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آ
مقذمح:
اهؼالقا مً خسص وخدة الجىدة الخابعت لىمالت ملُت آلاداب للخؼىٍس والجىدة في حامعت اإلالو طعىد على طمان جؼبُق الجىدة ؤلادازٍت وألامادًمُت في
الهلُت وبسامجها ،فانها جظع خؼت عملها لهرا العام 1438 /1437هـ
وجقىم الخؼت على مداوز ثالثت:
اإلادىز ألاوى :الدعم واإلاظاهدة للبرامج ألامادًمُت لىعي مخؼلباث الهُئت الىػىُت للخقىٍم والبرامج ألامادًمُت ،وٍخمثل هرا اإلادىز بعقد عدد مً
اللقاءاث وخلق الىقاغ ووزغ العمل لؼسح هماذج الهُئت ومخؼلباتها في مل همىذج ،ولُفُت ئعداده بعلمُت وحىدة خقُقُت.
اإلادىز الثاوي :الدعم واإلاظاهدة لىخداث الهلُت ؤلادازٍت لظمان جؼبُق معاًير آلاًصو  ،وزفع لفاءة ألاداء.
اإلادىز الثالث :الدعم واإلاظاهدة لسفع لفاءة العملُت الخدزَظُت بمخابعت اإلاؼازَع القائمت :مؼسوع هىاجج الخعلم ،فاعلُت الخدزَع وجىمُت مهازاث أعظاء
هُئت الخدزَع بالخعاون مع الجهاث ذاث العالقت.
وهرا ال ًمنً أن ًىفد ما لم ًنً هىاك حعاون ودعم مً البرامج ألامادًمُت والىخداث ؤلادازٍت في الهلُت ،فهي اإلاعىُت بالدزحت ألاولى بهرا العمل.
وهىاك مجمىعت مً الصعىباث مبدئيا سخعيق العمل آ
أوال :قلت أعظاء هُئت الخدزَع في بعع البرامج مما ًلقي العبء على اثىين أو ثالثت في البرهامج ،وٍدىى دون جىفُر اإلاخؼلباث
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ثاهُا :ازجفاع ألاهصبت في بعع البرامج هدُجت لقلت أعظاء هُئت الخدزَع مما ًمىع جىفُر اإلاؼلىب ،فقد وصلذ بعع ألاهصبت ئلى هدى ثالثين طاعت أو
ثمان وعؼسًٍ طاعت...
ثالثا :عدم دعم زئِع البرهامج لعمل الجىدة مما ًجعل زئِع وخدة الجىدة ٌعمل وخده؛ وهرا ًصعب جىفُر اإلاؼلىب.
زابعا :لثرة اإلاخعاقدًً مً أعظاء هُئت الخدزَع الظعىدًين ،ولبر طنهم مما ًدىى دون جىفُر اإلاخؼلباث أو طعف حىدتها هدُجت عدم قىاعتهم
بالجىدة أو زفظهم العمل فيها مهما وطعذ الجامعت أو الهلُت مً طىابؽ.

انشركاء انمعنيىن تتنفيذ انخطح:







ًخؼلب جدقُق هره الخؼت جظافس حهىد حمُع ألاػساف ذاث العالقت:
ولالء الهلُت.
زؤطاء ألاقظام.
زؤطاء وخداث الجىدة في البرامج ألامادًمُت.
أعظاء هُئت الخدزَع في مل البرامج والتزامهم بدىفُر اإلاخؼلباث وخظىز اللقاءاث ووزغ العمل باطخمساز.
وخداث الهلُت في جىفير اإلاخؼلباث (الخسٍجين ،ؤلازػاد ،ؤلاخصاءاث ،ػإون الؼلبت.)...
العماداث اإلاظاهدة لخىفير ؤلاخصاءاث (عمادة جؼىٍس اإلاهازاث ،عمادة اإلانخباث ،عمادة الجىدة والخؼىٍس.)...
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وحذج انجىدج في انكهيح:
حعجى وخدة الجىدة الخابعت لىمالت ملُت آلاداب للخؼىٍس والجىدة بخقدًم الدعم واإلاظاهدة للبرامج والىخداث ؤلادازٍت لظمان جؼبُق الجىدة
وٍسجبؽ بها الىخداث آلاجُت:
وخداث الجىدة في البرامج ألامادًمُت.
)1
وخدة ؤلاخصاءاث والقُاض
)2

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

وجخلخص مهامها فُما ًأحي:
دعم الهلُاث وألاقظام في جؼبُق معاًير الجىدة وفق هظام  QMSوهظام الهُئت الىػىُت للخقىٍم والاعخماد ألامادًمي.
مخابعت ؤلاخصاءاث اإلاىظمت لعمل الجىدة في الهلُت.
مخابعت البرامج ألامادًمُت في جىفُر مخؼلباث الهُئت الىػىُت للخقىٍم والاعخماد ألامادًمي.
اإلاظاعدة في جىفير ألادلت ومخؼلباث الاعخماد للبرامج ألامادًمُت.
اإلاخابعت في ئعداد ألادلت اإلاسجبؼت بالجىدة.
ً
ً
مخابعت مظخجداث الجىدة مدلُا وخازحُا.
الخيظُق مع الجهاث ذاث العالقت داخل الجامعت لخىظُم وزغ العمل والدوزاث الخدزٍبُت في مجاالث الجىدة.
ؤلاػساف على جىفُر طُاطاث الجامعت بما ًسجبؽ بظمان الجىدة.

عمم انىحذج:
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جىفُر الخؼت طُهىن في مساخل مخهاملت ومخقاػعت ،هي:
املسحلت ألاولى آ
 جىفير مخؼلباث الاعخماد ألامادًمي خظب مخؼلباث الهُئت الىػىُت للخقىٍم والاعخماد ألامادًمي ،وحؼمل:
 هماذج الهُئت 2015 ألادلت وؤلاحساءاث لنخابت الدزاطت الراجُت هماذج مً دزاطاث ذاجُت خصلذ على الاعخماد أو في ػسٍقها (بسهامج اللغت العسبُت ،وبسهامج مً ملُت العلىم الؼبُت الخؼبُقُت ،وبسهامج مً ملُتالعلىم)...
 ػسح اإلاخؼلباث بعقد وزغ عمل مظخمسة
 عمل ؤلاخصاءاث بالخعاون مع ألاقظام وجدلُل الاطدباهاث وقساءة الىخائج بالخعاون مع وخدة ؤلاخصاءاث والخقىٍم
املسحلت الثاهيت آ
 عقد احخماعاث ولقاءاث مسلص لبعع البرامج.
 شٍازاث مجالع ألاقظام لخىطُذ العمل وأهمُت باليظبت للهلُت
 شٍازاث لهلُاث أخسي لالػالع على ججازبها الىاجحت وهقلها ئلى الهلُت.
املسحلت الثالثت آ
 جىظُم البىاء الداخلي للهلُت وجىفير ؤلاخصاءاث ومخابعتها.
آ
آ

خطح انعمم في انىحذج نهذا انعاو
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شهس صفس 4173هـ آ
 ئقامت وزػت بعىىان "ئحساءاث لخابت جقسٍس البرهامج".
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "مخؼلباث الاعخماد ألامادًمي".
 ئقامت وزػت بعىىان "جقسٍس اإلاقسز".
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "ملف اإلاقسز ومخؼلباجه".
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز ألاوى).
 جىفُر الاطدباهاث (جقسٍس اإلاقسز ،خبرة الؼالب ،جقىٍم البرهامج)...
آ
شهس زبيع ألاول 4173هـ آ
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز الثاوي واإلاعُاز الثالث).
 البؼاقت ؤلاخصائُت
 جدلُل الاطدباهاث التي وزدث مً ألاقظام ولخابت جقازٍس خىلها مً وخدة ؤلاخصاءاث
آ
شهس زبيع الثاوي 4173هـ آ
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز السابع).
 ئقامت وزػت عمل بعىىان" صُاغت هىاجج الخعلم في البرامج ألامادًمُت في الهلُت".
 ئقامت وزػت عمل بعىىان" جىصُف البرامج ألامادًمُت في الهلُت"
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "بىاء مصفىفت البرهامج".
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "صُاغت هىاجج الخعلم في اإلاقسزاث الدزاطُت".
شهس حمادي ألاولى 4173هـ آ
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 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز السابع).
 عسض جقازٍس اللجىت على مجلع القظم.
شهس حمادي لاخسة 4173هـ آ
آ
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز الخامع واإلاعُاز الظادض).
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز الظابع واإلاعُاز الثامً واإلاعُاز الخاطع).
شهس زحب 4173هـ آ
 ئقامت وزػت عمل بعىىان "لخابت الدزاطت الراجُت" (اإلاعُاز العاػس و اإلاعُاز الحادي عؼس)..
شهس شعبان 4173هـ آ
 مخابعت البرامج ألامادًمُت في جسحمت الدزاطت الراجُت
 مخابعت البرامج ألامادًمُت في جىفير ألادلت التي طترفق بالدزاطت الراجُت
شهس زمضان 4173هـ آ
 زفع الدزاطاث الراجُت لألقظام اإلانخملت ئلى لجىت اإلاقىمين في عمادة الجىدة لخدنُمها وفق QMS
شهس شىال 4173هـ آ
 ئعادة الدزاطاث الراجُت لألقظام لخعدًل ملحىظاث لجىت اإلاقىمين في عمادة الجىدة وفق QMS
شهس ذي القعدة 4173هـ آ
 الخألد مً ألادلت في ألاقظام اإلانخملت والسفع باإلاىجص مً الدزاطاث الراجُت للهُئت الىػىُت.

انمطهىب م ه انثرامج األكاديميح نتطثيق انجىدج وانتقذو نالعتماد إتماو انمتطهثاخ اآلتيح حسة ما هى مثيه في انجذول:

7

لاداب آ
مليت آ
ومالت الهليت للخطىيس والجىدة آ
وحدة الجىدة والاعخماد ألامادًمي
م

املهمت

املطلىب

ليفيت إهجاش املطلىب

املىعد املخىقع لإلهجاش

.4

جىصيف البرهامج

جىصُف البرهامج الدزاس ي أو ئعادة الىظس في الخىصُف اإلاىجص ومساعاة هىاجج
الخعلم.

ًىجص على هماذج الهُئت الىػىُت للخقىٍم
والاعخماد ألامادًمي ( 2015عسبي ئهجليزي)

صفس

.0

جىصيف املقسزاث

جىصُف حمُع مقسزاث البرامج الدزاطُت أو ئعادة الىظس في الخىصُفاث
اإلاىجصة مع مالخظت خداثت اإلاساحع اإلادوهت.

ًىجص على هماذج الهُئت الىػىُت للخقىٍم
والاعخماد ألامادًمي( 2015عسبي ئهجليزي)

زبُع ألاوى

.7

جىصيف الخبرة امليداهيت

جىصُف الخبرة اإلاُداهُت في مل بسهامج ًدخىي على جدزٍب مُداوي أو ئعادة
الىظس في الخىصُف اإلاىجص ئن مان معدا.

ًىجص على هماذج الهُئت الىػىُت للخقىٍم
والاعخماد ألامادًمي (عسبي ئهجليزي)

زبُع ألاوى

.1

جقسيس البرهامج السىىيآ

على مل بسهامج أن ٌعد جقسٍسا طىىٍا 2015/2014عً البرهامج بىاء على
جقازٍس اإلاقسزاث وهخائج الاطدباهاث التي وشعذ على الؼالب بمخخلف
مظخىٍاتهم وأعظاء هُئت الخدزَع وحهاث الخىظُف) وآخس 2016/2015

ًىجص على هماذج الهُئت الىػىُت للخقىٍم
والاعخماد ألامادًمي( 2015عسبي ئهجليزي)

زبُع ألاوى 1436/1435

.1

السؤيت والسسالت لهل بسهامج مطبىعت
ومعلىت

ٌعد مل بسهامج زؤٍخه وزطالخه وفق زؤٍت الهلُت وزطالتها وَعسطها على
مجلع البرهامج وعلى اإلاجلع الاطدؼازي عىده أو اإلاجلع الاطدؼازي للهلُت
لُىافق عليها وبعدها حعلً وجصدز في مؼبىعاجه.

عسبي ئهجليزي

.1

السير الراجيت ألعضاء هيئت الخدزيس
وميسىبي البرهامج.

ًؼلب مل بسهامج مً ميظىبُه ذمىزا وئهاثا طيرهم الراجُت وٍفظل أن جهىن
وفق همىذج مىخد وٍىطع وسخ منها في ملفاث اإلاقسزاث الدزاطُت ووسخ في
ملف خاص وجسفع على اإلاىقع ؤلالنترووي لهل عظى.

عسبي ئهجليزي

.3

الخطت الاستراجيجيت للبرهامج
أو الخطت الدشغيليت

ٌعد مل بسهامج خؼخه الاطتراجُجُت وفق الخؼت الاطتراجُجُت للهلُت
وَعسطها على مجلع البرهامج لُىافق عليها وبعدها حعلً وٍبدأ البرهامج
العمل على الخؼت الخىفُرًت أو ٌعمل خؼت حؼغُلُت لخىفُر أهداف الهلُت
الاطتراجُجُت.

عسبي ئهجليزي

املعىقاث

وزمظان 1437/1436

زبُع ألاوى

زبُع الثاوي

حمادي ألاولى
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املهمت

املطلىب

ليفيت إهجاش املطلىب

املىعد املخىقع لإلهجاش

.3

دليل البرهامج ألامادًميت واملهىيت.

ٌؼسع مل بسهامج بعمل دلُل ًبين ماهُت البرهامج وجىحهاجه وخؼخه وػسوغ
القبىى فُه ووصف اإلاقسزاث ...خظب الىمىذج اإلاىشع عليهم.

عسبي ئهجليزي

زبُع الثاوي

.9

قىائم مؤلفاث ومشازماث وإهخاج أعضاء
هيئت الخدزيس.

ًىعص مل بسهامج ئلى ميظىبُه بسصد ئهخاحهم العلمي واإلاجالث التي وؼسث
لهم خظب الىماذج التي وشعذ عليهم ئلنتروهُا ووزقُا.

وفق الىمىذج اإلاىشع

صفس

ملف املقسز ومخطلباجه وحشمل(:جىصيف
املقسز املىحد ،وجقسيس املقسز وأسئلت
الاخخبازاث وإلاحاباث الىمىذحيت وهماذج مً
.42
إحاباث الطالب ولشف الحضىز وبعض
أوشطت الطالب والسيرة الراجيت والدوزاث
التي حضسها وهماذج مً شهاداث الحضىز)

ًؼلب مً مل عظى هُئت جدزَع ذلسا أو أهثى حظلُم ملف اإلاقسز للعام
اإلااض ي والبدء بعمل ملف اإلاقسز للفصل الحالي.

.44

عيىاث مً ملفاث الطالب ووشاطاتهم
ومشسوعاتهم.

ًؼلب مل مدًس بسهامج عُىاث مً ملفاث الؼالب ومؼسوعاتهم وأوؼؼتهم

.40

مىاقع أعضاء هيئت الخدزيس ذلىزا وإهاثا

ًؼلب مً ميظىبي مل بسهامج جددًث مىاقعهم بؼهل مظخمس وجفعُل
العمل ؤلالنترووي مع الؼالب.

.47

مخسحاث أوشطت املشازلت املجخمعيت.

ًدص ي مل بسهامج الخدماث اإلاجخمعُت التي ًقدمها مً دوزاث أو لقاءاث
جلفاشٍت أو ئذاعُت أو مداطساث أو وزغ عمل...

هىاك همىذج لخقسٍس اإلاقسز  2015خظب
هماذج الهُئت الىػىُت وَعخمد همىذج ألاطئلت
اإلاسطل مً الجىدة لخؼبُقه في حمُع البرامج.

املعىقاث

زبُع الثاوي ف1
زمظان ف2

زبُع الثاوي ف1
زمظان ف2
أطاطُاث في اإلاىقع (الظيرة الراجُت عسبي وE
وؤلاهخاج العملي والبدثي وخدمت اإلاجخمع
واإلاقسزاث التي ًدزطها للؼالب مً جىصُف
وهماذج أطئلت وأوؼؼت وفصىى افتراطُت
وفلظفت الخدزَع ولخب ًىص ي بها ...PDF
والدوزاث التي خظسها)

زبُع ألاوى والثاوي

زبُع الثاوي

9

لاداب آ
مليت آ
ومالت الهليت للخطىيس والجىدة آ
وحدة الجىدة والاعخماد ألامادًمي
م

املهمت

إحصاءاث حىل الهيئت الخدزيسيت وإلادازيت
.41
والطالب.
.41

بسامج الخىميت املهىيت للهيئت الخدزيسيت
وألاوشطت الخدزيبيت.

إحساء الاسدباهاث الخاليت (خبرة الطالب،
وجقىيم البرهامج ،وجقىيم املنخبت ومصادز
الخعلم ،واسدباهت الخسيجين ،وحهاث
الخىظيف ،واسدباهت حىدة الخدماث
.41
املقدمت مً الهليت ومً الجامعت ،واسدباهت
هىاجج الخعلم والسؤيت والسسالت وألاهداف،
واسدباهت إلازشاد ،واسدباهت البحث العلمي
وخدمت املجخمع)...

املطلىب

ليفيت إهجاش املطلىب

املىعد املخىقع لإلهجاش

ًدسص مل بسهامج على جقدًم ئخصائُاث واضحت عً ػالبه وخسٍجُه
وأعظاء هُئت الخدزَع فُه وٍدونها في الدلُل الخاص به.

ٌظخعين البرهامج باخصاءاث القبىى
والدسجُل وولُل الهلُت للؼإون ألامادًمُت.

صفس

ًدسص مل بسهامج على خث ميظىبُه على خظىز الدوزاث الخدزٍبُت وعمل
خؼت للخدزٍب وئخصائُاث بأعداد اإلاؼازلين في الدوزاث الخدزٍبُت.

املعىقاث

صفس

صفس ف1

ًهلف مل بسهامج أطخاذا وعددا مً الؼالب إلحساء الاطدباهاث اإلاؼلىبت
وبعدها ًصودها للجىت ؤلاخصائُت لخدلُلها

ػعبان ف2

.43

املجلس الاسدشازي الطالبي.

ًقترح مل بسهامج مجلظا اطدؼازٍا ػالبُا.

زبُع ألاوى والثاوي

.43

املجلس الاسدشازي مً حهاث العمل.

ًقترح مل بسهامج مجلظا اطدؼازٍا له مً حهاث العمل(الخىظُف).

زبُع ألاوى والثاوي

.49

الدزاست الراجيت لهل بسهامج آ
ومقاًيس الخقىيم الراحي البرامجي

أن ًبدأ مل بسهامج بملء الخقدًس الىجمُت وفق ما وحد عىده مً أدلت،
وبعدها ٌؼسع بنخابت الدزاطت الراجُت الخاصت به ،وَعلق على مل معُاز
برلس هقاغ القىة وهقاغ الظعف وأولىٍاث الخدظين ثم ًخخم مل معُاز
بخالصت ػاملت فيها أهم هقاغ القىة وأهم هقاغ الظعف وأهم أولىٍاث
الخدظين للىصىى في النهاًت ئلى أبسشها لمؼازَع جقدم للخدظين.

صفس  -زحب

همىذج الهُئت الىػىُت

آ
10

لاداب آ
مليت آ
ومالت الهليت للخطىيس والجىدة آ
وحدة الجىدة والاعخماد ألامادًمي

مستهزماخ تتاتعها وحذج انجىدج في انكهيح الستكمال متطهثاخ االعتماد:
الجهت

املىعد املخىقع لإلهجاش

املهمت

السقم
4

اللىائذ الداخلُت ومدهاث الهُئت(.)19

وخدة الجىدة

ػهس مً جازٍخه

0

مىاشهت الهلُت.

الؼإون اإلاالُت

ػهس مً جازٍخه

7

الخؼت الاطتراجُجُت للهلُت.

وخدة الخخؼُؽ الاطتراجُجي

ػهس مً جازٍخه

1

دلُل الهلُت.

وخدة الجىدة

ػهس مً جازٍخه

1

ألادلت التي جىحه الؼالب علمُا ومظلنُا ومهازٍا.

وخدة الخىحُه وؤلازػاد

ػهس مً جازٍخه

1

وثائق اإلانخبت.

اإلانخبت

ػهس مً جازٍخه

3

مصادز الخعلم في الهلُت وججهيزاتها ومخخبراتها.

وخدة جقىُت اإلاعلىماث

ػهس مً جازٍخه

3

سجالث لجان ألاوؼؼت داخل الهلُت.

وخدة ألاوؼؼت الؼالبُت

ػهس مً جازٍخه

9

الاخخبازاث وأطالُب الخقىٍم.

وخدة الاخخبازاث

ػهس مً جازٍخه

42

ملف الخسٍجين ومخابعتهم وؤلاخصاءاث بعد جخسحهم.

وخدة الخسٍجين بالخعاون مع القبىى
والدسجُل

ػهس مً جازٍخه

44

مسافق الهلُت وصُاهت اإلابجى.

مدًس ؤلادازة

ػهس مً جازٍخه
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لاداب آ
مليت آ
ومالت الهليت للخطىيس والجىدة آ
وحدة الجىدة والاعخماد ألامادًمي

املهمت

السقم

الجهت

املىعد املخىقع لإلهجاش

وخدة خدمت اإلاجخمع

ػهس مً جازٍخه
ػهس مً جازٍخه

40

خدمت اإلاجخمع للهلُت وأوؼؼتها.

47

صىز مً مداطس اإلاجالع (الهلُت ،البرامج ،الىخداث).

أمين اإلاجلع

41

هماذج مً الجداوى الخدزَظُت ألعظاء هُئت الخدزَع.

مظإوى الجداوى

ػهس مً جازٍخه

41

ئخصاءاث خىى الهُئت الخدزَظُت وؤلادازٍت والقاعاث الخدزَظُت.

وخدة أعظاء هُئت الخدزَع

ػهس مً جازٍخه

41

مىقع الهلُت

مظإولى اإلاىقع

ػهس مً جازٍخه

43

ؤلاخص ـ ـ ــاءاث (أع ـ ـ ــداد الؼ ـ ـ ــالب اإلاس ـ ـ ــجلين واإلاىخظم ـ ـ ــين واإلادظ ـ ـ ــسبين
والخسٍجين)
مإػ ـ ـساث ألاداء (عـ ــدد الؼـ ــالب ألعظـ ــاء هُئـ ــت الخـ ــدزَع "ميظـ ــىبي
الهلُــت واإلاخعــاوهين وخظــب السجــب العلمُــت "معُـد ومداطــس ومظــاعد
ومؼازك وأطخاذ).
جدلُ ــل حمُ ــع الىخ ــائج واط ــخخالص الىخ ــائج وئعالنه ــا ولخاب ــت خؼ ــؽ
العم ــل بىـ ــاء عليهـ ــا بعـ ــد ئحـ ـساء الاطـ ــدباهاث الخالُـ ــت (خبـ ــرة الؼالـ ــب،
وجق ـ ـ ــىٍم البره ـ ـ ــامج ،وجق ـ ـ ــىٍم اإلانخب ـ ـ ــت ومص ـ ـ ــادز ال ـ ـ ــخعلم ،واط ـ ـ ــدباهت
الخ ــسٍجين ،وحه ــاث الخىظُ ــف ،واط ــدباهت ح ــىدة الخ ــدماث اإلاقدم ــت
مــً الهلُــت ومــً الجامعــت ،واطــدباهت هــىاجج الــخعلم والسؤٍــت والسطــالت

القبىى والدسجُل

ػهس مً جازٍخه

43

49

ولُل الهلُت للؼإون ألامادًمُت

لجىت ؤلاخصاء والخدلُل

ػهس مً جازٍخه

ػهس مً جازٍخه

12

لاداب آ
مليت آ
ومالت الهليت للخطىيس والجىدة آ
وحدة الجىدة والاعخماد ألامادًمي

السقم

املىعد املخىقع لإلهجاش

املهمت

الجهت

02

وألاهـ ــداف ،واطـ ــدباهت ؤلازػـ ــاد ،واطـ ــدباهت البدـ ــث العلمـ ــي وخدم ـ ــت
اإلاجخمع)...
وخدة الخدزٍب اإلاُداوي.

وخدة الخدزٍب اإلاُداوي

ػهس مً جازٍخه

04

اإلاجلع الاطدؼازي الهلُت مً حهاث العمل.

ولُل الهلُت للخؼىٍس والجىدة

ػهس مً جازٍخه

00

ملف ؤلازػاد ألامادًمي في الهلُت.

وخدة الخىحُه وؤلازػاد

ػهس مً جازٍخه

آ
آ
آ
زئيس وحدة الجىدة آ
أ.د .خالد بً عبد النسيم بسىدي آ

13

