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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  ح يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 45=  15×  3 محاضرات 1

 ----------- أستوديومعمل أو  2

 ----------- دروس إضافية 3

 ----------- أخرى )تذكر( 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة  15 ساعات االستذكار 1

 ساعات 10 الواجبات 2

 ساعات 10 المكتبة 3

 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 10 أخرى )تذكر( 5

 ساعة  100 اإلجمالي 

، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:لالعام وصف ال. 1

 

تمكين الطالب من التعرف على المفاهيم والمبادئ األساسية للجودة ومراحل تطورها و إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها 

. وادراك أهمية نظام إدارة الجودة الشاملة بالنسبة للمنظمات وكذلك التعرف على دور حلقات الجودة في تطوير ادارة 

 .2000:  9001و  9000فات االيزو الجودة الشاملة والتعرف على مواص

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ة ومفااهيم الموافقاة الاياساية اليولياة وطاري تنفياذها تنمية معارف ومهارات الطلبة بمبادئ وطرائق تنفيذ إدارة الجودة الشامل
فى المنظمات السعودية  وتيريب الطالب على تطبيقها فى مجال تخصصاهم  وتويايد دور إدارة الجاودة الشااملة فاى تعظايم 

 األستفادة  من الموارد المتاحة.          
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 الجودة، ومراحل تطورها، نظام ضبط الجودة ، اإلطار الفكري  ألدارة الجودة الشاملة  متطلباتيعرف:  1.1

ية إدارة الجودة الشاملة ومراحل تطبيقها، دور حلقات الجودة  فى تطوير إدارة الجودة الشاملة،  الخلف

2000:9001األيزو،  طبيعة المواصفة الدولية آيزو العامة لسلسلة مواصفات   

 

 س –  1ع 

التطور التاريخى لمفاهيم الجودة، التفتيش،ضبط الجودة ،توكيدد الجدودة،إدارة الجدودة الشداملة ،  يحدد: 1.2

أهميددة إدارة الجددودة الشدداملة ، اهميددة الجددودة ، أبعدداد توكيددد الجددودة ، جددودة  الخدددمات ، ، نظددام ضددبط 

حصدائى للجدودة، الجودة، فوائد نظام ضبط الجودة، أهداف نظام ضبط الجودة، كلف الجدودة،  البدبط اإل

ماهية إدارة الجودة الشاملة وروادها األوئل، فوائد إدارة الجودة الشاملة، مبادئ إدارة الجودة الشاملة، 

عناصددر إدارة الجددودة الشدداملة، أهددداف إدارة الجددودة الشدداملة،متطلبات تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، 

فدى تطبيدق إدارة الجدودة الشداملة، معدايير تقيديم مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، األخطاء الشدائعة  

تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، عالرددة إدارة الجددودة الشدداملة بمعددايير إدارة الجددودة،إدارة فددى منظمددات 

الخدمة أهمية حلقات الجودة، عالرة حلقات الجودة بإدارة الجودة الشاملة، عمل حلقدات الجدودة، أدوات 

، 9000متطلبدات تطبيدق حلقدات الجدودة، فوائدد تطبيدق سلسدلة ا يدزو  حل المشاكل فى حلقات الجودة،

، التغييددر فددى  مفدداهيم 2000-9001، غددرا األيددزو، متطلبددات األيددزو 9000منهجيددة تطبيددق األيددزو 

 200-9001، نظام الجودة فى ظل األيزو2000-9001المواصفة الدولية أيزو 

 

 س -2ع

1.3   

1...   

  المهارات 2

التطور التاريخى لمفاهيم الجودة، التفتيش،ضبط الجودة ،توكيد الجودة،إدارة الجودة الشداملة ،  يشرح: 

أهميددة إدارة الجددودة الشدداملة ، اهميددة الجددودة ، أبعدداد توكيددد الجددودة ، جددودة  الخدددمات ، ، نظددام ضددبط 

حصدائى للجدودة، الجودة، فوائد نظام ضبط الجودة، أهداف نظام ضبط الجودة، كلف الجدودة،  البدبط اإل

ماهية إدارة الجودة الشاملة وروادها األوئل، فوائد إدارة الجودة الشاملة، مبادئ إدارة الجودة الشاملة، 

عناصددر إدارة الجددودة الشدداملة، أهددداف إدارة الجددودة الشدداملة،متطلبات تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، 

فدى تطبيدق إدارة الجدودة الشداملة، معدايير تقيديم مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، األخطاء الشدائعة  

تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، عالرددة إدارة الجددودة الشدداملة بمعددايير إدارة الجددودة،إدارة فددى منظمددات 

الخدمة أهمية حلقات الجودة، عالرة حلقات الجودة بإدارة الجودة الشاملة، عمل حلقدات الجدودة، أدوات 

، 9000متطلبدات تطبيدق حلقدات الجدودة، فوائدد تطبيدق سلسدلة ا يدزو  حل المشاكل فى حلقات الجودة،

، التغييددر فددى  مفدداهيم 2000-9001، غددرا األيددزو، متطلبددات األيددزو 9000منهجيددة تطبيددق األيددزو 

 2000-9001، نظام الجودة فى ظل األيزو2000-9001المواصفة الدولية أيزو 

 ر  - 1م
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

الجودة، التفتيش،ضبط الجدودة ،توكيدد الجدودة،إدارة الجدودة الشداملة ، : التطور التاريخى لمفاهيم يميز 2.2

أهميددة إدارة الجددودة الشدداملة ، اهميددة الجددودة ، أبعدداد توكيددد الجددودة ، جددودة  الخدددمات ، ، نظددام ضددبط 

الجودة، فوائد نظام ضبط الجودة، أهداف نظام ضبط الجودة، كلف الجدودة،  البدبط اإلحصدائى للجدودة، 

ة الجودة الشاملة وروادها األوئل، فوائد إدارة الجودة الشاملة، مبادئ إدارة الجودة الشاملة، ماهية إدار

عناصددر إدارة الجددودة الشدداملة، أهددداف إدارة الجددودة الشدداملة،متطلبات تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، 

املة، معدايير تقيديم مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، األخطاء الشدائعة  فدى تطبيدق إدارة الجدودة الشد

تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، عالرددة إدارة الجددودة الشدداملة بمعددايير إدارة الجددودة،إدارة فددى منظمددات 

الخدمة أهمية حلقات الجودة، عالرة حلقات الجودة بإدارة الجودة الشاملة، عمل حلقدات الجدودة، أدوات 

، 9000دة، فوائدد تطبيدق سلسدلة ا يدزو حل المشاكل فى حلقات الجودة، متطلبدات تطبيدق حلقدات الجدو

، التغييددر فددى  مفدداهيم 2000-9001، غددرا األيددزو، متطلبددات األيددزو 9000منهجيددة تطبيددق األيددزو 

 2000-9001، نظام الجودة فى ظل األيزو2000-9001المواصفة الدولية أيزو 

 

 ت - 2م

  الكفاءات 3

 ت - 1ك .الجودة الشاملةبفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة مع االخرين يتواصل  3.1

 ت - 2ك لجودة الشاملةيستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة ا 3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونيدة التدي تواجده مؤسسدات القطداع الخداا والعدام  يحلل المشكالت: 3.3

 .فى مجال إدارة الجودة الشاملة العلمية المناسبةباستخدام األساليب 
 ت - 3ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  رائمة الموضوعات م

1 
التعريف بالجودة ومراحل تطورها) مفهوم الجودة، التطور التاريخى لمفاهيم الجودة، التفتيش،ضبط الجودة 

 ،توكيد الجودة،إدارة الجودة الشاملة 
3 

 3 الجودة، أبعاد توكيد الجودة، جودة الخدمات.أهمية  2

 3 نظام ضبط الجودة) فوائد نظام ضبط الجودة، أهداف نظام ضبط الجودة  3

4 
كلف الجودة: ) كلف الورايدة ، كلدف األداء، كلدف الفشدل الدداخلى، كلدف الفشدل الخدارجى، البدبط اإلحصدائى 

 للجودة 
3 

 3 الشاملة) ماهية إدارة الجودة الشاملة، الرواد األوائل إلدارة الجودة الشاملة اإلطار الفكرى إلدارة الجودة  5

6 
فوائددد إدارة الجددودة الشدداملة، مبددادئ إدارة الجددودة الشدداملة، عناصددر إدارة الجددودة الشدداملة، أهددداف إدارة 

 الجودة الشاملة .
3 

7 
الجدودة الشداملة، األخطداء الشدائعة فدى تطبيدق متطلبات تطبيدق إدارة الجدودة الشداملة، مراحدل تطبيدق إدارة 

 إدارة الجودة الشاملة.
3 

8 
معايير تقييم تطبيق إدارة الجودة الشاملة، عالرة إدارة الجودة الشداملة بمعدايير إدارة الجدودة، إدارة الجدودة 

 فى منظمات الخدمة.
3 

 3 مفهوم حلقات الجودة، رائد الحلقة، أهمية حلقات الجودة 9

 3 عالرة حلقات  الجودة بإدارة الجودة  الشاملة، عمل حلقات الجودة. 10

 3 أدوات حل المشاكل فى حلقات الجودة،  متطلبات تطبيق حلقات الجودة. 11

12 
، منهجيددة تطبيددق ا يددزو  9000فوائددد تطبيددق سلسددلة ا يددزو   9000التعريددف بسلسددلة المواصددفات ايددزو 

9000   
3 

13 
وإدارة الجودة الشاملة.   9000، غرا ا يزو، األيزو 9000متطلبات ا يزو   

 
3 

 3 2000:90001التعريف بالمواصفة آيزو، متطلبات ا يزو 14

 3 2000:9001التغيير فى مفاهيم المواصفة الدولية آيزو و نظام الجودةفى ظل ا يزو  15

 45 المجموع

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

الجودة، ومراحل تطورها، نظام ضبط الجودة ، يعرف: 

 اإلطار الفكري  ألدارة الجودة الشاملة  متطلبات إدارة

تطبيقها، دور حلقات الجودة   الجودة الشاملة ومراحل

فى تطوير إدارة الجودة الشاملة،  الخلفية العامة 

لية لسلسلة مواصفات األيزو،  طبيعة المواصفة الدو

2000:9001آيزو   

 

 

 المحاضرة النظرية  -

 القراءات المساندة  -

 النقاش الجماعية  -

 إعداد األوراق البحثية  -

 الواجبات المنزلية الفردية -

 العرا واإللقاء -

االختبارات التحريرية 

 )الفصلية والنهائية 

 تقويم الواجبات المنزلية -

 تقويم أوراق البحث الفردية -

 تقويم العرا واإللقاء -

1.2 

التطور التاريخى لمفاهيم الجودة، التفتيش،ضبط  يحدد:

الجودة ،توكيدد الجدودة،إدارة الجدودة الشداملة ، أهميدة 

إدارة الجددودة الشدداملة ، اهميددة الجددودة ، أبعدداد توكيددد 

الجودة ، جودة  الخدمات ، ، نظام ضبط الجودة، فوائدد 

نظددام ضددبط الجددودة، أهددداف نظددام ضددبط الجددودة، كلددف 

حصائى للجودة، ماهية إدارة الجودة الجودة،  الببط اإل

الشاملة وروادها األوئل، فوائدد إدارة الجدودة الشداملة، 

مبدددادئ إدارة الجدددودة الشددداملة، عناصدددر إدارة الجدددودة 

الشاملة، أهداف إدارة الجودة الشاملة،متطلبات تطبيدق 

إدارة الجدددودة الشددداملة، مراحدددل تطبيدددق إدارة الجدددودة 

فددى تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، األخطدداء الشددائعة  

الشدداملة، معددايير تقيدديم تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، 

عالرة إدارة الجودة الشاملة بمعايير إدارة الجودة،إدارة 

فدددى منظمدددات الخدمدددة أهميدددة حلقدددات الجدددودة، عالردددة 

حلقددات الجددودة بددإدارة الجددودة الشدداملة، عمددل حلقددات 

 الجددددودة، أدوات حددددل المشدددداكل فددددى حلقددددات الجددددودة،

متطلبددات تطبيددق حلقددات الجددودة، فوائددد تطبيددق سلسددلة 

، غدرا 9000، منهجية تطبيق األيدزو 9000ا يزو 

، التغييددر فددى  2000-9001األيددزو، متطلبددات األيددزو 

، نظدام 2000-9001مفاهيم المواصدفة الدوليدة أيدزو 

 200-9001الجودة فى ظل األيزو

 المحاضرة النظرية  -

 القراءات المساندة  -

 اش الجماعية النق -

 إعداد األوراق البحثية  -

 الواجبات المنزلية الفردية -

 العرا واإللقاء -

االختبارات التحريرية 

 )الفصلية والنهائية 

 تقويم الواجبات المنزلية -

 تقويم أوراق البحث الفردية -

 تقويم العرا واإللقاء -

…    

 المهارات 2.0

2.1 

التطدددددددور التددددددداريخى لمفددددددداهيم الجدددددددودة،  يشدددددددرح:

التفتيش،ضدددبط الجدددودة ،توكيدددد الجدددودة،إدارة الجدددودة 

الشاملة ، أهمية إدارة الجودة الشاملة ، اهميدة الجدودة 

، أبعاد توكيد الجودة ، جدودة  الخددمات ، ، نظدام ضدبط 

الجودة، فوائدد نظدام ضدبط الجدودة، أهدداف نظدام ضدبط 

حصدددائى للجدددودة، الجدددودة، كلدددف الجدددودة،  البدددبط اإل

ماهيددة إدارة الجددودة الشدداملة وروادهددا األوئددل، فوائددد 

إدارة الجددودة الشدداملة، مبددادئ إدارة الجددودة الشدداملة، 

عناصددر إدارة الجددودة الشدداملة، أهددداف إدارة الجددودة 

الشاملة،متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، مراحدل 

فددى تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، األخطدداء الشددائعة  

تطبيق إدارة الجودة الشاملة، معايير تقييم تطبيق إدارة 

الجودة الشداملة، عالردة إدارة الجدودة الشداملة بمعدايير 

إدارة الجودة،إدارة فدى منظمدات الخدمدة أهميدة حلقدات 

الجودة، عالرة حلقات الجدودة بدإدارة الجدودة الشداملة، 

عمددل حلقددات الجددودة، أدوات حددل المشدداكل فددى حلقددات 

متطلبات تطبيق حلقدات الجدودة، فوائدد تطبيدق  الجودة،

، 9000، منهجية تطبيدق األيدزو 9000سلسلة ا يزو 

، التغيير 2000-9001غرا األيزو، متطلبات األيزو 

، 2000-9001فددى  مفدداهيم المواصددفة الدوليددة أيددزو 

 2000-9001نظام الجودة فى ظل األيزو

 المحاضرة النظرية  -

 القراءات المساندة  -

 قاش الجماعية الن -

 إعداد األوراق البحثية  -

 الواجبات المنزلية الفردية -

 العرا واإللقاء -

االختبارات التحريرية 

 )الفصلية والنهائية 

 تقويم الواجبات المنزلية -

 تقويم أوراق البحث الفردية -

 تقويم العرا واإللقاء -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 

 : التطور التاريخى لمفاهيم الجودة، التفتيش،ضبطيميز

الجودة ،توكيدد الجدودة،إدارة الجدودة الشداملة ، أهميدة 

إدارة الجددودة الشدداملة ، اهميددة الجددودة ، أبعدداد توكيددد 

الجودة ، جودة  الخدمات ، ، نظام ضبط الجودة، فوائدد 

نظددام ضددبط الجددودة، أهددداف نظددام ضددبط الجددودة، كلددف 

الجودة،  الببط اإلحصائى للجودة، ماهية إدارة الجودة 

وادها األوئل، فوائدد إدارة الجدودة الشداملة، الشاملة ور

مبدددادئ إدارة الجدددودة الشددداملة، عناصدددر إدارة الجدددودة 

الشاملة، أهداف إدارة الجودة الشاملة،متطلبات تطبيدق 

إدارة الجدددودة الشددداملة، مراحدددل تطبيدددق إدارة الجدددودة 

الشدداملة، األخطدداء الشددائعة  فددى تطبيددق إدارة الجددودة 

تطبيددق إدارة الجددودة الشدداملة، الشدداملة، معددايير تقيدديم 

عالرة إدارة الجودة الشاملة بمعايير إدارة الجودة،إدارة 

فدددى منظمدددات الخدمدددة أهميدددة حلقدددات الجدددودة، عالردددة 

حلقددات الجددودة بددإدارة الجددودة الشدداملة، عمددل حلقددات 

الجددددودة، أدوات حددددل المشدددداكل فددددى حلقددددات الجددددودة، 

لة متطلبددات تطبيددق حلقددات الجددودة، فوائددد تطبيددق سلسدد

، غدرا 9000، منهجية تطبيق األيدزو 9000ا يزو 

، التغييددر فددى  2000-9001األيددزو، متطلبددات األيددزو 

، نظدام 2000-9001مفاهيم المواصدفة الدوليدة أيدزو 

 2000-9001الجودة فى ظل األيزو

 المحاضرة النظرية  -

 القراءات المساندة  -

 النقاش الجماعية  -

 إعداد األوراق البحثية  -

 الواجبات المنزلية الفردية -

 العرا واإللقاء -

االختبارات التحريرية 

 )الفصلية والنهائية 

 تقويم الواجبات المنزلية -

 تقويم أوراق البحث الفردية -

 تقويم العرا واإللقاء -

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 

بفاعليدة كتابيداً وشدفهياً فدي مجدال مع االخرين يتواصل 

 .الجودة الشاملةإدارة 
المتابعددددددددة المباشددددددددرة ألداء 

عددددن طريددددق نظددددام الطددددالب 

 البالك بورد

 الواجبات والتكليفات

3.2 
يسددتخدم شددبكة المعلومددات والتقنيددة الحديثددة فددي إدارة 

 لجودة الشاملةا
المحاضرات النظريدة والتعلديم 

 اإللكتروني

 الواجبات والتكليفات

… 

اإلداريدددددة والماليدددددة والسدددددلوكية  يحلدددددل المشدددددكالت:

والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاا والعام 

فددى مجددال إدارة  باسددتخدام األسدداليب العلميددة المناسددبة

 .الجودة الشاملة

 التكليفات ورش العمل والسمنارات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توريت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 20 األسبوع السادس 1تحريري  اختبار 1

 20 األسبوع الثاني عشر 2تحريري اختبار  2

 10 األسبوع الرابع واألسبوع الثامن واجبات 3

 50 يحدد من عمادة القبول والتسجيل اختبار تحريري نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
قوم بوظيفة المرشد االكاديمي للطالب / يساعات اسبوعية ارشاد اكاديمي يتم اختيار أحد اعباء هيئة التدريس ل  8)

للطالبات حيث تقدم النصائح واالرشادات الالزمة الخاصة بتحسين مستوى اداء الطالب و الطالبات في االختبارات، ومتابعة 

 .ومحاولة حل المشاكل التي تعترضهم ينباستمرار عن المحاضرات، والطالب / الطالبات المنذ ينالطالب و الطالبات المتغيب
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر رائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
االيددددزو  ادارة الجددددودة الشدددداملة ومتطلبدددداتد. راسددددم نددددايف علددددوان ) إدارة الجددددودة الشدددداملة 

 م   2009هـ   1430، عمان ، دار الثقافة ، الطبعة األولي االصدار الثاني 2000:9001

 المساندةالمراجع 
(خضعّموو :ضدض اظضالمروواظةض1 ( ضإ اظةضالجوو، ةضالموو م )ضخض  2005حموو، خضيروواظض وو   ض  

 .ل نمظض،الت،زاعض،ال ب ع)

 اإللكترونيةالمصادر 

 

 htt://Lib.nu.edu.sa/Digital Libbrary.aspxالمكتبة اإللكترونية جامعة نجران 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 40تتسع لـ راعة دراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التقنيةالتجهيزات 
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 مرفق معه جهاز كمبيوتر  جهاز عرا البيانات

 طابعة وسبورة  مع اقالم وماسحة سبورة. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطالب فاعلية التدريس 

 مباشر ريادات البرنامج فاعلية طرق تقييم الطالب 

 مباشر أعباء هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 

 مباشر ريادات البرنامج مصادر التعلم 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

  

 ح. اعتماد التوصيف 

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  ررم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاءاجتماع  تاريخ الجلسة

 


