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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم ةكلي

 الفيزياء بقسم الجودة لجنة اجتماع محضر

 أم جامعة – التطبيقية العلوم كلية – الفيزياء بقسم الجودة لجنة 29/1/1439خميس ال اليوم اجتمعت

 :من كل عضويةو  العاشرة صباحا  الساعة في القسم اجتماعات بقاعة وذلك القري 

 التوقيع الصفة االسم م

  قسم رئيس ال د. حاتم راشد العمري  1

  عضوا ياالهدل حامد عصام د.أ 2

  عضوا نتو سمير /د.أ 3

  عضوا الطف وليد /د 4

  عضوا الواجد عبد خالد /دأ. 5

  منسقا   محمد سعودي رشدي .د. ا 6

  عضوا الهاشمى فهد /د 7

  عضوا االحمدى أمينة /د 8

  منسقا محمود دعاء /د 9

  عضوا فلمبان نهى /د 10

  عضوا علوى  امانى /د 11

  االجتماع هذا في تم حيث

االعتماد بالقسم وأيضا في  بغرفة ورقية صورة في ويكون  ملف كل يحتويه امو  املقررات ملفات دراسة -1

 ويحتوي امللف علي  الكترونيةصورة 

 توصيف املقرر الدراس ي الذي يقدمه البرنامج 

  تقرير فصلي للمقرر الدراس ي 
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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم ةكلي

  الذاتية( )السيرة نماذج من أعمال أستاذ املقرر 

  نموذج عرض تقديمي ملحاضرة 

  وحلولها  واالختباراتنماذج الواجبات 

  نتائج اختبارات الطالب في املقرر وتشمل 

 نموذج إجابة مرتفعة املستوي لالختبار النصفي -

 نموذج إجابة متوسطة املستوي لالختبار النصفي -

 نموذج إجابة متدنية املستوي لالختبار النصفي -

  نموذج من األبحاث واألنشطة املقدمة من الطالب 

  تشكيل لجنة املقرر واملكونة برئاسة منسق املقرر وعضوية مدرس ي املقرر 

  تقرير استبيان الطلبة أو أي تقويم ذاتي ومالحظات الطلبة 

  محاضر االجتماعات الدورية ملدرس ي املقرر وتوصياتهم  

بحيث يكون نموذج موحد لدي جميع   Course report and Course specificationتم دراسة تثبيت  -2

 أعضاء هيئة التدريس

 دراسة ما تم إنجازه بالدراسة الذاتية لالعتماد األملاني وخطة الفترة القادمة -3

 دراسة تفعيل منسقي املقررات  -4

 نية عشر ظهرااثال الساعة حدود في االجتماع انتهي وقد هذا

  القسم مجلس رئيس                                                   منسق اللجنة                       

  العمري  راشد حاتم. د                                    محمد سعودي رشدي. د.ا

 


