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 والجودة بكلية العلومتقرير عن منجزات وحدة التطوير 

 هـ1341-1341ثمان سنوات من العطاء: 

 

 تطوير والجودة بكلية العلوملل والحالية  اإلدارات السابقةأوالً: 

 لية للتطوير والجودةوكالء الك .1

 د. محمد بن محسن بابطين 

 د. عمر خالد عبدالرحمن الدعيج 

 د. رائد بن حسين بن صالح الهذلول 

  حالياً، وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة(  محمد أباعودد. محمد بن عبدالعزيز( 

 لية للتطوير والجودةالك ةرؤساء وحد .2

 دواق د. خليفة 

 د. محمد ولد األمين 

 د. نبيل كرديد 

 د. عبدالواحد الخليل )حالي ً  (ا

الجودة ممثلة من خالل لجان االعتماد األكاديمية باألقسام العلمية، التطوير وأما بقسم الطالبات فقد كانت وكالة 

 ة للتطوير والجودة بمركز الطالبات:استحداث منصب مساعدة وكيل الكلي ثم تم

 د. عبير صالح علي النهدي 

 د. ابتسام بنت محمد عبد الرزاق الدويش  ً ، مساعدة وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة في )حاليا

 .(الجودة  بمركز الطالبات 

السعودية العربية المملكة  

اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة  

  ومعــــــــلا ةـــــكلي

 وكالة الكلية للشؤون التعليمية والجودة

 وحدة التطوير والجودة
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 لهيكلة اإلدارية للتطوير والجودة بالكليةاثانياً: 

مع وكالة الكلية  ميةالتعليوكالة الكلية للشؤون  جدمتم ، هـ 4171-4173مع بداية الفصل الدراسي الثاني من 

 .لجودةوا الكلية للشؤون التعليميةة للتصبحا وكاللتطوير والجودة 

هـ، تم تغيير مسمى لجان االعتماد األكاديمي  باألقسام 4171-4171وخالل الفصل الدراسي األول من سنة 

 .إلى وحدات التطوير والجودة باألقسام

 

 الهيكل اإلداري لوحدة التطوير والجودة بكلية العلوم
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 التطوير والجودة بكلية العلوم أعضاء وحدة

 البريد االلكتروني الهاتف الصفة الرتبة االسم م

 alakhalil@imamu.edu.sa 07549 رئيس أ. مشارك د. عبدالواحد الحسن الخليل 1

د. ابتسام بنت محمد عبد   2

 الرزاق الدويش

عضو، مساعدة وكيل الكلية للشؤون  مساعد أ. 

 التعليمية والجودة  
97183 

lmaldawish@imamu.edu.sa  

 imchaourar@imamu.edu.sa 94564 عضو عن قسم الرياضيات واإلحصاء   أ. مشارك د. براهيم شورار 3

4 
 kaberrada@imamu.edu.sa  94636 الوحدة، عضو عن قسم الفيزياءأمين  أ. مشارك د. كمال  برادة

 assghorbal@imamu.edu.sa 07549 عضو عن وحدة اإلحصاء وتحليل البيانات أ. مساعد د. أنيس بن غربال 5

 lhmkhezami@imamu.edu.sa 94659 عضو عن قسم الكيمياء أ.  مساعد لطفي الهادي الخزاميد. 6

 aaqurtam@imamu.edu.sa 94535 عضو عن قسم األحياء أ.  مساعد د. أشرف أحمد عطية قرطام 7

 

 بقسم الرياضيات واإلحصاءوحدة التطوير والجودة  أعضاء  

 

 

 

 م
 البريد االلكتروني الهاتف الصفة الرتبة االسم

 imchaourar@imamu.edu.sa 94564 رئيس أ. مشارك د. براهيم شورار 1

 ibdjebali@imamu.edu.sa 94072 عضو مكلف بالماجستير أستاذ أ. د. إسماعيل جبالي 2

 mahmissi@imamu.edu.sa 94548 عضو مكلف بالماجستير أستاذ أ. د. محمد هميسي 3

 nmkerdid@imamu.edu.sa 94572 عضو مكلف بالبكالوريوس أ. مشارك د. نبيل كرديد 4

 samanouni@imamu.edu.sa 94565 عضو مكلف بالبكالوريوس أ. مشارك د. سعيد المنوني 5

  assghorbal@imamu.edu.sa 94579 منسق اللجنة أ. مساعد د. أنيس بن غربال 6

  NHALharthi@imamu.edu.sa 97159 عضوة مكلفة بالبكالوريوس أ. مساعد د. نادية الحارثي 7

  imbenomrane@imamu.edu.sa 99361 بالماجستيرعضوة مكلفة  أ. مساعد د. ايناس بنت محمود بن عمران 8

mailto:alakhalil@imamu.edu.sa
mailto:lmaldawish@imamu.edu.sa
mailto:%20kaberrada@imamu.edu.sa
mailto:assghorbal@imamu.edu.sa
mailto:lhmkhezami@imamu.edu.sa
mailto:aaqurtam@imamu.edu.sa
mailto:assghorbal@imamu.edu.sa
mailto:NHALharthi@imamu.edu.sa
mailto:imbenomrane@imamu.edu.sa
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 ياءفيزبقسم الوحدة التطوير والجودة  أعضاء 

 

 

 البريد االلكتروني هاتف المكتب الصفة الرتبة العلمية االسم

كمال  برادةد.   kaberrada@imamu.edu.sa  94636 رئيس أستاذ مشارك 

ذستاأ أ.د. إسماعيل أبوبكر إسماعيل بوقفة    sbougouffa@imamu.edu.sa 94576 عضو 

ابراهيم  عبدالرافع د. محمد  makonsow@imamu.edu.sa 94626 عضو أستاذ 

عيد علي محمد د. علي  amaid@imamu.edu.sa  94623 عضو أستاذ مشارك 

 gkhouqeer@imamu.edu.sa  99304 عضو أستاذ مساعد د. غادة خوقير

  nalnassar@imamu.edu.sa  عضو محاضر نصار على محمد النصار

 

 أعضاء وحدة التطوير والجودة  بقسم الكيمياء

 

 األحياءبقسم وحدة التطوير والجودة  أعضاء 

هاتف ال الصفة الرتبة العلمية االسم م  البريد االلكتروني 

  aaqurtam@imamu.edu.sa 94535 رئيس أ. مساعد   د. أشرف أحمد عطية قرطام 1

 amandalossi@imamu.edu.sa 05899 عضو أ. مساعد د. علي محمد الحسن بنحدو أندلسي 2

  laalsheddi@imamu.edu.sa 97279 عضو محاضر أ. لطيفة بنت عبد الله عبد العزيز الشدي 3

 

 م
 البريد االلكتروني الهاتف الصفة الرتبة العلمية االسم

     lhmkhezami@imamu.edu.sa 94659 رئيس أ. مساعد لطفي الهادي الخزامي 1

 mezaki@imamu.edu.sa 94648 عضو  أستاذ مجدي عبدالسالم زكي 2

 kkhamza@imamu.edu.sa 94551 عضو أ. مشارك كمال خليفة طه 3

 mkomran@imamu.edu.sa 07957 عضو أ. مشارك محمد خيري عبدالفتاح عمران 4

حالم مولدي الطيب القاسميأ 5  amalkasme@imamu.edu.sa 97153 عضو أ. مساعد 
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 أهم اإلنجازاتثالثاً: 

 التطابق بين شطري الطالب والطالبات  .1

برنامج لالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  هاأجرت عملية التقويم التطويري البرامجي التي عقب  

فريق على  توصيات وبناًء    -هـ 37/41/4174إلى  73/44الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم خالل الفترة 

ى مستوى عل تبنت كلية العلوم سياسة توحيد كل ما يمكن توحيده بين شطري الطالب والطالبات  -المراجعين 

 الكلية، فضال عن األقسام العلمية ويشمل ذلك ما يلي:

  جميع مقررات البرنامج وتوصيفات جميع  المقررات حسب نماذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد

 (.  1342ثم  1347األكاديمي )

  لمحتوى المقرر، نفس ااألسبوعية لتنفيذ خطة التنسيق تام في تدريس جميع شعب المقرر الواحد: نفس

  . ة التمارين وكذلك نفس قائم، ونفس كتاب المقرر حسب توصيف المقرر 

  ذا القبول كإلعادة واكل من اختبار ب  ومعايير القبولبين الطالب والطالبات توحيد االختبارات التحريرية

 .الفيزياء برنامج في الرياضيات و الماجستير ببرامج

 .تشمل التقارير السنوية و الدراسة الذاتية للبرنامج شطري الطالب و الطالبات على حد سواء 

  على جميع المقررات داخل  %433رأي فاحص ثان لالختبار النهائي قبل إجرائه  وهي آلية مطبقة اعتماد

    .الكلية

  حق التظلم مكفول بعدل وشفافية. إذ يتم توحيد طريقة التظلم وطلب مراجعة ورقة االختبار النهائي وفق

 آلية محددة . 

 م. في كل شعبة وكل مقرر من حيث المحتوى والتقوية لسير العملية التدريسية اعتماد المتابعة اإللكتروني

 ( http://www.imamm.org وكذا حضور الطلبة والحرمان وتوزيع الدرجات من خالل)

  .اعتماد نفس عدد الساعات المكتبية ودعم الطالب والطالبات وإرشادهم 

 علمية موحد من حيث اإلدارة والمحتوى بين شطري الطالب الموقع اإللكتروني للكلية واألقسام ال

  https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/Pages/default.aspx: والطالبات

 واء  ) رسالة سعادة العميد  بدليل الكلية(.    دليل الكلية موجه لشطر الطالب وشطر الطالبات على حد س 

 http://units.imamu.edu.sa/colleges/science/Pages/manual.aspx   

 من شطر الطالبات عن تنعقد بمشاركة فعلية من طرف أعضاء هيئة التدريس  :مجالس األقسام والكلية

 (inter-conferenceطريق الهاتف  )

http://www.imamm.org/
https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/Pages/default.aspx
http://units.imamu.edu.sa/colleges/science/Pages/manual.aspx
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 . مشاركة أعضاء هيئة التدريس من شطر الطالبات في جميع اللجان على مستوى   األقسام  والكلية 

    طالب وطالبات عند نهاية كل فصل دراسي.المتابعة ومقارنة نتائج 

  رات للطالب وللطالبات بشكل متكافئ مع إعطاء األولوية للمتعث الصيفيالدراسي في الفصل يتاح التسجيل

 والمتعثرين وكذا الخريجات والخرجين.

 

 

 هـ1331إعداد الخطة االستراتيجية لكلية العلوم أفق  .2

 https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/Pages/strategic_plan.aspx 

 

 تأهيل البرامج والخطط الدراسية   .4

 الفصلية جميع إصدارت الهيئة الوطنية للتقويم  عملهاخطط في   وحدة التطوير والجودةت واكب

. الهيئة مالءمة الخطط وفق متطلبات حيث تم 1342و 1347، 1343كاديمي واالعتماد األ

كما تم تطوير الخطط الدراسية والمقررات وإرسالها إلى إدارات الجامعة المعنية قصد 

 اعتمادها.

  ي الماجستير فالمساهمة في صياغة وثائق برنامج بكالوريوس العلوم في األحياء وبرنامج

بعة إلى متا فةباإلضات الجودة متطلباالرياضيات وبرنامج الماجستير في الفيزياء وفق 

  اإلجراءات الخاصة بذلك وفق معايير الجودة.

 

 مشاريع ضمان الجودة .3

 إصدار كتاب التوصيف الوظيفي 

 اعتماد قائمة مؤشرات األداء الرئيسية 

 اعتماد المقارنة المرجعية الداخلية و الخارجية  للبرامج 

 إنجاز تقارير المقررات والنقاريرالتقاريرالسنوية 

 الثاني لالختبار النهائي اعتماد آلية الفاحص 

 استحداث لجنة استشارية لكل برنامج 

 خارجي لكل برنامج ومقرراتهالمقيّم ال تبني آلية 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/Pages/strategic_plan.aspx
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  الختبارات مقررات كل برنامجتبني آلية المقيّم الخارجي 

  توصيف خطة المنهج الدراسي لكل مقررنموذج توحيد 

 كتروني للكليةلإثراء الموقع اإل. 

 االعتماد األكاديمي .5

عملت وحدة التطوير والجودة بإشراف مباشر من سعادة عميد الكلية  االعتماد البرامجي: .5.1

 اتببيانعلى إعداد ملفات متتالية ومتكاملة مشفوعة  عادة وكيل التطوير والجودة سابقاوس

 .ومؤشرات في إطار السعي للحصول على الدعم المالي لتحقيق مشروع االعتماد األكاديمي

من معالي مدير الجامعة من أجل التعاقد مع الهيئة  ةكريمموافقة هذه الجهود التي أثمرت على 

رئيس وحدة التطوير والجودة  رفقة. وفي هذا اإلطار قام سعادة العميد   ASIIN األلمانية

العقد هـ لتوقيع 4171 الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعيفي  بزيارة إلى مقر الهيئة بألمانيا

 وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع  الذي يهم أربعة برامج وهي:

 برنامح بكالوريوس العلوم في الرياضيات التطبيقية 

 برنامح بكالوريوس العلوم في الفيزياء 

 برنامح بكالوريوس العلوم في الكيمياء 

 برنامح ماجستير العلوم في الرياضيات. 

تقرير الدراسة الذاتية لهذه البرامج لتقديميه إعداد على  تشرف جودة وحدة التطوير والفإن وتبعاً لذك، 

 م.1341إتمام هذا المشروع قبل نهاية سنة  -إنشاء الله-ومن المتوقع  م.1341مع بداية سنة 

 

ساهمت مجموعة من أعضاء وحدة التطوير والجودة في إنجاز الدراسة  االعتماد المؤسسي: .5.2

ر برامج كلية العلوم ضمن البرامج داخل الجامعة للجامعة والذي تعتبعتماد المؤسسي الذاتية لال

المساهمية في هذا المشروع مع الهيئة لتقويم التعليم. كما أن برامج كلية العلوم تعمل جاهدة على 

 تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي المؤسسي.

 

 د.عبد الواحد الحسن الخليل توقيع:   

 التطوير والجودةرئيس وحدة 

 هـ2/37/4171بتاريخ 


