة العربية  2٠1٦خريجي التعليم البريطاني لألثر االجتماعي افضل جائزة الفائز ب ●

 السعودية

من قبل المجلس  2016 ألفضل بحث لما بعد الدكتوراه باإلضافة الى منحة دراسية  BAE Systemsالفائز بجائزة  ●

 الثقافي البريطاني بالسعودية

 2٠٠8التفوق العلمي من الملحقية الثقافية في بريطانيا  ●

 

 االهتمامات البحثية

 

 االلكتروني والتعليم عن بعدالتعلم  ●

 تقنية المعلومات ●

 التقويم والقياس ●

 اللغة واالختباراتتعليم استخدامات الحاسب والتقنية في  ●

 المتون اللغوية ●

 واختبارات المفردات اللغوية  تعلم ●
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 الخبرات العملية

 

 جامعة الملك فيصل –رئيس لجنة االبتعاث بكلية اآلداب   2018

10 Oct 

2012-Dec 

2017 

 جامعة الملك فيصل – عميد التعليم األلكتروني والتعلم عن بعد 

 1 May 

2017-Oct 

2017 

 الملك فيصلجامعة -تقنية المعلومات المكلف عميد  

20 May 

2016-2017 

 عضو اللجنة الفرعية للتعلم االلكتروني لمبادرة تسريع التحول الرقمي في برنامج التحول الوطني 

20 May 

2016-2017 

عضو فريق العمل لمبادرة المدرسة االفتراضية ضمن لجنة التعلم االلكتروني لمبادرة تسريع التحول الرقمي  

 الوطنيفي برنامج التحول 

June 2012-

Oct 2012 

 وكيل عمادة التعليم األلكتروني والتعلم عن بعد 

June 2012-

Oct 2012 

 قائم بأعمال عميد عمادة التعليم األلكتروني والتعلم عن بعد 

 ولفترات متعددة قائم بأعمال عميد تقنية المعلومات  

 قائم بأعمال عميد التطوير والجودة ولفترات متعددة  

 قائم بأعمال المشرف العام على مركز االتصاالت اإلدارية والوثائق بالجامعة

 قائم بأعمال المشرف على ادارة تطوير الشراكة المجتمعية لعدة فترات

  لجان مبادرات وتطوير لبرامج التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد و االنتساب المطور بالجامعة رئيس  2014-2017

 لجنة االبتعاث بالكليةرئيس   2018

  لجان الخطط االستراتيجية والتدريب والتطوير بعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد رئيس  2014-2017

 على برامج التدريب والتطوير بالجامعةية فاللجنة اإلشراعضو   2015-2017

 عضو لجنة تحويل مقررات الجامعة االنتظام لمقررات تعلم الكتروني   2016-2017

 رئيس اللجنة الفرعية لتأديب طلية برامج االنتساب المطور في عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  2016-2017
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 اختبارات التعليم عن بعد  علىية العليا فاللجنة اإلشراعضو   2012-2017

 مركز اللغة االنجليزية مدير  2012-2013

  باألحساءعضو مجلس جامعة الملك فيصل   2017 -2012

 عضو لجنة عمداء التعلم وااللكتروني والتعليم عن بعد بالمملكة  2012-2017

ختبارات برامج االنتساب المطور )التعليم عن بعد( بجامعة ال اللجان المركزيةالرئيس والمشرف العام على   2012-2017

 وحتى االن الملك فيصل

 عضو اللجنة الفرعية لصياغة توصيف لجنة عمداء التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  2014-2014

  عضو لجنة أمناء التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بمجلس التعاون الخليجي  2014-2017

 عضو مجلس كلية اآلداب بجامعة الملك فيصل  2011-2014

 وحتى االن عضو مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بكلية االداب  -2011

 جامعة الملك فيصل –كلية اآلداب  –رئيس قسم اللغة االنجليزية   2011-2014

 جامعة الملك فيصل –عضو اللجنة الدائمة لالسكان الجامعي   2014-2016

 فيصل جامعة الملك –عضو اللجنة الدائمة للتعامالت االلكترونية   2011-2017

 جامعة الملك فيصل – والتخطيطعضو اللجنة الدائمة للتطوير   2014-2015

 جامعة الملك فيصل –عضو اللجنة الدائمة للسنة التحضيرية   2011-2014

 قسم المكتبات والمعلوماتاستحداث خطة عضو لجنة   2010

االنجليزية للمعيار الرابع مشروع االعتماد عضو وحدة الجودة بالكلية ورئيس لجنة برنامج قسم اللغة   2010-

 المؤسسي

 عضو اللجنة الفرعية للمعيار الرابع في مشروع االعتماد المؤسسي  2010

 المنسق االعالمي ومسؤول صفحة كلية االداب على موقع الجامعة االلكتروني  2010

 العامة بالجامعةلقياس والقدرات المركز الوطني لكنترول اختبارات  رئيس  2010-2014

 عضو لجنة الخطة االكاديمية بكلية اآلداب  2011-2014

 عضو لجنة الخطة االستراتيجية بكلية اآلداب  2011-2014

 عضو منسقي مراكز اختبارات التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد  2012-2017

 في اختبارات نظام التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد عضو كنترول  2010-2017

 عضو لجنة تخطيط مبنى كلية اآلداب الدائم في المدينة الجامعية  2010-2014

 محاضر في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية االداب  2009-2010
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 المملكة المتحدة –رئيس النادي السعودي في مدينة كولشستر   2007-2008

 بالمملكة المتحدةرئيس والمشرف العام على لجان تنظيم اليوم السعودي الثقافي في مدينة كولشستر   2008

 جامعة الملك فيصل –كلية التربية  –معيد بقسم اللغات االجنبية   2002-2004

 جامعة الملك فيصل  –كلية التربية  –عضو لجنة االستقبال     2002-2004

 جامعة الملك فيصل  –كلية التربية  –عضو لجنة سير االختبارات     2002-2004

 المعهد العلمي باالحساء –مدرس لغة انجليزية   2000-2002

   

 

 

 العلمية العالمية عضوية الجمعيات

 

2010- now  Member of the International Language Testing Association (ILTA) 

2010- now  Member of the European Association for Language Testing and Assessment 

(EALTA) 

2010-now  Member of the Arab Association for Teaching English as a Foreign Language 

(TESOL) in UAE 

2010-now  Member of the International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language (IATEFL) 

2010- now  British Association for Applied Linguistics 

2013-now  American Association for Applied Linguistics 

2016-now 

 

 UKLTA: UK Language Testing Association 

 التحكيم

 

جامعة 

 الطائف

 االنجليزية بجامعة الطائفتحكيم برامج البكالوريوس والماجستير لقسم اللغة  2010

جامعة 

 الطائف

2010-

حتى 

 االن

 عدد من البحوث والمشاريع البحثية

جامعة 

 الطائف

2٠11-

حتى 

 االن

 عدد من المشاريع البحثية
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جامعة 

الملك 

 عبدالعزيز

2٠11-

حتى 

 االن

 

 وبحوث الترقية والبحوث العلمية عدد من المشاريع البحثية

 الدورات التدريبية

UK 2011 Research Skills at the University of Salford 

KSA 2012 Effective use of eLearning at King Faisal University 

KSA 2011 Quality Assurance Agency in Saudi Arabia, Riyadh 

KSA 2011 Information technology and security 

   

  

 

 

 

 

 

 شهادات التقدير

 

شهادة شكر وتقدير من نائب مدير جامعة ايسكس بالمملكة المتحدة على الجهود في تنظيم اليوم السعودي   2008

 بجامعة ايسكس بالمملكة المتحدةالثقافي 

ببريطانيا وإيرلندا على المجهودات في تنظيم اليوم  شهادة شكر وتقدير من سعادة الملحق الثقافي السعودي  2008

 معة ايسكس بالمملكة المتحدةالسعودي الثقافي في جا

ثالث دروع شكر من رئيس االندية السعودية بالمملكة المتحدة على الجهود المبذولة في رئاسة النادي   2008

 السعودي بكولشستر وتنظيم اليوم السعودي الثقافي

على العمل كمنسق لبرنامج اللغة  بجامعة الملك فيصل شهادة شكر وتقدير من عمادة شؤون الطالب  2004

 االنجليزية في برنامج االمير محمد بن فهد للتوظيف

 

 االشراف على الرسائل

 

  مشرف اساسي لطالبة الماجستير نورة ابراهيم الملحم

 مهدي القضيبلطالب الماجستير  اساسيمشرف 

 مشرف أساسي لطالب الماجستير إبراهيم فاخلي

 ابتسام الحرازيالماجستير  ةمشرف أساسي لطالب

  خليل ساجدمحمد  والدكتوراه مشرف مشارك على طالب االمفل
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 الرسائل العلمية مناقشة

 

 مناقشة رسالة طالبة الدكتورة أيمان الجابر جامعة الملك سعود للحصول على درجة الدكتوراه ممتحن خارجي 

الرمضان جامعة الملك سعود للحصول على درجة  مناقشة رسالة طالبة الدكتورة  مي ممتحن خارجي 

 الدكتوراه

 االنجليزية اللغةمناقشة رسالة طالبة الماجستير خديجة الخلف جامعة الملك فيصل قسم  ممتحن داخلي

 جامعة الملك فيصل قسم اللغة اإلنجليزية  هدى السلمانمناقشة رسالة طالبة الماجستير  ممتحن داخلي

 رسالة طالبة الماجستير عبير المال جامعة الملك فيصل قسم اللغة االنجليزيةمناقشة  ممتحن داخلي

 جامعة الملك فيصل قسم اللغة االنجليزية الحرز محمدالماجستير  طالبمناقشة رسالة  ممتحن داخلي

 جامعة الملك فيصل قسم اللغة االنجليزية العمران عليالماجستير  مناقشة رسالة طالب ممتحن داخلي

 

 

 

 

 المؤتمرات

 

 قمت بحضور عدة مؤتمرات علمية وعالمية متعددة

UK 2007 Essex Graduate Conference in Linguistics (EGCL) 

UK 2008 Essex Graduate Conference in Linguistics (EGCL) 

UK 

USA 

Kuwait 

KSA 

KSA 

2009 

2012 

2013 

2013 

2013 

Essex Graduate Conference in Linguistics (EGCL) 

University of Illinoi Urbana Champagne  

ELearning Conference rdThe 3 

International ELearning Conference rdThe 3 

The MoHE Universities Conference & Exhibition 

 

 شاركت بعدة مؤتمرات بأوراق علمية محكمة ومقبولة للنشر

 

KSA 

 

 

USA 

 

UK 

 

2012 

 

 

2013 

 

2013 

International Conference of Assessment (paper accepted and   stThe 1

published) 

AAAL Conference (paper accepted) 

conference (paper accepted and published in the proceeding) thBAAL 46 

 

 

UK 

 

 

2014 

 

Cutting Edges 
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UAE 

 

UK 

2015 

 

2015 

TESOL Arabia conference 

IATEFL Conference 

 

 المقررات التدريسية

 

 

a. درجة البكالوريوس 

● 101: English Language 

● 151: Business English 

● 120: Reading I 

● 140: Structure 1 

● 201: Study Skills 

● Composition 11: 333 

● Language Testing 467 

● Non-Fictional prose 221 

● Language & Information Technology 

● Research Methods & Design 

b. الماجستير درجة 

 Language testing 

 Lexicology & Lexicography 

 Language & Media 

 
 

 

 المنشورات البحثية

 

 ومحكمة  منشورة  كتبأ. 

 

1- Al Fraidan, A. (2011).Test-taking strategies of EFL learners on two vocabulary tests, Lap 

Lambert Publications. ISBN 978-3-8454-7030-6 

 

2- Al Fraidan, A. (2011). Direct & Indirect Assessment of Writing. Lap Lambert Publications. ISBN 

978-3-8465-1121-3 

 

 

 

 ب. مقاالت منشورة

1- Al Fraidan, A. (2012). Evaluation of two ESP textbook. ELT Journal. Canadian Center 

of Science & Education. Vol.5, 6. 

 

2- Al Fraidan, A. (2012). Evaluation of two synonyms dictionaries entries: A corpus 

analysis. Thought & Innovation Journal. Vol 66 April issue. 

 

3- Al Fraidan, A. (2012) Types of Vocabulary achievement tests at the tertiary levels in 

Saudi Arabia. The English Language Department Monograph. King Faisal University. 

First Volume. 
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4- Al Fraidan, A., Al-Khalaf, K. (2012). Test-Taking Strategies of Arab EFL Learners on 

Multiple choice tests. International Education Studies, Vol.5, 4. 

 

5- Al Fraidan, A., AlMulhim, N. (2012) Direct and Indirect Assessment of Listening: An 

Investigation In Relation to the Nature of Short Answer Questions and Dictation as 

Different Kinds of Testing Items. International Journal of Linguistics. Vol. 4, 3. 

 

6- Al Fraidan, A. (2012). The Importance of Participatory Evaluation in Achieving Quality 

& Accreditation. AWEJ, Vol. 3,3. 

 

7- Al Fraidan, A. (2013). The Impact of Test-taking Strategies on Construct Validity. The 

1st International Conference on Assessment & Evaluation. Riyadh, Saudi Arabia 

 

8- Al Fraidan, A. (2013). Evaluation of CALL software : UUEG. Research Journal of 

Information Technology. Vol5,3 

 

9- Al Fraidan, A. (2014) Towards A New Process Approach Towards Rating Test Format 

Difficulty. British Association for Applied Linguistics 46th  Conference Proceeding. Pp 

3-16 

 

10- Al Fraidan, A. (2014). Test-unwiseness: what are they? Jouranl of Applied Sciences. 

Vol 14, 8 

 

(  األخطاء التركيبية لدى متعلمي العربية من الناطقين بغيرها معهد اللغة 2٠13الفريدان، عاصم بني عامر. ) عبدهللا -11

" خطاب التجديد في الدراسات العربية: مدخل التكامل العربية بجامعة الملك سعود أنموذجا ، كتاب المؤتمر الدولى 

ونيسيا، كتاب محكمجامعة إمام بونجول اإلسالمية الحكومية إندالمعرفي "   

 

12- Al-Adhaileh, M; Al Fridan (2015) "A flexible Distance Education Delivery Model 

Design and Implementation at King Faisal University" PROCEEDINGS 2015 FIFTH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING (ECONF 2015)".  

 

13- Alharthi, T & Al Fraidan A., (2016) LANGUAGE USE AND LEXICAL ATTRITION: 

DO THEY CHANGE OVER TIME?, British Jouranl of English Linguistics, vol 4 (1) 

pp 50-63. 

14- AlSalman, M & Al Fraidan A. (2019) "Emphatic and Vowel Lengthening and Identity 

in the City of AlAhsa, in Saudi Arabia" AMARABAC Journal. Vol 9 (31) pp 139-148 

15- Al Fraidan, A. (2019) New test-taking patterns and their effect on language test validity. 

Language Testing in Asia. Vol 9 (11) pp 1-28 

 

 
 

 

في طور االعداد ج. ابحاث مستقبلية      

 

 

 

 تصور مستقبلي تطويري لجامعة الملك فيصل : جامعة الملك فيصل بحلة جديدة 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز التعلم ف المملكة 

 المملكة الجديدة االفتراضية: عالم افتراضي متكامل 

  العالي فرص مستقبلية للوصول الى مصاف الجامعات العريقةالتعليم  

 أسباب استخدام بعض الخطط االستراتيجية 

 



9 

 

٢٠١٨ ابريلتحديث آخر   


