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د. ر�ضود اخلريف خالل م�ضاركته يف املحا�ضرة

د. ال�ضديري يفتتح يوم املهنة

احل�ضور يف حقول العنب بديراب

لل�ضوؤون  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  د���ض��ن 

عبداهلل  د.  والأكادميية  التعليمية 

بن �ضلمان ال�ضلمان بقاعة الدروازة 

لنظام  التعريفي  ال��ل��ق��اء  م���وؤخ���ًرا 

عمداء  بح�ضور  الأكادميي  الإر�ضاد 

ووكالء الكليات باجلامعة.

واأو�ضح امل�ضرف العام على مركز 

اللجنة  ورئي�س  والإر���ض��اد  التوجيه 

عبداهلل  الدكتور  للملتقى  املنظمة 

الإر����ض���اد  ب��رن��ام��ج  اأن  ال���زه���راين 

اأه��داف  بلورة  يف  ي�ضهم  الأكادميي 

الطالب، واتخاذ القرارات املنا�ضبة 

الأك���ادمي���ي  مب�ضتقبلهم  املتعلقة 

وامل��ه��ن��ي ع���ن ط��ري��ق ال���ض��ت��ف��ادة 

ال��ق�����ض��وى م��ن ج��م��ي��ع الإم��ك��ان��ات 

وال��ب��دائ��ل امل��ت��اح��ة، م��و���ض��ًح��ا اأن��ه 

طريق  ع��ن  ال��ه��دف  ه��ذا  �ضيتحقق 

تزويد الطالب باملهارات الأكادميية 

حت�ضيلهم  من  ترفع  التي  املتنوعة 

طموحاتهم  وم��ن��اق�����ض��ة  ال���درا����ض���ي 

بلوائح  ال��ط��الب  وت��وع��ي��ة  العلمية، 

خالل  من  وذلك  وقوانينها،  اجلامعة 

خ��دم��ات اإر����ض���ادي���ة م��ت��ن��وع��ة؛ مثل 

الإر�ضاد الأكادميي الفردي، والربامج 

املختلفة،  وال�ضت�ضارات  الإر�ضادية، 

ت��ال ذل��ك ع��ر���س م��رئ��ي مف�ضل عن 

بكافة  الأك���ادمي���ي  الإر����ض���اد  ن��ظ��ام 

اأق�ضامه.

اأن  ال�ضلمان  ال��دك��ت��ور  واأ����ض���اف 

التقنية  ه���ذه  ت��ق��دمي  م���ن  ال���ه���دف 

يف  نف�ضه  الطالب  م�ضاركة  اجلديدة 

وكيفية  م�ضكلته،  اأبعاد  على  التعرف 

مواجهة  مهارة  واكت�ضاب  مواجهتها، 

ال�����ض��غ��وط احل��ي��ات��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة 

خالل  من  ذل��ك  ويتحقق  وخارجها، 

مهنية  علمية  كفاءات  اأويل  اأ�ضاتذة 

الكليات،  م�ضتوى  على  متخ�ض�ضة 

يعترب  الأك��ادمي��ي  املر�ضد  اأن  مبيناً 

الأداة املهمة يف تطبيق هذا الربنامج، 

والإر�ضاد  التوجيه  بالتعاون مع مركز 

�ضوؤون الطالب. من  بعمادة  الطالبي 

الطالب  ���ض��وؤون  عميد  اأك���د  جانبه 

نظام  اأن  القريني  حمد  بن  فهد  د. 

الإر���ض��اد الأك��ادمي��ي اجل��دي��د ي�ضهم 

يف اخ��ت�����ض��ار ال��ك��ث��ر م���ن اجل��ه��ود 

وي�ضهل  الورقية،  والأع��م��ال  الفردية 

كافة  على  احل�����ض��ول  ال��ط��ال��ب  على 

اجل��ه��ات  �ضيمكن  ك��م��ا  اخل���دم���ات، 

من  الإر�ضادية  بالعملية  العالقة  ذات 

واملعلومات  البيانات  لكافة  الو�ضول 

ال�ضرورية لتقدمي الإر�ضاد الأكادميي، 

بني  التوا�ضل  عملية  من حيث  وذلك 

كافة اأطراف العملية الإر�ضادية.

والإر���ض��اد  التوجيه  مركز  واأط��ل��ق 

عرب  تقنًيا  ب��رن��اجًم��ا  ال��ل��ق��اء  خ���الل 

اإلكرتونًيا  الطالب  ملتابعة  الإنرتنت 

والذي يعد من برامج التقنية احلديثة 

ملتابعة  الإدارة  اإل��ي��ه��ا  ت�ضعى  ال��ت��ي 

الطالب من جميع النواحي التعليمية 

كذلك  اجل��ام��ع��ة،  داخ���ل  وال�ضلوكية 

ق��در ممكن  اأك��رب  جمع  على  ي�ضاعد 

الطالب  تخ�س  التي  املعلومات  من 

يف  وكذلك  و�ضل�ضة،  مميزة  بطريقة 

الأكادمييني  املر�ضدين  مع  التوا�ضل 

ومتابعة  اإلكرتونًيا،  الكليات  داخ��ل 

التي  املالحظات  حيث  من  الطالب 

تدون عنهم يف اجلوانب الأكادميية اأو 

النف�ضية اأو ال�ضلوكية ب�ضرية تامة مما 

والوقوف  الطالب  ي�ضهم يف م�ضاعدة 

معه يف كافة ظروفه.

السلمان يدشن نظام اإلرشاد األكاديمي
قام عميد كلية الدرا�ضات التطبيقية وخدمة املجتمع الدكتور فهد تركي بن 

البلدية والقروية، وعقد اجتماًعا مع وكيل وزارة  ال�ضوؤون  حميا بزيارة وزارة 

عبدالرحمن  جا�ضر  الأ�ضتاذ  والربامج  للتخطيط  والقروية  البلدية  ال�ضوؤون 

ومت  القرين،  بريك  الأ�ضتاذ  بالوزارة  التدريب  اإدارة  مدير  بح�ضور  اجلا�ضر 

اأن  املمكن  من  التي  والربامج  بالتدريب  املتعلقة  املوا�ضيع  من  عدد  مناق�ضة 

تقدمها الكلية اإىل الوزارة. واأو�ضح الدكتور فهد تركي بن حميا اأن الكلية هي 

الذراع التدريبي للجامعة وتقوم بتقدمي خدماتها وبراجمها جلميع القطاعات 

احلكومية واخلا�ضة يف جميع مقارها داخل اجلامعة وخارجها.

ويف املقابل اأثنى وكيل الوزارة على جتربة الكلية يف تقدمي براجمها املختلفة 

الكلية  اإمكانيات  يف  ثقته  واأب��دى   واخلا�ضة  احلكومية  القطاعات  من  لعدد 

و�ضعي الوزارة اإىل عقد �ضراكات وعقود تدريبية مع الكلية.

»خدمة المجتمع« تعرض 
برامجها على »الشؤون البلدية«

يوم للمهنة بكلية األغذية 
والزراعة

كتب: عبداهلل الباهلي

العنب يف حمطة  واإنتاج  للزراعة  احلديثة  التقنيات  عمل يف  اأقيمت ور�ضة 

اإبراهيم  �ضعود  الدكتور  بح�ضور  بديراب موؤخًرا  الزراعية  والتجارب  الأبحاث 

املفرج وكيل كلية علوم الأغذية والزراعة للدرا�ضات العليا والبحث العلمي.

افتتحت الور�ضه باآيات من الذكر احلكيم ثم كلمة الوكيل الذي حتدث عن دور 

املحطة يف خدمة املجتمع وخدمة البحث العلمي ثم حما�ضرة للدكتور را�ضد بن 

�ضلطان العبيد مدير حمطات الأبحاث والتجارب الزراعية واحليوانية بعنوان 

البيئية املنا�ضبة ملح�ضول العنب«، واملحا�ضرة  »الأهمية القت�ضادية والظروف 

الثانية بعنوان »اإن�ضاء الب�ضتان وعمليات خدمة ب�ضاتني العنب« للدكتور حممود 

عبدالعزيز اأحمد، اأما املحا�ضرة الثالثة فكانت بعنوان »تربية وتقليم �ضجرات 

العنب« لالأ�ضتاذ الدكتور ح�ضن علي قا�ضم، واملحا�ضرة الرابعة بعنوان »حت�ضني 

علي  ح�ضن  الدكتور  لالأ�ضتاذ  احل�ضاد«  بعد  ما  ومعامالت  العنب  ثمار  جودة 

قا�ضم، ثم التدريب العملي يف حقول العنب باملحطة باإ�ضراف حممود عبدالعزيز 

اأحمد، بعد ذلك مت توزيع ال�ضهادات على احلا�ضرين.

ورشة عمل في تقنيات زراعة 
وإنتاج العنب بديراب

كتب: عبدالعزيز حممد ال�شبانات

بامللز  الأدب��ي  النادي  ا�ضت�ضاف 

حم���ا����ض���رة ب���ع���ن���وان »ال���ت���غ���رات 

ال�����ض��ك��ان��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

القت�ضادية  وانعكا�ضاتها  ال�ضعودية 

اجلمعية  نظمتها  والج��ت��م��اع��ي��ة« 

ال�ضكانية  ل��ل��درا���ض��ات  ال�ضعودية 

األقاها رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

اأ.  العلمي باجلامعة  البحث  وعميد 

د. ر�ضود بن حممد اخلريف.

ق��دم ال��دك��ت��ور اخل��ري��ف املالمح 

الأ�ضا�ضية عن التغرات ال�ضكانية يف 

الدميوغرافية  وانعكا�ضاتها  اململكة 

والقت�ضادية والجتماعية، وهدفت 

هذه  لإب��راز  ع��ام  ب�ضكل  املحا�ضرة 

املالمح من خالل ر�ضد التغرات يف 

املناطق  وتباينها يف  ال�ضكاين  النمو 

التوزيع  واإب���راز  املختلفة  الإداري����ة 

ال�ضكاين  الثقل  وم��رك��ز  ال�ضكاين 

وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ان��ع��ك��ا���س ه��ذه 

التغرات على املجتمع والقت�ضاد.

من  ال��ع��دي��د  املحا�ضرة  �ضهدت 

الرجال  م��ن  والتفاعل  امل��داخ��الت 

جمل�س  رئي�س  وح�ضرها  والن�ضاء 

اإدارة النادي الأدبي الدكتور عبداهلل 

بن عبدالرحمن احليدري والدكتور 

اأ�ضعد عبده وعدد من احل�ضور.

د. الخريف يحاضر عن »التغيرات السكانية«  

انطلقت مبجمع بانوراما وزارت مدار�س ومراكز اجتماعية

 - دوائ��ي  »نب�س  حملة  اختتمت 

ن��ادي  نظمها  ال��ت��ي   »Multi Rx
ال�ضيدلة بحلتها اجلديدة فعالياتها 

يومي  التجاري  غرناطة  جممع  يف 

 ١١  -  ١٠ واخل��م��ي�����س  الأرب����ع����اء 

كامل  اأ�ضبوع  بعد  املا�ضي،  اأب��ري��ل 

جممع  ب��ني  احلملة  خالله  تنقلت 

ب���ان���ورام���ا م���ول ي��وم��ي الأرب���ع���اء 

وبع�س  اأب��ري��ل   ٤  -  ٣ واخلمي�س 

املدار�س واملراكز الجتماعية.

موا�ضيع  عدة  احلملة  وت�ضمنت 

واأركان تثقيفية هي:

الالو�ضفية: مت  الأدوي���ة  رك��ن   -

خالله اإي�ضاح بع�س ال�ضتخدامات 

لالأدوية  اخلاطئة  التخزين  وط��رق 

الالو�ضفية.

- رك��ن الح��ت��ي��ال ال��دوائ��ي: مت 

بع�س  خطر  اإىل  ال��ت��ط��رق  خ��الل��ه 

الأدوية املزورة والأع�ضاب املغ�ضو�ضة 

واخللطات الع�ضبية ال�ضارة.

ركن �ضحتي يف خ�ضو�ضيتي:   -

وفيه بني الطالب والطالبات اأهمية 

عدم ا�ضتخدام اأدوات الغر وما لها 

من اأ�ضرار وخماطر عديدة كانتقال 

الأمرا�س.

مت  وف��ي��ه  الفيتامينات:  رك��ن   -

الفيتامينات  باأهمية  الزوار  تثقيف 

وخطورة  غذائي،  كُمكّمل  ودوره��ا 

الإفراط يف ا�ضتعمالها.

- رك���ن امل��ط��وي��ات وال��ه��داي��ا: 

مت ف��ي��ه ت���وزي���ع ب��ع�����س امل��ط��وي��ات 

الهدايا  وبع�س  باحلملة  اخلا�ضة 

ال�ضيدلة.  ن���ادي  م��ن  ال��ت��ذك��اري��ة 

خا�ضاً  ركناً  احلملة  ت�ضمنت  كما 

ب��الأط��ف��ال ل��ع��ر���س م��واه��ب��ه��م يف 

احلملة  و�ضّرف  والتلوين،  الر�ضم 

ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اجل��ف��ايل وكيل 

والتطوير  للجودة  ال�ضيدلة  كلية 

وامل�ضرف العام على نادي ال�ضيدلة، 

ق�ض�����م  من  من�ضي  وائ��ل  والدكتور 

اأ�ضاد  والذي  الإكلينيكية،  ال�ضيدلة 

مبا  كثراً  �ضعدت  قائاًل:  باحلملة 

�ضاهدته ومل�ضته من ن�ضاط وحما�س 

واأب��ه��رين  امل�ضرتكني  للط��������لبة 

اجلمهور  وجت��اوب  التنظيم  ح�ضن 

مع الطلبة ومعرو�ضاتهم التي على 

اأنها  اإل  ب�ضاطتها  م��ن  الرغ�����م 

تعك�س حيوية واإبداعاً كبرين. 

حمالته  م�ضل�ضل  النادي  واأكمل 

عبداملح�ضن  الأم����ر  م��در���ض��ة  يف 

التوحيد  وم��دار���س  عبدالعزيز  بن 

مركز  يف  ث��م  البتدائية طالبات، 

واأخراً  �ضلمان الجتماعي   الأمر 

يف جممع غرناطة.

حملة »نبض دوائي« تختتم فعالياتها 
في غرناطة مول

طالبات التوحيد البتدائية خالل م�ضاركتهن يف احلملة

امل�ضاركون يف اللقاء

الأعمال  لتطوير  اجلامعة  وكيل  افتتح  اجلامعة  مدير  معايل  عن  نيابة 

الدكتور حممد بن اأحمد ال�ضديري يوم املهنة بكلية علوم الأغذية والزراعة 

موؤخرا، واأقيم على هام�ضه معر�س م�ضاحب ومت خالله دعوة جمموعة من 

واتفاقيات  مذكرات  توقيع  ومت  للم�ضاركة  الزراعية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 

تفاهم بني الكلية وال�ضركات.

التعليمية  العملية  وتطوير  اليوم خلدمة  هذا  تنظيم  من  الكلية  وتهدف 

وتوطيد العالقة بني الكلية و�ضوق العمل وم�ضاعدة اأبناء هذا الوطن الغايل 

وت�ضهيل ح�ضولهم على وظائف تتنا�ضب مع تخ�ض�ضاتهم العلمية.

ومت توجيه الدعوات للموؤ�ض�ضات احلكومية وال�ضركات الزراعية للتوا�ضل 

مع الطالب وعر�س الفر�س الوظيفية املتاحة يف املجال الزراعي، كما مت 

توقيع مذكرات تفاهم مع بع�س ال�ضركات التي ترغب يف التعاون مع اإدارة 

الأعمال  لتطوير  اجلامعة  وكيل  واألقى  التعاوين،  التعليم  الكلية يف جمال 

الدكتور حممد ال�ضديري كلمة بهذه املنا�ضبة وبعدها قام بافتتاح املعر�س 

امل�ضاحب ليوم املهنة.


