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                           السرية الذاتية                           
 

 البيانات الشخصية
  بالشافيأحمد فريد محمود  االسم

  مساعدال أصول التربيةأستاذ  الوظيفيةالدرجة 
  جامعة الملك خالد التربية،كلية  التربية،قسم  جهة العمل

 الملك خالدجامعة  - جودةعمادة التطوير األكاديمي والمستشار ب
 مصر - الشرقية،  3/4/1969  الميالد ومكان تاريخ

 مصر –محافظة الشرقية  –ههيا  الدائمالعنوان 
 أبها -الملك خالد جامعة  - مادة التطوير األكاديمي والجودةع العنوان الحالي

 dr.ahmedfarid2013@gmail.com اإللكترونيالبريد 

afmahmood@kku.edu.sa  

 

 00966172419297 هاتف العمل

 00966504394691 الجوال

 املؤهالت العلمية
 .1991/  8 /1 زهر، مصر،معة ال جا، كلية التربية(، اللغة اإلنجليزيةاآلداب والتربية ) ليسانس -
 .19/10/1994 ، جامعة الزهر، مصر،ربيةالت كلية، لم النفسية وعالتربالخاص في دبلوم ال -
كلية التربية، جامعة الزهر، بعنوان "اتجاهات معلمات رياض الطفال نحو المهنة"،  ماجستير أصول التربية -

 .9/1999/  26مصر، 
التخطيط  م أسلوبباستخدا 2022ط التعليم بجامعة المنصورة حتى عام تخطيان "بعنو  ،دكتوراه أصول التربية -

 .2006/ 9 /26، مصر،المنصورة، جامعة كلية التربيةالستراتيجي"، ا
 دورات تدريبية

 .2002/  2/  4، ، جامعة عين شمسكلية التربية الجامعي،التعليم  مركز تطويرالتربوي"، مهارات البحث " -
 .2003/  7/  5جامعة المنصورة،  التربية،، كلية عي"جام"إعداد المعلم ال -
 .2004/  9/  27صورة، ر"، جامعة المنمهارات التفكي" -
 .2004/  9/  30، جامعة المنصورة، "أساليب البحث العلمي" -
 .2004/  10/  4، جامعة المنصورة، "مهارات االتصال الفّعال" -
 .2004/  10 / 7، جامعة المنصورة، "أخالقيات وآداب المهنة" -
 .2005 / 8/  17، ، جامعة المنصورة"إدارة الوقت وضغوط العمل" -
 .2005/  8/  31، جامعة المنصورة، "التدريس الفّعال" -
 .2007/  5/  8، جامعة المنصورة، "التدريس بالتقنية" -
 .2007/  6/  19، جامعة المنصورة، "الجوانب القانونية بالجامعات" -
باالشتراك مع اللجنة لسويس جية والتنفيذية للتقدم إلى االعتماد"، جامعة قناة اتراتياالس "كيفية تصميم الخطة -

 .2007/  7 /17 ، مصر،القومية لضمان الجودة واالعتماد
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 .2007/  9/  4، جامعة المنصورة، يالنشر العلم -
 ، مصر،لجامعاتلعلى ل، برنامج تطوير التعليم/ المجلس ا"تحليل نواحي القوة والضعف والفرص والمخاطر" -

20- 25  /10  /2007. 
 .2007/  12/  13 -11 ، مصر،العلى للجامعات ج تطوير التعليم / المجلسنام، بر "تحليل البيانات" -
"الورشة الولى المعايير الكاديمية القومية المرجعية: معايير أداء الطالب المعلم في كليات التربية النوعية  -

 .2008 / 2/  7 -3 ، مصر،التعليم / المجلس العلى للجامعاتج تطوير برنام "،وكليات رياض الطفال
"الورشة الثانية المعايير الكاديمية القومية المرجعية: معايير أداء الطالب المعلم في كليات التربية النوعية  -

 .2008/  3 /27-23، مصر،وكليات رياض الطفال"، برنامج تطوير التعليم / المجلس العلى للجامعات
معايير أداء الطالب المعلم في كليات التربية النوعية ة: "الورشة الثالثة المعايير الكاديمية القومية المرجعي -

 .2008/  4 /24-20مصر،  يات رياض الطفال"، برنامج تطوير التعليم / المجلس العلى للجامعات،وكل
 .2008 / 5/  20"نظام الساعات المعتمدة"، جامعة المنصورة،  -
 .2008 / 6/  16نظم االمتحانات وتقويم الطالب"، جامعة المنصورة، " -
 .2008/  12/  2 -29"التخطيط االستراتيجي"، برنامج تطوير التعليم / المجلس العلى للجامعات، مصر،  -
 .2008/  12/  4 -3الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، مصر، "، دورة المراجعين المعتمدين" -
 .2009 / 1/  11، مصر ،الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد"، تالمعلوماورة نظم د" -
المجلس العلى  /، برنامج تطوير التعليم"تهيئة الكوادر التدريبية لدعم نظم الجودة وضمان استدامتها" -

 .2009/  3 /12 -10للجامعات، مصر، 
ذج المحاكاة"، الهيئة القومية لضمان نما -معي عليم الجا"الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين لمؤسسات الت -

 .2009/  4/  8-5تماد، مصر، عالجودة واال
"دورة المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم قبل الجامعي"، الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، مصر،  -

10- 14  /5  /2009. 
"، CIQAPدم للحصول على مشروع ومات التقي كأحد مقالتخطيط االستراتيج"ورشة العمل الولى بعنوان:  -

 .2009/  5/  20ي، مصر، الوزارة التعليم الع
/  6"دورة نظم المعلومات لمؤسسات التعليم قبل الجامعي"، الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، مصر،  -

6  /2009. 
 ،CIQAPمشروع حصول على التقدم للورشة العمل الثانية بعنوان: التخطيط االستراتيجي كأحد مقومات " -

 .2009 / 6/  10مصر، ، وزارة التعليم العالي
الهيئة القومية لضمان الجودة "، الدورة المتقدمة للمراجعين الخارجيين للتعليم قبل الجامعي نماذج المحاكاة" -

 .2009/  6/  17 -14مصر،  ،واالعتماد
 .2009/  10/  26- 24مصر،  ،االعتمادالجودة و  الهيئة القومية لضمان"، دورة المراجعين المكثفة" -
كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون  ،مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي"، (TOTتدريب المدربين )" -

 .2011 /11/ 19-15مع جامعة المنصورة، 
مركز ن مع البالتعاو ،"جودة تقييم تحصيل الطالب"، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد -

 .2012 /11/ 7-6الثقافي البريطاني، السعودية، 
-17"التدريس والتقييم في التعليم العالي"، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد، السعودية،  -

18 /11/ 2012. 
 20-19ة، السعودي لك خالد،"تقييم الطالب في التعليم العالي"، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الم -

/11/ 2012. 
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 /11/ 21الجودة، جامعة الملك خالد، السعودية، "، عمادة التطوير الكاديمي و يا"اإلشراف على الدراسات العل -
2012. 

"التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي"، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد،  -
 .2012 /4/12-3السعودية، 

لبرنامج، الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد الكاديمي، وا"التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية وتقرير المقرر  -
 .2013 /2/ 12-11سعودية، ال

-25"مخرجات التعلم للبرنامج والمقررات"، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد، السعودية،  -
26 /9/ 2013. 

 .2014 /11/ 26السعودية،  ،لك خالدلمجامعة ا ،عمادة التطوير الكاديمي والجودة "،ودةائرة الج"إغالق د -
-27"استخدام التقنيات الحديثة في التدريس الجامعي"، مركز النافع للتدريب واالستشارات، دبي،  -

28/11/2015. 
 .8/5/2017م، السعودية، ة التعليية، وزار "الذكاء الوجداني للقادة الكاديميين"، مركز القيادة الكاديم -
/  11التخطيط االستراتيجي، جامعة الملك خالد، السعودية،  البرامج التنفيذية"، إدارةو  "مهارات إعداد المبادرات -

 .1/11/2017، الموافق هـ1439/  2
 ،ك خالدامعة الملج ،التخطيط االستراتيجيإدارة  "،تطبيقات نماذج التحسين المستمر لألداء االستراتيجي" -

 .23/11/2017، الموافق هـ1439/  3/  4السعودية، 
/  24، جامعة الملك خالد، السعودية، مهارات تفعيل وإدارة مؤشرات قياس الداء"، إدارة التخطيط االستراتيجي" -

 .13/12/2017هـ، الموافق 1439/  3
ـ ه4/6/1439ودية،خالد، السع جامعة الملك، "مهارات االتصال االستراتيجي"، إدارة التخطيط االستراتيجي -

 .2018/  2/  20الموافق 
 ، جامعة الملك خالد،إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي"، إدارة التخطيط االستراتيجي ياتعمل" -

 .2018/  3/  6هـ الموافق  18/6/1439السعودية، 
هـ  26/7/1439-23ية، خالد، السعود ، جامعة الملك"إدارة المشاريع االحترافية"، إدارة التخطيط االستراتيجي -

 .2018 / 4/  12-9الموافق 
"، إدارة التخطيط ISO 9001:20015"البرنامج التدريبي االحترافي إلعداد استشاري نظام إدارة الجودة  -

 .2018/  4/  26-22هـ الموافق  10/8/1439-6، جامعة الملك خالد، االستراتيجي
 د، السعودية،خاللك ة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة المي االعتماد البرامجي"، عماد"المتطلبات الحديثة ف -

 .18/10/2018، الموافق هـ7/2/1440
، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد، السعودية، "نواتج التعلم المستهدفة للبرامج والمقررات -

 .23/10/2018الموافق  12/2/1440
خالد، السعودية، الملك ، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة تطوير البرامج الدراسية""بناء و  -

 .30/10/2018الموافق هـ، 19/2/1440
، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد، السعودية، "توصيف الخبرة الميدانية وتقريرها" -

 .12/11/2018الموافق هـ، 3/3/1440
ة الملك خالد، السعودية، ، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعلداء والمقارنة المرجعية""مؤشرات ا -

 .13/11/2018الموافق هـ، 4/3/1440
، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعة الملك خالد، السعودية، "إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج" -

 .19/11/2018الموافق هـ، 10/3/1440
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ة الملك خالد، السعودية، ، عمادة التطوير الكاديمي والجودة، جامعلمراجعين لزيارة االعتماد""تأهيل ا -
 20/11/2018الموافق هـ، 11/3/1440

-20هـ الموافق 12/3/1440-11 جامعة الملك خالد، السعودية، "تقويم البرنامج"، مركز القياس والتقويم، -
21/11/2018. 

 .2019 / 10 / 11-10ية، سعود، اللتقويم واالعتماد الكاديميل ، المركز الوطني"مخرجات التعلم" -
"، QMS Auditor/Lead Auditor ،ISO 9001:2015"برنامج كبير المدققين لنظام إدارة الجودة -

(Course No A18080) ،14-18/8/1441  2019/  10/  17-13هـ الموافق. 
 يبدرتالخربات يف 

  .2019حتى  2008يا في الفترة من ( ورشة عمل وبرنامجا تدريب26تقديم ) -
 الدكتوراهو رسائل املاجستري علىاإلشراف 

مصر،  المنصورة،جامعة  النوعية،كلية التربية  ،دكتوراه ( رسائل5و) ماجستير( رسائل 5اإلشراف على ) -
2008- 2014. 

 اخلربات التدريسية
من الفترة امعة المنصورة، مصر، كلية التربية النوعية، ج، مرحلة البكالوريوسفي  ةالتطبيقيالدروس  -

 .2006حتى  1996
من الفترة  كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، مصر،المحاضرات النظرية لمرحلة البكالوريوس،  -

 .2012حتى  2007
 .2020 – 2017، الملك خالد ، جامعةمرحلة البكالوريوس، كلية التربيةالمحاضرات النظرية ل -
 .2020 -2018، الملك خالد ، جامعة، كلية التربيةماجستيرلة الالمحاضرات النظرية لمرح -

 واملنظماتعضوية اهليئات 
 التعليمية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة الجمعية -
 بحوث المستقبليات المصرية العربية جمعية -

 املؤمتراتو الندوات املشاركة يف
  .2019حتى  2001ا علميا من عام مؤتمر ( 16المشاركة في عدد ) -

 شهادات شكر وتقدير
شهادة شكر من معالي مدير جامعة الملك خالد على المشاركة في ورشة عمل "تطوير مجاالت  -

 .15/11/2018الموافق  هـ،6/3/1440وفروع ومعايير جوائز جامعة الملك خالد للتميز"، 
لكلية شركة مراس لالستشارات على المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية  شهادة شكر من -

 هـ.1435، جامعة الملك خالدالهندسة، 
للشؤون التعليمية والكاديمية على اإلسهام في  جامعة الملك خالدسعادة وكيل  شهادة شكر من -

للعام الدراسي  جامعة الملك خالدب جمابر لخطط والمراجعة جودة االلجنة الدائمة لإنجاح أعمال 
 م.2017/2018 هـ،1438/1439

 خربات متنوعة 
 .اآلنحتى  م2/5/2017، من جامعة الملك خالد، ، كلية التربيةهيئة تدريس بقسم التربيةعضو  -
 .التدريبية مدرب ومحاضر في العديد من ورش العمل والدورات -
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 .25/7/2011 – 23، جامعة المنصورة العاليمدرب في مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم  -
 ،لعمل الخاصة بالمعايير الكاديمية المرجعية القوميةلورشة ا التدريبيإعداد المحتوى  فيالمشاركة  -

 . 14/8/2008 إلى 3/8/2008 من مصر ،القاهرة ،برنامج تطوير التعليم
من  ،مصر ،جامعة المنصورة ،عضو لجنة صياغة توصيات المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية -

  .2012حتى  2007
حتى  2007 ،جامعة المنصورة ،تربية النوعيةكلية ال طالب مستشار اللجنة الرياضية باتحاد -

2012. 
حتى  2007 ،جامعة المنصورة ،كلية التربية النوعية طالبمستشار أسرة النيل الخضر باتحاد  -

2012. 
، مجلة بحوث التربية النظم التعليمية" فيوديناميكية التغيير  االستراتيجيعرض كتاب "التخطيط  -

 .2007يوليو  (،10، العدد )النوعية، جامعة المنصورة
عرض كتاب "السلطوية في التربية العربية"، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، العدد  -

 .2011(، يناير 19)
 واجلودة واالعتماديف املراجعة خربات 

 .2012حتى  2009عضو فريق المراجعة الداخلية لكليات جامعة المنصورة من يوليو -
( لمدارس وزارة التربية الجودة واالعتماد الهيئة القومية لضمانية )رئيس فرق المراجعة الخارج -

 .2012حتى  2009في الفترة من مصر، والتعليم، 
 .2012حتى  2009جامعة المنصورة،  ،عضو فريق التخطيط االستراتيجي، كلية التربية النوعية -
لنوعية، جامعة المنصورة، ، كلية التربية االجودة إدارة ونظام المؤسسية القدرة تقويمرئيس فريق  -

 .2012حتى  2008
 حتى اآلن.  2012/  11/  2من  جامعة الملك خالد ،عمادة التطوير الكاديمي والجودةمستشار  -
المشاركة في إعداد الدراسة الذاتية لجامعة الملك خالد التي حصلت على االعتماد المؤسسي للفترة  -

 .2024أبريل  – 2017من مايو 
، الجامعة للشؤون التعليمية والكاديمية ةلاوك، جمابر لخطط والمراجعة جودة ائمة لاللجنة الداعضو  -

 .، حتى تاريخههـ1438، جامعة الملك خالد
جامعة الملك ، الجامعة للشؤون التعليمية والكاديمية ةلاوك، اللجنة الدائمة للخطط والمناهجعضو  -

 .هـ1440 - هـ1438، خالد


