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مقدمة

شهدت جامعة امللك خالد يف الفرتة األخرية تطورا ملحوظا يف خططها من أجل تطوير العملية التعليمية والبحثية.
ويف ضوء اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للجامعة ،فقد مت تشكيل عدد من الوحدات واللجان بالكليات ،وهلذا فقد
أصبح من الضروري حتديث التوصيف الوظيفي يف ظل هذه التغيريات اإلدارية .وحترص وكالة التطوير واجلودة بكلية
العلوم الطبية التطبيقية بأهبا على نشر ثقافة اجلودة وتدرك أمهيتها يف حتسني خمرجات التعلم واحلصول على االعتماد
األكادميي.
ويسعدني أن أقدّم لكم هذا الكتيب املختصر والذي يلخّص أهم الواجبات اليت ختص وكالة التطوير واجلودة إضافة
إىل توصيف مهام الوحدات واللجان ومهام األقسام األكادميية املتعلقة بالتطوير واجلودة ،وسيشتمل على رؤية ورسالة
وأهداف الكلية .يهدف هذا الدليل إىل تنظيم العمل اإلداري ومنع التداخل يف املهام ورفع جودة اجناز العمل وزيادة
اإلنتاجية والفاعلية ،وقد مت فحص الدليل من قبل مستشاري عمادة التطوير األكادميي واجلودة ،ونأمل أن خيدم هذا
الكتيب عضو هيئة التدريس يف شرح مهام الوكالة.

د .عبدالرحيم رفدان حكمي
 1440/01/01هـ
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أوال :رؤية ورسالة وأهداف جامعة امللك خالد
رؤية اجلامعة
جامعة الملك خالد ضمن أفضل  200جامعة عالميا بحلول عام 2030م.
رسالة اجلامعة
توفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي واإلسهام المجتمعي بالتوظيف األمثل لمواردنا.
أهداف اجلامعة
•
•
•
•
•
•
•

تطوير جودة التعليم والتعلم.
توفير بيئة أكاديمية جاذبة.
تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع.
دعم البحث العلمي وتطويره.
تطوير الدراسات العليا.
تطوير األداء المؤسسي.
تنمية الموارد المالية.

ثانيا :نشأة الكلية
انطلقت الكلية بعد القرار السامي الكريم بضم فرعي جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها
تحت مظلة جامع ٍة سعودي ٍة ثامن ٍة ضمن منظوم ِة الجامعات السعودية توجها خاد ُم الحرمين الشريفين بتسميته إيـّاها (جامعة
الملك خالد) .وبدأت الكلية ضمن (كلية الطب والعلوم الطبية) بموجب قرار إعادة الهيكلة األولي لجامعة الملك خالد الصادر
من مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة عشر برقم  1420/15/8في 1420/2/1هـ والمتوج بالموافقة السامية رقم
/7ب 4096/في 1420/3/14هـ .وفي عام 1424هـ صدر قرار مجلس التعليم العالي رقم  1424/3/6في جلسته الثالثين
بتاريخ 1424/4/22هـ بتغيير مسمى (كلية الطب والعلوم الطبية) بالجامعة إلى (كلية الطب) وكذلك تمت الموافقة على
إنشاء (كلية العلوم الطبية التطبيقية) وتوج هذا القرار بالموافقة السامية رقم /7ب 43206/في 1424/9/9هـ ،وبموجب
ذلك القرار كانت الكلية المنشأة تتضمن سبعة أقسام علمية منها قسم التمريض ،وفي العام 1427هـ صدر قرار مجلس التعليم
العالي رقم  1427/42/14في جلسته الثانية واألربعين بتاريخ 1427/4/25هـ بإنشاء (كلية التمريض) بالجامعة ،وعليه
تبقى بـ(كلية العلوم الطبية التطبيقية) ستة أ قسام علمية تشمل تخصصات مختلفة .يعمل حاليا بكلية العلوم الطبية التطبيقية
أربعة أقسام أكاديمية وهي :قسم العلوم االشعاعية (برنامج األشعة التشخيصية) ,وقسم علوم المختبرات الطبية ,وقسم علوم
التأهيل الطبي (برنامج العالج الطبيعي) ,وقسم العلوم األساسية.
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ثالثا :رؤية ورسالة الكلية
رؤية الكلية
التميز في تقديم البرامج األكاديمية المتخصصة في مجال العلوم الطبية التطبيقية.
رسالة الكلية
توفير بيئة أكاديمية لتعليم ذات جودة وتطوير التقنيات المعرفية بما يضمن التميز والجودة البحثية والخدمية للمجتمع في
تخصصات العلوم الطبية التطبيقية.

رابعا :أهداف وقيم الكلية
أهداف الكلية
 -1إعداد كوادر وطنية رائدة تتميز بمهارات فكرية ومهنية وبحثية عالية قادرة على المنافسة وتغطي احتياجات سوق العمل
في مجال العلوم الطبية التطبيقية.
 -2المساهمة الفاعلة في إثراء البحث العلمي الطبي على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.
 -3اإلسهام بفاعلية في خدمة وتنمية المجتمع في مجاالت التشخيص المعملي والتشخيص اإلشعاعي والعالج الطبيعي
والتأهيل.
 -4المشاركة في وضع الخطط والبرامج الصحية وتنفيذها بالتضامن مع المؤسسات الصحية.
 -5دعم التواصل مع خريجي الكلية وتزويدهم بكل ما هو جديد في مجال العلوم الطبية التطبيقية.
قيم الكلية
.1

االلتزام.

.2

اإلخالص.

.3

التعاون.

.4

اإلتقان.

.5

اإلبداع واالبتكار.

.6

االحترام.
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خامسا :اهليكل التنظيمي
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سادسا :صالحيات ومهام وكيل الكلية للتطوير واجلودة

2,1

الصالحيات
 .1التوصية بتعيين مشرفي الوحدات واألقسام التابعة له.
 .2مخاطبة الجهات ذات العالقة داخل الجامعة في اختصاص عمل وكالة الكلية ونطاقها.
 .3إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل في وكالة الكلية ووحداتها وفقا لألنظمة واللوائح.
 .4تقويم أداء منسوبي وكالة الكلية.
 .5إقرار الصرف من ميزانية الوكالة وعهدتها وفقا للوائح واألنظمة.
 .6اعتماد اإلجازة االعتيادية واالضطرارية لمنسوبي الوحدات التابعة للوكالة.

املهام
 .1اإلشراف على استيفاء برامج الكلية لمتطلبات االعتماد األكاديمي.
 . 2وضع النظام الداخلي للعمل في وكالة التطوير والجودة بالكلية واالختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين بها
وكيفية التنسيق بين الوحدات التابعة له.
 .3تشكيل اللجان المتعلقة بأعمال الجودة في الكلية (التقويم الذاتي – خدمة المجتمع – التخطيط االستراتيجي – التعلم
اإللكتروني – تقييمات المستفيدين – وحدة الخريجين).
 .4اإلشراف على أعمال وحدة التعليم االلكتروني.
 .5اإلشراف على استخدام التقنيات والتعلم االلكتروني والوسائط التعليمية.
 .6اإلشراف على موقع الكلية والعمل على تحديثه ومتابعته بشكل دوري.
 .7دراسة الصعوبات أو المشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها.
 .8تحديد االحتياجات التدريبية المتخصصة ألعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية بالكلية والتنسيق مع عمادة التطوير
األكاديمي والجودة في تنفيذها.
 .9تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في حضور الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تقدمها لهم عمادة
التطوير األكاديمي والجودة.
 .10االشراف على التقارير السنوية للبرامج والمقررات الدراسية واالستفادة منها في تطوير البرامج والمقررات الدراسية
مع مراعاة البرامج المشتركة.
 .11تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن تطور العمل بالوحدات التابعة له وفقا للمهام المناطة به ،والصعوبات التي تواجهها.
 .12متابعة تطوير المرافق التعليمية بالكلية وتحديث المعامل.
 .13اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة للوكالة وبرامجها وفق اللوائح واألنظمة.
 .14اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالتطوير والجودة.
 .15تنفيذ نشاطات جوائز اإلبداع والتميز التي تحال من عمادة التطوير األكاديمي والجودة ومتابعتها.
 .16وضع آلية للتعرف على عمالء الكلية (الداخليين والخارجيين) ومتطلباتهم ومستوى رضاهم وإبالغها إلى كل األقسام
األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات العالقة.
 .17متابعة األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس وتقييمه وتطويره ،ومساعدته لتحقيق التميز المهني والعلمي.
 .18عقد االجتماعات الدورية وتوثيقها لمتابعة سير العمل في جميع اللجان على مستوى الكلية والبرامج.
 .19حضور الفعاليات الخاصة بالجودة والتي تعقد تحت إشراف وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة التطوير األكاديمي
والجودة.
 .20إعداد الخطة السنوية ألنشطة الجودة بالكلية وتطويرها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع لجان الجودة على مستوى الكلية
والبرامج.
 .21إعداد الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة تنفيذها وقياس مؤشرات األداء.

 1التوصيف الوظيفي :المهام والمسؤوليات لجميع منسوبي الكلية ،إصدار وكالة الجامعة للتطوير والجودة1433 ,هـ.
 2ورشة عمل بعنوان :مهام وكالء التطوير والجودة ،عمادة التطوير األكاديمي والجودة2017/10/02 ،م الموافق 1439/01/12هـ.
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 .22التعاون مع عمادة التطوير األكاديمي والجودة في توفير المعلومات المتعلقة باالعتماد المؤسسي على مستوى الجامعة
واالعتماد البرامجي.
 .23اإلشراف على تحديث غرفة الجودة في الكلية.
 .24اإلشراف على معدل انجاز أعمال الجودة بين البرامج المشتركة (الرجالي ،النسائي) في فروع الجامعة.

سابعا :الوحدات واللجان التابعة للوكالة
•
•
•
o
o
o
o
o

وحدة القياس والتقويم

3

وحدة التعلم االلكرتوني

وحدة التطوير واجلودة

اللجنة الرئيسية للتطوير واجلودة

جلنة شؤون اخلرجيني والتوظيف

جلنة اخلطط واملناهج

جلنة خدمة اجملتمع

4

5

اللجنة التنفيذية للدعم واملتابعة

 oجلنة اجلوائز

مهام وحدة القياس والتقويم
 .1اإلشراف على تطبيق أدوات القياس المختلفة المرسلة من مركز القياس والتقويم وتصحيحها وتزويد المركز بالبيانات.
 . 2اإلشراف على جميع الدورات وورش العمل المقدمة من مركز القياس والتقويم داخل الكلية ،وتقديم تقرير مفصل عن
ذلك.
 .3توفير كافة البيانات المتعلقة باالختبارات ومناقشة التقارير المعدّة من مركز القياس والتقويم حول نتائج تحليل االختبارات
وبناء األسئلة على أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 . 4تزويد مركز القياس والتقويم بتقرير مفصل بعد كل إجراء يتعلق بالقياس والتقويم داخل الكلية ،وتزويد المركز بكافة
الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مهام القياس والتقويم بالكلية.
 .5التصحيح اآللي لالختبارات الموضوعية وتزويد مركز القياس والتقويم بنتائج تحليل مفردات االختبار.

مهام وحدة التعلم اإللكرتوني
 .1اإلشراف على محتوى وتطوير وتحديث موقع الكلية اإللكتروني.
 .2تقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم اإللكتروني.
 .3وضع الخطط التطويرية للوحدة.
 .4متابعة أعمال التعامالت اإللكترونية والتعلم اإللكتروني في الكلية.

 3تم تشكيل وحدة القياس والتقويم بالكلية (رقم  9/33/1/56297وتاريخ 1439/05/13هـ) بناء على قرار معالي مدير الجامعة (رقم
2/38/31415وتاريخ 1439/04/01هـ) المتضمن تشكيل الوحدة بالكليات وارتباطها بوكيل الكلية للتطوير والجودة لتسهم في تحسين وتطوير طرق
التدريس ووسائل التقويم بالكلية والتنبؤ بمواطن الضعف و القوة في العملية التعليمية بالكلية وتفسير البيانات وتقديم التغذية الراجعة ألعضاء هيئة
التدريس بالكلية.
 4بناء على االجتماع الثاني مع وكيل الجامعة للتطوير والجودة حول مهام وكيل التطوير والجودة بالكليات والعمادات المساندة بتاريخ
1439/05/27هـ ،فقد أسندت مهام لجنة الخطط والمناهج لوكالء الشؤون التعليمية واألكاديمية ،ولكن مازال على وكالء التطوير والجودة مسؤولية
تجاه لجنة الخطط والمناهج كمرحلة انتقالية ،ومازالت عملية اإلشراف على مهام لجنة الخطط والمناهج مستمرة.
 5أصبح ارتباط عمادة خدمة المجتمع بوكالة الجامعة للتطوير والجودة بعد أن كان ارتباطها بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية.
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مهام وحدة التطوير واجلودة  /اللجنة الرئيسية للتطوير واجلودة
 .1تقييم مستوى األداء والعمل على تنفيذ التقييم واالعتماد األكاديمي بالكلية واإلشراف على أنشطة االعتماد ومتابعته.
 .2اإلشراف على أعمال وحدة التطوير والجودة بالكلية من نشر لثقافة الجودة ودعم لألنشطة المتعلقة بها.
 .3العمل على التحسين المستمر للجودة بالكلية.
 .4دراسة الصعوبات أو المشكالت التي تواجه برامج التطوير والجودة واقتراح الحلول لها.
 .5اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليها من موضوعات ذات اختصاص بالتطوير والجودة.
 . 6المشاركة في وضع آلية للتعرف على عمالء الكلية (الداخليين والخارجيين) ومتطلباتهم ومستوى رضاهم وإبالغها إلى
كل األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية ذات العالقة.
 .7متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص األنشطة الخاصة بالجودة.
6
 .8تصميم نماذج استقصاء آراء الطالب والمستفيدين من الخدمة في العملية التعليمية بالكلية.

مهام جلنة شؤون اخلرجيني والتوظيف
 .1متابعة جمع البيانات الشخصية للطالب ووسائل االتصال بهم.
 .2متابعة جمع بيانات أرباب العمل (جهات التوظيف).
 .3دعم إيجاد آلية فاعلة لتوفير فرص التوظيف للخريجين في مجال تخصصاتهم.
7
 .4متابعة تعبئة االستبانات االلكترونية للخريجين وجهات التوظيف والتأكد من ذلك.

مهام جلنة خدمة اجملتمع
 .1جمع المشروعات التي تم تنفيذها بجميع األقسام واألعضاء بالكلية وتبويبها ونواتج إسهامات تلك المشروعات لخدمة
المجتمع.
 .2تشجيع روح المبادرة وتنميتها عند الطالب لتعظيم مردود الدور الخدمي للمجتمع من خالل الندوات والمنشورات بالتنسيق
مع اللجان المعنية بجميع أقسام الكلية.
 .3تعميق االتصال بين الكلية والجهات المسؤولة عن الخطط التنموية بالمملكة العربية السعودية.
 .4وضع برامج عملية لتعزيز العالقة بين جميع أقسام الكلية والمجتمع المحلي ومتابعة تنفيذها.

مهام اللجنة التنفيذية للدعم واملتابعة
 .1المتابعة والتأكيد من تنفيذ االستعدادات لبرامج األقسام للتقدم لالعتماد األكاديمي.
 .2التأكيد على التزام البرامج بوثائق المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ).(NCAAA
 .3متابعة تنفيذ خطة العمل لكل برنامج.
 .4توفير جميع وسائل الدعم والمساندة المعرفية لألقسام والبرامج.

مهام جلنة اجلوائز
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 .1استقبال ملفات المرشحين لجائزة التميز.

 6ينبغي التواصل مع مستشار عمادة التطوير األكاديمي والجودة المختص باالستبيانات.
 7دشن معالي مدير الجامعة الموقع اإللكتروني لرابطة الخريجين ( )http://alumni.kku.edu.saبتاريخ  2018/05/16م كحلقة وصل بين
أعضاء اللجنة والخريجين .وتعتبر البوابة منبرا للخريجين لطرح قضاياهم وإلبقاء الخريجين على اتصال دائم بالبرامج األكاديمية إلبداء آرائهم
لتحسين العملية التعليمية والتزويد بالمعلومات المتعلقة بالحاجة الفعلية لسوق العمل ،وإلشراك الخريجين في فعاليات الجامعة وأنشطتها المختلفة.
ترتبط رابطة الخريجين بعميد التطوير األكاديمي والجودة.
 8للحصول على معلومات عن جوائز جامعة الملك خالد ،يرجى زيارة الموقع (.)http://awards.kku.edu.sa/ar/homepage/
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 .2التأكد من استيفاء ملفات المرشحين لمتطلبات الجائزة وفقا لمعايير الالئحة المنصوص عليها وأحكامها.
 .3تقييم ملفات المرشحين في ضوء معايير الالئحة المنصوص عليها للترشيح وأحكامها.
 .4تحديد مرشح واحد لكل قسم أكاديمي في الكلية.
 .5رفع نتائج ترشيح المتميزين من منسوبي الكلية لجوائز التميز المختلفة إلى عميد الكلية.

ثامنا :مهام القسم األكادميي ذات العالقة بالتطوير واجلودة

9

مهام رئيس القسم/منسق الربنامج
 .1اإلشراف على إعداد الخطة االستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.
 .2اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها.
 .3اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم.
 .4تطوير خطة العمل والجداول الزمنية للبرنامج وفقا للمواصفات.
 .5اإلشراف على إعداد توصيف البرنامج وتقريره.
 .6تقييم فاعلية أساليب التحسين لتطوير البرنامج.
 .7مراجعة الوثائق المختلفة للبرنامج وكتابة التقرير السنوي له.
 .8المحافظة على االتصال مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني من أجل تحقيق أهداف البرنامج.
 .9يقود جهود التوظيف لخريجي البرنامج بالتنسيق مع عميد الكلية وإدارة التسجيل.
 .10التأكيد على التزام البرنامج بوثائق المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي (.)NCAAA
 .11اإلشراف على اكتمال استعدادات البرنامج لالعتماد األكاديمي.

مهام عضو هيئة التدريس
 .1المشاركة في إعداد الخطة االستراتيجية للقسم.
 .2اإلسهام في تطوير القسم إداريا ،وأكاديميا ،وبحثيا.
 .3اإلسهام في برامج خدمة المجتمع التي ينفذها القسم أو الكلية.
 . 4إعداد أدوات التقييم المناسبة لقياس تحصيل  /قدرات طالبه ،واستخراج النتائج ،واالستفادة منها في تطوير العملية
التدريسية/التدريبية.

تاسعا :االعتماد الرباجمي
وقّعت جامعة الملك خالد اتفاقية االعتماد البرامجي مع المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  NCAAAبتاريخ
2018/03/08م للعمل على استكمال متطلبات االعتماد األكاديمي وإجراء العملية التقويمية وفق معايير ومواصفات المركز.
وتبذل وكالة الكلية للتطوير والجودة قصارى جهدها لتقديم الدعم الالزم واإلشراف على برامج الكلية الثالثة (األشعة
التشخيصية وعلوم المختبرات الطبية والعالج الطبيعي) للحصول على االعتماد األكاديمي وفق المعايير الجديدة للمركز
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي .وقد حضر العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية دورات مختلفة قدمتها عمادة التطوير
األكاديمي والجودة فيما يتعلق باالعتماد.
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 9التوصيف الوظيفي :المهام والمسؤوليات لجميع منسوبي الكلية ،إصدار وكالة الجامعة للتطوير والجودة1433 ,هـ.
 10يرجى زيارة الرابط التالي للحصول على معلومات عن خطوات االعتماد ومعاييرها الجديدة:
https://www.ncaaa.org.sa/Portal/Accreditation/Programmatic/Pages/StepsofAccreditation.aspx

10
دليل وكالة التطوير والجودة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها –  1440هـ  2018 /م

متطلبات التأهل لالعتماد
 .1الترخيص للبرنامج.
 .2الموافقة على التقدم بطلب اعتماد البرنامج.
 .3توصيف البرنامج.
 .4توصيف المقررات.
 .5لوائح البرنامج واألدلة التعريفية بالبرنامج ومقرراته ومتطلباته.
 .6التقارير السنوية للبرنامج ومقرراته.
 .7بيانات استطالعات آراء الطلبة.
 .8تخرج الطلبة وبيانات تقويم الخريجين للبرنامج.
 .9اللجنة المشرفة على البرنامج (للبرامج المهنية).
 .10مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية.
 .11التوافق مع اإلطار الوطني للمؤهالت.
 .12مقاييس التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية وتقييم مخرجات التعلم.

ربط خمرجات التعلم وأهداف الربامج وخصائص اخلرجيني بالرسالة
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عاشرا :إجنازات الوكالة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ترتيب زيارة لمستشار عمادة التطوير األكاديمي والجودة (2018/05/03م) لإلجابة على تساؤالت أعضاء هيئة
التدريس بالكلية حول مهام االعتماد األكاديمي للبرامج.
ترتيب ورشة عمل لمنسوبي الكلية بتاريخ (2018/04/09م) عن تحليل نتائج االختبارات باستخدام نماذج مركز
القياس والتقويم.
اإلشراف على عملية تحليل نتائج االختبارات من جميع أعضاء هيئة التدريس على نماذج مركز القياس والتقويم.
ترتيب ورشة عمل لمنسوبي الكلية بتاريخ (2017/12/06م) عن أهمية تحديث موقعي  MySiteومستودع األبحاث
بالتنسيق مع وحدة التعلم االلكتروني.
حصول الكلية على المركز األول في مستودع األبحاث  E-Printsللفترة 2018/01/15م إلى 2018/02/15م.
حصول الكلية على المركز األول في مستودع األبحاث  E-Printsللفترة 2018/02/25م إلى 2018/03/11م.
تحديث موقع الكلية اإللكتروني.
اإلشراف على تطوير برامج الكلية.
تشكيل فريق لكل برنامج أكاديمي للبدء بمهام االعتماد األكاديمي.
تشكيل فرق لكل معيار من معايير االعتماد األكاديمي الستة الجديدة.
عمل نموذج لربط األسئلة بالمجاالت الخمسة لمخرجات التعلم.
ترجمة نموذج حديث لتقييم مخرجات التعلم من عمادة التطوير األكاديمي والجودة (2018/06/06م).
إعداد قائمة تحقق لمراجعة مخرجات التعلم على مستوى المقررات
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•
•
•
•
•
•
•

إعداد نموذج لتقييم رضا المراجعين للكلية.
مراجعة رؤية ورسالة وأهداف الكلية لتتناسق مع رسالة الجامعة.
اإلشراف على متابعة خريجي الكلية وأخذ آرائهم حول البرامج.
التنسيق مع برامج مشابهة لغرض المقارنة المرجعية.
اإلشراف على عملية جمع وتحليل مؤشرات األداء.
اإلشراف على إتمام توصيف وتقارير المقررات.
االشراف على إتمام توصيف برامج الكلية.

واهلل ويل التوفيق

