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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

  الفيزياء بقسماألكاديمي  واالعتماد الجودة لجنة اجتماع محضر

 وهماألكاديمي واالعتماد  الجودة لجنة( طارئة 1رقم )جلسة ال 22/3/1439حد األ  اليوم اجتمعت

 التوقيع الصفة االسم م .

  رئيسا مرزوق اللقمانيصالح د.  -1

  عضوا االهدلي حامد عصام د.أ 2

  منسقا ا.د. رشدي سعودي محمد  3

  عضوا نتو سمير /د.أ 4

  عضوا الطف وليد /د 5

  عضوا حسام صالح الدين إبراهيم /د 6

  عضوا د. سعيد محمد عطيه 7

  عضوا   د. عبد الرحمن يوسف الشين 8

  عضوا عمر طيمومي دعبد املجيد.  9

  عضوا الهاشمىفهد عبدهللا  /د 10

  عضوا د. منجي الساس ي بنموس 11

  عضوا ا. ياسر محمد باحشوان 12

  عضوا د. زينب سليمان مطر 13

  عضوا األحمدي أمينة /د 14

  عضوا فلمبان نهى /د 15

  منسقا دعبد املجيد. عفاف معوض  16

  عضوا د. فاطمة السيد محروس 17

  عضوا رباب خالد سنديد.  18

  عضوا ا. اسمهان سعود الشيخي 19

  عضوا الصليمي يعبد الحا. عفاف  20

 حيث بدأ االجتماع الساعة العاشرة صباحا وتم فيهوذلك بغرفة االعتماد بقسم الفيزياء 

 للمناقشة القسم ملجلس وذلك 1438-1437 الجامعي للعام وذلك للبرنامج السنوي  التقرير رفع -1

 . االعتمادو 
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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

 يحتوي  ثبحي التنفيذية والئحتها الدخيلة الجامعة لالئحة طبقا املقررات درجات توزيع على االتفاق تم -2

 ذلكو  دراس ي فصل كل بداية في والطالبات الطالب لجميع واضحة وتكون  النسب هذه املقرر  توصيف

 االعتماد للمناقشة القسم ملجلس

 ( 1) الجدول  خالل من الطالب تقيم يتم النظرية للمقررات بالنسبة

Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 

Assessment task (e.g. essay, test, group project, 
examination, speech, oral presentation, etc.) 

Week Due Proportion of Total 
Assessment 

1 First midterm exam 7 15% 

2 Second midterm 13 15% 

3 Quizzes Every week 5% 

4 Homework Every week 5% 

5 Project 5% 

6 Presence and absence Every week 5% 

7 Final exam End of the 
semester 

50% 

Total 100% 

 ( 2) الجدول  خالل من الطالب تقيم يتم والعملية النظرية للمقررات بالنسبة

Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 

Assessment task (e.g. essay, test, group project, 
examination, speech, oral presentation, etc.) 

Week Due Proportion of Total 
Assessment 

1 First midterm exam 7 10% 

2 Second midterm exam 13 10% 

3 Quizzes Every week 5% 

4 Homework Every week 5% 

5 Project 5% 

6 Presence and absence Every week 5% 

7 Laboratory Exam End of the 
semester 

20% 

7 Final exam End of the 
semester 

40% 

Total 100% 
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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

 جنةل ليا األكاديمي عتمادلال وطنية ال هيئةال استبيانات من مستمدة داخلية الكترونية تاستبيانا عمل اسناد -3

 ملختلفة.ا وبرامجه القسم تطوير في تساعد واحصائيات تحاليل عمل لسهولة وذلك بالقسم والتقويم القياس

 من كل في التعلم نواتج مقارنة لسهولة وذلك وخارجية داخلية( Benchmark) مرجعية نقاط تحديد على االتفاق تم -4

 الطبية. والفيزياء البحتة الفيزياء برنامجي

  الواحدة ظهرا الساعة في االجتماع انتهي وقد هذا

  القسم مجلس منسق اللجنة                                                    رئيس                 

  صالح مرزوق اللقماني. د                                    محمد سعودي رشدي. د.ا      


