
 

 

 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  الثانيالدراس ي بالفصل  "ومتابعة سوق العمل  الخريجينشؤون لجنة "تشكيل  -1

 تتكون اللجنة من: -2

 املنصب االسم م

  د. دعاء رأفت نجم 1
 
 رئيسا

  ريما عبد الرحمن اليماني د. 2
 
 منسقا

  د. ريهام عبد الخالق 3
 
 أمينا

  حاتم قاض ي االءد.  4
 
 عضوا

  املدبوليمحمد عبد املنعم  د. 5
 
 عضوا

  د. أمين عبد الرحمن حافظ 6
 
 عضوا

  د. هالة عبد الرحمن حافظ 7
 
 عضوا

  العزيز محمد القصاص عبد أ. 8
 
 عضوا

 عضوا أ. نوف فالح الخطابي 9

  أ. حنين يوسف وزان 10
 
 عضوا

  أ. أبرار حمزة الحبش ي 11
 
 عضوا

  (طالبةلجين الزهراني ) 12
 
 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

  ونسبة من تم توظيفهم ومن لم يتم توظيفهم مع بيان سبب عدم من البرنامج حصر أعداد الخريجين

 التوظيف.

 .تجميع تقارير مشرفي وأرباب العمل باملستشفيات العامة والخاصة والقطاعات املختلفة لخريجي البرنامج 

 .عمل استبانة رأي جهات التوظيف في خريجي البرنامج 

  بعنوان "استبانة رأي جهات التوظيف في خريجي برنامج التغذية االكلينيكية" عمل استبانة رأي الخريجين

  ستكمال متطلبات االعتماد املحلي والدولي.ال  عالقةوالتي لها 

 .عمل استبانة مدى رضاء متلقي الخدمة واملرض ى عن أداء الخريجين 



 

 

 .الحصول علي خطاب وزارة الخدمة املدنية عن الوظائف وفرص العمل املتاحة للخريجين 

  .عمل قاعدة بيانات للخريجين لسهولة وسرعة التواصل ما بعد التخرج من البرنامج 

  في موقع الكلية الخاص بجامعة أم القرى لتحديث بيانات الخريجين وتسهيل التواصل  بوابة خاصةعمل

 معهم. 

  عمل اجتماعات دورية مع بعض الخريجين من الدفعات املختلفة وتحديد أهم الصعوبات والتحديات التي

الدورية مع الخريجين وارباب  تقارير املقابالت واالجتماعاتتواجههم وأهم الدورات التي يحتاجونها وعمل 

 العمل واملستفيدين من الخدمة.
 -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 
 بعة وتوزيع عمل اللجنة ورفع تقرير دوري لسعادة رئيس القسم.تكون مهمة رئيس اللجنة متا  -5
 

 

 رئيسة قسم التغذية االكلينيكية        

       

 د/ االء بنت حاتم قاض ي      

N. Filfilan 3/6/41H 

 


