
 

 " واملكونة من السادة التالية أمسائهم:  جلنة " 

 رئيسًا وكيل الكلية لشؤون التدريب السريري صالح سعيدالغامديد. 1

 عضوًا وكيل الكلية احلازميحسن خالد د. 2

 عضوًا وكيل الكلية للجودة والتطوير سليمان العطويعبداهلل د. 3

 عضوًا االطفال عضو هيئة تدريس بقسم البيشيمحد أليلى د. 4

 عضوًا علم األدوية عضو هيئة تدريس بقسم الزهراني حيي شريفةد. 5

 عضوًا النساء والوالدة عضو هيئة تدريس بقسم الشامان علي مانيد. أ6

 عضوًا مدير إدارة الكلية خباريعبدالرزاق حممد أ. 7

 يف كلية الطب تتبع لعمادة الكلية مباشرة.  هي جلنة داخلية : 

  : 

:

  احللول هلا.حصر ودراسة الظواهر السلوكية واملخالفات الطالبية يف الكلية واقرتاح 

 .متابعة الطلبة ذوي السلوك املخالف أو غري املرغوب فيه والتدخل بالنصح ثم االنذار 

 .تعزيز السلوكيات احلسنة وتكريم الطلبة املثاليني 

 مبختلف الوسائل املتوفرة. ابعة من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيفتغرس القيم األخالقية ال 

 الطالع الطلبة على لوائح اجلامعة والكلية وعلى لوائح التأديب. عقد ندوة تعريفية يف بداية كل فصل 

  التواصل مع املرشد األكادميي واشراكه يف معاجلة أوضاع الطلبة ذوي السلوك غري احلسن وتزويده بأي

 إنذارات تعطى للطلبة.

 للتدريب السريري أو /ـة الكلية أو وكيل الكلية ـعقد اجتماعات ملساءلة الطلبة احملالني اليها من وكيل

 .العميد فيما خيص سلوكيات وانضباط طلبة الكلية

 ساليب الرتبوية املتاحه يف الكلية.يب سلوكيات الطالبات املخالفني ومعاجلتها باألتهذ 

  األمر اىل جلنة عقوبات  إلحالةاحالة حاالت الطلبة غري املمتثلني لتوصيات اللجنة اىل عميد الكلية

 الطالب باجلامعة.

: 

  عقد جلان ملساءلة أعضاء هيئة التدريس احملالني اليها بسبب املخالفة أو التقصري بطلب من عميد

 الكلية. 

  تعقد اللجنة اجتماعاتها بطلب من الرئيس وال تنعقد بأقل من مخسة أعضاء وتكون املداوالت سرية

 وتصدر التوصيات باألغلبية.

 ألي عضو االمتناع عن التصويت. قال حي 

 شؤون القانونية باجلامعة.حيق للجنة طلب االستشارة من ال 

 من آقع عليها األعضاء وحتفظ يف مكان تلتزم اللجنة بالسرية يف مناقشاتها وتوثق أعماهلا مبحاضر يو

 لدى وكيل الكلية.



  يف أي جلنة مساءلة يشارك للنظر جيب على أي عضو يف اللجنة إشعار الرئيس بأي أمر قد خيل باحلياد

 فيها.

 

 

  جيب على أي عضو يف اللجنة ولو كان الرئيس التنحي عن املشاركة يف أي جلنة مساءلة إذا كان

 حضوره خيل باحلياد.

 ىل عميد إح واألنظمة ليتم الرفع باملقرتح ضمن اللوائ حيق للجنة بعد املساءلة التوصية مبا تراه مناسبًا

 ت املختصة يف اجلامعة.ا اجلهالكلية ومن ثم اىل

 ىل عميد الكلية.إعما قامت به  فصليًا ترفع اللجنة تقريرًا 


