
 

 

 [قرار إداري داخلي]

 

 ملتابعة وتنسيق العمل بالقسم بكل 
ً
 إلى ما تتيسيرا

ً
تضيه مصلحة العمل قررت رئيسة قكفاءة وتنظيم واستنادا

 قسم التغذية االكلينيكية حفظها هللا ما يلي:

  .هـ1441للعام الجامعي  "اإلحصاءات بالقسملجنة تشكيل "إعادة  -1

 تتكون اللجنة من: -2

 املنصب االسم م

  السيد حامد علي بكر .د 1
 
 رئيسا

  االء حاتم حسن قاض ي .د 2
 
 منسقا

  سندس زكريا سيت فتني .أ 3
 
 أمينا

  د. حسان مظهر بخاري  4
 
 عضوا

  د. دعاء رأفت نجم 5
 
 عضوا

  د. نهال أمين عبد الحميد الفقي 6
 
 عضوا

  د. أمل فوزي الجزار 7
 
 عضوا

  د. أريج عبد الحميد املورعي 8
 
 عضوا

  الخطابي فالح نوف .أ 9
 
 عضوا

  قصاصمحمد عبدالعزيز  .أ 10
 
 عضوا

  فضلإبراهيم تغريد  .أ 11
 
 عضوا

   أ. نهى أحمد السنكي 12
 
 عضوا

  وزانيوسف حنين  .أ 13
 
 عضوا

  طيبةسالم سماح  .أ 14
 
 عضوا

  الحبش يحمزه  أبرار  .أ 15
 
 عضوا

  مودة عبد هللا املرشدي )طالبة( 16
 
 عضوا

  خالد الغامدي )طالبة(عهد  17
 
 عضوا

 

 حالة غياب رئيس اللجنة ألي سبب من األسباب، يوكل العمل ملنسق اللجنة، أو امين اللجنة.في 

 تكون مهمة اللجنة هي تجميع وجدولة االحصاءات املتعلقة بالقسم خالل العام األكاديمي فيما يتعلق بـ -3

 .احصائيات الطالبات واعدادهن وتقدمهن الدراس ي 

  نتائج استطالع رأي  –نتائج استطالع رأي الخريجين  –احصائيات الخريجين )احصائيات الخريجين

 أرباب العمل(.

 .احصائيات أعضاء هيئة التدريس وكل ما يتعلق بهم 



 

 

 .احصائيات البحث العلمي 

 .احصائيات البنية التحتية واملعامل ومصادر التعلم واالمن والسالمة 

 الباتالتعليمية للطئيات املساعدات احصا. 

 .احصائيات العبء التدريس ي للطالبات واعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 .احصائيات االنشطة الصفية والالصفية وخدمة املجتمع 

 .احصائيات مخرجات التعلم وطرق التدريس ومدى تحقق تلك املخرجات للبرنامج وجميع املقررات 

  احصائيات مؤشرات األداء الرئيسةKPI’s   فرعية واملقترحة للبرنامج.وال 

 .احصائيات لجان القسم واجتماعاتها الدورية وتوصياتها 

  تقييم املقررات(. –تقييم البرنامج  –احصائيات استبانات تقييم البرنامج )خبرة الطالب 

 .احصائيات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس 

 القسم.احصائيات االنشطة التطوعية للطالبات واعضاء هيئة التدريس ب 

 احصائيات تندرج ضمن الخطط التطويرية للقسم. اي 

 -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 

 القسم. ةوتوزيع عمل اللجنة ورفع تقرير دوري لسعادة رئيستكون مهمة رئيس اللجنة متابعة  -5
 

 رئيسة قسم التغذية االكلينيكية

     
 د/ االء بنت حاتم قاض ي

 

N. Filfilan 5/1/41H 

 


