اللجنة االستشارية لبرنامج بكالوريوس دكتور صيدلية
تم تشكيل اللجنة االستشارية لبرنامج بكالوريوس دكتور صيدلي بكلية الصيدلة اإلكلينيكية بنا ًء على قرار معالي
رئيس الجامعة رقم ( )43106746بتاريخ 1443/03/06هـ ،لمتابعة وضمان جودة ومخرجات العملية التعليمية
بالكلية وموائمتها مع متطلبات سوق العمل.
أهداف اللجنة:
ً
ً
• تأتي فكرة إنشاء اللجنة االستشارية لبرنامج الكلية ،تفعيال لرؤية ورسالة الكلية وتحقيقا للشراكة
المجتمعية ،ورغبة في ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
• تحقيقا ً لمبدأ المشاركة الفاعلة من بعض منظمات االعمال ومؤسسات المجتمع لتطوير برامج الكلية
وربط مخرجاتها بسوق العمل وتلمس وجهات نظر قطاع االعمال حيال ما يقدم لهم من خريجي الكلية
تحقيقا ً لتنمية الشاملة.
• مشاركة عدد من الجهات المستهدفة في المجتمع في وتوجيه الكلية بما يعزز التعاون والشراكة والتكامل
مع منظمات األعمال ومؤسسات المجتمع ويتيح الفرصة لها المشاركة في صناعة القررات ذات التأثير
المجتمعي ،وفق أسلوب إداري مقنن ،مع االستفادة من التجارب الوطنية والدولية المميزة في ذلك المجال.
• السعي إلى إشراك الكفاءات االكاديمية واإلدارية المتميزة في عملية صناعة القرارات وتحمل المسؤولية
والمساهمة في تطوير العملية البحثية واألكاديمية والخدمية لدعم رسالة البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة.
مهام اللجنة:
•
•
•
•
•
•
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اإلسهام في تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية.
تقديم سبل تعميق الشراكة بين الكلية والمجتمع المحلي.
اإلسهام في تطوير البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العمل.
اإلسهام في تنفيذ الخطة التنفيذية للكلية.
تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم المادي والمعنوي للكلية.
ربط الكلية بقطاع االعمال لإلسهام في وضع آلية للتنسيق إلقامة مشروعات مشتركة بين الكلية
وقطاعات المجتمع بهدف إيجاد حلول لمشكالت المجتمع بصورة تكاملية.

أعضاء اللجنة:
االسم
عميد الكلية (د .صالح الغامدي)
وكيل الكلية للشؤون األكاديمية (د .عادل الغامدي)
وكيل الكلية للتطوير والجودة (أ.د مصطفى حسين)
وكيلة الكلية لشطر الطالبات (د .فاطمة العمري)
مدير إدارة االلتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة ( الصيدلي .خالد الغامدي)
مدير إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك فهد بالباحة (الصيدلي .عبدالحكيم الزهراني)
مدير إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى المخواة العام (الصيدلي .سلمان الغامدي)
الصيدلي /حسين الزهراني ( صيدليات القطاع الخاص – الباحة)
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