
 

 

 قرار إداري داخلي[]

 إلى ما ت
ً
 ملتابعة وتنسيق العمل بالقسم بكل كفاءة وتنظيم واستنادا

ً
تضيه مصلحة العمل قررت رئيسة قتيسيرا

 قسم التغذية االكلينيكية حفظها هللا ما يلي:

 .هـ1441للعام الجامعي بالفصل الدراس ي الثاني  " االمتياز لجنة "تشكيل  -1

 تتكون اللجنة من: -2

 املنصب االسم م

  د. إسراء عبد السالم نور ولي 1
 
 رئيسا

  د. فراس سلطان العزة  2
 
 منسقا

  السيد حامد بكر د. 3
 
 أمينا

  حاتم قاض ي االءد.  4
 
 عضوا

  املرض ي رزق د عمرو عبدأ. 5
 
 عضوا

  محمد عبد املنعم املدبولي د. 6
 
 عضوا

  الجزار محمود د. أمل فوزي 7
 
 عضوا

  نجم د. دعاء رأفت 8
 
 عضوا

  أ. عبد االله سامي جزر  9
 
 عضوا

  أ. أبرار حمزه الحبش ي 10
 
 عضوا

  (طالبةلجين الزهراني ) 11
 
 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

 :
 
 تدريب االمتياز:إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة التدريبية لأوال

 شرفيناملمنسقا ألعمال هذا التدريب في حصر وتوزيع الطالبات و  "د. فراس سلطان العزة" يعتبر 

واستالم التقارير  املعنيةتدريب في املستشفيات وإرسال الخطابات الرسمية الى الجهات المتابعة و 

  النهائية من املستشفيات وكتابة التقرير النهائي في نهاية التدريب.

  سعيد السعداءسماء  .د"متابعة تدريب االمتياز بمستشفيات مكة" 

  القصاص عبد العزيز أ. "والطائف متابعة تدريب االمتياز بمستشفيات جدة" 

 د. فراس سلطان العزة"كرمة باملستشفيات خارج منطقة مكة امل متابعة تدريب االمتياز" 

 



 

 

 :
 
 إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة التدريبية لتدريب السنة الرابعة:ثانيا

منسقا ألعمال هذا التدريب في حصر وتوزيع الطالبات ومشرفين التدريب على  السيد حامد بكر". "ديعتبر 

 .املعنيةاملستشفيات وإرسال الخطابات الرسمية الى الجهات 

 

 :
 
 إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة التدريبية لتدريب السنة الثالثة:ثالثا

منسقا ألعمال هذا التدريب في حصر وتوزيع الطالبات ومشرفين  "محمد عبد املنعم املدبولي. "ديعتبر 

 .املعنيةالتدريب على املستشفيات وإرسال الخطابات الرسمية الى الجهات 

 

 يلي:تكون مهام رئيس اللجنة كما  -4

 .متابعة عمل اللجنة وتوزيع أي عمل جديد على األعضاء 

 .االشراف على لجنة االختيار الخاصة بتدريب السنة الرابعة 

 .رفع العالمات النهائية الخاصة بتدريب السنة الرابعة الى سعادة رئيسة القسم 

 الى سعادة رئيسة القسم. كتابة ورفع التقرير النهائي لتدريب سنة االمتياز 

 

 تكون مهام أعضاء اللجنة كما يلي: -5

  .أعمال اللجنة  تنسيقجفري: قاض ي و أ. امتنان  االءد. سماء سعيد السعداء و د. دعاء نجم و د

 ومتابعة العملية التدريبية في مستشفيات مكة املكرمة. 

  .الثالثةالزيارات العلمية والعملية ملواد السنة  تنسيقمحمد عبد املنعم املدبولي: د. 

  .الرابعةتدريب السنة  تنسيقالسيد حامد بكر: د. 

 ة لتدريب الطالبات وتجميع اختيارات الطالبات املبدئي املتاحةسامي جزر: حصر األماكن  اإللهعبد . أ

 بالتدريب ومتابعة اجازات الطالبات باملستشفيات.

  .متابعة العملية التدريبية في مستشفيات جدة والطائف.: أ. امتنان جفري العزيز القصاص و  عبدأ 

  الخاصةاملستشفيات وتجميع التقارير باقي أعضاء اللجنة: التأكد من تسكين الطالبات في جميع 

 بتقييم طالبات االمتياز وتجميع مشاكل الطالبات باملستشفيات.

  الخاصة اإلداريةفي األعمال  واملساعدةطالبات القسم: تندرج مهام الطالبات بحضور االجتماعات 

 .الكليةداخل  باللجنة

 



 

 

جميع األعمال التي  ةمراجع –مجموعات العمل و  اللجنةفي  بفعالية املشاركةمسؤولية أعضاء اللجنة ) -6

 
ً
 على األقل من االجتماعات(.   %70حضور  – أسندت لهم مسبقا

 .القسم ةتكون مهمة رئيس اللجنة متابعة وتوزيع عمل اللجنة ورفع تقرير دوري لسعادة رئيس -7

 

 رئيسة قسم التغذية االكلينيكية        

 

 د/ االء بنت حاتم قاض ي      

 

N. Filfilan 3/6/41H 

 
 


