
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

  الفيزياء بقسماألكاديمي  واالعتماد الجودة لجنة اجتماع محضر

 وهماألكاديمي واالعتماد  الجودة لجنة ( طارئة2رقم )جلسة ال 2/4/1439األربعاء  اليوم اجتمعت

 التوقيع الصفة االسم م .

  رئيسا اللقمانيصالح مرزوق 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 خالد سنديد. رباب  18

  عضوا ا. اسمهان سعود الشيخي 19

  عضوا الصليمي يعبد الحا. عفاف  20

   املعايير وهموكذلك باقي الزمالء منسقي 

  منسق املعيار الثاني د. وليد بالحاج -1

  منسق املعيار الثالث ا.د. عادل مدني منسق املعيار الثالث 2

  منسق املعيار  السادس  د. احمد الهادي  3
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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

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

 :يلي بما التوصية تمت حيث 1433 للخطة املقررات ملفات مراجعة

 التالية:مراجعة امللفات 

 (املقرر  رقم– الفواصل) 2 يكيةسكال  مقرر  -

 (املقرر  رقم) حديثة فيزياء  -

 (اللغة – الفواصل – املقرر  رقم) نووية -

 (درجةلي عا – الفواصل – املقرر  رقم) موصالت اشباه -

 ( اإلنجليزية اللغة – املقرر  رقم ا – الفواصل) 2 جوامد -

  (التحديث – املقرر  رقم – )الفواصل التخرج مشروع -

 :التالية (امكن ان تقريرها )و املقررات وصيفت -1

- Quantum mechanics 3      403446 

- Electronics 1    403473 

- Electronics  2 403474 

- Advanced Optics 1  403434 

- Advanced Optics 2  403435 

- Nuclear Models 403463 

- Nuclear Reactions  403464 

- Introduction to elementary Particle Physics  403466 

- Introduction to material sciences 403475 

  القسم خارج من التالية املقررات توصيف طلب -2

  من السنة التحضيرية 

- Introduction to Mathematics 1              4800140-4 

- Introduction to Mathematics 2              4800141-4 

- Computer Skills                4800150-2 

- English language    4800170-6 
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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

- Learning and study skills   4800104-3 

- Computer programming skills  4800153-3 

- Technical English language   4800171-4 

 الكلية خارج األقسام بقية من  

General Chemistry                                                     402101-4 

Elementary statistics and probability theory      404231-3 

            2-605101 1الكريم  نالقرا -

 2-605201          2الكريم  نالقرا -

 2-605301          3الكريم  نالقرا -

 2-605401          4القران الكريم  -

 2-501101لغة عربية                 -

         2-1601101الثقافة اإلسالمية  -

 2-601201         2 الثقافة اإلسالمية -

          2-601301  3 اإلسالميةالثقافة   -

 2-601401       4الثقافة اإلسالمية  -

                                                                           2-2601201الثقافة اإلسالمية  -

 بعد الظهرالثانية  الساعة حدود في االجتماع انتهي وقد هذا

  القسم مجلس منسق اللجنة                                                    رئيس                 

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


