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 السعودية العربية المملكة

 القرى أم جامعة  - التعليم  وزارة

 الفيزيـــاء قســم - التطبيقية العلوم كلية

ر ررواالعتمادررالجودةرلجنةراجتماعرمحض  ياءربقسماألكاديمي ررالفي  

 واالعتماد الكاديم   الجودة لجنة( 3جلسة رقم )لبا 1439/ 3/  1دح  المواق  ال  اليوم اجتمعت

ياء بقسم ز    القري أم جامعة – التطبيقية العلوم كلية – الفي 
ز
ة ال الساعة ف  الساعة صبادحا ال  عاشر

 :كل من  الزاهر ال   المباشر واالتصال  القسم اجتماعات بقاعة وذلكحادية عشر والنصف ال

 التوقيع الصفة االسم م .

1-   
  رئيسا د. صالح مرزوق اللقمانز

  عضوا االه ل   دحام  عصام د.أ 2

  منسقا ا.د. رش ي سعودي محم   3

  عضوا نتو سمي   /د.أ 4

  عضوا الطف ولي  /د 5

  عضوا دحسام صالح ال ين إبراهيم /د 6

  عضوا د. سعي  محم  عطيه 7

ز  8   عضوا   د. عب  الردحمن يوسف الشي 

  عضوا عمر طيموم     عب  المجيد.  9

  عضوا الهاشمقه  عب هللا  /د 10

  عضوا د. منج   الساس  بنموس 11

  عضوا ا. ياش محم  بادحشوان 12

  عضوا د. زينب سليمان مطر 13

  عضوا الدحم ي أمينة /د 14

  عضوا قلمبان نىه /د 15

  منسقا  عب  المجيد. عفاف معوض  16

  عضوا د. قاطمة السي  محروس 17

  عضوا د. رباب خال  سن ي 18

19   
  عضوا ا. اسمهان سعود الشيجز

  عضوا الصليم   عب  الج  ا. عفاف  20
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   تم دحيث
ز
  الجتماعا هذا ف

   لالعتماد الذاتية بال راسةاالستماع ال  بعض المالدحظات  -1
نامج اللمانز ي لي  ز من سعادة  اءالفي 

د. عفاف معوض واتف  ال  اجراء هذه المالدحظات وسوف يتم طبع نسخة من ال راسة مرة 

  التصويبات إجراء بع أخري 

خص ال راسة الذاتية لالعتماد ي قيما إبراهيمام دحس د.  سعادةاستمعت اللجنة ال  رأي  -2

ياء الطبية دحيث أشار سيادته ال  انه تم ز نامج الفي    لي 
الء من الزمالمرجعة  تاللمانز

  المعاير قبل ذلك
 . والزميالت منسق 

  اال  رقةتم االتفاق عىل تثبيت و  -3
ز
  ف

   وكذلك الطالب شطرختبار النهان 
ز
 عىل الطالبات رشطف

   مع التنسي  يتم ان
  الشط مقرر ال منسق 

ز
  الشطرين دحت  ال تتكرر الورقة االختبارية ف

ز
 رينف

   ثابتة المقررات توصيف يكون بحيث النهائية الملف صورة عىل االتفاق تم -4
ز
 الطالب شطر ف

تيب تودحي  وكذلك والطالبات  راتالمقر  ملفات عىل أيضا االطالعو  الملفات داخل الي 

 بالكلية الخرى بالقسام

نامج تقرير أدح ثتم دراسة  -5 ياء لي  ز  تفضلو  العام هذا عطية سعي . د سعادة أع ه والذي الفي 

  توصيف باللج أعضاء جميع ال   أرساله بعرض سعادة
ز
نة واتف  أعضاء اللجنة للنظر ف

نامج مرة أخري.     الي 

ي محم  ال كتور الستاذ سعادة مبادرة دراسةتم  -6 ونية نسخة لعمل صي   الملفاتو  للوثائ  الكي 

ونية لملفات المقررات  . واتف  عىل ان يتم االدحتفاظ بنسخة الكي 

   خالل من القسم موقع وتح يث تطويرتم دراسة  -7
 الطالب بشطر اإلعالمية اللجنة منسق 

 والطالبات

   االجتماع انتىه   وق  هذا
ز
 الحادية عشر والنصف الساعة دح ود ف

 القسم مجلس رئيس                                       اللجنة منس                       

  اماللق مرزوق الحص .د                       محم  سعودي رش ي .د.ا                    
 نز
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