المملكة العربٌة السعودٌة

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

نموذج توصٌف مقرر :قاعة البحث والتدرٌب
( 405حقق)
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تارٌخ التقرٌر1436/1/24 :هـ.
المؤسسة :جامعة الملك سعود
الكلٌة  /القسم :كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة – قسم القانون الخاص
أ.معلومات عامة حول المقرر:
 .1أسم المقرر ورمزه :قاعة بحث وتدرٌب ( 405حقق).
 .2عدد الساعات المعتمدة6( :ساعات أسبوعٌا ًا).
 .3البرنامج (البرامج) التً ٌتم تدرٌس المقر فٌها :البكالورٌوس فً الحقوق.
(فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج  ،أشر إلٌه بدالًا من إعداد قائمة
بهذه البرامج)
 .4إسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر :د.مفلح القحطانً – د.متولً
عبد المؤمن – د.أحمد لطفً – د.عبد الرزاق نجٌب.
 .5المستوى  /السنة األكادٌمٌة التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر :الفصل الدراسً
التاسع.
 116ساعة
 .6المتطلبات اإلستدراكٌة (السابقة) للمقرر (إن وجدت) :إنهاء
دراسٌة.
 .7المتطلبات اآلنٌة للمقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد.
 .8الموقع الذي ٌتم فٌه تقدٌم المقرر إذا لم ٌكن داخل الحرم الرئٌسًٌ :درس فً
المقر الرئٌس.
 .9طرٌقة التدرٌس (أختر كل الطرق المستخدمة فً تدرٌس المقرر):






القاعات التقلٌدٌة
كال األسلوبٌن (التقلٌدي واإلنترنت)
التعلم اإللكترونً
التعلم عن بعد
أخرى (التدرٌب المٌدانً)

X



X



%30
%30
%40

تعلٌق:
هذا المقرر له طبٌعة خاصة ،حٌث تهدف الكلٌة إلى التركٌز فٌه على الجوانب
العملٌة ،وذلك لتهٌئة الطالب لسوق العمل ،سواء فً القطاع الحكومً ،أو فً
القطاع األهلً؛ ولذلك تسعى الكلٌة جاهدة إلى إلحاق الطالب بجهة عمل ذات صلة
بالتخصص لٌتدرب بها تدرٌبا ًا مٌدانٌاًا ،بغٌة تعاٌش الطالب قبل تخرجه مع الواقع
العملً عن قرب وبطرٌق مباشرة.
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ب .األهداف
 .1ماهو الهدف األساسً من المقرر؟
أن ٌتعرف الطالب من خالل هذا المقرر على مناهج وأصول البحوث القانونٌة كاختٌار
موضوع البحث وإعداد خطة وطرق تجمٌع المراجع العلمٌة الشرعٌة والقانونٌة العربٌة
واألجنبٌة وفهرستها واستخالص المعلومات منها .كما ٌولً المقرر أهمٌة خاصة بتعرٌف
الطالب على طرق وأسالٌب صٌاغة العقود وإعداد المذكرات القانونٌة المختلفة ومهارات كتابة
األحكام القضائٌة واالعتراض علٌها ،ومهارات فن المرافعة والدفاع والمحاجاة ،ومهارات
الصٌاغة التشرٌعٌة لألنظمة واللوائح ،وأخٌراًا أخالقٌات المهن القانونٌة.

 .2صف بإٌجاز الخطط المنفذة لتطوٌر وتحسٌن المقرر( :مثال :استخدام تقنٌة
المعلومات بشكل متزاٌد أو وضع المحتوٌات والمراجع على مواقع اإلنترنت ،أو
تغٌر فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة بالمجال):
 المراجعة الدورٌة للمقرر من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسٌة بالقسم. ٌتم توجٌه الطالب نحو الرجوع إلى مواقع اإلنترنت الشخصٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس منأجل التزود بالمعلومات المختلفة حول المقرر الدراسً.
 تحدٌث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر من وقت ألخر. تبادل الخبرات بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس. عقد شراكة مجتمعٌة مع مكاتب المحاماة ومراكز التدرٌب الخاصة الستقبال طالب الكلٌة فًبرامج تدرٌبٌة لدٌها.
 استقطاب عدد من القضاة والمحققٌن والمحامٌن للتعاون فً مجال التدرٌب القانونً داخلالقاعات الدراسٌة.
 -تفعٌل دور المحكمة التدرٌبٌة بالكلٌة.

ج .وصف المقرر (مالحظةٌ :جب إرفاق توصٌف عام بالنموذج
المستخدم فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل اإلرشادي):
 .1المواضٌع التً ٌتم تغطٌتها
قائمة بالمواضٌع
قواعد البحث العلمً القانونً
مهارات صٌاغة العقود المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة
مهارات صٌاغة لوائح االتهام واالعتراض
مهارات فن المرافعة والدفاع والمحاجاة
مهارات كتابة األحكام القضائٌة
مهارات الصٌاغة التشرٌعٌة لألنظمة واللوائح
أخالقٌات المهن القانونٌة
التدرٌب المٌدانً
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عدد األسابٌع ساعات التدرٌس
2
1
1
2
1
2
1
5

12
6
6
12
6
12
6
30

 .2مكونات المقرر (إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً)

ساعات
التواصل
الساعات
المعتمدة

محاضرة

درس
خصوصً

مختبر

عملً

أخرى:
(تدرٌب مٌدانً)

المجموع

45

-

-

-

45

90

45

-

-

-

45

90

المتوقع أن
 .3الساعات اإلضافٌة الخاصة بالتدرٌس الخصوصً  /ساعات التعلم
ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا ًا4 :ساعات ( ساعات تدرٌب فً دورات تدرٌبٌة بالكلٌة).
 .4مخرجات التعلم للمقرر وفق مجاالت اإلطار الوطنً للمؤهالت وتوافقها مع طرق التقوٌم
وإستراتٌجٌات التدرٌس

تعمل كل من مخرجات التعلم للمقرر الدراسً ،وأسالٌب التقٌٌم ،وإستراتٌجٌات
التدرٌس معا ًا وبشكل مترابط ،حٌث أنهم ٌعملون كوحدة واحدة وبشكل جماعً
ومتماسك.
اإلطار الوطنً للمؤهالت ٌشمل خمسة مجاالت تعلم .ومخرجات التعلم للمقرر هً
متطلب هام للقٌاس .بالعادة ،فإن المقرر الدراسً الواحد ال ٌتجاوز ثمانٌة
مخرجات من مخرجات التعلم المتوافقة مع المجاالت الخمسة.بعض المقررات
الدراسٌة تتضمن واحداًا أو أكثر من مخرجات التعلم للبرنامج التً تتكامل مع
مخرجات التعلم للمقرر وذلك كإثبات على التوافق الحاصل بٌنهما.وتوضح
مصفوفة خارطة مخرجات التعلم للبرنامج أي من تلك النخرجات دمجت مع
المقررات الدراسٌة معٌنة.
ًا
التعلممرقمة
ٌتضمن الجدول أدناه مجاالت التعلم الخمسة لإلطار الوطنً للمؤهالت
فً العمود األٌسر.
أوالًا :أدخل مخرجات المقرر المالئمة والقابلة للقٌاس لمجاالت التعلم الخمسة
(طالع المقترحات أسفل الجدول) .ثانٌا ًا :أدخل إستراتٌجٌات التدرٌس الداعمة التً
تتالئم وتتوافق مع طرق التقٌٌم ومخرجات التعلم.ثالثا ُا:أدخل منهجٌة تقٌٌم مناسب
بحٌث قٌس المخرج التعلم بدقة .كل مقرر له مخرجات تعلم ،ومنهجٌة تقٌٌم،
وإستراتٌجٌة تدرٌس ،وكلها متكاملة فٌما بٌنها .رابعا ًا :إذا تضمنت مخرجات التعلم
للمقرر الدراسً أي من مخرجات التعلم للبرنامج ،فٌبنغً وضع إشارة @ مقابلها.
كل مقرر لٌس مطلوبا ًا منه أن ٌتضمن مخرجات التعلم من كل مجال.
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مجاالت التعلم لإلطار الوطنً للمؤهالت
ومخرجات التعلم للمقرر
 1.0المعارف:

إستراتٌجٌات تدرٌس
المقرر

منهجٌة التقٌٌم

 1.1أن ٌعرف مناهج وأصول البحث العلمً القانونً

شرح المناهج

اختبار  +تكلٌف ببحث
الختبار منهج وإتباع
أصول البحث العلمً
تكلٌف الطالب بصٌاغة
عقد

 1.2أن ٌصف طرق وأسالٌب صٌاغة العقود
 2.0المهارات اإلدراكٌة والعقلٌة:
 2.1أن ٌقارن الطالب بٌن مناهج البحث العلمً.

2.2
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2
5.0
5.1
5.2

التدرٌب على الصٌاغة
المثلى للعقود
تقسٌم الطالب لمجموعات
بٌان فن اإللقاء

أن ٌلخص أسالٌب المرافعة.
مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة
شرح أخالقٌات المهنة
أن ٌوضح واجبات المحامً تجاه الموكل.
حضور جلسة فً محكمة
أن ٌقدر القاضً والخصوم ووكالئهم.
مهارات التواصل ،وإستخدام تقنٌة المعلومات ،والمهارات العددٌة
تشغٌل فٌدٌو
زٌارة مٌدانٌة

ٌعلق على حكم قضائً.
أن ٌحصً عدد القضاٌا فً محكمة.

تقٌم ذاتً؛ كل مجموعة
تقٌم عمل األخرى.
اختبار شفهً وتمثٌلً
تقدٌم ورقة
نموذج محاكاة
تعلٌق مكتوب
عرض اإلحصاء

المهارات الحركٌة النفسٌة
إعادة بناء عقد به عوار وعٌوب صٌاغة
أن ٌمثل دور المحامً

بٌان عٌوب الصٌاغة
جلسه فً المحكمة
التدرٌبٌة

تقدٌم العقد بعد تصوٌبه
عرض الدور التمثٌلً
ومعرف األخطاء ثم التقٌٌم

الدلٌل المقترح ألفعال مخرجات التعلم ،والتقٌٌم ،والتدرٌس
مجاالت التعلم لإلطار الوطنً للمؤهالت
المعارف

المهارات اإلدراكٌة والعقلٌة

مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل
المسؤولٌة
مهارات التواصل ،وإستخدام تقنٌة
المعلومات ،والمهارات العددٌة
المهارات الحركٌة النفسٌة
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األفعال المقترحة

ٌعددٌ ،سمًٌ ،سجلٌ ،عرفٌ ،عطً عالمةٌ ،رسم خطوطا ًا
عرٌضةٌ ،صرحٌ ،صفٌ ،ستدعًٌ ،تذكرٌ ،عٌد إنتاجٌ ،درك،
ٌقولٌ ،كتب
ٌقدرٌ ،شرحٌ ،لخصٌ ،كتبٌ ،قارنٌ ،رسم بٌانٌاًاٌ ،جزأ،
ٌمٌزٌ ،نتقدٌ ،حسبٌ ،حلل ٌشكلٌ ،طورٌ ،خلقٌ ،عدٌ ،عٌد
بناءٌ ،تنبأٌ ،وضحٌ ،بررٌ ،عطً تقٌٌمٌ ،قٌمٌ ،خططٌ ،صمم،
ٌقٌسٌ ،حكمٌ ،فسرٌ ،قدر
ٌبرهنٌ ،حكمٌ ،ختارٌ ،وضحٌ ،عدلٌ ،عرضٌ ،ستخدمٌ ،قدر،
ٌقٌمٌ ،بررٌ ،حللٌ ،سألٌ ،كتب
ٌبرهنٌ ،حسبٌ ،وضحٌ ،فسرٌ ،بحثٌ ،سألٌ ،شغلٌ ،قدر،
ٌقٌمٌ ،خمنٌ ،نقد
ٌبرهنٌ ،عرضٌ ،وضحٌ ،نجزٌ ،مثلٌ ،وظفٌ ،تالعب،
ٌشغلٌ ،ستعدٌ ،نتجٌ ،رسمٌ ،رسم بٌانٌاًاٌ ،ختبرٌ ،بنًٌ ،جمع،
ٌجربٌ ،عٌد بناء

األفعال التً ٌفضل عدم إستخدامها عند قٌاس وجمع مخرجات التعلم
ٌعتبرٌ ،عظمٌ ،ستمرٌ ،راجعٌ ،ضمنٌ ،ك ّبرٌ ،فهمٌ ،حافظٌ ،عكسٌ ،ختبرٌ ،قويٌ ،كتشفٌ ،شجع،
ٌع ّمق
بعض تلك األفعال ٌمكن إستخدامها إذا كان مرتبطة ارتباطا قوٌا ًا بنشاط محدد

إستراتٌجٌات التدرٌس والمنهجٌات التقٌٌم المقترحة هً كالتالً

وفقا ًا للبحث والممارسات الممثلى ،فإن أسالٌب التقٌٌم المستمرة والمتعددة مطلوبة للتأكد والتحقق من
تعلم الطالب .االتجاهات الحالٌة تتضمن مجموعة واسعة من أدوات التقٌٌم ،بما فً ذلك أنظمة أداء
الطالب على شبكة اإلنترنت التً تطبق نماذج التقٌٌم والمقارنات المرجعٌة ومؤشرات األداء الرئٌسٌة،
والتحلٌل .هذه الجداول التً تتضمن معاٌٌر التقٌٌم تعتبر مفٌدة خصوصا ًا للتقٌٌم النوعً .وتشمل
استراتٌجٌات التقٌٌم المتباٌنة :االمتحانات ،والتقارٌر التحلٌلٌة ،والملفات ،والحاالت الدراسٌة،
والمجالت العلمٌة ،والمقاالت الطوٌلة والقصٌرة ،والكتب ،والعروض الفردٌة والجماعٌة ،والملصقات،
وأدلة المختبر ،تحلٌل الفٌدٌوهات ،والتقٌٌم الذاتً ،وتقارٌر المجموعة والتقارٌر المخبرٌة ،
والمناظرات  ،والخطب والكلمات ،وسجالت التعلم ،وأشرطة الفٌدٌو  ،والرسوم البٌانٌة ،والعروض
الدرامٌة والجداول  ،والتجارب ،المخططات الرسومٌة ،ومنتدٌات المناقشة  ،والمقابالت ،وعقود التعلم
والمالحظات ،واألعمال الفنٌة  ،والرسوم البٌانٌة ،ورسم الخرائط
إستراتٌجٌات التدرٌس المتباٌنة ٌجب أن ٌتم إختٌارها لتتوافق مع المناهج الدراسٌة ،ومع إحتٌاجات
الطالب ،ومع مخرجات التعلم .طرق التدرٌس تشتمل على :المحاضرات ،مجموعات العمل الصغٌرة،
النقاشات المفتوحة ،أنشطة البحث ،المناظرات ،لعب األدوار ،الحاالت الدراسٌة ،إستقدام متحدثٌن
ضٌوف ،المشارٌع ،مختبرات التجارب ،العصف الذهنً ،العروض المرئٌة الفردٌة ،التحفٌظ ،والعدٌد
من أنشطة التعلم للطالب.

 .5جدول مهام تقيٌم الطالب خالل الفصل الدراسً:
1
2
3
4
5
6
7
8

مهمة التقٌٌم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعً،
اختبار نهائً ،عرض مرئً...الخ)
تقدٌم تقرٌر عن زٌارة مكان له صلة بالتخصص
إجراء اختبارات مفاجئة
حضور ورشة عمل فً التخصص وكتابة تقرٌر عنها
حضور دورة تدرٌبٌة
اختبار فصلً
التدرٌب فً جهة توظٌف
تمثٌل جلسة محاكاة بالمحكمة التدرٌبٌة
االختبار النهائً
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األسبوع المحدد له
4
14+9+5
6
7
8
12+11 +10+9
14+13
15

نسبته من
التقٌٌم الكلً
%3
%2
%2
%2
%30
20
%1
%40

د .الدعم األكادٌمً واإلرشادي للطالب:
 .1ترتٌبات تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب (أذكر مقدار
الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع):
لقد دأب القسم والكلٌة على التأكٌد على أعضاء هٌئة التدرٌس فً بداٌة كل فصل دراسً لكً
ٌتٌحوا الفرصة لطالبهم وأن ٌتواصلوا معهم عبر تواجدهم فً مكاتبهم خالل الساعات
المكتبٌة ( 5ساعات أسبوعٌا ًا)  ،وذلك من خالل إعالن تلك الساعات للطالب أثناء المحاضرات
باإلضافة إلى تعلٌق تلك المواعٌد على أبواب مكاتبهم .كما ٌمكن التواصل عن طرٌق البرٌد
الجامعً وعن طرٌق موقع األستاذ ،وعن طرٌق البوابة االلكترونٌة ،وعبر نظام إدارة التعلم،
وللقسم موقع على توٌتر لخدمة الطالب .كما ٌوجد بالقسم وحدة لإلرشاد الطالبً.

هـ .مصادر التعلم:
.1قائمة بالكتب المقررة المطلوبة:
 مبادئ البحث والتدرٌب القانونً؛ د.مفلح القحطانً؛ د.متولً عبد المؤمن ،د.عبد الرزاقشٌخ نجٌب؛ د.أحمد لطفً  ،الطبعة األولى ،الرٌاض 1436هـ.
 فكري أحمد نعمان ،البحث القانونً أساسٌاته النظرٌة وأصوله العلمٌة2007 ،م. عصمت عبد المجٌد بكر ،أصول البحث القانونً ،دار القادسٌة 1982 ،م. محمد المرزوقً ،المرافعة وآدابها ،بحث قدم إلدارة التدرٌب باالدعاء العام ،سلطنة عمان،.2005
،1
 المستشار سمٌر ناجً وأشرف هالل ،آداب مرافعة االدعاء أصول وممارسات ،ط ،2002المطبعة الذهبٌة ،القاهرة.
 .2قائمة بالمراجع الرئٌسٌة (المجالت العلمٌة ،التقارٌر..الخ)
 د.أحمد لطفً السٌد مرعً ،موجز أصول البحث العلمً القانونً ،مذكرات مطبوعة بجامعةالملك سعود1433/1432 ،هـ.
 د.أحمد لطفً السٌد مرعً ،د.متولً عبد المؤمن محمد المرسً ،أصول المرافعة الجنائٌةوالمدنٌة ،مذكرات مطبوعة بجامعة الملك سعود1435/1434 ،هـ.
 د .متولً عبد المؤمن محمد المرسً ،أصول كتابة التقارٌر ،مذكرات مطبوعة بجامعة الملكسعود1436/1435 ،هـ.
 د.متولً عبد المؤمن محمد المرسً ،أصول التعلٌق على األحكام القضائٌة ،مذكراتمطبوعة بجامعة الملك سعود1436/1435 ،هـ.
 حامد الشرٌف ،فن المرافعة أمام المحاكم الجنائٌة ،دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة،2003م.
 .3قائمة بالكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت العلمٌة ،التقارٌر...،الخ)
 مجموعة األحكام القضائٌة الصادرة عن دٌوان المظالم. مجموعة األحكام القضائٌة الصادرة عن القضاء العادي. .4قائمة بالمراجع اإللكترونٌة (مواقع اإلنترنت  ،مواقع التواصل اإلجتماعً ،السبورة
اإللكترونٌة ...الخ ) ٌتم إرشاد الطالب للمواقع القانونٌة المتخصصة على الشبكة العنكبوتٌة
لالستعانة بها فً فهم واستٌعاب واستكمال متطلبات المادة.
 .5مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة،
والمعاٌٌر واللوائح التنظٌمٌة ،والبرمجٌات:
 برنامج ماٌكروسوفت ورد. برنامج اإلكسل. برنامج الباوربوٌنت.Page | 7

و .المرافق والتسهٌالت الالزمة:
ب ٌّن متطلبات المقرر الدراسً بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات ( كعدد المقاعد
داخل الفصول الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ
.1المبانً (قاعات المحاضرات ،المختبرات ،قاعات التجارب...الخ):
 قاعة محاضرات تتسع لـ 30طالبا ًا على األقل. قاعة للمحكمة التدرٌبٌة تسع  50طالبا ًا على األقل. .2مصادر الحاسب اآللً (جهاز عرض البٌانات ،اللوح الذكً ،البرمجٌات..،الخ):
توجد قاعات مجهزة باالتصال باالنترنت لخدمة الطالب فضالًا عن أجهزة كمبٌوتر فً
أكثر من مكان بالكلٌة لخدمة الطالب  ،كما توجد عدة معامل حاسب مجهزة على أعلى
مستوى.
 .3مصادر أخرى (حددها  ،مثل :الحاجة إلى معدات و تجهٌزات مخ برٌة خاصة  ،أذكرها ،أو
أرفق قائمة بها) :تم بالفعل تجهٌز القاعات بوسائل التعلٌم الحدٌثة ،خاصة الفصول الذكٌة.

ز .تقوٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره:
 .1اإلستراتٌجٌات المتبعة للحصول على رأي الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
 مقابلة عٌنة من الطالب المسجلٌن فً المقرر ألخذ آرائهم. عمل إستبانة للطالب المسجلٌن فً المقرر. إرشاد الطالب نحو كٌفٌة تحصٌل المادة العلمٌة للمقرر. .2إستراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس  /أو القسم:
 تقٌٌم الزمالء فً القسم ألداء عضو هٌئة التدرٌس فً تقدٌم المقرر وفاعلٌة األدواتالمستخدمة لتقوٌمه0
 المراجعة الدورٌة الداخلٌة. التقوٌم الذاتً للبرنامج. المراجعة الخارجٌة. تقوٌم األساتذة الزائرٌن. .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
 األخذ بتوصٌات نتائج المراجعة الداخلٌة والخارجٌة توجٌهات لجنة الخطط الدراسٌة والجداول. توجٌهات إدارة القسم حول أداء عضو هٌئة التدرٌس بناء على المالحظة المباشرة.أعمال
 .4عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من
الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورية لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من
الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى):
 فحص التصحٌح أو الدرجات من قبل عضو هٌئة تدرٌس مستقل لعٌنة من أعمال الطلبة0 وقٌام أستاذ المقرر بتبادل تصحٌح عٌنة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورٌة مععضو هٌئة تدرٌس آخر لنفس المقرر فً مؤسسة تعلٌمٌة أخرى0
 .5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لقٌاس مدى فعالٌة المقر ر الدراسً والتخطٌط
لتطوٌرها:
 مقابلة مقرر قاعة البحث والتدرٌب بمقررات مماثلة فً كلٌات أخرى. مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل لجنة الخطط الدراسٌة والجداول. تحدٌث مصادر التعلم. النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم الطالب.Page | 8

أسم عضو هٌئة التدرٌس

د.متولً عبد المؤمن محمد المرسً

التوقٌع...............................:
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