
 

  
  

  
  بســم اهللا الرحمــن الرحيــم

  التقويم واالعتماد األآاديميأنشطة 
  

  
 ملخص

منـذ  الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن     جامعة بلمرآز تقويم البرامج مؤسسا  مديرا آل حمـودالدآتور محمـد بن سعد  عمل
ن فـي هـذا المجـال خاصـة علـى      منذ ذلك الحين ولديه نشاط واهتمام آبيـري و. هـ ١٤٢٦عام  إلىهـ  ١٤٢٣إنشائه في عام 

آل حمـود العديـد مـن    . فباإلضافة إلى تأسيس برنامج التقويم الـذاتي لبـرامج الجامعـة، قـدم د    . المستوين الوطني اإلقليمي
فقـد أصـبح موضـوع الجـودة فـي       .ورش العمل، والمحاضرات المدعوة في عدد من الجامعات والمناسبات الوطنيـة واإلقليميـة  

آل حمود من خالل التقويم واالعتماد األآاديمي باإلضافة إلى تطوير البرامج األآاديميـة  . أولى اهتمامات د التعليم العالي من
  .وآذلك التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي

  
 علمية وندوات مؤتمرات في مقدمة/منشورة أبحـاث

 النقاش حلقة بحوث سجل ،" للتعلم بالطال تحفيز زيادة. " هـ ١٤٢٥. حمود آل سعد بن محمد و ، سعيد أحمد سيد .١
 والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة األآاديمي، التطوير عمادة هـ، ١٤٢٥ الثاني ربيع ٤ والطالب، األساتذة تحفيز: عن

 .السعودية الظهران،
 ورشة ،" يةاألآاديم البرامج مخرجات في الجودة تحقيق في الذاتي التقويم دور. " هـ ١٤٢٥. حمود آل سعد بن محمد .٢

 ،زعبدا لعزي الملك جامعة هـ، ١٤٢٥ الحجة ذو ٢١-١٩ ،العالي التعليم حول عبدا هللا لألمير اآلراء وثيقة تفعيل طرق عمل
 .السعودية جدة،

 فهد الملك جامعة تجربة: األآاديمية البرامج واعتماد تقويم. " هـ ١٤٢٦.  سعيد أحمد سيد و حمود آل سعد بن محمد .٣
 األول ربيع ٤-٢ ،٩٨٩-٩٧٢: ص الثالث، ،المجلدالعالي التعليم لجودة الخامس المؤتمر أبحاث ،سجل "دنوالمعا للبترول
 .البحرين البحرين، هـ،جامعة ١٤٢٦



 ،" نجاحه وعوامل العالي التعليم مخرجات في الجودة ضمان في التقويم دور. " هـ ١٤٢٨. حمود آل سعد بن محمد .٤
 واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة ،١٠٦- ٩٧: ،صالعالي التعليم في للجودة األول الوطني المؤتمر أبحاث سجل

 .هـ ١٤٢٨ صفر ١٦-١٤ السعودية، الرياض، اليمامة، آلية األآاديمي،
  

  مدعّوة محاضرات
 .هـ ١٤٣١صفر  ١٠، آلية اآلداب للبنات، جامعة الدمام، الدمام محاضرة مدعوة، ،"أسس التقويم واالعتماد األآاديمي"  .١
 وأسـبوع  عمـل  ورشة مدعوة، محاضرة ،"األآاديمي واالعتماد التقويم في فهد الملك جامعة تجربة من مستفادة دروس " .٢

 .هـ ١٤٣٠ الثاني ربيع ٨ ،بالرياض سعود الملك جامعة األعمال، إدارة آلية الجودة،
 األآاديميـة،  البـرامج  تطـوير  مـل ع ورشـة  مـدعوة،  محاضـرة  ،"األآـاديمي  واالعتماد التقويم في فهد الملك جامعة تجربة"  .٣

 .هـ ١٤٣٠ صفر ٦ ،بالرياض سعود الملك جامعة الجودة، عمادة
 الملتقـى  مـدعوة،  محاضـرة  ،"العـالي  التعلـيم  فـي  األداء جودة في ودوره الدراسية والمقررات للبرامج المستمر التقويم"  .٤

 .هـ ١٤٢٩ شوال ٢٨-٢٥ ،الرياض اإلسالمية، دسعو بن محمد اإلمام جامعة التثقيفي، واألسبوع الجودة لمسئولي األول
 الدراسـات  مواد دور حول نقاش حلقة مدعوة، محاضرة ،"والهندسية العلمية التخصصات في العامة الدراسية المتطلبات"  .٥

 .هـ ١٤٢٩ شوال ١٩ ،الظهران والمعادن، للبترول فهد الملك جامعة الطالب، مفاهيم توسيع في العامة
 األولـى  جمـادى  القصـيم،  جامعـة  التعريفـي،  الجـودة  أسـبوع  مـدعوة،  عمـل  ورشة ،"األآاديمية رامجالب مخرجات تقويم"  .٦

 .هـ ١٤٢٨
 الوطني المؤتمر مدعوة، رئيسية محاضرة ،"نجاحه وعوامل العالي التعليم مخرجات جودة ضمان في التقويم دور"  .٧

 ١٦ ،السعودية الرياض، اليمامة، آلية األآاديمي، دواالعتما للتقويم الوطنية الهيئة العالي، التعليم في للجودة األول
 .هـ، ١٤٢٨ صفر

 جامعـة  العامة، المتطلبات حول نقاش حلقة مدعوة، محاضرة ،"فهد الملك جامعة في العامة الدراسية المتطلبات تقويم " .٨
 .هـ ١٤٢٨ القعدة ذو ٨ ،الظهران والمعادن، للبترول فهد الملك

  القصـيم،  جامعـة  الهندسـي،  للتعلـيم  الـدولي  المـؤتمر  مـدعوة،  رئيسـية  محاضرة ،"يالهندس التعليم مخرجات تقويم"  .٩
 هـ، ١٤٢٧ صفر ٢٠ ،القصيم

 سـعود  الملـك  جامعـة  مدعوة، محاضرة ،"فهد الملك جامعة تجربة واقع من دروس: األآاديمية للبرامج الذاتي التقويم"  .١٠
 .هـ ١٤٢٦ الثاني ربيع ٢٢ ،بالرياض

 خالـد  الملـك  جامعـة  مـدعوة،  محاضـرة  ،"األآاديمي واالعتماد التقويم في والمعادن للبترول فهد الملك جامعة تجربة"  .١١
   .هـ ١٤٢٦ صفر ٥ ،بأبها



 وتوآيـد  التقويم مراآز: ندوة ، مدعوة محاضرة ،"للبرامج الذاتي التقويم في والمعادن للبترول فهد الملك جامعة تجربة"  .١٢
 ٩ األآاديمي،الريـاض،  واالعتمـاد  للتقـويم  الوطنية الهيئة ،والمسؤوليات والدور كلالهي: العالي التعليم مؤسسات في الجودة

   . هـ ١٤٢٥ القعدة ذو
 ذو ١٢ ،العالي التعليم في واالعتماد التقويم عمل ورشة محاضرة، ،"التعليمية البرامج مخرجات تقويم في مقدمة"  .١٣

 .السعودية ، الظهران ، فهد الملك جامعة هـ، ١٤٢٤ القعدة
 

  والنـدوات المؤتمـرات تنظيم
 . هـ١٤٢٨ األول ربيع ٢٣- ٢١  الكويت، ،"الهندسي والتدريب للتعليم الثاني الدولي المؤتمر" :العلمية اللجنة عضــو .١
 شعبان ٢٦  الظهران، فهد، الملك جامعة ،ألساتذة"األآاديمية البرامج ومخرجات أهداف تطوير: "عمل ورشة ومقدم معد .٢

 .هــ  ١٤٢٧
 .هــ  ١٤٢٥ شعبان ١٤  الظهران، فهد، الملك جامعة ،ألساتذة"التعليم مخرجات تقويم: "عمل ورشة مقدمو منسق .٣
 ربيع ٤ فهد، الملك جامعة األآاديمي، التطير عمادة ،"والطالب األساتذة تحفيز: "نقاش لحلقة المنظمة اللجنة عضــو .٤

 .هـ ١٤٢٥  الثاني
 .هــ  ١٤٢٤ القعدة ذو ١٢ ، فهد الملك ،جامعة "العالي التعليم في واالعتماد مالتقوي: "عمل لورشة المنظمة اللجنة عضــو .٥
  

  يهتطوير عمل وورش لقاءات في المشارآة
  .٢٠٠٩ مايو ٦-٥ ، فهد الملك جامعة األآاديمي، التطوير عمادة  "األآاديمية القيادة تطوير" عن عمل ورشة .١
  .٢٠٠٩ يناير ٢٥ ، فهد الملك جامعة اديمي،األآ التطوير عمادة  "التغيير إدارة" عن عمل ورشة .٢
  .٢٠٠٦  ديسمبر ٢-١ ، فهد الملك جامعة األآاديمي، التطوير عمادة  "األآاديمية القيادة" عن عمل ورشة .٣
  ١٤٢٦  الثانيـة  جمـادى  ٧-٣ ، فهـد  الملـك  جامعـة  األآـاديمي،  التطـوير  عمادة  "الجامعية الدراسة مهارات" عن عمل ورشة .٤

  .هــ
  ١٤٢٦  األول ربيـع  ١١-٨ ، فهـد  الملـك  جامعـة  األآاديمي، التطوير عمادة  "اإلستراتيجي التخطيط" عن الثانية لالعم ورشة .٥

  .هــ
 .هــ  ١٤٢٥  رجب ٢١-١٩ ، فهد الملك جامعة األآاديمي، التطوير عمادة  "الفعال والتعلم التعليم" عن عمل ورش مجموعة .٦
 .هــ  ١٤٢٥  رجب ١٤ ، فهد الملك جامعة األآاديمي، التطوير ةعماد  "للتقويم الفعالة التغذية" عمل ورشة .٧
 .هــ  ١٤٢٥ األول ربيع ١٣-١٢ ،زعبدا لعزي الملك جامعة  "الهندسية للبرامج المستمر التطوير" عمل ورشة .٨
 .هــ  ١٤٢٥  صفر ٢٤-٢٣ ، فهد الملك جامعة األآاديمي، التطوير عمادة  "اإلستراتيجي التخطيط" عن األولى العمل ورشة .٩



 ، هـــ ١٤٢٤ القعــدة ذو ١٧-١٥ ، الهندســية البــرامج اعتمــاد هيئــة"  األآاديميــة للبــرامج رالتطــوير المســتم" عمــل ورشــة .١٠
 .سنغافورة

  ١٤٢٤ شـوال  ١٤ ، فهـد  الملـك  جامعـة  األآـاديمي،  التطـوير  عمادة "الدراسية والمواد البرامج محصالت تقويم" عمل ورشة .١١
 .هــ

 .هــ  ١٤٢٤ رجب ١٣ -١٠، فهد الملك األآاديمي،جامعة التطوير عمادة"  الناقد رالتفكي مهارات" عمل ورشة .١٢
  
 

  خاصة مشاريع
 حائل، منطقة لتطوير العليا الهيئة من بتمويل ،"حائل منطقة في العالي التعليم وضع دراسة" مشروع مـديـــــــــر .١

  بالمشروع العمل انتهى. هـ ١٤٢٧ محرم - ١٤٢٦ شعبان):  ريال ٣٤٨٠٠٠(
 لمشروع الرئيسية الفنية اللجنة  ضـــــــــوع و ،واالبتكار البحث فريق رئـيــــس و والعلمية، الجودة فريق رئـيــــس .٢

. -هـ ١٤٢٦  رجب ):ريال مليون ٤٣( العالي، التعليم وزارة من بتمويل ، "بالمملكة العالي للتعليم اإلستراتيجية الخطة إعداد"
  بالمشروع العمل جاري

 ،"المفتوحة العربية للجامعة األآاديمية البرامج وتقييم مراجعة" لمشروع الميدانية الزيارة فريق رئـيــــس و ــــوعضــــ .٣
  بالمشروع العمل انتهى . هـ ١٤٢٦):  ١٧٥٠٠٠( المفتوحة، العربية الجامعة من بتمويل

 التعليم عمل مجموعة"  (والمعادن للبترول دفه الملك لجامعة اإلستراتيجية الخطة إعداد" مشروع عمل فريق عضـــــــــو .٤
  ).٢٠٠٥ يونيو -٢٠٠٤ سبتمبر( ،)والتعلم

   . هـ ١٤٢٤  ،"والمعادن للبترول فهد الملك لجامعة األداء مؤشرات إعداد" مشروع عمل فريق عضــــــــو .٥
  


