
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة أم القرى
 كلية العلوم التطبيقية

 قسم األحياء

 

 

 بقسم األحياء و الجودة اإلعتماد األكاديمي تشكيل لجنة

 المقر الوظيفة اإلسم م

 العابدية منسق برنامج الميكربيولوجي د. حسين حسن أبوالريش 1

 العابدية األحياء منسق برنامج د. محمد البقمي 2

 العابدية عضوا   أ.د. علي عبد الفتاح جاب هللا 3

 العابدية عضوا   أ.د. مؤمن مصطفى زارع 4

 العابدية عضوا   أ.د. قدري نبيه السيد عبدالخالق 5

 العابدية عضوا   أ.د. جمال إبراهيم هريدي عثمان 6

 العابدية عضوا   أ.د. خالد عبدالرحمن يوسف البنا 7

 العابدية عضوا   أ.د. أسامة محمد سرحان 8

 العابدية عضوا   أ.د. شادي محمد الشهاوي 9

 العابدية عضوا   د. مصطفى محمد قطب 10

 العابدية عضوا    11

 العابدية عضوا    12

 الزاهر عضوا   د. حنان السيد محمد عثمان 13

 الزاهر عضوا   د. رشا علي عليوه 14

 الزاهر عضوا   د. دعاء محمد شحاته 15

 الزاهر عضوا   د. عذاري عبدالحليم محمد فلمبان 16

 الزاهر عضوا   د.  رندا أحمد عبد الهادي البساط 17

 الزاهر عضوا   د. أمال أحمد أبراهيم سليم 18

 الزاهر عضوا   محمد محمد مجاهد ههب .د 19

 الزاهر عضوا   أ. هيا حامد حسن البيعجان 20

 العزيزية عضوا   العبود د. نوره محمد عوين 21

 العزيزية عضوا   د. مريم سالم محمد الغامدي 22

 العزيزية عضوا   د. جيهان إبراهيم عيد إبراهيم 23

 العزيزية عضوا   د. رايه علي عمران سلطان 24

 

 رئيس مجلس القسم

 د. ياسر عايش المروعي

 

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة أم القرى
 كلية العلوم التطبيقية

 قسم األحياء

 

 

 برنامج األحياء – ASIINإستيفاء متطلبات اإلعتماد األكاديمي األلماني  تشكيل لجنة

 المقر الوظيفة اإلسم م

 العابدية رئيسا   د. محمد البقمي 1

 العابدية عضوا   أ.د. علي عبد الفتاح جاب هللا 2

 العابدية عضوا   زارعمصطفى أ.د. مؤمن  3

 العابدية عضوا   عبدالخالق نبيه السيد أ.د. قدري 4

 العابدية عضوا   أ.د. أسامة محمد سرحان 5

 العابدية عضوا   قطب محمد د. مصطفى 6

 العابدية عضوا    7

 العابدية عضوا    8

 الزاهر عضوا   محمد عثمان د. حنان السيد 9

 الزاهر عضوا   عليوه علي د. رشا 10

 الزاهر عضوا   شحاتهمحمد د. دعاء  11

 الزاهر عضوا   فلمبان عبدالحليم محمد د. عذاري 12

 الزاهر عضوا   د.  رندا أحمد عبد الهادي البساط 13

 الزاهر عضوا   د. أمال أحمد أبراهيم سليم 14

 الزاهر عضوا   محمد محمد مجاهد ههب .د 15

 الزاهر عضوا   أ. هيا حامد حسن البيعجان 16

 العزيزية عضوا   محمد عوين العبود د. نوره 17

 العزيزية عضوا   الغامدي سالم محمد د. مريم 18

 العزيزية عضوا   عيد إبراهيم د. جيهان إبراهيم 19

 العزيزية عضوا   سلطان علي عمران د. رايه 20

 

 رئيس مجلس القسم

 د. ياسر عايش المروعي

 

 

 

 

 



 برنامج األحياء – ASIINإستيفاء متطلبات اإلعتماد األكاديمي األلماني  خطة عمل

 الموعد المحدد لإلنتهاء الشخص المسئول المهمة م

1 

كتابة تقرير المقررات للفصول الدراسية 

 (383-382-381التالية )

Course Report 

جميع أعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم بجميع المقرات 
 م1/12/2017

2 
 ملف المقررتجهيز 

Course File 

جميع أعضاء هيئة التدريس 

 بالقسم بجميع المقرات

 ** محتويات ملف المقرر 

 م1/12/2017

3 

 36/37إستكمال تقرير البرنامج لعام 

 37/38كتابة تقرير البرنامج لعام 

Program Report 

      –د. مصطفى  –أ.د. قدري 

   –د. آمال  –د. دعاء  –د. حنان 

 د. مريم – د. جيهان -د. راندا 

 م15/11/2017

 م1/12/2017

4 

 تقرير الدراسة الذاتية السنويةاالطالع على 

تقرير من صفحة واحدة  و كتابة   36/37

 37/38 تقرير الدراسة الذاتية كتابة

Self-Study Report 

 جميع أعضاء اللجنة

 م15/11/2017

 

 م8/12/2017

5 

و كتابة تقرير من  دليل القسماالطالع على 

 صفحة واحدة عليه

Department Guide 

 م1/12/2017 جميع أعضاء اللجنة

6 

و كتابة تقرير من  دليل البرنامجاالطالع على 

 صفحة واحدة عليه

Program Guide 

 م1/12/2017 جميع أعضاء اللجنة

7 
 مراجعة كتيب المقررات و تعديله إن لزم األمر

Module Handbook 

        -أ.د. مؤمن  –أ.د. علي 

          أ. هيا – د. رايه -أ.د. أسامة 

 د. رشا –د. نوره  – د. عذاري

 م1/12/2017

8 

تنفيذ إستبانات للطالب المنتظمين و المتوقع 

و كتابة تقرير صغير  تخرجهم و الخريجيين

 عن كل إستبانة

Students Statement 

 عدد إثنين من مقر العابدية

 د. نوره –د. مريم  –د. عذاري 

 أ. هيا –د. هبه  –

 م1/12/2017

9 

 تصحيح عينة عشوائية من أوراق الطالب

لعينة عشوائية من المقررات في كل فصل 

 ( 383-382-381دراسي )

أ.د. أسامة  -أ.د. قدري –أ.د. مؤمن 

د. جيهان    –د. دعاء  –د. رشا  –

 د. آمال – د. رايه –
 م15/11/2017

10 

مدى إستيفاء الورقة اإلمتحانية  تعبئة نموذج

لعينة عشوائية من المقررات في كل  للمعايير

 (383-382-381فصل دراسي )

د. مصطفى –أ.د. أسامة  –أ.د. علي 

 د. نوره – عذاريد.  –د. حنان  -

 د. راندا –د. هبه  –
 م15/11/2017

 ** محتويات ملف المقرر:

 توصيف المقرر. -1

 .NCAAAعلى نموذج الهيئة الوطنية السعودية  بالتدريسالسيرة الذاتية للقائم  -2

 .درجة وسط( –أقل درجة  –)أعلى درجة  نماذج إلجابات الطالب -3

 .(383-382-381)  لكل فصل دراسي تم تدريس المقرر به تقرير المقرر -4

 نماذج اإلمتحانات التحريرية. -5

 .النموذجية اتاإلجاب -6

 رئيس مجلس القسم

 د. ياسر عايش المروعي
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 برنامج األحياء الدقيقة – ASIINإستيفاء متطلبات اإلعتماد األكاديمي األلماني  تشكيل لجنة

 المقر الوظيفة اإلسم م

 العابدية رئيسا   د. حسين حسن أبوالريش 1

 العابدية عضوا   عبدالرحمن يوسف البناأ.د. خالد  2

 العابدية عضوا   أ.د. جمال إبراهيم هريدي عثمان 3

 العابدية عضوا   أ.د. شادي محمد الشهاوي 4

 برنامج األحياء الدقيقة – ASIINإستيفاء متطلبات اإلعتماد األكاديمي األلماني  خطة عمل

 الموعد المحدد لإلنتهاء الشخص المسئول المهمة م

1 
 تجهيز ملف المقرر

Course File 

 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 ** محتويات ملف المقرر 
 م1/12/2017

2 

كتابة وتجميع تقرير المقررات للفصول الدراسية 

 (383-382-381التالية )

Course Report 

 م1/12/2017 جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم

3 

 36/37إستكمال تقرير البرنامج لعام 

 37/38كتابة تقرير البرنامج لعام 

Program Report 

 جميع أعضاء اللجنة
 م15/11/2017

 م1/12/2017

4 
  37/38كتابة تقرير الدراسة الذاتية السنوية 

Self-Study Report 
 م8/12/2017 جميع أعضاء اللجنة

5 

تنفيذ إستبانات للطالب المنتظمين و المتوقع 

و كتابة تقرير صغير عن كل  تخرجهم و الخريجيين

 (383 -382- 381إستبانة )

Students Statement 

 م1/12/2017 جميع أعضاء اللجنة

6 

تصحيح عينة عشوائية من أوراق الطالب لعينة 

عشوائية من المقررات للفصل الدراسي الصيفي 

(383) 

 م15/11/2017 جميع أعضاء اللجنة

7 

اإلمتحانية تعبئة نموذج مدى إستيفاء الورقة 

للمعايير لعينة عشوائية من المقررات للفصل 

 (383الدراسي الصيفي )

 م15/11/2017 جميع أعضاء اللجنة

 ** محتويات ملف المقرر:

 توصيف المقرر. -1

 .NCAAAالسيرة الذاتية للقائم بالتدريس على نموذج الهيئة الوطنية السعودية  -2

 درجة وسط(. –أقل درجة  –نماذج إلجابات الطالب )أعلى درجة  -3

 (.383-382-381)  تقرير المقرر لكل فصل دراسي تم تدريس المقرر به -4

 نماذج اإلمتحانات التحريرية. -5

 النموذجية. اتاإلجاب -6

 رئيس مجلس القسم

 د. ياسر عايش المروعي


