
 

 

 قرار إداري داخلي[]

 إلى ما ت
ً
 ملتابعة وتنسيق العمل بالقسم بكل كفاءة وتنظيم واستنادا

ً
ة تضيه مصلحة العمل قررت رئيسقتيسيرا

 قسم التغذية االكلينيكية حفظها هللا ما يلي:

 .هـ1441للعام الجامعي  بالفصل الدراس ي الثاني " املجتمع وخدمة األنشطة لجنة " تشكيلإعادة  -1

 تتكون اللجنة من: -2

 املنصب االسم م

  د. سماء سعيد السعداء 1
 
 رئيسا

  أ. حنين يوسف وزان 2
 
 منسقا

  د. والء عصام الحساني 3
 
 أمينا

  د. أمل فوزي الجزار 4
 
 عضوا

  أ. عبد االله سامي جزر  5
 
 عضوا

  أشواق عبد الرزاق املطرفيأ.  6
 
 عضوا

  أ. نور زكي فلفالن 7
 
 عضوا

  جفري  علي امتنان. أ 8
 
 عضوا

   (طالبةروان عبد العزيز  نمنكاني ) 9
 
 عضوا

   (طالبةرغد اللحياني ) 10
 
 عضوا

  روان البركاتي )طالبة( 11
 
 عضوا

  أصالة باجعيفر )طالبة( 12
 
 عضوا

  منار حصين )طالبة( 13
 
 عضوا

 عضوا سارة العتيبي )طالبة( 14

  لمى السقاف )طالبة( 15
 
 عضوا

  وجدان الزهراني )طالبة( 16
 
 عضوا

  لجين خزاعي )طالبة( 17
 
 عضوا

 

، أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنةفي حال غياب رئيس اللجنة ألي سبب من األسباب، يوكل العمل ملنسق 

 . رئيساليختاره  اللجنة

 تكون مهام اللجنة كما يلي: -3

  خدمة املجتمع التي يعتزم القسم القيام بها. فعالياتوضع خطة ألنشطة 

 املجتمع للقسم في االعوام الدراسية السابقة وعمل قاعدة بيانات بها خدمة بأنشطةملف كامل  تجهيز 

 سنوي بها. وعمل تقرير



 

 

 املجتمع. في خدمة التدريس عضو هيئة سهاماتإ إبراز 

 التدريس والطالب بأنشطة خدمة املجتمع. هيئةأعضاء  مشاركة نسبة حصر 

  املسنين وذوي االحتياجات الخاصة. التوصل ملشاركات مجتمعية على مستوى املدارس ودور 

 من البرنامج. املجتمع عن الخدمات املقدمة قياس مدي رضا  

 .عمل املحاضرة التعريفية للطالبات الجدد 

 .استحداث انشطة طالبية متنوعة 

 جدول زمني لكافة االنشطة الطالبية. إعداد 

 .حث الطالب على املشاركة في هذه االنشطة 

  على مستوى الكلية والجامعة. الطالبيةاملشاركة في االنشطة 

 التدريس. هيئة تنظيم لقاءات متنوعة بين الطالب وأعضاء 

 عليها. ندات الدالةتواملس سنوي باألنشطة الطالبية مزود بالصور  تقديم تقرير 
 -راجعة جميع االعمال التي أسندت لهم مسبقا م -سؤوليات أعضاء اللجنة )املشاركة بفعالية في اللجنة م -4

 ملشاركة الفعالة في مجموعات العمل(.ا–٪ على األقل من االجتماعات 70حضور 
 القسم. ةتكون مهمة رئيس اللجنة متابعة وتوزيع عمل اللجنة ورفع تقرير دوري لسعادة رئيس -5
 

 ئيسة قسم التغذية االكلينيكيةر                                                                                                                             

 

 د/ االء بنت حاتم قاض ي         
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