
 

 " واملكونة من السادة أعضاء هيئة التدريس التالية أمسائهم:  جلنة " 

 رئيسًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين فضة عيد العطويد. 1

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين عبداهلل حممد بصنويد. 2

 عضوًا الباطينعضو هيئة تدريس بقسم الطب  رغبب املطارق سعد د. 3

 عضوًا سبة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ موفق حممد كلننتد. 4

 عضوًا سبة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ مسباليف اجلهيند. 5

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء احليوية السبيبية دات الشدفاناهشام سعأ. 6

 عضوًا تدريس بقسم اجلباحةعضو هيئة  فباس مجيل ول د. 7

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم اجلباحة حممد مبزوق اجلهيند. 8

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم اجلباحة شاور حممد عبدالقادرد. 9

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم اجلباحة تنفري رازاد. ام دي 10

 مقبرًا عضو هيئة تدريس بقسم اجلباحة رؤى غازي خاند. 11

 عضوًا صيدالنية احلبب  ة عبداهللعزيزأ. 12

 . الكلية لوكالةكلية الطب تتبع : ه  جلنة داخلية يف  

  : 

 موقع الكلية اإللكرتون  والصحف وموضوعاتها العلمية واإلعالمية للنشب يف  كليةإعداد اخبار ال 

 وسائل التواصل االجتماع . و واجملالت

 ه بأرشيف إعالم .ورصده و توثيق كليةمتابعة ما ينشب من أخبار عن ال 

 الكلية. ببامج إذاعية أو تلفزيونية يتقبر إخباجها عن يحتضري املادة العلمية أل 

 ة اليت يمتابعة وطبع ونشب الكتيبات املختلفة وسائب أنواع املطبوعات اخلاصة بالربامج األكادمي

 الكلية.تطبحها 

  اململكة بهدف التعبيف بنشاطات الكلية التواصل مع الصحفيني واإلعالميني داخل وخارج

 .وإجنازاتها العلمية واجملتمعية

  ه  مبثابة املبآة العاكسة ملختلف األنشطة اجلامعية  للكلية اليتالدورية اإلعالمية إصدار اجمللة

 بها. الداخلية واخلارجية

  وأنشطتها هاوبباجمكلية حول ال والتثقيفيةتزويد وسائل اإلعالم باألخبار وكافة املواد اإلعالمية. 

  كليةاخلاصة بالوالتثقيفية إصدار النشبات واألدلة واملطويات التعبيفية واإلعالمية . 

  للكليةإصدار اجملالت والنشبات الدورية اإلشباف على. 



 ومتابعة كافة كلية اليت تعقدها الوالقوافل الطبية واللقاءات  فعالياتاإلعداد والتحضري لل

 .متطلباتها ومستلزماتها

 .الترغطية اإلعالمية لكافة الفعاليات اليت تشارك فيها الكلية ومنسوبيها 

  كليةالفاعلة لتطويب صورة ذهنية إجيابية عن الاجملتمعية واإلعالمية اجلهات التنسيق املستمب مع 

 .ودورها

  الوطنية املختلفةلطبية واالجتماعية ويف األنشطة واملناسبات ا كليةمتثيل الاإلشباف على حسن. 

 .التواصل والتنسيق مع اجلهات اإلعالمية يف اجلامعة ملا خيدم أهداف ودور الكلية 

  الكلية ك  وموقع كرتونية لاإل اتوحللانشب مجيع اإلعالنات واألخبار اخلاصة بالكلية بانتظام على

 .تكون متاحة جلميع الطالب ومنسوب  الكلية

  جنليزيةباللرغتني العببية واإل هحتبيبو على اإلنرتنت كليةمتابعة وتطويب موقع الاملشاركة يف 

  وتوفري املواد العلمية له.

 الكلية وأهدافهارؤية ورسالة ضمن نشأة وتيب أفالم وثائقية عن الكلية تعداد وتصوإ.  

 

 

 

 

 بالتنسيق مع  اليت حتمل شعار اجلامعة والكلية وشهادات التقديب واهلدايا طباعة امللفات الورقية

 .اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة

  املهام فيه ومتابعة تنفيذه.وضع مقرتح التقويم السنوي لألنشطة الطبية التثقيفية وتوزيع 

 .البفع بالتقاريب الفصلية اخلاصة باللجنة لوكالة الكلية للتطويب واجلودة 


