د  /عبداهلل بن حسين بن محمد العايد

نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

ahaaied@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

 -دكتوراه

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
القراءة .مهارات التفكير
تعليم

صفحة

 1من 4

التعريف :

 عبدهللا بن حسين بن دمحم العايد.
 بكالوريوس تعليم اللغة العربية من كلية المعلمين بالرس عام
1411هـ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.

 ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية
بجامعة الملك سعود عام 1411هـ بتقدير ممتاز.

 دكتوراه الفلسفة في التربية  -المناهج العامة (تعليم اللغة العربية) من كلية التربية بجامعة
الملك سعود عام 1411هـ بتقدير ممتاز.

العضويات والجمعيات العلمية :

 عضو الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة .
 عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن).

 عضو مجلس الحراسة القضائي لمؤسسة نضيد للتمور (سابقا) .

 عضو المجلس التنفيذي لمركز رؤية للدراسات االجتماعية والشرعية .
 عضو اللجنة العلمية بمركز رؤية للدراسات االجتماعية .

الخبرات الوظيفية والقدرات :

 الخطوط الجوية العربية السعودية .
 شركة سابك للتسويق .

مصححا لغويا ثم رئيس
 مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر (متعاونا ثم معا ار)
ّ
قسم التصحيح لمدة ستة شهور ؛ ثم مدي ار للشؤون الفنية لمدة سنة ؛ وأخي ار سكرتير
التحرير التنفيذي لثالث سنوات .

 سكرتير تحرير تنفيذي لمطبوعات  GBCاإلعالمية ( تداول  ،الشبكة السعودية
للمدفوعات  ،التسويق الخليجي ) لمدة ثالث سنوات .

 أستاذ مساعد لتعليم اللغة العربية في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين
بالرياض – جامعة الملك سعود  1411/1 – 1411/3هـ .

صفحة

 1من 4

 أستاذ مساعد لتعليم اللغة العربية في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالرس
– جامعة القصيم  – 1411/1حتى تاريخه .

 إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وتحدثا وكتابة (اجتياز اختبار. ) TOEFL
 إجادة استخدامات الحاسب اآللي المكتبية واإلنترنت.

 مدرب معتمد لبرنامج الكورت  CoRTمن مركز ديبونو باألردن .

 مدرب معتمد لبرنامج الكورت  CoRTمن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
 مدرب تدريب من جامعة القصيم .

 دورات في التعليم اإللكتروني من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد .
 دورة في التخطيط االستراتيجي من مركز المجد للتطوير .

 دورة األساليب المتطورة في تصميم المنهج  :دبي . 1111/1/11-11

 دورة المهارات االدارية للقيادات الجامعية من االكاديميين واالداريين :سيئول -11
. 1111/1/11

 دورة إعداد وتصميم االوراق العلمية للنشر في المجالت العلمية العالمية  :الدوحة -11
1434/1/11هـ .

االهتمامات البحثية :

 تعليم القراءة للمبتدئين.
 تعليم الصفوف األولية.
 مهارات التفكير.

 بناء البرامج التعليمية.

النشاط العلمي :

مقدم للمؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
 بحث ّ
(1111م) بعنوان "إسهام تدريبات كتاب القراءة المقرر على الصف السادس االبتدائي
بالمملكة العربية السعودية في مهارات التفكير" (مشترك مع أ.د .ارشد بن حمد الكثيري).

 حضور مؤتمر الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة الثالث المقام في جامعة عين شمس
بالقاهرة – يوليو 1113م .

صفحة

 3من 4

 حضور مؤتمر الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس السابع عشر المقام في جامعة
عين شمس – يوليو 1111م .

 حضور مؤتمر الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة الثامن المقام في جامعة عين شمس
بالقاهرة – يوليو 1111م .

 المؤتمر العالمي األول في مناهج و تقنيات تدريس العلوم الشرعية و العربية ،الواقع و سبل
التطوير -تورنتو ،كندا ،اغسطس 1114

 خبير متعاون لتعليم اللغة العربية مع مشروع العربية للجميع المنضوي تحت مؤسسة
الوقف اإلسالمي .

 بحث بعنوان " أثر تعلم القاعدة النورانية في طالقة تعرف الكلمات لدى التالميذ المبتدئين
في مدينة الرس"





حضوراملؤمتر ادلويل الثاين عرش جلودة الرتبية والتكوين؛ تنظمي امجلعية املغربية
لتحسني جودة التعلمي يف الفرتة 1347/7/2-1هـ ( 9-8أبريل  )2112مبدينة
طنجة ابململكة املغربية.
حبث بعنوان (احلاجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الصفوف الاولية مبحافظة
الرس من وهجة نظرمه)


اللجان والمناصب اإلدارية :

 رئيس اللجنة االجتماعية بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالرياض .
 رئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين بالرس 1411/1هـ 1431/1 -هـ .
 عضو لجنة الخطط والمناهج بكلية المعلمين بالرس .

 عضو اللجنة العلمية بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالرس .

 عضو لجنة الخطط والمناهج بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالرس .
 عضو وحدة الجودة بكلية العلوم واآلداب بالرس .
 عضو مجلس كلية التربية .

 رئيس لجنة التوظيف والمعيدين بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية 1431/1هـ
1433 -هـ

صفحة

 4من 4

 رئيس فريق الخطة االستراتيجية لكلية التربية بجامعة القصيم .
 عضو فريق الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية .

 وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية من 1433/1/11هـ لمدة عامين.
 عميد كلية التربية باإلنابة 1434/4/11-3/1هـ .

 عضو في اللجنة الدائمة للمشكالت االكاديمية من 1433/11/11هـ حتى تاريخه.
 عضو لجنة مراجعة الئحة الدراسة واالختبارات بجامعة القصيم.
 عضو لجنة مراجعة الئحة المنح بجامعة القصيم.

 عضو لجنة إعداد الئحة الحقوق الطالبية بجامعة القصيم.

 عضو اللجنة المنظمة لحفل تخرج طالب جامعة القصيم 1431/31هـ1431/31 ،هـ.
 عضو اللجنة الدائمة للترقيات بالجامعة.

 عضو اللجنة الدائمة للترقيات العليا بالجامعة.
 عضو اللجنة اإلدارية والمالية بالجامعة.
 عضو لجنة دعم القرار بالجامعة.

 عضو لجنة التعامالت اإللكترونية بالجامعة.
 رئيس اللجنة الدائمة لتظلمات الموظفين.
 رئيس لجنة البدالت بالجامعة.

 وكيل كلية العلوم واآلداب بالرس للشؤون التعليمية من 1434/11هـ حتى1431/11هـ.
 وكيل عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم 1431/4هـ حتى 1431/1/11ه.
 عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين من  1431/1/11حتى تاريخه.

