
 

 

 ]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 "االختباراتأعمال  تنظيمالجداول و لجنة "تشكيل إعادة -1

 من:تتكون اللجنة -2

 املنصب االسم م

دعاء رأفت نجم .د 1   
 
 رئيسا

  د. ريهام عبدالخالق عبده 2
 
 منسقا

وداد فؤاد أزهر د. 3   
 
 أمينا

  د. والء عصام الحساني 4
 
 عضوا

  د. عواطف مسلم املحمادي 5
 
 عضوا

أبرار حمزة الحبش ي أ. 6   
 
 عضوا

فتنى زكريا سندس .أ 7   
 
 عضوا

الخزاعيأ. راوية عبد العزيز  8   
 
 عضوا

  أ. نور زكي فلفالن 9
 
 عضوا

  اسيل عبد الحميد سربايا )طالبة( 10
 
 عضوا

  رغد عبد الرحمن الزايدي )طالبة( 11
 
 عضوا

 
 حالة غياب رئيس اللجنة ألي سبب من األسباب، يوكل العمل ملنسق اللجنة، أو عضو اخر من أعضاء اللجنة.في و
 تكون مهام اللجنة كما يلي:-3
 .العمل طبق القواعد واللوائح واالنظمة الخاصة بالكلية والجامعة 
 .املساعدة على تطوير نماذج االختبارات لالستعانة بها في وضع االختبارات النهائية 
  عمل الجدول الزمني لالختبارات وإرسال نسخة من هذا الجدول إلى اللجنة العليا لالختبارات باملكتب

 العتماده. األكاديمي
 العمل. ومتابعة سيرلجنة املقيمين الداخليين  تشكيل 
 ووضع معايير والقواعد، ملتابعة تطبيق أعضاء هيئة التدريس بالكلية لإلجراءات  عقد اجتماعات دورية

 االختبارات.
 عملية االختبارات ومتابعة التأكد من سالمة أوراق اإلجابة املكتوبة واملرسومة والجرافيك. تنظيم سير 
 االختبار. موعددراس ي قبل نهائية لكل فصل لة االختبارات النصفية والجمع أوراق أسئ 
 بعد االختبارات تجميع درجات املمتحنين. 
  واالحتفاظ بها في حال االحتياج لها. الفصلية،التأكد من تجميع التقارير 



 

 

 التقارير الخاصة بنموذج مراجعة االختبارات والخاصة بمراجعة الدرجاتستالم ا. 
 االختبارات مع وضع الحلول املناسبة لها.مشاكل  تسجيل 
 تنظيم جداول الفصول الدراسية بما ال يتعارض مع وجود رسوب للطالبات 
 .االحتفاظ بنسخة من نتائج الطالب باملقررات املختلفة 
–مسبقاراجعة جميع االعمال التي أسندت لهم م–سؤوليات أعضاء اللجنة )املشاركة بفعالية في اللجنة م -4

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

 رئيسة قسم التغذية االكلينيكية

 

 د/ االء بنت حاتم قاض ي

N. Filfilan 3/6/41H 

 


