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 بقسم الفيزياء –املناهج و اخلطط جلنة

األوىلاجللسة   
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 محضر 

 األولى الجلسة
 

، اجتمع أعضاء ميالديه 2017 /28/12الموافق هجرية،  1439 /10/4الموافق  الخميسإنه فى يوم 

برئاسة سعادة الدكتور  جامعة أم القرىالتطبيقية  عة لقسم الفيزياء بكلية العلومالتاب المناهجالخطط ولجنة 

باستعراض ما جاء فى الجلسة  بدأ رئيس. وقد نيابة عن سعادة الدكتور وليد جميل الطف خالد عبد الواجد

 اللجنة استعرضت وعلى ضوء التقرير،، لقسم الفيزياء NCAAA تقرير زيارة فريق االعتماد الوطنى

 : والتي ذكرت فى التقرير التالية النقاط

 

 بالخطة الدراسية.  Elective courses ضرورة وجود مقررات اختيارية .1

، عند طريق oral cominucations skilsضرورة وجود مهارة تواصل شفهي عند الطالب  .2

 دقيقة.  30وجود عدة عروض شفهية للطالب على ان تكون احداها ال تقل عن 

  االختيارية.سارات للمقررات ضرورة وجود م .3

 ضرورة وجود الية لكى يحل الطالب مسائل في المقررات المختلفة.  .4

 

 

 توصية اللجنة: 

بعد مناقشة اللجنة البند الذى يقضي بضرورة وجود مقررات اختيارية بالخطة الدراسية مناقشة 

 زياء على النحو التالى: وجود مقررات اختيارية في برنامج الفي اللجنة على ضرورة مستفيضة، أوصت

 المقررات االختيارية تقع في المستوى السابع والثامن فقط. -1

 ساعات.  4ساعات الى  3تعديل عدد ساعات مقرر فيزياء اشعاعية من  -2

الى ساعتان. وبالتالى يكون عدد ساعات البرنامج كما  3تعديل عدد ساعات مشروع التخرج من  -3

 ساعة معتمدة.  130هو لم يتغير 

 – 4-4034160فيزياء نووية كود  – 4-4034170كود  1ل المقررات )فيزياء جوامد تحو -4

فيزياء  –ساعات  3بعد تحويلها الى اربعة ساعات بدال من   3-4034162فيزياء اشعاعية كود 

( اى اجمالى عدد الساعات للمقرات 4-4034173الكترونيات كود  -  4-4034172كود  2جوامد 

 عتمده تكون على هيئة مسارات يختار الطالب المسار الذى يفضله .ساعة م 20االختيارية 



 

 

Page 3 of 3 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العاىل   

 جامعة أم القرى

 كلية العلوم
 قسم الفيزياء

 املناهججلنة 

 توقيعات حمضر 

  اجللسة األوىل املناهجاخلطط وجلنة  إجتماع

 ميالديه 2017 /28/12الموافق هجرية،  1439 /10/4الخميس الموافق 

 شطر العابدية

 التوقيع األسم م

  أ.د/ خالد عبد الواجد  .1

  أ.د/ سمير سليمان نتو  .2

  د./ عاطف اسماعيل   .3

  حسن على رمضان على /.د  .4

  د./ وليد بلحاج  .5

  د./ صالح مرزوق اللقماني  .6

  عطيةد./ سعيد محمد   .7

 شطر الزاهر

 التوقيع األسم م

  د./ رباب سندي  .8

  د./ زينب مطر  .9

  د./ حنان عامر   .10

 

 المناهجو الخطط لجنةرئيس 

 

 وليد جميل ألطفد/

-  


