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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة   -م التعلي وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

 

  الفيزياء قسماالستشارية ل لجنةال اجتماع محضر

ـــ ه 15/2/1440ربعاء ال  اليوم اجتمعت سعادة رئيس القسم د. صالح برئاسة قسم الفيزياء للجنة االستشارية الـ

 مرزوق اللقماني وكل من

 الوظيفة االسم

 جامعة أم القري -رئيس قسم الفيزياء  د. صالح مرزوق اللقماني 

 مدير مستشفى الوالدة والطفال بمكة املكرمة د. أنس عبداملجيد سدايو 

 العميد املساعد بكلية العلوم الصحية واملهن الصحية بجامعة امللك سعود د. احمد محمد سبحي

 زكبير الفيزيائيين الطبيين بمركز الميرة نورة لألورام بمدينة امللك عبد العزي د. فتحي محمد سعيدي

 الطبية بجدة

مدير مركز النانو جامعة البترول واملعادن ونائب رئيس مجلس ادرة الجمعية  د. زين حسن يماني 

 العلمية الفيزيائية السعودية 

 بجدة زأستاذ الفيزياء بجامعة امللك عبد العزي الغامدي ا.د. احمد عبد هللا

 جامعة ام القري  -كلية العلوم التطبيقية  –قسم الفيزياء أستاذ ب ا.د. سمير سليمان نتو 

 جامعة ام القري  -كلية العلوم التطبيقية  -قسم الفيزياء أستاذ مساعد ب د. امينة نايف الحمدي

 جامعة ام القري  -كلية العلوم التطبيقية  -أستاذ مساعد بقسم الفيزياء  د. علي صالح الشمراني

 جامعة ام القري  -كلية العلوم التطبيقية  -أستاذ مساعد بقسم الفيزياء  يد. فهد عبد هللا الهاشم

 جامعة ام القري  -كلية العلوم التطبيقية  -أستاذ مساعد بقسم الفيزياء  د. أماني إبراهيم العلوي 

 جامعة ام القري  -كلية العلوم التطبيقية  -أستاذ مساعد بقسم الفيزياء  د. حنان حسين عامر

 

الجلسة بالحمد والثناء هلل رب العاملين وكذلك بالترحيب بالسادة الحضور من جانب سعادة د. صالح اللقماني بدأت 

 بدأت اللجنة بمناقشة املوضوعات التالية: القسم ثمرئيس 
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استحداث خطتين جديدتين للدراسات العليا احداهما  علىالخطة القائمة للدراسات العليا ووافقت  -1

 لبرنامج الفيزياء والخرى لبرنامج الفيزياء الطبية 

د عليها  داستمعت اللجنة وتابعت ما تم إنجازه لالعتماد الملاني ومالحظات الجانب الملاني وكيفية الردو  -2

 الفيزياء الطبيةالفيزياء و لبرنامجي 

( واثنت اللجنة 37والخطة  33والخطة  19بالقسم )الخطة القائمة دراسية اطلعت اللجنة على الخطط ال -3

 37على الخطط القائمة مع إضافة بعض املقررات االختيارية بالخطة 

 بعد الظهرالثانية  الساعة حدود في االجتماع انتهي وقد هذا                                                 

 القسم مجلس رئيس

 صالح مرزوق اللقماني. د

 


