
 

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

 رئيسًا عميد الكلية مرعي حممد العمري د.

 عضوًا وكيل الكلية للجودة والتطوير عبداهلل سليمان العطوي د.

 عضوًا وكيل الكلية خالد حسن احلازمي د.

 عضوًا الكلية لشؤون التدريب السريريوكيل  الغامدي صالح سعيد د.

 عضوًا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي محد التوجيريأالرباء  د.

 عضوًا طب األطفالعضو هيئة تدريس بقسم  محد البيشيأليلى  د.

 عضوًا النساء والوالدةعضو هيئة تدريس بقسم  بدرية علي ا النسيد. 

 عضوًا طب األطفالعضو هيئة تدريس بقسم  حممد حسني شيخد. 

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين حممد عليثة الرداديد. 

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين دريسإفهد ياسني د. 

 عضوًا عضو هيئة تدريس بقسم الطب الباطين بامسة سعود التوجيريد. 

 عضوًا علم وظائف األعضاءعضو هيئة تدريس بقسم  جمدي علي الدمراويد. 

 عضوًا علم وظائف األعضاءعضو هيئة تدريس بقسم  مصطفى حسن نصريد. 

 عضوًا سرة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ فخرالدين عباس الفكيد. 

 عضوًا سرة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ أمرية مهدي العطويد.

 عضوًا اجلراحةعضو هيئة تدريس بقسم  حنان حسن فرحاتد. 

  للجودة والتطوير. الكليةوكالة تتبع ليف كلية الطب جلنة داخلية :  

 : 

 .وضع اخلطط االسرتاتيجية و التنفيذية لتطوير الكلية 

 توثيق كل البيانات و حتويلها إىل معلومات ملتخذي القرار. 

 :  

 الكلية و رؤيتها و أهدافها االسرتاتيجية العامة يف إطار التوجهات و السياسات الوطنية  إصدار رسالة

 سنوات. مخسكل  و مراجعتها دوريًا

  خدمة  –الدراسات العليا  –البحث العلمي  –إنشاء/مراجعة سياسات الكلية يف التعليم و التعلم

 .بشكل دوري سنوي اجملتمع

  بشكل دوري سنوي للدراسة الذاتية والتوصيات املرفوعة من وحدة اجلودةدراسة التقارير والتحاليل. 

 بشكل دوري سنوي وضع/مراجعة و تطوير اخلطة االسرتاتيجية للكلية. 



 .وضع اخلطط التنفيذية التفصيلية لتحقيق اخلطة االسرتاتيجية للكلية 

 .إنشاء/مراجعة تطوير خطط التحسني 

 : 

 2-2-1 .مزاياها يف خطة العمل وقتما يلزمها ذلك وإدراج  2030على رؤية اململكة  االطالع

  

 4-6-1    من دور وكاالت اجلامعة لدعم العملية التعليمية. االستفادة 

 1-2-3   هدفها حل املشكالت الصحية البيئية واجملتمعية. شراكات عقد 

 دعم املسؤولية املشرتكة بني الكلية ومؤسسات اجملتمع إشراكهم يف التخطيط 

 3-2-3   االسرتاتيجي للكلية ملا خيدم مصاحلهم :أصحاب املصلحة. 

 

 

 


