
 

 

 ]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  "لجنة اإلعالم والنشرتشكيل "أعادة -1

 تتكون اللجنة من:-2

 

 املنصب االسم م

السعداء محمدد. سماء سعيد  1   
 
 رئيسا

  د. خلود جميل محمد غفوري 2
 
 منسقا

  أ. أشواق عبد الرزاق املطرفي 3
 
 أمينا

  أ.د عمرو عبد املرض ي محمد رزق 4
 
 عضوا

له سامي جزر اإل أ. عبد 5   
 
 عضوا

  أ. سماح سالم طيبة 6
 
 عضوا

  أ. امتنان علي جفري  7
 
 عضوا

راوية عبد العزيز الخزاعيأ.  8   
 
 عضوا

(طالبةجمانة أحمد دارين ) 9   
 
 عضوا

  شهد محمد كامل )طالبة( 10
 
 عضوا

 

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

 تكون مهام اللجنة كما يلي: -3

  من مجلس القسم العلمي وانشاء ملف  اعتمادهاتوثيق جميع محاضر القسم ولجانه بالصور بعد

 صور خاص بذلك.

 .االهتمام بكل ما يكتب أو يصدر عن القسم 

  تحديث صفحه القسم شهريا وتضمين الجمعيات واملجالت العاملية للغذاء والتغذية في صفحة

 القسم.

  أعضاء هيئة التدريس وكذلك األنشطة واالنجازات الطالبية على جديد من أعمال القسم و النشر

 .اعتمادهاموقع الكلية واملرسلة من مجلس القسم العلمي بعد 

  صفحة الكلية االلكترونية.   علىاملتابعة الدورية لتحديث املادة اإلعالمية الخاصة بالقسم 



 

 

  على موقع القسم من مجلس القسم العلمي اعتمادهابعد ها لنشر  القسممتابعة وتحديث أخبار. 

  شاشات الكلية االلكترونية والتي تخص القسم  علىمتابعة عمل وتحديث املادة االعالمية املعروضة

 العلمي.

 املركزية هللا عبد امللك ومكتبة الطبية باملكتبة بالبرنامج الخاصة واملجلدات الكتب لعدد حصر. 

 االلكترونية للمكتبة الدخول  لكيفية التدريس هيئة وأعضاء الطالبات توجيه. 

 للطالبات العلمية املصادر توافر من التأكد.  

 للبرنامج العلمية املصادر وزيادة تحديث. 

 تحديثها ومتابعة التدريس هيئة ألعضاء الذاتية السيرة تجميع. 

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

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

 القسم. ةتكون مهمة رئيس اللجنة متابعة وتوزيع عمل اللجنة ورفع تقرير دوري لسعادة رئيس -5

 

 رئيسة قسم التغذية االكلينيكية           

 

 د/ االء بنت حاتم قاض ي

 

N. Filfilan 5/1/41H 

 


