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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

  الفيزياء بقسماألكاديمي  واالعتماد الجودة لجنة اجتماع محضر

 كلية – الفيزياء بقسم واالعتماد األكاديمي الجودة لجنة( 2جلسة رقم )ال 20/2/1439الخميس  اليوم اجتمعت

 عةبقا عشر وذلكالحادية عشر صباحا الي الساعة الثانية  الساعة في القري  أم جامعة – التطبيقية العلوم

   الزاهر الي املباشر والبث القسم اجتماعات

 :وعضوية كل من

 التوقيع الصفة االسم م .

  رئيسا صالح مرزوق اللقمانيد.  -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 باحشوانا. ياسر محمد  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 د. رباب خالد سندي 18

  عضوا ا. اسمهان سعود الشيخي 19

  عضوا الصليمي يعبد الحا. عفاف  20
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  االجتماع هذا في تم حيث

كيفية دراسة نقاط القوة والضعف بالدارسة الذاتية لبرنامجي الفيزياء والفيزياء الطبية واتفق علي  -1

ة شهر وعلى اللجنالفترة القادمة قبل زيارة الوفد عقد لقاءات دورية ألعضاء اللجنة لعمل االزم خالل 

 ان تستعين بأعضاء القسم اذ تطلب ذلك. 

وضع خطة زمنية ملا سيتم عمله خالل الفترة القادمة وذلك استعدادا لزيارة الوفد الخاص دراسة  -2

مرفق( )واتفق خالل اللقاء على الطلبات التي سوف تقدم الي إدارة الكلية والجامعة  باالعتماد األملاني

رقات بالطلتوفيرها كما اتفق على ان يقوم سعادة الدكتور سعيد عطية باألشراف علي عمل اللوحات 

واملعامل وما تحتويه بالقسم بالعابدية وسعادة الدكتورة عفاف معوض باإلشراف بالزاهر كما يمكنهم 

 االستعانة بالزمالء مدرس ي املقررات العملية وكذلك بالزمالء مشرفي املعامل إلكمال االزم. 

 عن اعداد ملف لو تم دراسة تفعيل منسقي املقررات على ان يكون العضو الفاضل منسق املقرر مسؤ  -3

صورة امللفات بكون تاملقرر باالستعانة بالزمالء الذين يقومون بتدريس نفس املقرر واتفق على ان 

  التالي:ترتيب ورقية والكترونية بال

 توصيف املقرر الدراس ي الذي يقدمه البرنامج 

  تقرير فصلي للمقرر الدراس ي 

 )نماذج من أعمال أستاذ املقرر )السيرة الذاتية 

  نموذج عرض تقديمي ملحاضرة 

  نماذج الواجبات واالختبارات وحلولها 

  نتائج اختبارات الطالب في املقرر وتشمل 

 نموذج إجابة مرتفعة املستوي لالختبار النصفي -

 نموذج إجابة متوسطة املستوي لالختبار النصفي -
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 نموذج إجابة متدنية املستوي لالختبار النصفي -

  املقدمة من الطالب نموذج من األبحاث واألنشطة 

  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 

 لدي جميع أعضاء هيئة التدريس موحده  Course report and Course specification علي ان تكون نماذج

 . )أخر نماذج من الهيئة(

 الثانية عشر ظهرا الساعة حدود في االجتماع انتهي وقد هذا

  القسم مجلس منسق اللجنة                                                    رئيس                 

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

 


