د  /خالد بن عبد الرحن العوض

نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق التدريس -المناهج العامة
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

abn_aotha@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه في المناهج العامة من جامعة الملك سعود

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
المنهج  ،تدريس اللغة انجليزية كلغة أجنبية  ،اللغة  ،واألدب.
نظرية

سرية ذاتية  ،خالد العوض  ،صفحة  1من 5

خالد عبدالرمحن بن مضحي العوض

العنوان

المؤىالت التعميمية

سيرة ذاتية

ص  .ب  ، 55األسياح  ، 55315المممكة العربية السعودية
abn_aotha@qu.edu.sa
بكالوريوس لغة انجميزية  -جامعة الممك سعود بالرياض  5331م.
ماجستير في المناىج وطرق التدريس – جامعة الممك سعود بالرياض ،
 0111م.

دكتوراه في المناىج وطرق التدريس من جامعة الممك سعود بالرياض ،
.0112

دبموم إشراف تربوي – كمية التربية – جامعة الممك سعود  5151ىـ.
الخبرات

 : 5331 -5331معمم لغة انحميزية  ،األسياح  ،و ازرة التربية.
 : 5331 -5331مشرف تربوي لمادة المغة االنجميزية.

 : 0111 -5331طالب ماجستير منتظم بجامعة الممك سعود ،الرياض.

 : 0112 - 0111مشرف تربوي لمادة المغة اإلنجميزية.

 : 0112 - 0112طالب دكتوراة منتظم بجامعة الممك سعود ،الرياض.
 : 0150 – 0112عضو المجمس البمدي في محافظة األسياح.

 : 0151 – 0112أستاذ مساعد في قسم المناىج وطرق التدريس  ،كمية

التربية ،جامعة القصيم.

 -0151حتى اآلن  :أستاذ مشارك في قسم المناىج وطرق التدريس ،كمية
التربية ،جامعة القصيم.

 : 0113 – 0112رئيس المجنة العممية في قسم المناىج وطرق التدريس ،

كمية العموم واآلداب بالرس.

 : 0155 – 0113رئيس قسم المغة اإلنجميزية  ،كمية العموم واآلداب بالرس.
 : 0152 – 0155وكيل عمادة الدراسات العميا  ،جامعة القصيم.
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 : 0152 – 0155عضو مجمس الدراسات العميا بجامعة القصيم.

 : 0152 -0155أمين المجنة الدائمة لمخطط والبرامج في عمادة الدراسات
الد ارسات العميا.

 : 0155-0152عضو لجنة الدراسات العميا في قسم المناىج وطرق
التدريس.

 : 0151 -0155مدير مركز النشر والترجمة ،جامعة القصيم.
الكتب

 -5القمب الفاضح – النادي األدبي الثقافي بجدة 5332 ،
مجموعة قصصية مترجمة عن االنجميزية .

 -0العيش خارج الزمن  ،قصص  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،
بيروت . 0110

 -2قراءة في وجو الشمس  ،مقاالت أدبية وثقافية  ،مطابع السممان .0115 ،
 -1مرافعات ضد مجموعة الدول الثمان ( مترجم )  ،مكتبة العبيكان ،

الرياض 0112 ،
5- The Important Lessons for the Muslim Ummah, a
translation into English, Buraidah, 1993
6- Lingering Outside of Time. Short Stories (2007).
London : Athena Press, London, UK.
 -1اليوية االجتماعية ( مترجم )  ،مكتبة العبيكان  ،الرياض 0112 ،
 -2المممكة من الداخل  ،روبرت ليسي ( مترجم )  ،دار المسبار  ،دبي،
0155
 -3المجمس البمدي والبمدية  :الحرب الباردة  ،مطابع السممان ،بريدة 0155.
 – 51ماما سارة أوباما  :أحالمنا والجذور  ،دار مدارك لمنشر  ،دبي 0152

 -55المنيج في عصر ما بعد الحداثة ،ويميام دول (مترجم)  ،مكتبة
العبيكان ،الرياض0152 ،
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المقاالت والبحوث
 -5أثر برنامج تدريبي في ميارات الحياة عمى طالب المرحمة االبتدائية ( بالمغة اإلنجميزية)،
المؤتمر الدولي لمتعمم مدى الحياة  55-51 ،نوفمبر  ، 0155كوااللمبور  ،ماليزيا ،

الجامعة المفتوحة الماليزية.

 -0جاىمية  :عصر ظاىره العولمة وباطنو الجاىمية األولى ( ، )0112مجمة نزوى  ،فصمية
ثقافية  ،العدد  ، 52اكتوبر  ،0112مؤسسة عمان لمصجافة والنشر  ،مسقط

 -2ىل كان شكسبير شخصية زائفة  ،مجمة المعرفة ( مجمة شيرية تربوية تصدر عن و ازرة
التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية)  ،العدد  ، 521الرياض  :دار روناء لإلعالم

المتخصص

 -1الرسوم اليابانية المتحركة  :اليروب من الواقع ( ، ) 0111المجمة العربية  ،ابريل ، 0111
الرياض

 -5أناشيد األطفال  :براءة مثيرة لمجدل ( ، )0112مجمة القافمة  ،العدد  ، 21اكتوبر
 ،0112مجمة ثقافية تصدر عن شركة أرامكو السعودية  ،الظيران.

 -2مشكالت تدريس المغة اإلنجميزية في المرحمة المتوسطة في منطقة القصيم من وجية نظر
المعممين(باالنجميزية) ،المؤتمرالدولي للمواد الدراسية 02 -01 ،مايو  ، 0152تورنتو ،

كندا  ،جامعة ريرسون.

 -1من البنيوية إلى ما بعد البنيوية :التحول الفكري في نظرية المنيج عند برونر .مجمة العموم
التربوية والنفسية ،جامعة القصيم ،العدد( ،)2ص ص  ،112-222رجب  ،5121أبريل

. 0152

 -2مشكالت ضبط الصف التي يواجييا معمم المغة اإلنجميزية الجديد في مدارس التعميم العام
بالمممكة (باإلنجميزية) ،المؤتمراألمريكي الكندي للمواد الدراسية 25 ،مايو –  2يونيو

 ، 0152تورنتو  ،كندا  ،جامعة ريرسون.

 -3التقويم في نظرية المنيج بين رالف تايمور وويميام دول ،مؤتمر التقويم والتعميم الجامعي،
كمية التربية ،جامعة الجوف52 .شعبان  3 ، 5122مايو .0151
الدورات التدريبية
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 " -5إدارة وتطبيق الدراسة الذاتية المؤسسية " ( بالمغة اإلنجميزية )  ،المجمس الثقافي
البريطاني  ،عمادة التطوير األكاديمي  ،جامعة القصيم  ،بريدة  5-1اكتوبر  0155م.

 " -0استراتيجيات النجاح في كتابة المقترحات البحثية " ( بالمغة اإلنجميزية )  ،مدينة الممك
عبد العزيز لمعموم والتقنية بالتعاون مع جامعة الممك عبد اهلل لمعموم والتقنية 25-21 ،

أكتوبر 0151م  ،الرياض  ،مقر مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية.

 " -2تحميل المواقع اإللكترونية " ( بالمغة اإلنجميزية ) ،عمادة التطوير األكاديمي  ،جامعة
القصيم  ،بريدة  01 ،أكتوبر  0151م .

 " -1تطبيقات برنامج  SPSSفي البحث العممي "  ،عمادة التطوير األكاديمي  ،جامعة
القصيم  ،بريدة  01-02يناير  0113م.

 " -5ورشة عمل القيادة األكاديمية " ( بالمغة اإلنجميزية )  51-52 ،مايو  ، 0151مركز
القيادة األكاديمية  ،و ازرة التعميم العالي  ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 " -2االتصال غير المفظي والمنيج الخفي ( ،قدميا الباحث بالمغة اإلنجميزية )  ،دورة تربوية
لمعممي المغة اإلنجميزية الجدد ،و ازرة التربية  ،بريدة  0 -5 ،نوفمبر  0112م.

المؤتمرات والندوات
 -5المؤتمر الدولي لمتعمم مدى الحياة  50-51 ،نوفمبر  ، 0151كوااللمبور  ،ماليزيا ،
جامعة أوتا ار الماليزية.

 -0مؤتمر المجالس البمدية  0 ،مارس  ، 0151عنيزة  ،وررقة عمل بعنوان  " :العالقة بين
المجالس البمدية  :الحرب الباردة " .

 -2ندوة بناء المناىج :األسس والمنطمقات  ،كمية التربية  ،جامعة الممك سعود  ،الرياض ،
 05-01مايو . 0112

 -1ندوة العولمة وأولويات التربية  ،كمية التربية  ،جامعة الممك سعود  ،الرياض 00-01 ،
أبريل . 0111

 -5المؤتمر الدولي لمتعمم مدى الحياة  55-51 ،نوفمبر  ، 0155كوااللمبور  ،ماليزيا ،
الجامعة المفتوحة الماليزية ( تقديم بحث )
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 -2مؤتمر تنمية اإلبداع في تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة اإلبتدائية  53 – 52 ،يناير

 ، 0152الجمعية الكورية لتدريس اإلنجميزية في المرحمة اإلبتدائية جامعة سيؤول الوطنية

في التربية  ،سيول  ،كوريا.

 -1المؤتمر الكندي للمواد الدراسية 02 -01 ،مايو  ، 0152تورنتو  ،كندا  ،جامعة ريرسون(
تقديم بحث).

 -2المؤتمر الدولي لممواد الدراسية 51-2 ،أبريل  ،0151فيينا ،النمسا ،جامعة فيينا (تقديم
بحث).

 -3المؤتمرالكندي للمواد الدراسية 25 ،مايو –  2يونيو  ، 0152تورنتو  ،كندا  ،جامعة
ريرسون( تقديم بحث).

