د .عبد اهلل بن صالح العبيد
البيانات الشخصية :
 مكان الميالد  :ولد في البدائع بمنطقة القصيم بالسعودية
 تاريخ الميالد :عام  1631هـ ـ  1491م .

المؤهالت العلمية:
 حصل على درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة أوكالهوما الحكومية بالواليات
المتحدة األمريكية.

 حصل على درجة الماجستير في المناهج والتقييم التربوي من جامعة أوكالهوما الحكومية
بالواليات المتحدة األمريكية .

 حصل على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .
 حصل على دورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين حصل على دورة اإلدارة العليا من
معهد اإلدارة العامة بالرياض.

الخبرات العملية:





مندوب للرئاسة العامة لتعليم البنات بالزلفي .

محرر بو ازرة الدفاع وبالقوات الجوية الملكية السعودية .

مدرس بكلية الملك فيصل الجوية ومدي ار لمكتب قائد الكلية وقائدا لجناح التعليم فيها
وكيل مساعد للشؤون اإلدارية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.



نائب للرئيس العام لشؤون الحرمين لشؤون المسجد النبوي الشريف .



نائب لرئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ثم رئيسا للجامعة .



أمين عام لرابطة العالم اإلسالمي وشغل أثناء ذلك وظائف .



األمين العام للمجلس األعلى العالمي للمساجد .



عضو مجلس الشورى في دورته الثالثة عام  1911هـ



رئيس هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية .



نائب رئيس المجمع الفقهي اإلسالمي



رئيس مجلس إدارة هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية.



رئيس الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من 1911/1/11ـ 1911/11/11هـ الموافق



وزير التربية والتعليم من 1911/11/11هـ ،الموافق 1221/1/1م.

1221/1/1م

عضوية الهيئات والمجالس :


العضوية في عدد من المجالس العلمية والتربوية والدعوية منها .



عضو مجلس التعليم العالي للجامعات بالسعودية.



عضو المجلس األعلى لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمجلس األعلى لجامعة أم



عضو مجلس األمناء للجامعة اإلسالمية في إسالم أباد بالباكستان ومجلس األمناء للجامعة

القرى بمكة المكرمة والمجلس األعلى لجامعة الملك سعود بالرياض .

اإلسالمية في كوااللمبور بماليزيا ومجلس األمناء للجامعة اإلسالمية في أوغندا .


عضو مجلس الدعوة واإلرشاد وعضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.



عضو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات وعضو مجلس األمناء لمؤسسة الملك فيصل



نائب رئيس المجلس األعلى العالمي للدعوة واإلغاثة في القاهرة وعضو اللجنة اإلسالمية

الخيرية وعضو لجنة جائزة الملك فيصل لخدمة اإلسالم .

العالمية لحقوق اإلنسان وعضو اللجنة اإلسالمية العالمية للحوار بالمجلس.


نائب رئيس المجلس العالمي للدين والسالم .



عضو الهيئة العليا لإلشراف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.




عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي .

عضو مجلس األمناء لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية وعضو مجلس األمناء لمؤسسة مكة

المكرمة الخيرية .


عضو المجلس االستشاري للهيئة العليا للسياحة .



عضو رئاسة الحوار الوطني في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

المؤتمرات والندوات والمحاضرات:


شارك في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية واإلقليمية والدولية الخاصة بالدعوة والتعليم
وبالحوار بين الحضارات وبشؤون األقليات اإلسالمية وبحقوق اإلنسان.

البحوث والدراسات:


اإلشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها وتقييم األبحاث للترقيات العلمية
.
القيام بعدد من الدراسات واألبحاث وأوراق عمل منها .



دراسة مقارنة بين المناهج التعليمية .





تنمية الطاقة البشرية الفنية في المملكة العربية السعودية .



مذكرات في فن القيادة وبناء الشخصية .



جهود المملكة في خدمة اإلسالم والمسلمين في شرق آسيا .



إنجازات السعودية في خدمة الهيئات والمنظمات اإلسالمية .



كرامة اإلنسان في اإلسالم .



المملكة واإلسالم وحوار الحضارات .



الحضارات والثقافات وئام أم صدام .




جهود المملكة العربية السعودية في دعم قضية فلسطين .

حقوق غير المسلمين في اإلسالم ضوابط التعايش بين المسلمين والمسيحيين

اإلرهاب ومواجهته .

