
 

 :الذاتية السيرة

 الجريان محمد بن قاسم بن خالد :االسم

 مساعد أستاذ :العلمي اللقب

 والصرف والنحو اللغة :التخصص

 هـ1388/  7/  1 األحساء :الميالد وتاريخ مكان

 متزوج :االجتماعية الحالة

 واحدة( وبنت أوالد )ثالثة أربعة :األبناء عدد

 رف المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.أستاذ اللغة والنحو والص العمل:

 :المؤهالت

 )جيد وتقدير هـ،1412 بتاريخ فيصل الملك جامعة التربية كلية من العربية اللغة في البكالوريوس شهادة على حاصل-1

 .(5من  4.411): بمعدل ،الثانية( الشرف مرتبة مع جًدا

 بتاريخ فيصل الملك جامعة التربية كلية من ( لغويات ) تخصص العربية اللغة يف الماجستير درجة على حاصل -2

 .(  5  من 4.59)  بمعدل ( ممتاز)  وتقدير هـ،1412

 .نحوية دراسة الكريم القرآن في الباءات: األطروحة عنوان

 11/  17 بتاريخ سعود الملك عةجام اآلداب كلية من وآدابها العربية اللغة في الفلسفة في الدكتوراه شهادة على حاصل -3

 .(  5  من 4.25)   ومعدل هـ1431/ 

 .واللغة النحو في ومنهجه البيتوشي: األطروحة عنوان

 .هـ1419 هـو1418 لعامي التعليم في وتفوق تميز شهادتي على حاصل -4

 

 :الوظيفي السجل

 .هـ1423 – هـ1413 تاريخ في الفترة األحساءفي  بالمبرز سعود الملك بثانوية معلًما ُعيَِّنت -1

 .هـ1426 – هـ1424 الفترة في  بالمبرز التربوي اإلشراف بمركز العربية اللغة لقسم تربوًيا مشرًفا ُعيَِّنت -2

غتُ  -3  وتحضير العلياي دراسات إلكمال هـ1429 – هـ1426 من سنوات ثالث لمدة المدنية الخدمة وزارة من بقرار فُرِّ

 .سعود الملك عةجام من الدكتوراه شهادة

 .المدنية الخدمة وزارة من بقرار ( هـ1430 سنة)  إضافية تفرغ سنة لي ُمددت -4

ْستُ  -5  . هـ1428 عام سعود الملك بجامعة العربية اللغة بقسم التحضيريةالسنة  لطالب النحو مقررات بعض َدرَّ



 اإلشراف مركز ثم هـ1431 عام بالهفوف التربوي فاإلشرا بمركز العربية اللغة بقسم تربوًيا مشرًفا عدتُ  التفرغ بعد -6

 . هـ1432 عام بالمبرز التربوي

 هـ.1436قسم اللغة العربية بإدارة التعليم باألحساء عام ل ارئيسً  عينت -7

 

 :العضويات

 .هـ1411 عامنشأتها  منذ األدبية مبارك آل علي بن أحمداألديب  الشيخ ألحدية مؤسس عضو -1

 .هـ1413 عام منذ الشرقية بالمنطقة دبياأل النادي عضو -2

 . هـ1417 عام منذ اإلسالمي األدب رابطة عضو -3

 . هـ1423 عام منذ المخطوطات قسم عبدالعزيز الملك دارة مع متعاون عضو -4

 . هـ1427 عام منذ األدبي األحساء نادي عضو -5

 .هـ1431عام  والثاني هـ1430عام  األول ميالعل جواثى لملتقى األدبي األحساء بنادي العلمية الجمعية عضو -6

 .هـ1436 هـ1427 عام منذ بالشارقة العربية اللغة حماية جمعية عضو -7

 .هـ1436 - هـ1429 عام منذ الثقافية الفتح مجلة تحرير رئيس نائب -8

 .هـ1436 - هـ1429 عام منذ الرياضي الفتح بنادي الثقافية اللجنة رئيس -9

 . الوطني الحوار نتدىم في مشارك عضو -10

 . والثقافة للتراث الماجد جمعة مركز مع متعاون عضو -11

 .سعود الملك بجامعة بدالعزيزع بن سلمان األمير مكتبة مع متعاون عضو -12

 .هـ1432 لعام بالرياض الدولي الكتاب بمعرض الثقافية اللجنة مع تعاونم عضو -13

 هـ.1436 - هـ1432 في الفترة من باألحساء الرياضي الفتح نادي إدارة مجلس عضو -14

 .هـ1436 -هـ 1432اللجنة الثقافية بنادي الفتح الرياضي باألحساء عام  رئيس -15

 حتى يومنا هذا. هـ1432 عام األحساء بمحافظة األدبي األحساء نادي رئيس نائب -16

 هـ.1437 - هـ1432 نفي الفترة م الثانية دورته في األحساء لمحافظة البلدي المجلس عضو -17

 يومنا هذا. حتى - هـ1433 عام األحساء لمحافظة والميادين األحياء تسمية لجنة عضو -18

 هـ إلى يومنا هذا.1433مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية منذ عام  عضو -19

 لى يومنا هذا.هـ إ1433هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية منذ عام  عضو -20

 هـ.1437بن بدر السويدان لفرعي الخطابة والشعر في دورتها الرابعة عام  عبدهللالجنة تحكيم جائزة الشاب  عضو -21



 هـ.1437لجنة اختيار كلمة الخريجين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام  عضو -22

 هـ.1432مؤتمر األدباء السعوديين الثالث بالرياض عام  حضور -23

 هـ.1436مؤتمر األدباء السعوديين الرابع بالمدينة المنورة عام  حضور -24

 

 :والثقافي العلمي النشاط

 .أحسائي وقاص وكاتب، ،شاعر -1

 :ومنها والثقافية األدبية المنتديات من كثير في الشعرية واألمسيات والمحاضرات الندوات من عدد إلقاء في شارك -2

 النعيم وأثنينية األدبي، األحساء ونادي الشرقية، بالمنطقة األدبي والنادي مبارك، آل علي بن دأحماألديب  الشيخ أحدية

 ومهرجان الثقافية، بوخمسين وسبتية والتاريخية، األدبية الجاسر حمد الشيخ وخميسية الثقافية، الموسى وسبتية الثقافية،

 .وغيرها بدبي والعلوم الثقافة وندوة بدبي، لثقافةوا للتراث الماجد جمعة ومركز والثقافة، للتراث الجنادرية

 والجزيرة، الرياض، وصحيفة اليوم، صحيفة) : الصحف منو السعودية؛ والمجالت الصحف من عدد في كتب -3

 والمنهل، والقافلة، الوطني، والحرس والفيصل، العربية، المجلة) : المجالت ومن ، ( والمدينة عكاظ،و الندوة،و

 (.والمعرفة

) : المجالت ومن( القطرية الرأي اإلماراتية، الخليج) : الصحف من الخليجية، والمجالت الصحف من عدد في كتب -4

 .(الكويتية والكويت اإلماراتية، المنال

 األولى، السعودية القناة: مثلالعربي  الخليجدول و المملكة وإذاعات قنوات في واللقاءات الندوات من عدد في شارك -5

 وإذاعة البحرين، وإذاعة الشارقة، وإذاعة السعودية، الكريم القرآن وإذاعة قطر، وقناة الشارقة، وقناة الثقافية، والقناة

 .قطر

 أحمد بن محمد الدكتور السابق المعارف وزير مع تربوي لقاء أول في األحساء بمحافظة والتعليم التربية إدارة مثل -6

 .هـ1418 عام الرشيد

م -7  المعارف)  والتعليم التربية وزارة ، ( والعربية الشرعية العلوم قسم)  الثانوي الثالث للصف النقد لبالغةا كتابل محكِّ

 . هـ1420 عام ( سابًقا

 .هـ1427عام  عبدالعزيز الملك دارة أقامته الذي األول المخطوطات معرض في شارك -8

 . م2006/  هـ1427 عام دبي والتراث للثقافة الماجد جمعة مركزب أين؟ إلى العربية اللغة ندوة في شارك -9

/  10/  25 االثنين األدبي، األحساء ناديب الثاني، جواثى الثقافي ملتقىب األحساء، في العلمية الحياة ندوة رئيس -10

 . هـ1431

 هـ.1432عام  رئيس اللجنة العلمية بملتقى جواثى الثقافي الثالث بنادي األحساء األدبي -11

 هـ.1435لجنة العلمية بمهرجان جواثى الثقافي الرابع بنادي األحساء األدبي عام رئيس ال -12

 شارك في عدد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية العلمية والثقافية. -13

 . المستويات كافة على للمعلمين التدريبية الدورات من عدد أقام -14



 

 :المطبوعة العلمية األعمال

 . هـ1423 سنةع بمطابع الكفاح طب – وأدبه حياته – الحديث األحسائي األدب رائد مبارك آل علي بن أحمد الشيخ -1

(  هـ909 ت)  الحنبلي المقدسي عبدالهادي بن حسن بن يوسف الشيخ تأليف حزام، بن عروة أخبار في المرام كل -2

 هـ.1427طبع بمطابع الكفاح عام  – وتحقيق دراسة

بية المهجرة، المؤلفون: مجموعة مؤلفين، ضمن إصدارات مركز الملك عبدهللا بن تحرير كتاب المخطوطات العر – 3

 هـ.1437، 1عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، ط

نشأتها  –أول منتدى أدبي في األحساء  –منتدى الشيخ األديب أحمد بن علي آل مبارك رحمه هللا  –األحدية المباركية  -3

 هـ.1438 -دبيدورها األ –أنشطتها  –روادها  –ها رائد –تاريخها  –

 : الطبع قيد العلمية األعمال

 وتحقيق دراسة(  هـ1420 ت)  الجعفري محمد بن عبدالرحمن الشيخ تأليف هجر، شعراء شعر من الدرر منتقى -1

 . )مشاركة(

 .وتحقيق ةدراس(  هـ1220 ت)  غنام بن مبارك بن عبدالعزيز للشيخ الندى، قطر شواهد شرح -2

 .تحقيق(  هـ1281 ت)  للسعيد العربية، علم مقاصد إلى الربانية الهداية -3

 .وتحقيق دراسة(  هـ1211 ت)  البيتوشي محمد بن عبدهللا للشيخ وشروحها، واللغوية النحوية البيتوشي منظومات -4

 .عنه هللا رضي ثابت بن حسان الجليل الصحابي الشاعر ديوان في المشتقات -5

 .وتحقيق دراسة(  هـ1419 ت)  الحاوي إبراهيم للدكتور الكريم، القرآن في القصصية الشخصية -6

 .وتحقيق دراسة(  هـ1211 ت)  البيتوشي محمد بن عبدهللا للشيخ العراقية، الرسالة -7

 .تركيا مكتبات في األحسائية المخطوطات -8

 

 :والدراسات األبحاث

 .صوتية لغوية دراسة الباء -1

 .المعاصرة اللسانيات في لعالمةا -2

 ( . المعاني وحروف المباني، حروف)  الحروف دراسة في العربية علماء جهود -3

 .النحوي الدرس في األحساء علماء جهود -4

 .العربية األصوات في النحوي جني ابن جهود -5

 .أرامكو شركة بسبب األحسائية اللهجة في المعربة األلفاظ -6



 .الوصفية البحتري قصيدة في جماليةال األسلوبية -7

 .الهجري عشر الثاني القرن في األحساء في العلمية الحياة -8

 .النثر قصيدة من أبوسعد يوسف الشاعر موقف عن نقدية دراسة -9

 .اللفظية الثروة تنمية مظاهر -10

 .عالجه وطرق أسبابه اللغوي الضعف -11

 .العام يمالتعل طلبة لدى اإلمالئي الضعف أسباب  -12

 .االبتدائية المرحلة لمعلمي والتربوي النفسي اإلعداد أهمية -13

 .اإلنشاء مادة في الذات تحقيق طريقة استخدام عدم -14

 

 :التدريبية والبرامج الدورات

 :ومنها كثيرة

 .هـ1418 عام الثالثة المتعاون المعلم دورة -1

 .هـ1422 عام الزوجية للحياة التأهيل دورة -2

 .م2003 عام(  ساعة 60)  لمدة اإلنجليزية اللغة رةدو -3

 .هـ1424 عام Spss10 برنامج -4

 .هـ1424 عام التدريبية الحقائب إعداد -5

 .هـ1425 عام التفكير مهارات تنمية برنامج 6

 .هـ1425 عام التفكير لتنمية الكورت برنامج -7

 .هـ1425 عام التربوي اإلشراف في اإلدارية التنظيمات نامجرب -8

 .هـ1425 عام التحصيلية االختبارات بناء مهارات نامجرب -9

 .هـ1426 عام التدريبية المشاغل قيادة برنامج -10

 .هـ1426 اإلداريةعام القيادة برنامج -11

 .هـ1426 عام النجاح صناعة دورة -12

 .هـ1426 الزوجيةعام الحياة في الذهبية الفرص برنامج -13

 .م2007 عام بدبي والتراث للثقافة الماجد جمعة مركز من تعددةالم الذكاءات دورة -14

 .هـ1429 عام العادات تغيير دورة -15



 .هـ1429 عام ذاتك من اقترب دورة -16

 .هـ1431 عام والتشاركي البديل التقويم برنامج -17

 .هـ1431 عام التعاوني التعلم إلى مدخل برنامج -18

 الوطني للحوار عبدالعزيز الملك مركز(  السعودية العربية المملكة في للتعليم قبليةالمست الرؤية)  حول نقاش حلقة -19

 .هـ1431 عام

 .م2011 عام التفاعلية الفصول برنامج -20

 .م2011 عام اإللكترونية السبورة برنامج -21

 .هـ1432 عام الجسد لغة برنامج -22

 ..يروالتقد الشكر وخطابات الجوائز من العديد إلى باإلضافة


