د  /سلطان بن عبد اهلل المحيميد

نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

dr.s.almuhaimeed@gmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية ،جامعة كنت ستيت ،أوهايو،
الواليات المتحدة األمريكية
درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس ،جامعة كنت ستيت ،أوهايو ،الواليات
المتحدة األمريكية
درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة ،جامعة القصيم ،المملكة العربية
السعودية.
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

الجودة واالعتماد التدريب  -التقييم الصفي – اتجاهات حديثة في التدريس

السيرة الذاتية
د .سلطان بن عبد اﷲ المحيميد
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية المشارك
عميد عمادة التطوير والجودة
جامعة القصيم

المملكة العربية السعودية

E-mail:dr.s.almuhaimeed@gmail.com
Mob. :+ 966552081115

د .سلطان بن عبد اﷲ المحيميد
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية المشارك
عميد عمادة التطوير والجودة
جامعة القصيم

المملكة العربية السعودية

E-mail:dr.s.almuhaimeed@gmail.com
Mob. :+ 966552081115

د .المحيميد يعمل حاليا أســــتاذﴽ مشــــاركﴼ للمناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية جامعة
القصــيم ،وعميدًا لعمادة التطوير والجودة جامعة القصــيم –كما عمل ســابقا وكيﻼ لكلية
التربية للتخطيط والتطوير والجودة  ،ك ما ع مل مع يد في قســــم الترب ية وعلم النفس،
كلية اللغة العربية والدراســــات اﻻجتماعية ،جامعة القصــــيم  ،معلم لغة إنجليز ية،
متوسطة ،وزارة التعليم.
د .المحيم يد حاصـــــل على در جة دكتوراه الفلســــ فة في الم ناهج وطرق تدريس الل غة
اﻹنجليزية ،جامعة كنت ســـتيت ،أوهايو ،الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،درجة الماجســـتير في
المناهج وطرق التدريس ،جامعة كنت ســــتيت ،أوهايو ،الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،درجة
البكالوريوس في اللغة اﻹنجليزية والترجمة ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية.
د .المحيميد له ســـجل طويل بالخبرات العلمية واﻷكاديمية واﻻســـتشـــارية والتدريبية في
مجال الجودة واﻻعت ماد -التدريب  -التقييم الصــــفي – اﻻتجاهات ال حديثة في التدريس،
وكذلك اﻻعتماد اﻷكاديمي .وله خبرات اســــتشــــارية لضــــمان الجودة واﻻعتماد اﻷكاديمي،
مراجع مســـتقل لﻼعتماد المؤســـســـي والبرامجي ،مســـتشـــار الجودة واﻻعتماد لعدد من
الجامعات والكليات السعودية.
د .المحيم يد له ال عد يد من اﻹن جازات أث ناء تول يه منصـــــب عم يد ع مادة ضــــ مان الجودة
واﻻعتماد منها على ســــبيل المثال حصــــول جامعة القصــــيم على اﻻعتماد المؤســــســــي
الكامل الى عام ٢٠٢٠م ،حصول كليتي الحاسب اﻻَلي وكلية الهندسة )برنامج هندسة الحاسب -
برنامج الهندســـة الكهربائية  -برنامج الهندســـة الميكانيكية  -برنامج الهندســـة المدنية( على اﻻعتماد الدولي
) ،(ABETحصــــول كلية اﻻقتصــــاد واﻹدارة على اﻻعتماد الدولي ) ،(AASCBحصــــول كليات
الطب وطب اﻻســــنان ،وكلية الصــــحة العلمية ،وكلية الزراعة والطب البيطري)برنامج الطب
البيطري -برنــامج إنتــاج الحيوان وتربيتــه -برنــامج علوم اﻷغــذيــة وتغــذيــة اﻹنســـــــان -برنــامج إنتــاج النبــات ووقــايتــه( ،
وح صول كليات  :ال صحة العامة والمعلوماتية ال صحية )برنامج الصــحة العامة( ،كلية العلوم
الطبية التطبيقية )برنامج البصريات(،على اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
 .د .المحيميد له حضـــور كبير في المشـــاركات بالمؤتمرات والندوات العالمية واﻹقليمية و
عضــو فعال في العديد من اللجان والجمعيات العلمية والمهنية المتخصــصــة منها  :رئيس

اللجنة الدائمة للجودة في جامعة القص ـــيم  ،ض ـــابط اﻻتص ـــال لمبادرات التحول الوطني لمبادرات جامعة القص ـــيم،
عضــــو اللجنة العليا لبرامج التحول الوطني في جامعة القص ــــيم  ،عض ــــو لجنة التعامﻼت اﻹليكترونية )يس ــــر( في
جامعة القصيم  ،عضو لجنة الخطط والمناهج في جامعة القصيم.

د .سلطان بن عبد اﷲ المحيميد
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية المشارك
عميد عمادة التطوير والجودة
جامعة القصيم

المملكة العربية السعودية

E-mail:dr.s.almuhaimeed@gmail.com
Mob. :+ 966552081115

 أوﻻً :البيانات الشخصية
اﻻسم

الرتبة العلمية
التخصص
مجال اﻻهتمام
الجنسية
هاتف متنقل
بريد الكتروني

د .سلطان بن عبداﷲ المحيميد

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية الم شارك
المناهج وطرق تدريس اللغة اﻹنجليزية
الجودة واﻻعتماد -التدريب  -التقييم الص ــــفي – اتجاهات
حديثة في التدريس
سعودي
+966552081115
dr.s.almuhaimeed@gmail.com

 ثانيﴼ :المؤهﻼت والدرجات العلمية
المؤهل العلمي

درج ــة ال ــدكتوراه في المن ــاهج وطرق تــدريس اللغ ــة
اﻹنجليز ية ،جام عة ك نت ســــت يت ،أو هايو ،الوﻻ يات
المتحدة اﻷمريكية
درجــة المــاجســــتير في المنــاهج وطرق التــدريس،
ج ــامع ــة كن ــت ســــتيــت ،أوه ــايو ،الوﻻي ــات المتح ــدة
اﻷمريكية.
در جة الب كالوريوس في الل غة اﻹنجليز ية والترج مة،
جامعة القصيم ،المملكة العربية السع ودية.
دبلوم في اللغة اﻹنجليزية ،ال مدرســــة الســــعود ية
للغات ،بريدة ،المملكة العربية السعودية.

سنة الحصول عليه

٢٠١٣م

٢٠١٠م

٢٠٠٥م
٢٠٠٠م

 ثالثﴼ :الخبرات العملية
م

السنة

الخبرات

١
٢
٣
٤

٢٠١٧م
٢٠١٧-٢٠١٥م
٢٠١٥-٢٠١٤م

عميد عمادة التطوير والجودة
عميد عمادة ضمان الجودة واﻻعتماد ،جامعة القصيم
وكيل كلية التربية للتخطيط والتطوير والجودة
عضــــو هيئة التدريس بقســــم المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية بجامعة
القصيم.
التــدريس في عــدد من الــديبلومــات التربويــة واللغــة
اﻹنجليزية بالتعاون مع عمادة
خدمة المجتمع بجامعة القصيم.
معي ــد في قســــم التربي ــة وعلم النفس ،كلي ــة اللغ ــة
العربية والدراسات اﻻجتماعية ،جامعة القصيم
معلم لغــة إنجليزيــة ،متوســــطــة ابن خلــدون ،وزارة
التعليم
مدرب لغة إنجليزية ،معهد العالمية ،القصيم ،المملكة
العربية السعودية
مراجع مستقل لﻼعتماد المؤسسي والبرامجي
مســــتش ــــــار الجودة واﻻعتمــاد لعــدد من الجــامعــات
والكليات السعودية

٢٠١٤م الى اﻵن
٥

٦
٧
٨
٩
١٠

٢٠١٥-٢٠١٤م
٢٠١٧-٢٠١٦م
٢٠٠٧م
٢٠٠٦م
٢٠٠٥م
٢٠١٥م الى اﻵن
٢٠١٥م الى اﻵن

 رابعﴼ :اﻹنجازات العملية في مجال الجودة واﻻعتماد
م

السنة

١

٢٠١٦م

٢

٢٠١٦م

٣

٢٠١٦م

٤

٢٠١٦م

٥

٢٠١٧م

اﻹنجازات أثناء توليه منصب عميد عمادة ضمان الجودة واﻻعتماد

ح صول جامعة الق صيم على اﻻعتماد المؤ س سي الكامل
الى عام ٢٠٢٠م
حصول كلية الهندسة )برنامج الهندسة الكهربائية( على
اﻻعتماد الدولي )(ABET
حص ـــول كلية الهندس ـــة )برنامج الهندســـة الميكانيكية(
على اﻻعتماد الدولي )(ABET
حص ـــول كلية الهندس ـــة )برنامج الهندس ـــة المدنية( على
اﻻعتماد الدولي )(ABET
حصــــول كلي ــة اﻻقتصـــــاد واﻹدارة على اﻻعتم ــاد ال ــدولي
)(AASCB

م

السنة

٦

٢٠١٧م

٧

٢٠١٧م

٨

٢٠١٧م

٩

٢٠١٧م

١٠

٢٠١٧م

١١

٢٠١٧م

١٢

٢٠١٧م

١٣

٢٠١٧م

١٤

٢٠١٧م

١٥

٢٠١٧م

١٦

قيد اﻻعتماد
حاليًا

١٧

قيد اﻻعتماد
حاليﴼ

١٨

معتمد

١٩

قيد اﻻعتماد
حاليﴼ

٢٠

قيد اﻻعتماد
حاليﴼ

اﻹنجازات أثناء توليه منصب عميد عمادة ضمان الجودة واﻻعتماد

حصول كلية الحاسب اﻻ َلي )برنامج هندسة الحاسب( على
اﻻعتماد الدولي )(ABET
حصــــول كلية الحاســــب اﻻ َلي )برنامج تقنية المعلومات(
على اﻻعتماد الدولي )(ABET
ح صول كلية الحاسب اﻻ َلي )علوم الحاسب( على اﻻعتماد
الدولي )(ABET
حصــــول كليــة الزراعــة والطــب البيطري )برنــامج الطــب
البيطري ( على اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
حص ــــول كلية الزراعة والطب البيطري )برنامج إنتاج النبات
ووقايته( على اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
حصــــول كليــة الزراعــة والطــب البيطري )برنــامج علوم
اﻷغذية وتغذية اﻹنسان( على اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
ح صول كلية الزراعة والطب البيطري )برنامج إنتاج الحيوان
وتربيته( على اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
ح صول كلية الطب )برنامج الطب والجراحة( على اﻻعتماد
الوطني )(NCAAA
حصــــول كلية طب اﻷســــنان )برنامج طب اﻻســــنان( على
اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
حصول كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية )برنامج
الصحة العامة( على اﻻعتماد الوطني )(NCAAA
كلية العلوم الصحية بالرس ) برنامج التغذية اﻹكلينيكية (
قيد اﻻعتماد الوطني من هيئة تقويم التعليم )(NCAAA
برنامج تص ــميم اﻻزياء كلية التص ــاميم واﻻقتص ــاد المنزلي
قيد اﻻعتماد من هيئة تقويم التعليم )(NCAAA
اعتماد برنامج البصــــريات كلية العلوم الطبية التطبيقية
من هيئة تقويم التعليم )(NCAAA
برنامج ال شريعة كلية ال شريعة والدرا سات اﻹ سﻼمية قيد
اﻻعتماد من هيئة تقويم التعليم )(NCAAA
برنامج دكتور صــــيدلي كلية الصــــيدلة قيد اﻻعتماد من
هيئة تقويم التعليم )(NCAAA

 خامسﴼ :عضوية اللجان والجمعيات والروابط العلمية
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

السنة

اسم اللجنة /الجمعية /الرابطة

٢٠١٦م

رئيس اللجنة الدائمة للجودة في جامعة القصيم
ض ــــابط اﻻتص ــــال لمبادرات التحول الوطني لمبادرات جامعة
القصيم
عضــــو اللجن ــة العلي ــا لبرامج التحول الوطني في ج ــامع ــة
القصيم
عضــــو لجن ــة التع ــامﻼت اﻹليكتروني ــة )يســــر( في ج ــامع ــة
القصيم
عضو لجنة الخطط والمناهج في جامعة القصيم
عضو مجلس جامعة القصيم
رئيس لجنة المعيدين والمحاضـــرين بقســـم المناهج وطرق
التدريس بكلية التربية ،جامعة القصيم.
عضو مركز المعلومات ودعم القرار
رئيس لج نة مراج عة الترج مة ل لدراس ـــــات العل يا بقســــم
المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ،جامعة القصيم.
رئيس لجنة أتمتتة التقديم على قسم التربية البدنية
ع ضو لجنة الدرا سات العليا بق سم المناهج وطرق التدريس
بكلية التربية ،جامعة القصيم.
عضـــو لجنة التربية الميدانية بقســـم التربية وعلم النفس،
كلية اللغة العربية والدراسات اﻻجتماعية ،جامعة القصيم
أمين لجنة يوم المهنة التاسع لجامعة القصيم
أمين وعض ــو لجنة إعداد وص ــياغة تقرير اﻻعتماد المؤس ــس ــي
لجامعة القصيم
أمين وعضو بيت خبراء الجودة جامعة القصيم
مدير للعديد من المشروعات اﻻستراتيجية بجامعة القصيم

٢٠١٧
٢٠١٧
٢٠١٧
٢٠١٦م
٢٠١٥م
٢٠١٥م
٢٠١٥م
٢٠١٤م
٢٠١٤م
٢٠١٤م
٢٠٠٧م
٢٠١٦م
-٢٠١٥
٢٠١٦م
٢٠١٥م
٢٠١٥م

 سادسﴼ :النتاج العلمي
اسم الباحث
)الباحثين(

د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد
د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد
د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد

عنوان البحث

Task Based English Language
Teaching in Saudi Intermediate
Schools.
واقع اســــتخدام الممارســــات التدريســــية
البنــائيــة لمعلمي اللغــة اﻹنجليزيــة في
المرحلة المتوســطة )دراســة تقويمية على
منطقة القصيم(.
واقع اســتخدام أعضــاء هيئة تدريس اللغة
اﻻنجليزية بجامعة القصــيم ﻻســتراتيجيات
التقويم الواقعي وأدواته
معوقــات تطبيق اســــتراتيجيــات التقويم
البــديــل وأدواتــه لتقويم أداء الطلبــة في
برنامج الل غة اﻻنجليز ية والترجمة بجامعة
القصــــيم من وجهــة نظر أعضــــــاء هيئــة
التدريس
ت ق ي يم نصـــــوص ا ل قراءة ل م قرر ا ل لغــة
اﻻنجليزيـة في الصــــف اﻻول ثـانوي ,مجلـة
القراءة

Task-Based Language Teaching
Enhances Reading
Comprehension.
Perspectives Where the Zone
Proximal Development Informs
Task-Based Language Teaching

المش ــاركة في ترجمة المعيار الثالث
وم ـــمـــارســــــات ـــه م ـــن م ـــعـــاي ـــيـــر
مؤســســة) (NCATEالدولية لﻼعتماد
اﻷكــاديــمــي والــخــاص بــالــخــبــرات
الميدانية والممارسات العيادية.

منشور /غير
منشور

دراسة منشورة

دراسة منشورة

دراسة منشورة

تاريخ وجهة
النشر

٢٠١٥
Beyond
Word
USA
٢٠١٦
مجلة البحوث
النفسية والتربوية
جامعة المنوفية
٢٠١٧
مجلة التربية
جامعة اﻷزهر
٢٠١٧

دراسة منشورة

مجلة التربية
جامعة بنها

دراسة منشورة

 ٢٠١٨مجلة
الجمعية
المصرية للقراءة
والمعرفة

غير منشور

٢٠١٧

منشور في مؤتمر
هاواي

٢٠١٥
الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية

غير منشور

٢٠١٤
كلية التربية
جامعة القصيم

 سابعﴼ :التدريب والنمو المهني
مجال التدريب

مؤشرات اﻷداء
التخطيط
اﻻستراتيجي
التطوير اﻷكاديمي
الجودة واﻻعتماد
اﻻعتماد اﻷكاديمي
سياسة ضبط
الجودة
سياسة ضبط
الجودة

)(4 Mat
ورشة عمل
ورشة عمل

)(4 Mat
دمج التقنية في
التعليم
أساليب التقييم
الصفي
فن اﻹلقاء
تقديم دورات
دراسية
الجودة والتطوير
التربوي
معايير الجودة

عنوان الدورة
حضـــــور دورة مؤشـــــرات اﻻداء وا ل مقــارنــة
المرجعية
حضـــــور دورة الــتــخــطــيــط اﻻســـــتــراتــيــجــي
والتنفيذي لتحسين الجودة

تاريخها

مكان انعقادها

٢٠١٧م

الرياض مكتب تحقيق
الرؤية

 ٢٠١٧م

هيئة تقويم التعليم

٢٠١٦

ATDأمريكا

٢٠١٥

الخبر هيئة الهيئة
الوطنية

حضـــور البرنامج التدريبي البريطاني لﻼعتماد
اﻷكاديمي
حضــور ورشــة عمل )توحيد ســياســة ضــبط
الجودة البرامجية بجامعة القصيم(

 ٢٠١٥م

بريطانيا

 ٢٠١٥م

جامعة القصيم

إقامة ورشـــة عمل )توحيد ســـياســـة ضـــبط
الجودة البرامجية بجامعة القصيم(

 ٢٠١٥م

كلية التربية /جامعة
القصيم

حضـــور دورة تدريبية بعنوان دوائر التعلم (4
)Mat

 ٢٠١٤م

جامعة القصيم

حضور دورة Learning Transfer
حضور دورة الدراسة الذاتية

المشـــــار كة في ورشـــــة ت حد يد ن قاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات.
المشـــــار كة في ورشـــــة ت حد يد ن قاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات.

تقديم دورة تدريبية بعنوان دوائر التعلم (4
)Mat
حضور دورة تدريب دمج التقنية في التعليم

 ٢٠١٤م

 ٢٠١٥م

 ٢٠١٥م

عمادة البحث
العلمي /جامعة
القصيم
معهد الدراسات
والخدمات
اﻻستشارية /جامعة
القصيم.
كلية التربية /جامعة
القصيم

 ٢٠١٥م

كلية التربية /جامعة
القصيم

 ٢٠١٥م

كلية التربية /جامعة
القصيم

حضور دورة تدريب فن اﻹلقاء

 ٢٠١٥م

جمعية أسرة/بريدة

دورات دراسية في اللغة اﻹنجليزية لمتدربي
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 ٢٠٠٦م

معهد
العالمية/بريدة

اﻹشــراف على عدد من الدورات وورش العمل
في مجال الجودة والتطوير التربوي

٢٠١٤م  ٢٠١٥م

كلية التربية /جامعة
القصيم

حضــــور دورة تدريبية بعنوان معايير الجودة
في العملية التدريسية

 ٢٠١٥م

جامعة القاهرة/مصر

حضور دورة تدريب أساليب التقييم الصفي

مجال التدريب

عنوان الدورة

تاريخها

مكان انعقادها

اﻻتجاهات الحديثة
في التدريس

حضــــور دورة تــدريبيــة بعنوان اﻻتجــاهــات
الحديثة في التدريس

 ٢٠١٥م

جامعة القاهرة/مصر

تطوير المناهج
الدراسية

حضــــور دورة تدريبية بعنوان تطوير المناهج
الــدراســــيــة في التعليم العــام في ضــــوء
اﻻختبارات الدولية
حضــــور دورة تــدريبيــة بعنوان اســــتخــدام
التكنولوجيا في التدريس

 ٢٠١٥م

جامعة القاهرة/مصر

استخدام
التكنولوجيا في
التدريس

Iso9001
Promoting
Innovation

Iso9001:2015 Awareness Training
Course
Promoting Innovation In Higher
Education

 ٢٠١٥م

جامعة القاهرة/مصر

 ٢٠١٥م

هيئة المواصفات
والمقاييس/الرياض

 ٢٠١٦م

جامعة
طيبة/المدينة
المنورة

 ثامنﴼ :المؤتمرات والندوات العلمية
المؤتمر /
الندوة

المشاركة
حضور
حضور
المشاركة

عنوان المؤتمر /الندوة

مؤتمر بــارقمو الســــنوي الثــاني والثﻼثون
لنظرية المنهج والممارسات الصفية
مؤتمر ينقســــتــاون لمشــــــاركــة اﻷبحــاث
التربوية )أي أر أي(.
مــؤتــمــر قــيــاس اﻷداء وتــطــبــيــق نــظــام
المؤشرات الرئيسة ودوره في تعزيز الجودة
الشاملة في جامعات الوطن العربي
في مؤتمر هاواي الدولي للتربية

التاريخ

مكان ا نعقاد

٢٠١١م

الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية

٢٠١٠م

الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية

٢٠١٥

جامعة طيبة/المدينة المنورة

٢٠١٥م

الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية

