
 

 

 [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:

للعام بالفصل الدراس ي الثاني  "برامج الدراسات العليا بقسم التغذية االكلينيكيةلجنة تشكيل "إعادة -1

  .هـ1441الجامعي 

 تتكون اللجنة من:-2

 املنصب االسم م

  خلود جميل غفوري د. 1
 
 رئيسا

  فراس سلطان العزه د. 2
 
 منسقا

  السيد حامد علي بكر  د. 3
 
 أمينا

  االء حاتم قاض ي د. 4
 
 عضوا

  د. سماء سعيد السعداء  5
 
 عضوا

  سهام السيد زهران د. 6
 
 عضوا

  د. محمد عبداملنعم املدبولي 7
 
 عضوا

  وداد فؤاد أزهرد.  8
 
 عضوا

  د. أريج عبد الحميد املورعي 9
 
 عضوا

  د. عواطف مسلم املحمادي 10
 
 عضوا

  د. إسراء عبد السالم نور ولي 11
 
 عضوا

  أ. نهى أحمد السنكي 12
 
 عضوا

  أ. عبد العزيز قصاص 13
 
 عضوا

 

 غياب رئيس اللجنة ألي سبب من األسباب، يوكل العمل ملنسق اللجنة، أو عضو اخر من أعضاء اللجنة.في حالة 
 تكون مهام اللجنة كما يلي: -3

  دكتوراه( تتوافق  -ماجستير -استحداث وتحديث برامج دراسات عليا في مجال التغذية االكلينيكية )دبلوم

م، مع املراجعة الدورية لتطوير القواعد الداخلية املنظمة 2030ورؤية اململكة مع احتياجات سوق العمل 

 للدراسات العليا بالقسم.

  دكتوراه( من قبل محكمين محليين واقليميين ودوليين. -ماجستير -اعتماد برامج الدراسات العليا )دبلوم 

 راسات العليا كاملستشفيات وطالبات الد بلخارجية لتوفير فرص تدريبية لطل التنسيق مع الجهات ا

 والنوادي الصحية واملؤسسات االجتماعية املختلفة.



 

 

  التأكيد على أن كل برامج الدراسات العليا تقوم بتعريف وتطبيق املعايير االكاديمية بما يتوافق مع رسالة

 القسم والكلية والجامعة.

 لبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد متابعة اعداد ملفات املقررات )توصيف وتقرير املقررات( طبقا ملتط

 .األكاديمي

  التنسيق مع منسقي االقسام العلمية املختلفة بالكلية لتحديد احتياجات برامج الدراسات العليا من

التخصصات املختلفة من أعضاء هيئة تدريس وفنيين معامل وبنيات تحتية من قاعات دراسية ومختبرات 

 اللزمة للدراسة.وكذلك الكتب واملراجع 

 طالبات الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم والكلية.طلب و انجاز اجراءات القبول ل 

  طالبات الدراسات العليا، ومتابعة تنفيذه وإجراء اختبارات القبول للمتقدمين و  بلطل عمل برنامج تعريفي

 .مع تقديم اإلرشاد األكاديمي واالستشارات والدعم الكامل لهم/لهن

 دخول اختبار(  -أعذار –إشراف  –إيقاف  –قيد  – )تسجيل بت في واتخاذ القرارات املتعلقة بطلباتال

 مجلس القسم العلمي العتمادها. وإرسالها إلىطلبة وطالبات الدراسات العليا 

  التواصل مع الجهات ذات الصلة لعمل قاعدة بيانات على موقع الجامعة يحوي كل ما يتعلق بالدراسات

 بالقسم. العليا

 ببرنامج االبتعاث والعمل على تقديم الدعم الكامل لهم وذلك ملساعدتهم في تلبية املبتعثين  توجيه وتوعية

 متطلبات االبتعاث لهم/لهن.

  جنة من موضوعات وانجاز إلى اللالقسم وسعادة عميد الكلية  ةسعادة رئيس يحال من فيماالنظر

 املعاملت ذات العلقة.

  اللجنة كاملحاضر وغيره وتزويد سعادة رئيس القسم وسعادة عميد الكلية بنسخة منها.حفظ جميع أعمال 

 -مراجعة جميع االعمال التي أسندت لهم مسبقا  -مسؤوليات أعضاء اللجنة )املشاركة بفعالية في اللجنة  -4

 املشاركة الفعالة في مجموعات العمل(.–٪ على األقل من االجتماعات 70حضور 

 ة رئيس اللجنة متابعة وتوزيع عمل اللجنة ورفع تقرير دوري لسعادة رئيس القسم.تكون مهم -5

 رئيسة قسم التغذية االكلينيكية             

 

N. Filfilan 3/6/41H                                                                         د/ االء بنت حاتم قاض ي 


