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د .المحيميد يعمل حاليا أستتتاذا مشتتار ا للمناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية جامعة القصتتيم ما عمل ستتابقا عميدًا لعمادة
التطوير والجودة جامعة القصتتتتتتتيم وو يال لكلية التربية للتخطيط والتطوير والجودة ،ما عمل معي ًدا في قستتتتتتتم التربية وعلم
النفس لية اللغة العربية والدراسات االجتماعية جامعة القصيم معلم لغة إنجليزية متوسطة وزارة التعليم.
د .المحيميد حاصتتتتتل علة درجة د تورال الفلستتتتتفة في المن اهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية جامعة نت ستتتتتتيت أوهايو
الواليات المتحدة األمريكية درجة الماجستتتتتتتتير في المناهج وطرق التدريس جامعة نت ستتتتتتتتيت أوهايو الواليات المتحدة
األمريكية درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة جامعة القصيم المملكة العربية السعودية.
د .المحيميد له ستتتتتجل ثري بالخبرات العلمية واأل اديمية واالستتتتتتشتتتتتارية والتدريبية في مجا الجودة واالعتماد -التدريب -
التقييم الصفي – االتجاهات الحديثة في التدريس و ذلك االعتماد األ اديمي .وله خبرات استشارية لضمان الجودة واالعتماد
األ اديمي مراجع مستقل لالعتماد المؤسسي والبرامجي مستشار الجودة واالعتماد لعدد من الجامعات والكليات السعودية.
د .المحيميد له العديد من اإلنجازات أثناء توليه منصب عميد عمادة ضمان الجودة واالعتماد منها علة سبيل المثا حصو

جامعة القصيم علة االعتماد المؤسسي الكامل الة عام 0202م حصو ليتي الحاسب االَلي و لية الهندسة (برنامج هندسة
الحاستتتتتتب  -برنامج الهندستتتتتتة الكهربا ية  -برنامج الهندستتتتتتة الميكانيكية  -برنامج الهندستتتتتتة المدنية علة االعتماد الدولي (ABET

حصتتو

لية االقتصتتاد واإلدارة علة االعتماد الدولي ( AASCBحصتتو

لية الصتتيدلة علة االعتماد الدولي )(ACPE

حصتتتو ليات الطب وطب االستتتنان و لية الصتتتحة العلمية و لية الزراعة والطب البيطري(برنامج الطب البيطري -برنامج
إنتاج الحيوان وتربيته -برنامج علوم األغذية وتغذية اإلنستتتتتتتان -برنامج إنتاج النبات ووقايته وحصتتتتتتتو ليات الصتتتتتتتحة العامة
والمعلوماتية الصحية (برنامج الصحة العامة لية العلوم الطبية التطبيقية (برنامج د تور بصريات لية التصاميم واالقتصاد
المنزلي (برنامج ت صميم األزياء لية العلوم الصحية التطبيقية بالرس (برنامج التغذية اإل لينيكية لية ال صيدلة (برنامج د تور
صيدلي علة االعتماد الوطني (NCAAA

 .د .المحيميد له حضتتتتور بير في المشتتتتار ات بالمؤتمرات والندوات العالمية واإلقليمية و عضتتتتو فعا في العديد من اللجان
والجمعيات العلمية والمهنية المتخصتتتتصتتتتة منها ر يس اللجنة الدا مة للجودة في جامعة القصتتتتيم ضتتتتابط االتصتتتتا لمبادرات التحو
الوطني لمبادرات جامعة القصتتيم عضتتو اللجنة العليا لبرامج التحو الوطني في جامعة القصتتيم عضتتو لجنة التعامالت اإلليكترونية (يس تر
في جامعة القصيم عضو لجنة الخطط والمناهج في جامعة القصيم.
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 أوالً البيانات الشخصية
د .سلطان بن عبدهللا المحيميد

االسم

الرتبة العلمية
التخصص
مجا االهتمام

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية المشارك
المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية
الجودة واالعتماد -التدريب  -التقييم الصفي – اتجاهات حديثة في التدريس
سعودي
+966552081115
dr.s.almuhaimeed@gmail.com

الجنسية
هاتف متنقل
بريد الكتروني

 ثانيا ً المؤهالت والدرجات العلمية
سنة الحصول عليه

المؤهل العلمي

درجة أستتتتتتاذ شتتتتتارك في المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية ،جا عة
القصيم
درجة الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية ،جا عة كنت
ستيت ،أوهايو ،الواليات المتحدة األ ريكية
درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس ،جا عة كنت ستيت ،أوهايو،
الواليات المتحدة األ ريكية.
درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية والترجمة ،جا عة القصيم ،المملكة
العربية السعودية.
دبلوم في اللغة اإلنجليزية ،المدرستتتتتتتة الستتتتتتتعودية للغات ،بريدة ،المملكة
العربية السعودية.

 0202م
0202م
0202م
0222م
0222م

 ثالثا ً الخبرات العملية
م

السنة

الخبرات

0
2
3
4
2
6

0202
0202
0202
0202-0202م
0202-0204م

ساعد المشرف العام للتطوير والجودة في كليات القصيم األهلية
عميد كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية في كليات القصيم األهلية
عميد عمادة التطوير والجودة
عميد عمادة ضمان الجودة واالعتماد ،جا عة القصيم
وكيل كلية التربية للتخطيط والتطوير والجودة
عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجا عة
القصيم.
عيد في قستتتم التربية وعلم النفس ،كلية اللغة العربية والدراستتتات االجتماعية،
جا عة القصيم
علم لغة إنجليزية ،توسطة ابن خلدون ،وزارة التعليم
درب لغة إنجليزية ،عهد العالمية ،القصيم ،المملكة العربية السعودية
راجع ستقل لالعتماد المؤسسي والبرا جي
ستشار الجودة واالعتماد لعدد ن الجا عات والكليات السعودية

2
2
9
02
00

0204م الة اآلن
0222م
0226م
0222م
0202م الة اآلن
0202م الة اآلن

رابعا ً اإلنجازات العملية في مجا الجودة واالعتماد
م

السنة

اإلنجازات أثناء توليه نصب عميد عمادة ضمان الجودة واالعتماد /التطوير والجودة

0
0

0206م
0206م

2

0206م

4
2

0206م
0202م

6

0202م

2

0202م

2
9

0202م
0202

02

0202م

00

0202م

00

0202م

02

0202م

04

0202م

02

0202م

06

0202م

02

0202م

02

0202م

09

0202م

02

0202م

00

0202م

22

تحت اإلجراء

حصول جا عة القصيم على االعتماد المؤسسي الكا ل الى عام 2222م
حصول كلية الهندسة (برنا ج الهندسة الكهربائية) على االعتماد الدولي ()ABET
حصتتتتتتتول كلية الهندستتتتتتتة (برنا ج الهندستتتتتتتة الميكانيكية) على االعتماد الدولي
()ABET
حصول كلية الهندسة (برنا ج الهندسة المدنية) على االعتماد الدولي ()ABET
حصول كلية االقتصاد واإلدارة على االعتماد الدولي ()AASCB
حصتتتتتتول كلية الحاستتتتتتب االلي (برنا ج هندستتتتتتة الحاستتتتتتب) على االعتماد الدولي
()ABET
حصتتتتتتتول كلية الحاستتتتتتتب االلي (برنا ج تقنية المعلو ات) على االعتماد الدولي
()ABET
حصول كلية الحاسب االلي (علوم الحاسب) على االعتماد الدولي ()ABET
حصول كلية الصيدلة (دكتور صيدلي) على االعتماد الدولي )(ACPE
حصتتتتتتتول كليتة الزراعتة والطتب البيطري (برنتا ج الطتب البيطري) على االعتمتاد
الوطني ()NCAAA
حصول كلية الزراعة والطب البيطري (برنا ج إنتاج النبات ووقايته) على االعتماد
الوطني ()NCAAA
حصول كلية الزراعة والطب البيطري (برنا ج علوم األغذية وتغذية اإلنسان) على
االعتماد الوطني ()NCAAA
حصتتتتتتتول كليتتة الزراعتتة والطتتب البيطري (برنتتا ج إنتتتاج الحيوان وتربيتتته) على
االعتماد الوطني ()NCAAA
حصول كلية الطب (برنا ج الطب والجراحة) على االعتماد الوطني ()NCAAA
حصتتتتتتتول كليتتة طتتب األستتتتتتتنتتان (برنتتا ج طتتب االستتتتتتتنتتان) على االعتمتتاد الوطني
()NCAAA
حصتتتول كلية الصتتتحة العا ة والمعلو اتية الصتتتحية (برنا ج الصتتتحة العا ة) على
االعتماد الوطني ()NCAAA
كلية العلوم الصتتتتتتحية بالرس (برنا ج التغذية اإلكلينيكية) قيد االعتماد الوطني ن
هيئة تقويم التعليم ()NCAAA
برنا ج تصتتتتميم االزياء كلية التصتتتتا يم واالقتصتتتتاد المنزلي قيد االعتماد ن هيئة
تقويم التعليم ()NCAAA
اعتمتاد برنتا ج البصتتتتتتتريتات كليتة العلوم الطبيتة التطبيقيتة ن هيئتة تقويم التعليم
()NCAAA
حصتتتول برنا ج الشتتتريعة كلية الشتتتريعة والدراستتتات اإلستتتال ية على االعتماد ن
هيئة تقويم التعليم ()NCAAA
حصتتتول برنا ج دكتور صتتتيدلي كلية الصتتتيدلة على االعتماد ن هيئة تقويم التعليم
()NCAAA
برنا جان للدراسات العليا وأربعة برا ج للبكالوريوس

 خامسا ً عضوية اللجان والجمعيات والروابط العلمية
م

1
2
2
4
2
6
2
2
9
02
00
00
02
04
02
06
02

السنة

اسم اللجنة /الجمعية /الرابطة

-0202
0209
-0202
0209
-0206مايو
0202م
0202
0202
0202
0206م
-0202
مايو
0202م

عضو اللجنة الفرعية لتطوير برا ج سار إعداد علم للمرحلة المتوسطة والثانوية
المشكلة ن وزارة التعليم
عضو اللجنة الدائمة للجودة في جا عة القصيم

0202م
0202م
0204م
0204م
0222م
0206م
-0202
0206م
0202م
0202م

رئيس اللجنة الدائمة للجودة في جا عة القصيم
ضابط االتصال لمبادرات التحول الوطني لمبادرات جا عة القصيم
عضو اللجنة العليا لبرا ج التحول الوطني في جا عة القصيم
عضو لجنة التعا الت اإلليكترونية (يسر) في جا عة القصيم
عضو لجنة الخطط والمناهج في جا عة القصيم
عضو جلس جا عة القصيم
رئيس لجنة المعيدين والمحاضتتتترين بقستتتتم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية،
جا عة القصيم.
عضو ركز المعلو ات ودعم القرار
رئيس لجنة راجعة الترجمة للدراستتات العليا بقستتم المناهج وطرق التدريس بكلية
التربية ،جا عة القصيم.
عضتتتو لجنة الدراستتتات العليا بقستتتم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ،جا عة
القصيم.
عضتتتتتتت و لجنتة التربيتة الميتدانيتة بقستتتتتتتم التربيتة وعلم النفس ،كليتة اللغتة العربيتة
والدراسات االجتماعية ،جا عة القصيم
أ ين لجنة يوم المهنة التاسع لجا عة القصيم
أ ين وعضو لجنة إعداد وصياغة تقرير االعتماد المؤسسي لجا عة القصيم
أ ين وعضو بيت خبراء الجودة جا عة القصيم
دير للعديد ن المشروعات االستراتيجية بجا عة القصيم

 سادسا ً اإلنتاج العلمي
اسم الباحث
(الباحثين

د .سلطان المحيميد

عنوان البحث

Task Based English Language
Teaching in Saudi Intermediate
Schools.

د .سلطان المحيميد

واقع استتتتخدام الممارستتتات التدريستتتية البنا ية لمعلمي اللغة
اإلنجليزية في المرحلة المتوستتتتتتتطة (دراستتتتتتتة تقويمية علة
منطقة القصيم .

د .سلطان المحيميد

واقع استتتخدام أعضتتاء هيدة تدريس اللغة االنجليزية بجامعة
القصيم الستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته

د .سلطان المحيميد

معوقات تطبيق استتتتتتتتراتيجيات التقويم البديل وأدواته لتقويم
أداء الطلبة في برنامج اللغة االنجليزية والترجمة بجامعة
القصيم من وجهة نظر أعضاء هيدة التدريس
تقييم نصتتتتتور القراءة لمقرر اللغة االنجليزية في الصتتتتتف
االو ثانوي مجلة القراءة

د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد

د .سلطان المحيميد

منشور /غير
منشور

دراسة نشورة

دراسة نشورة

دراسة نشورة

المشتتاركة في ترجمة المعيار الثالو و مارستتاته ن
عتتايير ؤستتتتتتتستتتتتتتتة) (NCATEالتتدوليتتة لالعتمتاد
األكاديمي والخاص بالخبرات الميدانية والممارسات
العيادية.

2212
Beyond
Word
USA
2212
جلة البحوث
النفسية والتربوية
جا عة المنوفية
2212
جلة التربية
جا عة األزهر
2212

دراسة نشورة

جلة التربية
جا عة بنها
 2212جلة
الجمعية
المصرية
للقراءة
والمعرفة

غير نشور

2212

نشور في ؤتمر
هاواي

2212
الواليات المتحدة
األ ريكية

دراسة نشورة

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

تاريخ وجهة
النشر

غير نشور

2212
كلية التربية
جا عة القصيم

 سابعاً التدريب والنمو المهني
مجال التدريب

QS Ranking
مؤشرات األداء
التخطيط
االستراتيجي
التطوير األ اديمي
الجودة واالعتماد
االعتماد األ اديمي
سياسة ضبط
الجودة
سياسة ضبط
الجودة

عنوان الدورة
حضور ورش عمل ومؤتمر  QS Rankingالسنوي (بإذن
هللا
حضور دورة مؤشرات االداء والمقارنة المرجعية

2212م

حضور دورة Learning Transfer

2212

ATDأ ريكا

2212

الخبر هيئة الهيئة
الوطنية

حضور دورة الدراسة الذاتية
حضور البرنامج التدريبي البريطاني لالعتماد األ اديمي

2212م

بريطانيا

حضتتور ورشتتة عمل (توحيد ستتياستتة ضتتبط الجودة البرامجية
بجامعة القصيم

2212م

جا عة القصيم

إقامة ورشة عمل (توحيد سياسة ضبط الجودة البرامجية
بجامعة القصيم

2212م

كلية التربية /جا عة
القصيم

2212م

جا عة القصيم

)(4 Mat
ورشة عمل

)(4 Mat

تقديم دورة تدريبية بعنوان دوا ر التعلم )(4 Mat

معايير الجودة
االتجاهات الحديثة
في التدريس
تطوير المناهج
الدراسية

2212م

الرياض كتب تحقيق
الرؤية
هيئة تقويم التعليم

المشتتتتار ة في ورشتتتتة تحديد نقاط القوة والضتتتتعف والفرر
والتهديدات.
المشتتتتار ة في ورشتتتتة تحديد نقاط القوة والضتتتتعف والفرر
والتهديدات.

دمج التقنية في
التعليم
أساليب التقييم
الصفي
فن اإللقاء
تقديم دورات
دراسية
الجودة والتطوير
التربوي

12/22/2212

بوسطن أ ريكا

حضتتتتتتور دورة التخطيط االستتتتتتتراتيجي والتنفيذي لتحستتتتتتين
الجودة

حضور دورة تدريبية بعنوان دوا ر التعلم )(4 Mat

ورشة عمل

تاريخها

مكان انعقادها

حضور دورة تدريب دمج التقنية في التعليم
حضور دورة تدريب أساليب التقييم الصفي

2212م

2212م

2212م
2212م

عمادة البحو العلمي/
جا عة القصيم
عهد الدراسات
والخد ات
االستشارية /جا عة
القصيم.
كلية التربية /جا عة
القصيم
كلية التربية /جا عة
القصيم

2212م

كلية التربية /جا عة
القصيم

2212م

جمعية أسرة/بريدة

دورات دراستتتتتتية في اللغة اإلنجليزية لمتدربي المؤستتتتتتستتتتتتة
العامة للتدريب التقني والمهني

2222م

عهد العالمية/بريدة

اإلشتتتتتتتراد علة عدد من ا لدورات وورش العمل في م جا
الجودة والتطوير التربوي

2212م2212م

كلية التربية /جا عة
القصيم

2212م

جا عة القاهرة /صر

2212م

جا عة القاهرة /صر

2212م

جا عة القاهرة /صر

حضور دورة تدريب فن اإللقاء

حضتتتتتتتور دورة تتتدريبيتتة بعنوان معتتايير الجودة في العمليتتة
التدريسية
حضور دورة تدريبية بعنوان االتجاهات الحديثة في التدريس
حضتتتتتور دورة تدريبية بعنوان تطوير المناهج الدراستتتتتية في
التعليم العام في ضوء االختبارات الدولية

مجال التدريب

عنوان الدورة

تاريخها

مكان انعقادها

استخدام
التكنولوجيا في
التدريس

حضتتتتتتتور دورة تتتدريبيتتة بعنوان استتتتتتتتختتدام التكنولوجيتتا في
التدريس

2212م

جا عة القاهرة /صر

2212م

هيئة المواصفات
والمقاييس/الرياض

2212م

جا عة طيبة/المدينة
المنورة

Iso9001
Promoting
Innovation

Iso9001:2015 Awareness Training
Course
Promoting Innovation In Higher
Education

 ثامنا ً المؤتمرات والندوات العلمية
المؤتمر /
الندوة

المشار ة
حضور
حضور
المشار ة

عنوان المؤتمر /الندوة

مؤتمر بتتارقمو الستتتتتتتنوي الثتتاني والثالثون لنظريتتة المنهج
والممارسات الصفية
مؤتمر ينقستاون لمشار ة األبحاث التربوية (أي أر أي .
مؤتمر قياس األداء وتطبيق ن ظام المؤشتتتتتتترات الر يستتتتتتتة
ودورل في تعزيز الجودة الشتتتتتتتتاملتتة في جتتامعتتات الوطن
العربي
في مؤتمر هاواي الدولي للتربية

التاريخ

مكان االنعقاد

2211م

الواليات المتحدة األ ريكية

2212م

الواليات المتحدة األ ريكية

2212

جا عة طيبة/المدينة المنورة

2212م

الواليات المتحدة األ ريكية

