اعضاء لجنة التقرير السنوي

				
1 -1د .فيصل بن سلطان السبيعي

رئ����ي����س����اً

			
2 -2د .عبدالعزيز بن سعد القرني

ع�����ض�����واً

				
3 -3أ.د .فهد بن عبداهلل اليحيى

ع�����ض�����واً

				
4 -4أ .عبدالعزيز بن ثابت بن ظبية

ع�����ض�����واً

				
5 -5أ .عبدالعزيز بن عبداهلل العنزي

ع�����ض�����واً

المساعدون
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•أ .عبداهلل بن عبدالعزيز الملحم

رائ�����د ال���ن���ش���اط ال��ث��ق��اف��ي واالجتماعي

			
•أ .حمزة عبدالحي الفي

ق���������س���������م وق��������������اي��������������ة ال��������ن��������ب��������ات

			
•أ .يحيى بن علي قحل

سكرتير وح��دة العالقات العامة واالعالم

		
•أ .عبدالعزيز بن محمد العثمان

مصور وح��دة العالقات العامة واالعالم

اإلخراج الفني
حسن محمد بدري
اعضاء لجنة التقرير السنوي

أ.د .فهد بن عبداهلل اليحيى
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ال :معلومات عن الكلية
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رؤية ورسالة وأهداف وقيم الكلية

-2-1

الهيكل التنظيمي للكلية

-3-1

مجلس الكلية

-4-1

المجلس االستشاري للكلية
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المجلس االستشاري الطالبي
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اللجان الرئيسة في الكلية
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او ً
ال معلومات عن الكلية
1-1

رؤية الكلية

التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مجاالت األمن المائي والغذائي
والتنمية الزراعية المستدامة.

رسالة الكلية
المساهمة الفاعلة في التنمية الزراعية المستدامة وخدمة المجتمع من خالل تأهيل الكوادر
البشرية وتهيئة بيئـة للتميز في البحث العلمي وتعميق المعرفة ونشرها وتقديم الخدمات
االستشارية وتبادل الخبرات مع الشركاء.

األهداف االستراتيجية

4

ال -استقطاب الطالب المتميزين وتأهيلهم تأهي ً
أو ً
ال عاليًا في مجاالت تخصص الكلية.
ثانيًا -التميز في البحث العلمي وتعميق ثقافة االقتصاد المعرفي.
ثالثًا -تقديم الدراسات االستراتيجية المتعلقة بالشأن الوطني.
رابعًا -تنويع مصادر تمويل الكلية.
خامسًا -خدمة المجتمع.

قيم الكلية
* الجودة والتميز.
* القيادة والعمل بروح الفريق.
* الحرية االكاديمية.
* العدالة والنزاهة.
* الشفافية والمساءلة.
* التعلم المستمر.

2-1

الهيكل التنظيمي لكلية علوم االغذية والزراعة
حسب الوحدات واإلدارات

العـميد
وحدة العالقات العامة واإلعالم
محطات األبحاث والتجارب
الزراعية والحيوانية

مركز خدمة المجتمع

وكالة الكلية للشؤون
األكاديمية

وكالة الكلية للدراسات
العليا والبحث العلمي

وكالة الكلية للتطوير
والجودة

إدارة الكلية

وحدة للشؤون األكاديمية

وحدة الدراسات العليا

وحدة التطوير

وحدة الشؤون اإلدارية
والمالية

وحدة التعليم التعاوني
وشؤون الخريجين

وحدة البحث العلمي

وحدة الجودة

وحدة المتابعة واالتصاالت
اإلدارية

وحدة الحقوق واألنشطة
الطالبية

مركز بحوث كلية علوم
األغذية والزراعة

وحدة تقنية المعلومات
والبوابة األلكترونية

وحدة الخدمات المساندة

المزرعة التعليمية

أمين مجلس الكلية

وحدة التطوير والجودة
والقسم النسائي

ق�ســـم

ق�ســـم

الإنتاج النباتي

الإنتاج احليواين

ق�ســـم

علوم الأغذية
والتغذية

ق�ســـم
وقاية النبات

ق�ســـم

الهند�سة
الزراعية

ق�ســـم
علـوم الرتبة

ق�ســـم

االقت�صاد
الزراعي

ق�ســـم

الإر�شاد الزراعي
وخدمةاملجتمع
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 3-1مجلس الكلية
اعضاء المجلس كلية علوم االغذية والزراعة

6

م
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

اال�سم
�أ.د .فهد بن نا�صر الربكه
�أ.د� .سعود بن �إبراهيم املفرج
د .في�صل بن �سلطان ال�سبيعي
د .فهد بن نا�صر الكعيك
د .مهدي بن معي�ض ال�سلطان
د� .أحمد بن �إبراهيم احليدري
�أ.د .نا�صر بن عبدالرحمن ال�سحيباين
�أ.د .فهد بن يحيى اجلهيمي
د .فهد بن عوي�س الدو�سري
د .عبد العزيز بن �سعد القرين
�أ.د .حممد بن �سليمان ال�سويلم
�أ.د� .إبراهيم بن حممد الهالل
�أ.د .عبداهلل بن �سليمان الفراج

اجلهة
عميد الكلية
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وكيل الكلية للتطوير واجلودة
وكيل الكلية لل�شئون االكادميية
رئي�س ق�سم االقت�صاد الزراعي
رئي�س ق�سم االنتاج احليواين
رئي�س ق�سم االنتاج النباتي
رئي�س ق�سم علوم االغذية والتغذية
رئي�س ق�سم االر�شاد الزراعي واملجتمع الريفي
رئي�س ق�سم وقاية النبات
رئي�س ق�سم علوم الرتبة
رئي�س ق�سم الهند�سة الزراعية
ممثل الكلية باملجل�س العلمي
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4-1

المجلس االستشاري للكلية
أعضاء المجلس االستشاري لكلية علوم االغذية والزراعة للعام الجامعي 1435-1434هـ
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اال�سم
د .حممد بن �إبراهيم امل�سعود
عبد الرحمن بن عبد املح�سن املن�صور
م .حممد بن عبداهلل ال�شيحه
م .عبد اهلل بن عبد الرحمن العوين
�أ .م�شاري حممد الدخيل
ال�شريف منذر طراد احلربي
م .علي بن عثمان الركبان
م� .أحمد عبداهلل �إ�سماعيل
م .حممد �أنور جان
م.عبدالعزيز بن �صالح العوين
أحممد بن عبداهلل الر�شيد
.
د .حممد يحيى ال�صيادي
أعبداهلل بن نا�صر البدر
.
�أ.د .حمد بن عبدالرحمن الكنهل

املهنة
وكيل وزارة املياه والكهرباء
وكيل وزارة ال�شئون البلدية والقروية امل�ساعد
وكيل وزارة الزراعة
مدير عام �صندوق التنمية الزراعية
وزارة ال�صحة
�شركة الربيع ال�سعودية للأغذية
�شركة البان ال�صايف
�شركة املجموعة ازراعية ال�سعودية �ساق
�آلبان العزيزية  /منتجي �آلبان
ال�شركة ال�سعودية للتنمية الزراعية (نادك)
مدير عام جمموعة الر�شيد للبيوت املحمية
�شركة �آرا�سكو
مدير عام اخلدمات امل�شرتكة ب�شركة املراعي
ممثل عن الهيئة الوطنية للغذاء الدواء

5-1

المجلس االستشاري الطالبي
اعض��اء المجلس االستش��اري الطالب��ي لكلية عل��وم االغذية والزراع��ة للع��ام الجامعي -1434
1435هـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

�أ.د .فهد بن نا�صر الربكه
د .فهد بن نا�صر الكعيك
الطالب� /أحمد نافع املطريي
الطالب� /أحمد عبدالعزيز املانع
الطالب� /أحمد عبدالعزيز احل�سن
الطالب� /شهاب حممد ال�سحيباين
الطالب /حمد عو�ض العمري
الطالب /من�صور عبدالعزز العبيد
الطالب /ع�صام علي اخلنني
الطالب /فهد �شالل ال�شيباين
الطالب /رامي ن�شمي الر�شيدي
الطالب /معن عبداللطيف ال�صفيان
الطالب /مهند حممد مياين
الطالب� /سعود حممد املقبل

رئي�س ًا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا
ع�ضو َا

عميد الكلية
وكيل الكلية لل�شئون االكادميية
ق�سم علوم االغذية والتغذية
ق�سم علوم االغذية والتغذية
ق�سم االنتاج النباتي
ق�سم االنتاج النباتي
ق�سم االقت�صاد الزراعي
ق�سم االقت�صاد الزراعي
ق�سم الهند�سة الزراعية
ق�سم الهند�سة الزراعية
ق�سم وقاية النبات
ف�سم وقاية النبات
ق�سم االنتاج احليواين
ق�سم االنتاج احليواين
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6-1

اللجان الرئيسة في الكلية
اللجان الرئيسة بكلية علوم االغذية والزراعة للعام الجامعي 1435/1434هـ
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1-1اللجان اال�ست�شارية لعميد الكلية.
2-2جلنة رعاية الطلبة املتفوقني واملعيدين.
3-3جلنة االعتماد االكادميي.
4-4جلنة الدرا�سات العليا.
5-5جلنة التعليم التعاوين و�ش�ؤون اخلريجني
6-6جلنة مراجعة طلبات االق�سام من االجهزة واملعدات.
7-7جلنة تر�شيح واختيار ر�ؤ�ساء االق�سام
8-8جلنة حماية احلقوق الطالبية
9-9جلنة اعداد التقرير ال�سنوي
1010جلنة االر�شاد االكادميي
1 111جلنة امل�شاركات اخلارجية والداخلية
1212اللجنة اال�شرافية لوحدة التعليم االلكرتوين وتقنية املعلومات
1313جلنة �أ�سبوع ال�شجرة
1414جلنة ال�سالمة يف املعامل
1515جلنة يوم املهنة
1616جلنة مهرجان احلدائق والنباتات يف اجلبيل
1717جلنة التوعية ب�أ�ضرار التدخني

ثانيًا :األقسام األكاديمية
-1-2

قسم اإلنتاج النباتي

-2-2

قسم اإلنتاج الحيواني

-3-2

قسم وقاية النبات

-4-2

قسم الهندسة الزراعية

-5-2

قسم علوم التربة

-6-2

قسم االقتصاد الزراعي

-7-2

قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي

-8-2

قسم علوم األغذية والتغذية

11
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ثانيًا :األقسام األكاديمية
 -1-2قسم اإلنتاج النباتي

يخت� ��ص ق�س ��م الإنتاج النباتي بتدري� ��س العلوم الزراعية يف جماالت �إنتاج املحا�ص ��يل احلقلية والب�س ��تانية و�إدارة املراعي
والغاب ��ات واملحافظ ��ة عليهما وتنميتهما .كما يقوم الق�س ��م ب�إجراء البحوث التطبيقية التي ته ��دف �إىل رفع الكفاءة الإنتاجية
للمحا�صيل الزراعية املختلفة وا�ستنباط �أ�صناف حما�صيل عالية الإنتاجية واجلودة تتالءم مع الظروف البيئية يف اململكة.
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 -2-2قسم اإلنتاج الحيواني

يعنى ق�سم الإنتاج احليواين بتدري�س علوم الإنتاج احليواين و�إجراء البحوث التي ت�ساهم يف تنمية الرثوة احليوانية يف اململكة
عالوة على م�شاركته يف خدمة املجتمع و�إيجاد احللول املنا�سبة للم�شكالت التي تواجه املنتجني من خالل الندوات والدورات
التدريبية واال�ست�شارات الفنية والعمل الإر�شادي ب�شكل عام.
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 -3-2قسم وقاية النبات

يهتم الق�سم ب�إعداد الأخ�صائيني والباحثني يف جمال حماية الرثوة النباتية واحليوانية والغذائية ،وحماية الإن�سان والبيئة
من ال�ضرر الناجم عن املواد الكيميائية .يتكون ق�سم وقاية النبات من ثالثة �أفرع رئي�سة هي :علوم احل�شرات ،وعلوم �أمرا�ض
النبات ،وعلوم مبيدات الآفات.
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 -4-2قسم الهندسة الزراعية

يعنى ق�س ��م الهند�س ��ة الزراعية بتطبيق ون�شر النظريات الهند�سية والعلمية وتطوير �أ�س ��اليب التقنية احلديثة يف جماالت
الزراعة واملاء والغذاء والبيئة و�إىل اال�س ��تخدام العلمي الأمثل لأمناط و�أ�س ��اليب الزراعة مما يزيد الرقعة الزراعية ويح�س ��ن
الإنتاج الزراعي ويكفل حتقيق الأمن الغذائي وتقدم املجتمع .وي�ش ��تمل الق�س ��م على �أربعة جماالت رئي�س ��ة هي :هند�سة الآالت
والقوى الزراعية ،وهند�سة نظم املاء والري ،وهند�سة ت�صنيع الأغذية ،وهند�سة املن�ش�آت الزراعية والتحكم البيئي.
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 -5-2قسم علوم التربة

يهتم ق�سم علوم الرتبة بتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة �إنتاجية املحا�صيل واملحافظة على الرثوات الطبيعية وحماية البيئة
م ��ن التل ��وث .ويقدم الق�س ��م خدمات ا�ست�ش ��ارية للعديد من اجلهات وكذا املواطن�ي�ن كما �أنه يتعاون مع امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
وغري احلكومية وال�شركات الوطنية .وي�ضم الق�سم خم�س وحدات رئي�سة هي :فيزياء الرتبة ،وكيمياء الرتبة ،وخ�صوبة الرتبة
وتغذية النبات ،وبيولوجيا الرتبة ،وميكروبيولوجيا الرتبة.
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 -6-2قسم االقتصاد الزراعي

يخت�ص الق�سم ب�إعداد طالبه باملعارف والقواعد الزراعية التي ت�ؤهلهم ليكونوا باحثني و�أخ�صائيني اقت�صاديني يف جماالت
االقت�صاد الزراعي ونظم الت�سويق الغذائي للعمل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ذات العالقة من خالل ما يدر�سه الطالب
يف حقل الت�سويق والتنمية واقت�صاديات الإنتاج والإدارة املزرعية واقت�صاديات البيئة .كما يهتم ب�إجراء البحوث التطبيقية يف
جمال االقت�صاد الزراعي ونظم الت�سويق الغذائي حلل امل�شاكل التي يواجهها هذا القطاع والعمل على تطويره وتقدمه.
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 -7-2قسم اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي

يعنى الق�سم بدرا�سة و�إجراء البحوث التطبيقية وتقدمي الإ�ست�شارات العلمية يف جماالت علوم التعليم الإر�شادي الزراعي
وعلم االجتماع الريفي ،بالإ�ض ��افة �إىل دور الق�س ��م البارز يف خدمة املجتمع عرب التدريب والإر�ش ��اد وت�ش ��غيل مركز الإر�ش ��اد
الزراعي بالكلية.
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 -8-2قسم علوم األغذية والتغذية

يهدف الق�س ��م �إىل �إعداد الأخ�صائيني والباحثني يف جماالت علوم الأغذية وتغذية الإن�سان للعمل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�ص ��ة ومعامل ومراكز الأبحاث ذات العالقة .بالإ�ض ��افة �إىل �إجراء البحوث العلمية والتطبيقية وتقدمي اال�ست�ش ��ارات يف
جماالت علوم الأغذية وتغذية الإن�سان.
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ثالثًا :البرامج العلمية – التعليم التعاوني – االتفاقيات التعليمية
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التعليم التعاوني
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االتفاقيات التعليمية
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ثالثًا :البرامج العلمية التي تقدمها الكلية
 -1-3البرامج العلمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
م
1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10

دكتوراه

ماج�ستري
بكالوريو�س
الق�سم
بكالوريو� ��س تخ�ص ���ص عل ��وم الإنت ��اج ماج�ستري العلوم الب�ستانية
الإنتاج النباتي
ماج�ستري يف علوم املحا�صيل
النباتي
بكالوريو� ��س تخ�ص ���ص عل ��وم الإنت ��اج ماج�س �
الزراعي�تري العل ��وم يف احلي ��وان دكتوراه الفل�سفة يف االنتاج
الإنتاج احليواين
احليواين وانتاج الدواجن
احليواين والدواجن
ماج�ستري العلوم يف الدواجن
ماج�ستري العلوم يف �أمرا�ض النبات دكتوراه الفل�سفة يف علم �أمرا�ض
النبات
بكالوريو�س تخ�ص�ص علوم وقاية النبات ماج�ستري العلوم يف احل�شرات
وقاية النبات
دكتوراه الفل�سفة يف علم
املبيدات
يف
العلوم
ماج�ستري
احل�شرات
بكالوريو� ��س تخ�ص ���ص عل ��وم هند�س ��ة ماج�س ��تري العل ��وم يف الهند�س ��ة
الهند�سة الزراعية
النظم احليوية الزراعية ومياه الري الزراعية
دكتوراه الفل�سفة يف علوم الرتبة
ماج�ستري يف علوم الرتبة
علوم الرتبة
بكالوريو� ��س تخ�ص ���ص
علوم االقت�ص ��اد ماج�ستري يف الإقت�صاد الزراعي
االقت�صاد الزراعي
الزراعي والت�سويق الغذائي
بكالوريو� ��س تخ�ص ���ص عل ��وم الأغذي ��ة ماج�ستري العلوم يف علوم الأغذية دكتوراه الفل�سفة يف تغذية الإن�سان
علوم الأغذية والتغذية
ماج�ستري العلوم يف تغذية الإن�سان (للطالبات)
وتغذية الإن�سان
ماج�س ��تري العل ��وم يف الإر�ش ��اد
الإر�ش ��اد الزراعي واملجتمع
الزراعي
الريفي
الربنامج امل�ش�ت�رك مع كلية
ماج�ستري يف التنوع الإحيائي
العلوم
الربنام ��ج امل�ش�ت�رك م ��ع
ماج�ستري يف العلوم البيئية
كلي ��ات (العل ��وم والهند�س ��ة
وال�صيدلة)
خم�سة ع�شر برناجم ًا للماج�ستري خم�س برامج للدكتوراه
�ستة برامج بكالوريو�س
امللخ�ص

 -2-3التعليم التعاوني

نظ ��ر ًا لأهمي ��ة التدري ��ب التعاوين لط�ل�اب وطالبات كلية عل ��وم الأغذية والزراعية وحر�ص� � ًا من الكلية عل ��ى دعم العملية
التعليمية والأخذ بكل ما يزيد من حت�ص ��يلهم العلمي ومتكنهم من خو�ض جتربة العمل امليداين والتطبيقي والتعرف على بيئة
العمل وت�س ��هيل ح�ص ��ولهم على عمل منا�سب بعد التخرج فقد مت اعتماد التدريب التعاوين �ضمن خططها ملرحلة البكالوريو�س
يف جميع الأق�س ��ام ،حيث ت�ض ��منت خطط الكلية التدريب التعاوين للطالب والطالبات يف ال�س ��نة الأخرية من الدرا�سة بالعمل
ملدة (� )27أ�س ��بوع ًا يف �أحدى اجلهات اخلا�ص ��ة ذات العالق ��ة ،علم ًا ب�أن عدد الطالب الذين التحق ��وا بالتعليم التعاوين 166
طال ��ب ،م ��ن بداية ط ��رح املقرر يف العام اجلامع ��ي 1429/1428هـ حتى نهاي ��ة العام اجلامعي 1434/1433ه� �ـ .كما �أن عدد
الط�ل�اب الذي ��ن تخرجو من برنامج التعليم التعاوين  137طالب ،من بداية ط ��رح املقرر يف العام اجلامعي 1430/29هـ حتى
نهاية العام اجلامعي 1434/33هـ.
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الجهات المتعاونة مع الكلية في تطبيق التعليم التعاوني:

نظ ��ر ًا لأهمي ��ة التعليم التعاوين للطالب وزيادة ت�أهيل خريجي الكلية علمي� � ًا ومتكينهم من جتربة العمل امليداين والتعرف
على بيئة العمل وت�سهيل ح�صولهم على عمل منا�سب بعد التخرج �سعت الكلية لتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من:
•�شركة الربيع ال�سعودية للأغذية املحدودة.
•املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق).
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•ال�شركة العربية للخدمات الزراعية (�أرا�سكو).
•�شركة �ألبان ال�صايف.
•�شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات.
•�شركة املراعي.
من خالل املذكرات تلتزم جهة التدريب غالب ًا بتوفري ال�سكن واملكافئة املنا�سبة للطالب املتدرب .كما �أن التعاون مل يقت�صر
على اجلهات املوقعة ملذكرات التفاهم بل امتد ملعظم ال�شركات واجلهات احلكومية ذات العالقة ومنها:
1-1جمموعة اخلريف.
2-2وزارة املاء والكهرباء.
3-3الهيئة العامة للغذاء والدواء (املختربات).
4-4وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية (خمتربات الإدارة العامة ل�صحة البيئة).
5-5البلديات الفرعية لأمانة منطقة الريا�ض.
6-6م�ست�شفبات وزارة ال�صحة يف اململكة.
7-7م�ست�شفى امللك خالد اجلامعي.
8-8م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي.
9-9م�ست�شفى قوى الأمن.
1010مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلر�س الوطني.
1 111مدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية.
1212م�ست�شفى احلبيب ،امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين ،م�ست�شفى رعاية الريا�ض.
�1313إدارة التغذية بعمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة.
1414ال�شركة ال�سعودية للأكالت اخلفيفة (ليز).
�1515شركة احتاد اخلليج للع�صائر.

 -3-3اإلتفاقيات

مت بف�ضل اهلل يف العام اجلامعي 1433/1432هـ توقيع ت�سع �إتفاقيات مع:
1-1كر�س ��ي امللك عبدال ��ه للأمن الغذائي بكلية عل ��وم الأغذية والزراعة يوق ��ع اتفاقية مع الغرفة التجارية ال�ص ��ناعية
بالريا�ض.
2-2جممع امللك �سعود التعليمي بالريا�ض (ق�سم الثانوي).
3-3وزارة الزراعة.
4-4املجموعة الزراعية ال�سعودية (�ساق).
�5-5شركة الربيع ال�سعودية للأغذية املحدودة.
6-6ال�شركة العربية للخدمات الزراعية (�أرا�سكو).
�7-7شركة �ألبان ال�صايف.
8-8الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض.
9-9كلية العلوم الطبيعية والزراعية (جامعة غرب ا�سرتاليا).
وهي �سارية املفعول كما �أ�ضيف لها بتوفيق اهلل يف العام اجلامعي املا�ضي 1434/1433هـ الإتفاقيات التالية:
شركة المراعي:

مت توقيع مذكرة تفاهم مع �ش ��ركة املراعي يف يوم الأحد 1434/6/18هـ املوافق 2013/4/28م وممثلها الأ�س ��تاذ عبداهلل
بن نا�صر البدر مدير عام اخلدمات امل�ساندة ووقع نيابة عن معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور فهد بن نا�صر الربكة عميد الكلية.
شركة عذيب للصيانة والخدمات:

مت توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة عذيب لل�صيانة واخلدمات يف يوم الأحد 1434/6/18هـ املوافق 2013/4/28م وممثلها
الأ�س ��تاذ ناجم بن �س ��عد الناجم نائب املدير العام ووقع نيابة عن معايل مدير اجلامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور فهد بن نا�صر الربكة عميد الكلية.
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رابعًا :القوى البشرية
-1-4

طالب الكلية

يع ��د الطالب العمود الفقري للكلية ،وتوف ��ر لهم الكلية البيئة العلمية والتعليمية يف �أروقة الكلية والتي ت�ؤهلهم للم�س ��اهمة
الفعالة يف التنمية الزراعية والبيئية وخدمة املجتمع بعد التخرج مب�شيئة اهلل.
 -2-4اللقاءات الطالبية مع المسئولين
 .1اللجان الطالبية بكلية علوم األغذية والزراعة ترحب بالطالب الجدد و المنتظمين
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كاملعتاد ويف بداية كل ف�صل درا�سي وكالة الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية وخ�صو�ص ًا وحدة ال�ش�ؤون الأكادميية خلية نحل ال تهد�أ،
ويف بداية الف�ص ��ل الدرا�س ��ي الأول (1434/10/25هـ) وبرئا�س ��ة �سعادة الدكتور فهد بن نا�ص ��ر الكعيك وكيل الكلية لل�ش�ؤون
الأكادميية ويف بد�أت وحدة ال�ش� ��ؤون الأكادميية بالكلية با�س ��تقبال احلاالت الطالبية التي حتتاج ملعاجلة يف ت�س ��جيل املقررات
�س ��واء من الطالب املنتظمني �أو الذين على و�ش ��ك التخرج والت�أكد من �أن الطالب القادمني من ال�س ��نة التح�ضريية م�سجلني
مقررات امل�س ��توى الثالث ،علما ب�أن اللجان الطالبية ووحدة احلقوق الطالبية تقفان �ص ��فا واحدا يف خدمة الطالب مع وحدة
ال�ش�ؤون الأكادميية من خالل �ضمها مع بع�ض يف جناح ترحيبي وتوجهي للطالب.
 .2وكيل الجامعة للتخصصات الصحية يتفقد كلية علوم األغذية والزراعة

حتظى كلية علوم الأغذية والزراعة كاملعتاد ويف بداية كل ف�ص ��ل درا�س ��ي بزيارة تفقدية كرمية من امل�س ��ئولني باجلامعة
لالطمئنان على جاهزية الكلية ال�ستقبال العام اجلامعي ويف 1434/10/25هــ تف�ضل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حممد املعمر وكيل اجلامعة للتخ�ص�ص ��ات ال�ص ��حية بزيارة تفقدية لكلية علوم الأغذية والزراعة للوقوف على جاهزية الكلية
ال�ستقبال العام اجلامعي اجلديد ،وقد ت�ضمنت جولة �سعادته مقابلة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور فهد بن نا�صر الربكه عميد الكلية
و�سعادة الدكتور فهد بن نا�صر الكعيك وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية ووكالء الكلية و ر�ؤ�ساء الأق�سام ومدير الإدارة وقد �أبد�أ
�إعجابه بالتنظيم و�سال�س ��ة الإجراءات واخلدمات املقدمة للطالب �س ��ائ ًال اهلل �أن يكون عاما حافال باجلد واالجتهاد والتميز
يف تخ�ص�صات الكلية.
 .3افتت��اح «الدورة التأهيلية الثانية» لطالب مق��رر التعليم التعاوني في كلية علوم األغذية والزراعة في
بداية الفصل الثاني

رعى �سعادة الأ�ستاذ الدكتور فهد بن نا�صر بن �إبراهيم الربكه عميد الكلية «الدورة الت�أهيلية الثانية» لطالب مقرر التعليم

التعاوين بق�س ��م ق�س ��م علوم الأغذية والتغذية املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�ص ��ات ال�صحية ومعادلتها ب (� )28ساعة
تعليم طبي ،ومدتها �أ�س ��بوعني ابتداء من  3/ 25وحتى 1435/4/6ه من ال�س ��اعة الثامنة �ص ��باحا وحتى الثالثة ع�صر ًا ،علما
ب� ��أن الدورة �س ��تكون يف مدرج كلية علوم الأغذية والزراعة الرئي�س ومعامل ق�س ��م علوم الأغذي ��ة والزراعة ،وبتنظيم من جلنة
التعليم التعاوين بق�سم علوم الأغذية والتغذية.
 .4تدشين األسبوع التعريفي األول لقسم وقاية النبات بكلية علوم األغذية والزراعة

مت تد�ش�ي�ن الأ�س ��بوع التعريفي الأول لق�س ��م وقاية النبات يف يوم 1435/4/10هـ وحتى 1435/4/13هــ و يت�ضمن فعاليات
الأ�سبوع الكثري من الأن�شطة منها :التعريف بر�ؤية ور�سالة و�أهداف الق�سم والفر�ص الوظيفية للخريجني يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،وكذلك جناح يومي ملدة �أربعة �أيام من االثنني �إيل اخلمي�س يف بهو الكلية يتخلله التوا�ص ��ل مع رئي�س و�أع�ض ��اء هيئة
التدري�س وعدد من خريجي الق�س ��م العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�ص وطالب الق�س ��م احلاليني ،كما يت�ض ��من اجلناح
م�ش ��اركة جهات التوظيف بركن خا�ص للقطاع احلكومي و�آخر للقطاع اخلا�ص و�أي�ض ��ا ي�ش ��تمل الربنامج على لقاءات ق�صرية
مع عدد من خريجي الق�س ��م و �أع�ض ��اء هيئة التدري�س ،ومن �ضمن الفعاليات تنفيذ زيارة لإحدى جهات توظيف خريجي ق�سم
وقاية النبات.
 .5لقاء تعريفي بوحدة الحقوق الطالبية  :لطالب كلية علوم األغذية والزراعة

عق ��دت اللجنة الدائم ��ة لوحدة حماية احلقوق الطالبية باجلامعة يف ي ��وم 1435/ 4 /24هـ يف مدرج كلية علوم الأغذية
والزراعة الرئي�س لقاء مفتوح مع طالب الكلية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم اجلامعية ،علما ب�أن الوحدة الفرعية حلماية
احلقوق الطالبية بالكلية هي املنظمة للقاء.
 .6طالب اللجان الطالبية بكلية علوم األغذية والزراعة في المنطقة الشرقية

نظر ًا ملا تتميز به املنطقة ال�شرقية من منو وتطور اقت�صادي و�صناعي وزراعي ،وملا تذخر به من مقومات طبيعية و�سياحية،
ورغبة من الكلية يف اال�س ��تفادة من تلك املقومات ،ف�إن جلنة الأن�ش ��طة الطالبية يف كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك
�س ��عود نظمت رحلة ترفيهية وتثقيفية للمنطقة ال�ش ��رقية يف الفرتة خالل الفرتة من  1435/5/12هـ �إىل 1435/5/15ه ،وقد
�ش ��مل برنامج الزيارة كل من :اخلرب والدمام والظهران و�ش ��اطئ ن�ص ��ف القمر ،و تخلل الربنامج زيارة مركز الأمري �سلطان
للعلوم و التقنية (�س ��ايتك) ،وم�ش ��اهدة بع�ض املعامل ال�سياحية بالدمام ،تالها اقامة نزهة بحرية يف �شاطئ ن�صف القمر وقد
�أثرى هذه الرحلة م�شاركة بع�ض طالب اللجان املتخرجني والذين يعملون بال�شرقية،علم ًا ب�أن امل�شاركني يف هذه الرحلة �أربعة
ع�ش ��ر طالب ًا ،وثالثة م�ش ��رفني ،برئا�سة الأ�س ��تاذ عبداهلل بن عبدالعزيز امللحم ع�ض ��و هيئة التدري�س بق�سم الإنتاج احليواين
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ورائد الن�شاط الثقايف واالجتماعي يف كلية علوم الأغذية والزراعة.
 .7برامج تدريبية لطالب كلية علوم األغذية والزراعة

بتن�س ��يق بني وكالة كلية علوم الأغذية والزراعة لل�ش�ؤون الأكادميية وعمادة �ش�ؤون الطالب نظمت جمموعة برامج تدريبية
بكلية علوم الأغذية والزراعة لإك�س ��اب الطالب يف مرحلتي البكالوريوي�س والدرا�س ��ات العليا مهارات �شخ�ص ��ية ومهنية تعود
بالنفع عليهم يف جمال درا�ستهم الأكادميية و�سوق العمل امل�ستقبلي وذلك يف الفرتة من 1435/6/17-13ه.
 .8افتتاح الحديقة الترفيهية بالكلية

ت�ش ��رفت كلي ��ة عل ��وم االغذية والزراعة ممثلة بعمي ��د الكلية بافتتاح احلديق ��ة الرتفيهية يف ي ��وم 1435/7/8هـ يف رحاب
الكلية .وت�ضم احلديقة جمموعة من االلعاب املختلفة وذلك لتكون مكان ميار�س فيه الطالب بع�ض من الن�شاطات الرتفيهية
 .9كلية علوم األغذية والزراعة تكرم متقاعديها والذين خدموا الكلية ثالثين عامًا ،وش��ركاء الكلية في
التعليم التعاوني والمشاركين في أنشطة الكلية واللجان الطالبية

30

نظمت كلية علوم الأغذية والزراعة حفلها ال�س ��نوي يف مدرج الكلية يف يوم 1435/7/20هـ ،وا�س ��تهل الربنامج اخلطابي
كلمة �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور فهد بن نا�ص ��ر الربكه  -عميد الكلية حيث رحب يف احل�ضور وبني �سعادته �أن االفرتاق �سنة من
�س�ن�ن احلياة ثم �ش ��كر �س ��عادته كل من خدم الكلية وحان الفراق وكذلك الزمالء الذين �س ��اهموا ب�إبراز الكلية يف ال�س ��نوات
املا�ضية وخ�صو�ص ًا املربزين يف هذا العام ،ثم تالها كلمة �سعادة الدكتور فهد بن نا�صر الكعيك وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
رئي�س وحدة التعليم التعاوين حيث تطرق �سعادته لتاريخ التعليم التعاوين يف الكلية واالق�سام واجلهات املتعاونة يف هذا املجال،
ثم كلمة املكرمني �ألقاها �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور من�صور بن �س ��عد الكريدي�س ع�ض ��و هيئة التدري�س بق�سم الإنتاج احليواين
وع�ض ��و جمل�س ال�ش ��ورى ،حيث �أ�شار يف كلمته لذكرياته يف الكلية وت�ش ��رف بخدمتها ،ثم مت تكرمي الفئات ال�ست :الفئة الأوىل:
الذين خدموا الكلية ثالثني عام ًا ،الفئة الثانية :الذين بلغوا �سن ال�ستني عام ًا ،الفئة الثالثة :الذين انتهت خدمتهم يف الكلية،
الفئة الرابعة :الكرا�س ��ي البحثية امل�شاركة يف �أ�سبوع ال�ش ��جرة  .37الفئة اخلام�سة :اجلهات وال�شركات اخلارجية امل�شاركة يف
التدريب التعاوين ،الفئة ال�ساد�سة :من�سوبي الكلية وطالبها امل�شاركني يف �أن�شطة الكلية.
 -3-4أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومنسوبو الكلية

يعد �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم نخبة متميزة من خريجي اجلامعات العاملية املتخ�ص�صة يف جماالت تخ�ص�صات
الكلية ويعمل بع�ض ��هم م�ست�ش ��ار متفرغ وغري متفرغ يف القطاعات ذات العالقة بتخ�ص�ص ��ات الكلية ،واما من�س ��وبو الكلية من
�إداريني وفنيني هم املحرك الرئي�س لل�شئون الإدارية املرتبطة بالعملية التعليمية والفنية يف الكلية.

 -4-4المشاركات العلمية الدولية:
المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية التي ش��ارك فيها أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم األغذية
والزراعة في العام الجامعي 1435/1434هـ
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م�ؤمت ��ر البلدي ��ات و تخطي ��ط امل ��دن 2020م يف دول جمل� ��س التع ��اون Data Matex
Dubai, UAE
اخلليجي
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امل�ؤمتر الدويل ال�س ��نوي التا�سع والع�ش ��رون فى الرتبة والروا�سب واملياه جمعية ال�صحة البيئية وم�ؤ�س�سة العلوم� ،شركة هو و م�ؤ�س�سة
 AEHSامري�ست ـ امريكا
والطاقة
 Gecaminومعه ��د املعادن امل�س ��تدامة ( )SMIمن جامعة
امل�ؤمتر الدوىل الثالث حول الق�ضايا البيئة لتعدين لعام 2013
كوينزالند� ،أ�سرتاليا �سانتيغو ـ ت�شلى
جمعية ال�صحة البيئية وم�ؤ�س�سة العلوم
امل�ؤمتر العاملى الرابع والع�شرون فى الرتبة واملياه والطاقة والهواء
�ساندياغو ـ امريكا
جامعة هيو�سنت
لقاء تك�سا�س الأكادميي وامل�ؤمتر ال�سنوي
تك�سا�س
اجلمعية الأوربية لعلوم الأرا�ضي
اجلمعية العمومية للإحتاد الأوربي للعلوم الأر�ضية 2014
امل�ؤمت ��ر ال ��دويل الأول للتغريات املناخي ��ة والتنمية امل�س ��تدامة للموارد م�ؤمت ��ر اجلمعي ��ة امل�ص ��رية لعل ��وم الأرا�ض ��ي بجامع ��ة كفر
ال�شيخ ،م�صر
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منظمة االغذية والزراعة وعلى نفقتها.
ور�شة عمل عن ا�ستخدام املياه �شبه املاحلة يف الزراعة
القاهرة  -م�صر
تنظيم منظمة االغذية والزراعة
ور�شة عمل عن ا�ساليب الزراعة اجليدة
عمان  ،االردن
ور�شة عمل عن ا�ستخدام املياه �شبه املاحلة بالزراعة يف الوطن العربي جمل�س املياه العربي ومنظمة االغذية والزراعة.
الدوحة -قطر
نيوزالندا ( �أوكالند )
امل�ؤمتر الدويل التا�سع ع�شر  لأمرا�ض النبات
كيب تاون -جنوب افريقيا
امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س لأمرا�ض النبات النيماتودية
الآلي ��ات والنتائ ��ج املرتتبة عل ��ى عالق ��ات التفاعلية ب�ي�ن الالفقاريات كلفورنيا  -تاهو – �أمريكا
وامليكروبات
فرجينيا � -أمريكا
امل�ؤمتر ال�سنوي جلمعية احل�شرات الأمريكية فرع ال�شرق
تك�سا�س �أمريكا
امل�ؤمتر الإقليمي حل�شرات املدن
بايوفاخ� -أملانيا
الزراعة الع�ضوية
جمعية النيماتولوجي بجنوب �إفريقيا
امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س لعلوم النيماتولوجي
كيب تاون ،جنوب �إفريقيا
اجلمعية اال�سرتالية لأمرا�ض النبات
امل�ؤمتر اال�سرتايل التا�سع ع�شر لأمرا�ض النبات
�أوكالند ،نيوزيالندا
اجلمعي ��ة ال�ص ��ينية لأمرا� ��ض النب ��ات واجلمعي ��ة الدولي ��ة
امل�ؤمتر الدويل العا�شر لأمرا�ض النبات
لأمرا�ض النبات .مركز بيج�ي�ن الدويل للم�ؤمترات ،بيجني،
ال�صني
الأكادميية ال�صينية للعلوم الزراعية واملركز الدويل لتح�سني
ور�شة العمل الدولية الرابعة لنيماتودا احلبوب
الذرة والقمح ( .)CYMMYTفندق فريند�شيب ،بيجني،
ال�صني
بوترا – جايا مباليزيا
امل�ؤمتر الدويل للبيئة وال�صحة املهنية
امل�ش ��اركة يف تنظي ��م امل�ؤمت ��ر ال ��دويل الث ��اين لال�س ��تخدامات الطبية كر�س ��ي بق�ش ��ان لأبحاث النح ��ل بالتعاون مع جامعة �س ��يدي
حممد بن عبداهلل يف مدينة فا�س باملغرب
باملغرب

 -5-4المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المحلية التي شارك فيها أعضاء هيئة
التدريس بكلية علوم األغذية والزراعة في العام الجامعي 1435/1434هـ
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مكان االنعقاد
عنوان امل�ؤمتر �أو الندوة
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
امللتقى العلمي لكرا�سي البحث
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
امل�ؤمتر الثامن للجمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
« متور العجوة  :درا�س ��ات على فوائدها ال�ص ��حية» و « �أبحاث املركبات الطبيعية نقا�شات فر�صها جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
 :حتدياتها «
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« تطور تقنيات اال�ست�شعار عن بعد يف الزراعة الدقيقة»
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« الهيدرولوجيا لإن�شاء خرائط �إنتاجية املاء «
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« �شجرة املورينجا :بيئتها وا�ستخداماتها « و» الفو�سفني»
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
�إدارة املخاطر
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« الزراعة الع�ضوية  :الواقع والتحديات»
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« الزراعة املحمية ”
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« �أمننا يف غذائنا «
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
ور�شة عمل برنامج ا�ست�شارة النظراء
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
ور�شة عمل رفع املقررات على نظام �إدارة التعلم االليكرتوين على م�ستوى الق�سم
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
ور�شة عمل القواعد املحدثة املنظمة لالمتحان ال�شامل لطلبة الدرا�سات العليا
ور�ش ��ة عم ��ل الأعداد امل�س ��تهدفة من ط�ل�اب وطاالب ��ات الدرا�س ��ات العليا بجامعة امللك �س ��عود جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
واحتياجات �سوق العمل
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« الزراعة الع�ضوية :الواقع والتحديات «
منتدى الريا�ض االقت�صادي بعنوان « املياه كمورد اقت�صادي مطلب �أ�سا�سي للتنمية امل�ستدامة « جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
« الزراعة املحمية»
International
Plant
Breeding
Congress
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
اللقاء ال�سنوي التا�سع والع�شرون للجمعية ال�سعودية لعلوم احلياة
ور�ش ��ة عمل ال�ص ��فات الظاهرية لبكترييا العق ��د اجلذرية املعزولة من ا�ش ��جار بقولية و قدرتها جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
على التعقيد.
�إنت ��اج عجينة لب ال ��ورق والورق من املخلفات اللجنو�س ��ليولوزيه والأخ�ش ��اب املتاح ��ة يف اململكة جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
العربية ال�سعودية وتقييم الورق املنتج.
جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
ور�شة عمل التقنيات احلديثة لزراعة ورعاية �أ�شجار احلم�ضيات
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جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
امللتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات جامعة امللك �سعود
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جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
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م�ؤمت ��ر ارا�س ��كو ال�س ��نوي الثالث « عجالت اال�س ��تبدال النامي ��ة « العمق اال�س�ت�راتيجي لقطعان فندق املاريوت -الريا�ض
الألبان الناجحة «
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة
اللقاء الثامن والع�شرون ،حائل
املديرية العامة ل�شئون الزراعة
املخيم التوعوي الرعوي الأول مبنطقة حائل
مبنطقة حائل
االدارة العامة للإر�شاد الزراعي
اللقاء الثامن للعاملني يف جمال الإر�شاد الزراعي مبحافظة االح�ساء
بوزارة الزراعة  -حمافظة
االح�ساء
�صندوق التنمية الزراعية -
ور�شة عمل «تنمية م�صادر دخل �صندوق التنمية الزراعية»
الريا�ض
ور�شة عمل»�شروط و�ضوابط تقدمي الت�سهيالت االئتمانية والتمويل املي�سر للم�ستثمرين ال�سعوديني جمل�س الغرف التجارية ال�سعودية
– الريا�ض
يف اطار مبادرة امللك عبد اهلل لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج
الهيئة العامة للغذاء والدواء –
ور�شة عمل التدريبية لربنامج الف�سح االليكرتوين للغذاء امل�ستورد
الريا�ض
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مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
ور�شة عمل «خمرجات م�شروع ت�سويق التمور يف اململكة العربية ال�سعودية امل�شاكل واحللول»
والتقنية  -الريا�ض
ور�ش ��ة العمل اخلا�ص ��ة بربنامج الغذاء املتوازن والن�شاط البدين بعنوان «الور�شة الوطنية الثانية وزارة ال�صحة  -الريا�ض
للبطاق ��ة الغذائي ��ة» الت ��ي عقدته ��ا الإدارة العام ��ة ملكافحة الأمرا� ��ض الوراثية واملزمن ��ة بوزراة
ال�صحة
الإدارة العامة للتغذية بوزارة
حما�ضر م�شارك يف دورة اخلدمات التغذوية والتغذية التي عقدتها الإدارة العامة للتغذية
ال�صحة -الريا�ض
وزارة ال�صحة
م�ؤمتر اخلدمات امل�ساندة
ح�ض ��ور اللقاء التا�س ��ع والع�ش ��رين للجمعية ال�س ��عودية لعلوم احلياة بعنوان « البيئية والتنمية يف جامعة الدمام
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة-
منطقة اخلليج ”
الدمام
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
الزراعة الع�ضوية :اال�سمدة واملكافحة احليوي لالفات
والتقنية
غرفة حائل
الزراعة وحتديات الأمن الغذائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي
جمعية العلوم الزراعية
التكامل بني اال�ستثمار الزراعي الداخلي واخلارجي يف �سد الفجوة الغذائية باململكة
الهيئة امللكية باجلبيل
ملتقى يوم البيئة العاملي
معهد الدرا�سات الدبلوما�سية-
ور�شة العمل الأوىل « العالقات ال�سعودية ال�صينية»
مركز الدرا�سات الآ�سيوية،
الريا�ض
امل�ؤمتر ال�سابع للجمعية ال�سعودية لالقت�صاديني الزراعيني :الزراعة وحتديات الأمن الغذائي يف اجلمعية ال�سعودية لالقت�صاديني
الزراعيني ،حائل
دول جمل�س التعاون اخلليجي :ملتقي اخلطة الزراعي
اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة
اللقاء التا�سع والع�شرين للجمعية ال�سعودية لعلوم احلياة
اللقاء التا�سع والع�شرين للجمعية ال�سعودية لعلوم احلياة ( البيئة والتنمية يف منطقة اخلليج ) جامعة الدمام
( املعهد العربي لإمناء املدن ) يف
ندوة الت�شجري ال�ساد�سة ع�شر
حمافظة عنيزة بالق�صيم
كر�سي بق�شان البحاث النحل
م�ؤمتر النحالني االول جنران
بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة احلقيقة لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات
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 57اللقاء الوطني للنحالني بالباحة
 58ور�شة عمل عن تريبة النحل – رجال �أملع
 59ور�شة عمل باخلرج ( تربية نحل الع�سل – امل�شاكل واحللول )
 60ور�شة عمل اال�سرتاتيجية الوطنية لرتبية النحل يف اململكة

كر�سي بق�شان البحاث النحل
بجامعة امللك �سعود
رجال �أملع -منطقة ع�سري
كر�سي بق�شان لأبحاث النحل
بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع
مكتب الزراعة مبحافظة اخلرج
كر�سي بق�شان لأبحاث النحل
بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع
وزارة الزراعة

 -6-4أعداد المستشارين من أعضاء هيئة التدريس بالقطاعين الخاص والحكومي في العام الجامعي
1435/1434هـ
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خامسًا :أهم إنجازات الكلية
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خامسًا :أهم إنجازات الكلية للعام الجامعي 1435/1434هـ
 -1اختيار الدكتور سفر القحطاني عضوا في اللجنة العلمية في مؤتمر عالمي بإيطاليا

مت اختيار �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور� /سفر بن ح�سني القحطاين ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم االقت�صاد الزراعي بكلية علوم
الأغذي ��ة والزراعة �ض ��من اللجن ��ة العلمية لتحكيم الأبح ��اث املقدمة يف م�ؤمتر البيئ ��ة العاملي الثاين للت�أثري االقت�ص ��ادي على
التنمية امل�ستدامة والذي �سوف يعقد يف �إيطاليا من  16-14مايو  2014حتت �إ�شراف معهد و�سيك�س الربيطاين.
 -2مجلة النحل الس��عودية تحقق الميدالية الذهبية في المؤتمر الدولي الثالث واألربعين التحاد نحالي
العالم

42

حققت جملة «النحل ال�س ��عودية» ال�ص ��ادرة من كر�سي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل بق�سم وقاية النبات يف كلية
عل ��وم الأغذي ��ة والزراعة امليدالية الذهبية ،حيث �أنها �أف�ض ��ل جملة متخ�ص�ص ��ة يف النحل ومنتجاته على م�س ��توى العامل� ،إذ
حققت املركز الأول بني املجالت العاملية املتخ�ص�صة يف امل�سابقة الدولية التي �أجريت يف �إطار امل�ؤمتر الدويل الثالث والأربعني
الحتاد نحايل العامل  ،الذي نظمته �أوكرانيا يف الفرتة من 1434/11/24-23هـ يف العا�صمة كييف .و�شارك فيه �أكرث من 150
دولة.
 -3كلية علوم األغذية والزراعة تحقق الميدالية الذهبية بابتكار 2013

ح ّقق امل�شرف على كر�سي بق�شان لأبحاث النحل بق�سم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
�أحم ��د بن عبداهلل اخلازم امليدالية الذهبية �ض ��من �أف�ض ��ل االخرتاعات املقدمة يف معر�ض االبتكار ال�س ��عودي الثالث «ابتكار
2013م» الذي نظمته م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» و�شركة �أرامكو ال�سعودية ،وجاء هذا الإجناز
ع ��ن اخرتاع ��ه املقدم «بيت خلاليا نحل الع�س ��ل ،مطور قاب ��ل للنقل من مكان لآخر ،م ��ع �إمكانية التحك ��م يف الرطوبة ودرجة
احل ��رارة داخله و�إمكانية تثبيته ب�ش ��كل دائم �أو م�ؤقت دون احلاجة ل�س ��يارة» ،وهذا االبتكار �ض ��من عدد م ��ن االبتكارات التي
طورها الكر�سي وتهدف �إىل تطوير �صناعة النحل يف اململكة العربية ال�سعودية وزيادة الإنتاج و املحافظة على الرثوة النحلية
يف اململكة.
 -4الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في مربع العشرة األوائل فئة (أ)

حقق ��ت اجلمعية ال�س ��عودية للعلوم الزراعية ،والتي مقرها كلي ��ة علوم الأغذية والزراعة مرتبة متقدمة يف �آخر ت�ص ��نيف
للجمعيات العلمية يف جامعة امللك �س ��عود البالغ عددها خم�سون جمعية (لعام 1434/1433ه)� ،إذ ح�صلت على املركز الثامن

�ض ��من املربع الأول فئة (�أ) متقدمة عن مركزها ال�س ��ابق فئة ب (لعام 1433/1432ه) ،وتب�ؤت املركز الثاين على اجلمعيات
العلمية ،بعد اجلمعية ال�سعودية لعلوم احلياة ،والتي تعد �أف�ضل جمعية علمية.
 -5األستاذ الدكتور باسماعيل عضو في هيئة تحرير مجلة العلوم والتقنية

مت اختيار �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور �سعيد بن حممد با�سماعيل ع�ضو هيئة تدري�س بق�س ��م الإنتاج احليواين �ضمن �أع�ضاء
هيئة حترير “جملة العلوم والتقنية” للعام املايل 1436/1435هـ بناء على القرار الإداري ال�صادر من معايل الدكتور حممد
ال�سويل رئي�س مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 -6جامع��ة الملك س��عود ممثلة بكلي��ة علوم األغذية والزراع��ة تحقق المركز األول ف��ي مهرجان «جنيًا
الثاني»

ح�صل جناح جامعة امللك �سعود ممثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة على املركز الأول يف مهرجان الأ�سرة للنخيل و التمور
الثاين” جنيا الثاين”  ،وح�صلت الكلية على ثالثة دروع الأول للمركز الأول والثاين للم�شاركة والثالث ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
فهد بن نا�ص ��ر الربكه عميد الكلية  ،وذلك خالل احلفل اخلتامي للمهرجان نظمته �أمانة منطقة الريا�ض يف �س ��احة العرو�ض
على الطريق الدائري ال�شرقي بني خمرج  10و  11يف الفرتة من (1435/4/8-3/29هـ).
 -7جن��اح كرس��ي أبحاث النخيل والتمور بكلي��ة علوم األغذية والزراعة يحقق المركز األول على مس��توى
الكراسي البحثية بالمملكة العربية السعودية في فعاليات الملتقى الثالث للكراسي البحثية

بف�ض ��ل اهلل حقق جناح كر�س ��ي �أبح ��اث النخيل والتم ��ور بكلية علوم الأغذي ��ة والزراعة املركز الأول على م�س ��توى �أجنحة
الكرا�س ��ي البحثية باململكة العربية ال�سعودية امل�شاركة يف امللتقى الثالث للكرا�سي البحثية باململكة واملعر�ض امل�صاحب ،والذى
ت�شرف بافتتاحه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة الريا�ض يوم 1435/7/13هـ
وذلك بقاعة ال�شيخ حمد اجلا�سر بجامعة امللك �سعود.
 -8األس��تاذ الدكتور إبراهيم عارف أس��تاذ تنمية الغابات بكلية علوم األغذي��ة والزراعة فائزا بجائزة أبها
في فرع المحافظة على البيئة وأنمائها

�س ��عدت �أ�س ��رة كلية علوم الأغذية والزراعة بفوز �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور �إبراهيم بن حممد عارف �أ�ستاذ تنمية الغابات
بق�سم الإنتاج النباتي بفوزه بالفرع الرابع بجائزة �أبها يف دورتها 1435/34هـ وقد توج �سعادته مع الفائزين يف احلفل ال�سنوي
يف املركز الثقايف باملفاحتة يف �أبها مبنطقة ع�سري.
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 المراكز البحثية:سادسًا
مركز بحوث كلية علوم األغذية والزراعة

-1-6

هـ على ت�ش ��جيع ومتويل البحوث التطبيقية والأ�سا�سية1398 د�أب مركز بحوث كلية الأغذية والزراعة منذ �إن�ش ��ائه يف عام
 �إ�ض ��افة �إىل ذلك ف�إن املركز يعمل على زيادة الإرتباط بني الكلية واملجتمع ويعد قناة ات�ص ��ال،يف الأن�ش ��طة الزراعية املختلفة
بني الكلية واجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة بتوجيه البحث العلمي مبا يخدم عجلة التنمية والإ�سهام يف �إيجاد
احلل ��ول للم�ش ��كالت والعوائق التي حتد من التنمية الزراعية امل�س ��تدامة والتوازن بني الأمن الغذائ ��ي واملائي علم ًا ب�أن مراكز
) منISI( بحوث الكليات العلمية (العلوم والزراعة) كلية علوم الأغذية والزراعة حقق مراكز متقدمة يف عدد الن�شر العلمي
: وفيما يلي �أمثلة لبع�ض الأبحاث املن�شورة.بني كليات اجلامعة
Sr. # Title of the published Article

Authors

Journal & Volume
J. of Pure and Applied
Microbiology

Publishing
Year

1

Status and need of research on growth
improvement of live (Olea europaea L.)
with microbial inoculants in Saudi Arabia

M.A.U. Muridha

2013

2

Conumption behavior and water demand
management in the Kingdom of Saudi
Arabia: Implications for extension and
education

Khodran Al-Zahrani Arab Gulf Journal of
Science Research

2013

3

Nutritional and antinutritional attributes of
raw and cooked Saudi traditional dishes

Magdi A.

Journal of Food
Agriculture &
Environment

3013

4

Effect of levels and methods or potassium
and phosphorus fertilization on yield,
fruit quality and chemical composition of
“Khalas” date palm cultivar

R. S. Al-Obeed

Life Science Journal

2014

5

The performance of ten imported tree
and shrub species grown under the
environmental conditions of Riyadh
Region, Saudi Arabia

Fahed A.Al-Mana

Life Science Journal

2013

6

Effect of some medicinal tea extracts on
some oxidative parameters of sesame oil

Fahad Y. Al-Juhaimi Asian J. of Chemistry

Oct, 2013
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7

Effect of some spice essential oils on the
stability of frying oils

Fahad Y. Al-Juhaimi Asian J. of Chemistry

Sep, 2013

8

Hepatoprotective role of the pomegranate
(Punica Granatum) juice on carbon
tetrachloride-induced oxidative stress in
rats

Hany M. Yehai

Life Science Journal

Oct, 2013

9

Functional flaxseed in baking

Shahzad Hussain

Quality Assurance
and Safety of Crops &
Foods

Dec, 2013

10

Fuel characteristics of vine prunings (Vitis Ramadan A.
vinifera L.) as a potential source for energy Nasser
production

Bio Resources

Nov, 2013

11

Effect of intelligent irrigation on water use
efficiency of wheat crop in arid region

Hussein M. AlGhobari

J. of Animal and Plant
Sciences

Nov.,
2013

12

Some nutritional characteristics and mineral Kashif Ghafoor
contents in barley (Hordeum vulgare L.)
seeds cultivated under salt stress

Quality Assurance
and Safety of Crops &
Foods

2014

13

Feather mites of the genus Zackvakinia
Dubining, 1949 (Astigmata: Analgoidea:
Avenzoaridae) from Saudi Arabia: A new
species and two new records

Mohamed W.
Negm, Mohamed
G.E.D. Nasser

Zootaxa

2013

Chewing lice (Phdirapter: Amblycera,
Ischnocera) from red sea gults with new
host parasite records

Azzam Al-Ahmed,
Mohammed
Shobrak and
Mohamed G.E.D.
Nasser

Zootaxa

2104

15

Effect of center pivot system lateral
configuration on water application
utilization on water use efficiency for wheat
crops in arid regions

Hussein
International J. of
Mohammed AlAgriculture and Biology
Ghobari, Mohamed
Said Abdalla El
Marazky

2014

16

Evaluation of cold and thermal fogging
spraying methods for mosquito control

A.S. Al-Sarar,
D.Al-Shahrani,
H.I. Hussein,
A.E.Bayomi,Y.
Abobakr

2014

14

Neotropical
Entomology

17

Fumigant Toxicity and
Antiacetylcholinesterase Activity of Saudi
Mentha longifolia and Lavandula dentata
Species against Callosobruchus maculatus

Ali S. Al-Sarar,
Hamdy I. Hussein,
Yasser Abobakr,
Alaa E. Bayoumi,
Mubarak T. AlOtaibi

Turkish Journal of
Entomology

2014

18

Cambial Activity in Acacia Tortilis Subsp.
Tortilis is Highest During The Hottest and
Driest Month

Hamad A. AlMefarrej

IAWA Journal

2014

19

Effect of Salicylic Acid and/or Calcium
Chloride on Potato Tubers andQuality and
Storage Potential

H. A. Kassem, A.
R. Al-Harbi1, M. S.
Dhaif Allah

Mitteilungen
Klosterneuburg

2014

20

Apterogyninae(Hymenoptera:
Bradynobaenidae) from Saudi Arabia, with
description of a new species

Neveen S.
Gadallah, Hathal
M. Al Dhafer,
Yousif Aldryhim,
Hassan Fadl, Ali
A. Elgharbawy &
Guido Pagliano

Zootaxa

2014

21

Identification of potential wsites for
groundwater recharge using a GIS-based
decision support system in jazan region –
Saudi Arabia

Shereif H.
Water Resources
Mahmoud & A.A.
Management
Alazba & Amin. M.T

22

Regulation of vitellogenein genes in insects Muhammad Tufail, Entomological Science,
Yoshiki Nagaba,
2014
Azza Mohamed
Elgendy and Makio
Takeda

2014

23

Bagging of bunches with different materials Alaa El-Din
influences yield and quality of Rothana
Khalil Omar, Adel
date palm fruit
Mohamed Al-Saif
and Mahmoud Abd
El-Aziz Ahmed

2014

WFL Publisher Journal of Food,
Agriculture &
Environment
2014

2014

48

49

24

Metaxenic effects as related to male
palm (Phoenix dactylifera and Phoenix
canariensis), yield and quality of Khalas
fruit

Alaa El-Din Khalil
Omar, Rashed
Sultan Al-Obeed
and Mahmoud Abd
El-Aziz Ahmed

WFL Publisher Journal of Food,
Agriculture &
Environment
2014

2014

25

Role of small-scale dairy sector in food
security and poverty alleviation

Raed M. Al-Atiyat

WFL Publisher Journal of Food,
Agriculture &
Environment2014و

2014

26

Role of small-scale dairy sector in food
security and poverty alleviation

Raed M. Al-Atiyat

WFL Publisher Journal of Food,
Agriculture &
Environment2014و

2014

27

Use of seaweed extract as a promising
post-harvest treatment on Washington
Navel orange (Citrus sinesis Osbeck)

Alaa El-Din K.
Omar

Biological Agriculture &
Horticulture Journal

2014

28

First record of genus Ledermeulleriopsis
Willmann (Acari: Stigmaeidae), with a new
species from Pakistan

Muhammad
Kamran, Fahad J.
Alatawi and M.H.
Bashir

Pakistan J. of Zoology,
2014

2014

29

An evaluation of the use of midribs from
common date palm cultivars grown in
Saudi Arabia for energy production

Ramadan A.
Nasser

Bioresources J. 2014

2014

30

Effect of sprouting and roasting processes
on some physico-chemical properties and
mineral contents of soybean seed and oils

Mehmet Musa
Ozcan and Fahad
Al Juhaimi

Food Chemistry

31

Physicochemical properties and mineral
contents of seven different date fruit
(Phoenix dactylifera L.) varieties growing
from Saudi Arabia

Fahad AL Juhaimi;
Kashif Ghafoor &
Mehmet Musa
Özcan

Environmental
Monitoring and
Assessment

32

Status of Symbiotic Nitrogen Fixation by
Sinorhizobium meliloti in Alfalfa (Medicago
sativa L.) under Field Conditions at

F.N. AL-Barakah
and M.A.U. Mridha

Journal of Pure and
Applied Microbiology

33

Molecular characterization of the 16sr Ii
M. A. Al-Saleh and
group of phytoplasma associtated with faba M. A. Amer
bean (Vicia faba L.) in Saudi Arabia

The Journal of
Aminal and Plant
Science

34

Antioxidant properties of oleanolic acid
from grape peel

Kashif Ghafoor

Agro Food Industry Hi
Tech

35

Management of arbuscular mycorrhizal
fungi by growing petunla hybrida (L.) Mill.
As an ornamental plant in Saudi Arabia – A
case study

A. Al-Qarawi, M.
A. U Mridah, P.P.
Dhar and O.M. AlGhamdi

Pak. J. Bot., 46 (2):
749-752

36

Allelpathic impact of Rhazya stricta dence
and Artemisia monosperma delile on plant
growth and the structural colonization of
AM fungi

Abdulaziz Abdullah Arab Gulf J. of
Al-Qaraw
Scientific

37

Delineation of potential sites for ground
Shereif H.
water recharge using a GIS-based decision Mahmoud
support system

Environmental Earth
Sciences

38

Effect of different sources of dietary fiber
Elfadil E. Babiker
on growth, apparent digestibility of protein,
fat and energy and protein utilization in rats

J. of Animal and
Plant Sciences Vo.24
(2):425-429.

39

Ecological Niche Modeling and Land Cover
Risk Areas for Rift Valley Fever Vector,
Culex tritaeniorhynchus Giles in
Jazan, Saudi Arabia

Mohamed F.
PLOS ONE
Sallam, Azzam
M. Al Ahmed,
Mahmoud S. AbdelDayem, Mohamed
A. R. Abdullah

40

Identification of wild collected mosquito
vectors of diseases using gas
chromatography – mass spectrometry in
Jazan Province, Saudi Arabia

Azzam M. Al
J. Mass Spectrometry
Ahmed, AhmedYacine BadjahHadj-Ahmed, Zeid
A. Al Othman, and
Mohamed F. Sallam

41

Thermoregulation of female aarid goats
exposed to environmental heat stress in
Saudi Arabia

K.A.Al-Samawi,M.J Indian J. of Animal
Al-Hassan and A.A. Research
Swelum

42

The potential of in situ rainwater harvesting
in arid regions: developing a methodology Shereif H.
to identify suitable areas using GIS-based Mahmoud & A.A.
decision support system
Alazba

Arabian J. of
Geosciences

2014

50

2014

2014

2014

Arabian J. of
Geosciences

& The water quality index and hydrochemical Anwar A. Aly
characterization of ground water resources Abdulrasoul M. Alin Hafar Albatin, Saudi Arabia
Omran & Mezal M.
Alharby

43

2014

Saudi Journal of
Biological Sciences

Ahmad S. AlHazmi,
Ahmed A.M.
Dawabah

Effect of urea and certain NPK fertilizers
on the cereal cyst nematode (Heterodera
avenae) on wheat

44

Mohammed A.
International Journal of
Saleh, Mahmoud A. Agriculture & Biology
Amer, Ibrahim M.
Al-Shhwan, Omer
A. Abdalla & M.T.
Shakeel

Molecular characterization of two Alfalfa
Mosaic virus isolates infecting potato crop
in central region of Saudi Arabia
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 -2-6محطة األبحاث والتجارب الزراعية والحيوانية

 -1-2-6محطة األبحاث والتجارب الزراعية

تهتم حمطة الأبحاث والتجارب الزراعية منذ �إن�شائها يف عام 1396هـ بتوفري جميع الإمكانيات املتاحة للبحث العلمي يف
املجاالت املختلفة للعلوم الزراعية .ومن �أهم �أهداف املحطة:
1-1تنفيذ الأبحاث العلمية الزراعية لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني.
2-2تطبيق التدريب العملي ملقررات الطالب يف الكلية ملرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا.
�3-3إكثار الأنواع والأ�صناف النباتية املحلية واملحافظة عليها.
4-4ن�شر املعرفة والوعي الزراعي يف املنطقة.
�5-5إقامة حقول �إر�شادية للعاملني يف املجال الزراعي.
فعاليات محطة األبحاث والتجارب الزراعية في العام الجامعي 1435/1434هـ

2020ا�س ��تقبلت حمط ��ة االبحاث والتج ��ارب الزراعية العديد من الوف ��ود الطالبية واملهتمني يف املج ��ال الزراعي ومنهم
مدر�س ��ة الر�ش ��د االهلية ،واال�س ��تاذ الزائر الدكتور حممد فاروق من جامعةفي�ص ��ل اباد ،ونائب الرئي�س التنفيذي
لال�سمدة ل�شركة �سابك املهند�س عبدالعزيز املانع والدكتور �سعيد الوهابي ،واال�ستاذ الزائر الدكتور دليفني �سمكر،
وفريق من املركز الوطني لللأ�صول الوراثيه بوزارة الزراعة ،وكذلك من فعاليات املحطة تنظيم دورات تدريبية مثل
التقنيات املختلفة الكثار ا�ش ��جار الفاكهة ،وزراعة ا�شجار احلم�ضيات وتخطيط التجارب الزراعية بتعاون مع وزارة

51

الزراعية ،باال�ض ��افة مل�ش ��اركة املحطة يف تدريب طالب مدر�سة اال�سود بن وهب االبتدائية يف زراعة اال�شجار خالل
�أ�سبوع ال�شجرة.
 -2-2-6محطة األبحاث والتجارب الحيوانية

من �أهدافها ما يلي:
�1-1إجراء البحوث والدرا�سات العلمية يف جمال الإنتاج احليواين.
2-2تدريب الطالب وت�أهيلهم للقيام مبهامهم الوظيفية.
3-3تقدمي اال�ست�شارات البيطرية الإنتاجية ملربي احليوان والدواجن.
4-4توعية و�إر�شاد مرين احليوان والدواجن لأف�ضل الطرق للمحافظة على ثرواتهم احليوانية وتنميتها.
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 -3-6الكراسي البحثية ومركز التميز البحثي

1-1كر�سي امللك عبداهلل للأمن الغذائي.
2-2كر�سي ال�شيخ حممد بن ح�سني العمودي لأبحاث املاء.
3-3كر�سي الطاقة اخل�ضراء.
4-4كر�سي �أبحاث النخيل والتمور.
5-5كر�سي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل.
6-6كر�سي �أبحاث الزراعة الدقيقة.
7-7كر�سي �أبحاث تقنيات ت�صنيع التمور.
8-8كر�سي �أبحاث نواقل الأمرا�ض.
9-9كر�سي املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق لالقت�صاد املعريف.
1010امل�شاركة يف مركز التميز البحثي يف التقنية احليوية باجلامعة.

من نشاطات الكراسي البحثية

للكرا�سي البحثية م�شاركات وفعاليات علمية حملية ودولية يف العام اجلامعي 1435/1434هـ منها:

كرسي الطاقة الخضراء.

•مت ن�شر ع�شر ورقات علمية يف دوريات عاملية كما لديه العديد من امل�شاريع العلمية املتخ�ص�صة.
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كرسي أبحاث النخيل والتمور.

•مت ن�شر �أربعة ورقات علمية كما �شارك يف العديد من امل�ؤمترات والور�ش العلمية املحلية واخلارجية.
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كرسي المهندس عبداهلل بقشان ألبحاث النحل.

•مت ن�ش ��ر  27ورقة علمية يف دوريات عاملية كما مت ت�أليف ثالث كتب متخ�ص�ص ��ة بالنحل ،كذلك �ش ��ارك الكر�س ��ي يف
العديد من الندوات وور�ش العمل املحلية والدولية ،كما حاز الكر�سي ممث ًال باال�ستاذ الدكتور �أحمد اخلازم الغامدي
على عدة جوائز حملية ودولية .مت ت�سجيل براءتا �إخرتاع يف مكتب براءات االخرتاع االوروبية.

كرسي أبحاث الزراعة الدقيقة.

•الكر�س ��ي م�ستمر بتنفيذ م�شروع بحثي بعنوان “ا�س ��تخدام املاء املاحلة لإنتاج الطماطم يف البيوت املحمية املائية”
(بتمويل من اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية).
•ينظم الكر�س ��ي عدد من الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية وور�ش العمل واملحا�ض ��رات ملن�س ��وبي جامعة امللك
�سعود من طالب وباحثني و�أع�ضاء هيئة تدري�س وذلك مب�شاركة كبار املتخ�ص�صني يف جمال الزراعة الدقيقة �سواء
م ��ن من�س ��وبي الكر�س ��ي �أو خارجه .كما يتعاون الكر�س ��ي مع القطاع الزراعي يف اململكة ك�ش ��ركتي ن ��ادك واملراعي،
بالإ�ضافة �إىل ع�شر جهات بحثية عاملية يف نف�س املجال لإثراء املجال البحثي والفكري باجلامعة.

كرسي أبحاث تقنيات تصنيع التمور.

•مت ن�ش ��ر ثماين ع�ش ��رة ورقة علمية يف دوريات عاملية كما مت ت�أليف كتاب متخ�ص�ص بتقنيات وت�صنيع التمور ،كذلك
�شارك الكر�سي يف العديد من الفعاليات املحلية.

55

كرسي أبحاث نواقل األمراض.

•مت خالل العام 1435/1434هـ تنفيذ امل�شروع البحثي بعنوان التوزيع الزماين واملكاين للح�شرات امل�سببة للتدويد يف
الأغنام واملاعز يف منطقة جازان باململكة العربية ال�سعودية بتمويل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،كذلك
مت ن�شر �ست �أوراق علمية ،كما مت امل�شاركة يف م�ؤمترين علميني يف كل من �أملانيا و�أمريكا.
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سابعًا :الجمعيات العلمية
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سابعًا :الجمعيات العلمية
تحتضن الكلية ثالث جمعيات وهي:

 -1الجمعية السعودية للعلوم الزراعية.
 -2الجمعية السعودية للغذاء والتغذية.
 -3الجمعية السعودية لدراسات اإلبل.
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وتعد اجلمعيات الثالث التي حتت�ض ��نها الكلية (اجلمعية ال�س ��عودية للعلوم الزراعية واجلمعية ال�س ��عودية للغذاء والتغذية
واجلمعي ��ة ال�س ��عودية لدرا�س ��ات الإبل ) من اجلمعي ��ات الفاعلة حيث نظمت العدي ��د من الفعاليات ،و�أما اجلمعية ال�س ��عودية
لدرا�س ��ات الإبل فقد �أن�ش ��ئت حديث ًا بنا ًء على موافقة جمل�س اجلامعة –جامعة امللك �س ��عود -يف جل�سته الثالثة املعقودة بتاريخ
 26حمرم 1434هـ على �إن�ش ��اء اجلمعية ال�س ��عودية لدرا�س ��ات الإبل بجامعة امللك �س ��عود ،لتكون اجلمعية الأوىل من نوعها يف
اجلامعات ال�سعودية يف هذا املجال ،حيث ميثل الإبل ثروة وطنية للمملكة العربية ال�سعودية ت�ستحق �إن�شاء جمعية تعنى بدرا�سات
وعلوم و�أبحاث الإبل لتكون حم�ض ��ننا للمخت�ص�ي�ن يف كافة املجاالت املتعلقة بالأبل من كليات الطب والعلوم الزراعية ،وكذلك
للمهتمني يف الإبل العربية على م�ستوى اجلزيرة العربية .وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لأهم فعاليات اجلمعيات الثالث.
-1

الجمعية السعودية للعلوم الزراعية

من فعاليات الجمعية السعودية للعلوم الزراعية
ورش العمل:

•الزراعة املحمية – كلية علوم الأغذية والزراعة  -جامعة امللك �سعود 1435/2/28-هـ.
•الزراعة الع�ضوية  -كلية علوم الأغذية والزراعة  -جامعة امللك �سعود – الأربعاء 1435/5/11هـ.
•التطعيم يف اخل�ضار :الو�ضع الراهن  -كلية علوم الأغذية والزراعة  -جامعة امللك �سعود 1436/1/26 -هـ.
•الرثوة احليوانية باململكة :احلا�ضر وامل�ستقبل -كلية علوم الأغذية والزراعة  -جامعة امللك �سعود 1436/5/6 -ه.

المؤتمرات

•امل�ؤمت ��ر الثام ��ن “التكامل بني اال�س ��تثمار الزراعي الداخلي واخلارجي لتحقيق الأم ��ن الغذائي باململكة” يف الفرتة
1436/1/6-5هـ.

المحاضرات العامة

• الفو�سفني واال�ستخدام اخلاطئ للمبيدات.
•زيادة ثاين �أك�سيد الكربون و�أثره على البيئة.
• االحتبا�س احلراري و�أثره على النظم البيئية.
• ت�ضارب امل�صلحة وامل�س�ؤولية ومثال لذلك حمى غابة رغدان.

الكتب المؤلفة من أعضاء هيئة التدريس

•ظواهر ف�سيولوجية يف نخيل التمر.
•تقنيات تخفيف الآثار ال�سلبية للإجهاد احلراري على الأداء االنتاجي ملا�شية اللنب.
•الزراعة الع�ضوية للمحا�صيل الب�ستانية.
•زراعة ورعاية �أ�شجار النب يف اململكة العربية ال�سعودية.
•انتاج الع�سل باململكة العربية ال�سعودية

التعاون مع الجهات البحثية

•كر�سي �أبحاث النخيل والتمور
•كر�سي ح�سني العمودي لأبحاث املياه
•كر�سي بق�شان لأبحاث النحل
•كر�سي تقنيات التمور
•كر�سي امللك عبداهلل للأمن الغذائي

المجلة العلمية (مجلة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية)

وقد �صدر من املجلة العلمية للجمعية (� )4أعداد باللغتني العربية واالجنليزية.
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مجلة الزراعة السعودية

جملة ثقافية تعنى بتثقيف املزارعني واملهتمني يف املجال الزراعي وقد �أ�صدرت اجلمعية العدد ال�سابع من هذه املجلة.
التعاون الدولي للجمعية
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•ان�ضمت اجلمعية لع�ضوية اجلمعية الدولية لعلوم الب�ساتني يف 1428/8/12هـ
•ان�ضمت اجلمعية لع�ضوية احتاد املهند�سني الزراعيني العرب يف 2009/5/31م.
علم ًا ب�أن اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية تعد من اجلمعيات الن�شطة حيث:
•عقدت اجلمعية ثمانية م�ؤمترات علمية
•عقدت خم�سة و�أربعني لقا ًء علمي ًا وور�شة عمل يف خمتلف �أنحاء اململكة
•عقدت ع�شرة حما�ضرات عامة
•�أ�صدرت اجلمعية ثالثة و�أربعني كتاب ًا �ألفها متخ�ص�صون من اع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية
•�أ�صدرت �إثنان و�أربعون جملة علمية حمكمة
•�أ�صدرت �سبع جمالت زراعية ثقافية
•�شاركت يف �أكرث من ع�شرين معر�ض زراعي وثقايف

المعارض

•ا�شرتكت اجلمعية يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات ربيع الريا�ض
• ا�شرتكت اجلمعية يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات م�ؤمتر اجلمعيات التعاونية بالباحة
•ا�شرتكت اجلمعية يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات معر�ض جنيا (النخيل) بالريا�ض
•ا�شرتكت اجلمعية يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات ا�سبوع ال�شجرة بالريا�ض
•ا�شرتكت اجلمعية يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات مهرجان التمور والعنب بحائل
•ا�شرتكت اجلمعية يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات مهرجان جنران الوطني للحم�ضيات واال�ستثمار الزراعي 2015م
بنجران.
•ا�شرتكت اجلمعية يف معر�ض جامعة جازان اخلام�س للكتاب 2015م بجازان.

 -2الجمعية السعودية للغذاء والتغذية

•منجزات اجلمعية خالل الفرتة
•من 1434/10/24هـ (2013/8/31م) وحتى 1435/11/2هـ (2014/8/28م)
•ح�ض ��ور ملتقى الغذاء وتكنولوجيا ال�ص ��ناعات الغذائية املقام برتكيا خالل الفرتة  2013/11/16-13وقد ح�ض ��ر
هذا امللتقى �سعادة الدكتور /حممد بن �صالح العمري – رئي�س جمل�س الإدارة  -ممث ًال للجمعية.
•مقابل ��ة تلفزيونية مع �س ��عادة د .حمم ��د العمري – رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية – حول �أهمية �ش ��رب املياه �أجرتها
قناة الـ  MBCيف
•مقابلة �إذاعية مع �س ��عادة د .حممد العمري – رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية – �أهداف اجلمعية ون�ش ��اطاتها خلدمة
املجتمع – �أجرتها �إذاعة الريا�ض.
•مقال من�ش ��ور بجريدة الريا�ض العدد  16695االثنني 1435/5/9ه� �ـ (2014/3/10م) حول قرار حظر االعالنات
عن م�شروبات الطاقة.
•م�ش ��اركة اجلمعية يف معر�ض اجلمعية ال�س ��عودية له�شا�ش ��ة العظام املق ��ام يف ماريوت الريا�ض خ�ل�ال الفرتة -10
1434/5/12هـ2014/3/13-11( .م).
•امل�ش ��اركة يف املعر� ��ض ال�س ��عودي العاملي للأغذية وامل�ش ��روبات (هوري ��كا  )2013املقام يف مرك ��ز الريـا�ض الـدويل
للمعار�ض وامل�ؤمترات يف الفرتة 1435/2/9-7هـ (2013/12/12-10م).
•امل�ش ��اركة يف معر� ��ض مهرجان امل�أك ��والت العاملي الرابع املقام يف فن ��دق انرتكونتننتال – الريا� ��ض يف الفرتة -14
1435/3/23هـ (2014/1/24-15م).
•امل�ش ��اركة يف معر� ��ض اجلمعي ��ات العلمي ��ة بجامع ��ة املل ��ك �س ��عود املق ��ام يف الف�ت�رة 1435/5/18-16ه� �ـ (-17
2014/3/19م).
•عق ��د دورة تدريبي ��ة بعنوان "�أ�س ���س حمي ��ة تخفي�ض ال ��وزن" التي عقدت يف قاع ��ة التدريب مبرك ��ز �إدارة التدريب
واالبتعاث مب�ست�ش ��فى امللك فهد بجيزان يف الفرتة 1435/4/27-26هـ املوافق 2014/2/27-26م ،وقد ح�ض ��رها
 91متدرب ًا ومتدربة.
•مذكرة تفاهم بني وزارة ال�صحة واجلمعية ال�سعودية للغذاء والتغذية لتنفيذ برامج تدريبية يف جمال التغذية.
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•قامت اجلمعية بعمل درا�س ��ة بعنوان "�إمكانية متديد فرتة �ص�ل�احية احلليب املب�س�ت�ر يف اململكة العربية ال�سعودية"
ل�صالح الهيئة ال�سعودية للغذاء والدواء وقد نفذ امل�شروع خالل الن�صف الأول من العام 1435هـ.
•مت تطوير موقع اجلمعية الإلكرتوين
•م�شاركة �سعادة الدكتور /حممد بن �صالح العمري ممث ًال للجمعية يف اللجنة امل�شكلة لدرا�سة وتطوير تغذية النزالء
يف ال�سجون وترتبط اللجنة مبدير عام ال�سجون.
 -3الجمعية السعودية لدراسات اإلبل.
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•انعقاد االجتماع الت�أ�سي�س ��ي للجمعية ال�س ��عودية لدرا�سات الإبل وذلك يوم 1435/2/23هــ ،علما ب�أن جمل�س جامعة
امللك �س ��عود يف جل�س ��ته الثالثة التي عقدت بتاريخ 1434/1/26هـ وافق على �إن�ش ��اء “اجلمعية ال�سعودية لدرا�سات
الإبل” بجامعة امللك �سعود ،لتكون اجلمعية الأوىل من نوعها يف اجلامعات ال�سعودية يف هذا املجال ،حيث ميثل الإبل
ثروة قومية للمملكة العربية ال�س ��عودية ت�س ��تحق �إن�شاء جمعية تعنى بدرا�س ��ات وعلوم و�أبحاث الإبل لتكون حم�ضننا
للمخت�ص�ي�ن يف كاف ��ة املجاالت املتعلقة بالإبل من كليات الطب والعل ��وم الزراعية ،وكذلك للمهتمني يف الإبل العربية
على م�ستوى اجلزيرة العربية.
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تاسعًا :األنشطة الطالبية الالصفية

1-1املجل�س اال�ست�شاري للطالب
2-2الن�شاط الثقايف واالجتماعي
3-3الن�شاط الريا�ضي
4-4ال�شراكة الطالبية

 -1-9اللجنة الثقافية واالجتماعية
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نظر ًا ملا للأن�ش ��طة الطالبية من دور تكاملي لربامج اجلامعة الأكادميية وذلك من خالل امل�ش ��اركة يف الأن�ش ��طة الثقافية
والإجتماعي ��ة والفكري ��ة وخدمة املجتم ��ع ،ورغبة من الكلية يف النهو�ض من م�س ��توى الطالب و�ص ��قل مهاراته ��م وابداعاتهم
وا�س ��تغالل �أوقات الفراغ مبا هو نافع ومفيد �إ�ض ��افة لتهيئتهم ل�س ��وق العمل بعد تخرجهم فقد �شاركت ونظمت اللجنة الثقافية
واالجتماعية يف الكلية للعام اجلامعي 1435/1434هـ الن�شاطات التالية:
•امل�ش ��اركة يف ا�س ��تقبال و�إر�شاد طالب ال�س ��نة التح�ض�ي�رية يف الكلية وتوجيههم وتوزيع املطويات التعريفية اخلا�صة
بالكلية عليهم يف اال�سبوع االول من الدرا�سة.
•امل�ش ��اركة يف املعر�ض الزراعي ال�س ��عودي ( 2013املعر�ض الث ��اين والثالثون للزراعة واملياه وال�ص ��ناعت الغذائية)
خالل الفرتة من  12-9ذو القعدة 1434هـ املوافق � 18-15سبتمرب 2013م املقام مبركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعار� ��ض ويعت�ب�ر املعر� ��ض �أكرب ح ��دث جتاري
وتقن ��ي يف جم ��ال الزراع ��ة والأغذي ��ة الزراعي ��ة
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وقد �ش ��اركت اعداد كبرية
م ��ن ال�ش ��ركات م ��ن عدد كث�ي�ر من ال ��دول حيث
ا�ستعر�ض ��ت كل منها �أح ��دث املنتجات والتقنيات
واالبتكارات التي توفرها ،كذلك مت ح�ضور بع�ض
فعاليات املعر�ض من حما�ضرات وور�ش عمل.
•امل�ش ��اركة يف ع ��دد  3ط�ل�اب مب�س ��ابقة فر�س ��ان
اجلامعة املقامة مب�س ��رح �إ�س ��كان الطالب خالل
الفرتة امل�سائية.

•نظم ��ت اللجان الطالبية بالتعاون مع نادي الهند�س ��ة الزراعي ��ة اللقاء الطالبي املفتوح مع �س ��عادة وكيل كلية علوم
الأغذي ��ة والزراع ��ة ورائد اللجان وبع�ض �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س بالكلية باحلديقة الغاط�س ��ة بالكلية وذلك يف يوم
الثالث ��اء 1434/12/24ه� �ـ .وق ��د دار احلوار يف ع ��دة حماور منها ما يخ� ��ص الناحية االكادميي ��ة ومنها ما يخ�ص
الأن�ش ��طة الال�صفية وغريها من املوا�ض ��يع التي طرحها الطالب وقد كانت انطباعات الطالب �إيجابية ب�شكل كبري
بعد انتهاء اللقاء.
•امل�ش ��اركة يف �أ�س ��بوع االبتكار الأول بجامعة الأمري �س ��لمان (باخل ��رج) خالل الف�ت�رة 1434/12/25-22هـ والذي
ا�س ��تمر على مدى �أربعة �أيام حيث �ش ��اركت عدد من جامعات اململكة يف هذا احلدث وقد كانت م�ش ��اركة كلية علوم
الأغذية والزراعة م�شاركة مميزة حيث زار املعر�ض من طالب الكلية  14طالبا وقد ح�صل احد الطالب امل�شاركني
على املركز الثاين على م�س ��توى اجلامعات امل�ش ��اركة يف م�سابقة االبتكارات� .إ�ضافة لذلك ح�ضر الطالب ندوة على
هام�ش احلفل وكان عنوانها (كيف �أكون مبتكر ًا) وكانت من �أهم �أهداف الزيارة:
1-1اطالع الطالب على �أعمال و�أفكار وابتكارات جديدة.
2-2ح�ضور الرواد يف هذا املجال وبع�ض املدربني ومناق�شتهم واال�ستفادة من خرباتهم.
 3-3حتفيزهم على امل�شاركة يف مثل هذه الأن�شطة التي قد ترثي وت�صقل قدراتهم.
•تنظي ��م رحلة ترفيهية وتثقيفية ق�ص�ي�رة ملحطة الأبحاث والتج ��ارب الزراعية التابع لكلية عل ��وم الأغذية والزراعة
بجامعة امللك �س ��عود بديراب جنوب غرب الريا�ض يف يوم 1435/2/23هـ .وذلك بح�ض ��ور رائد الن�شاط وعدد من
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س والطالب حيث مت خاللها القيام بعدد من الأن�ش ��طة الريا�ض ��ية وبع�ض امل�س ��ابقات الأخرى
�إ�ض ��افة جلل�س ��ة ال�ش ��عر مم ��ا كان ل ��ه الأثر يف
�إ�ض ��فاء جو من املتعة للق ��اء وقد مت تنظيم حفل
ع�ش ��اء للح�ض ��ور ويف اخلتام مت تكرمي الطالب
املتميزين يف الن�شاط.
•نظمت اللج ��ان الطالبية بالكلية لقاء ت�ش ��اوري
تنظيمي ملناق�ش ��ة خطط اللج ��ان وتنظيم العمل
به ��ا والتعرف على الأع�ض ��اء اجل ��دد يف اللجان
وذل ��ك ي ��وم 1435/1/10ه� �ـ حي ��ث بل ��غ ع ��دد
الط�ل�اب امل�ش ��اركني  35طالب ��ا بح�ض ��ور رائ ��د
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الن�شاط يف الكلية.
•امل�شاركة يف ور�شة عمل بعنوان دور التعليم الزراعي يف توفري كوادر وطنية للإ�سهام يف التنمية الزراعية وذلك يوم
1434/11/27هـ يف رحاب كلية علوم الأغذية والزراعة بالريا�ض.
•امل�شاركة يف الإعداد للتعريف الطالب بالأق�سام الأكادميية بالكلية .
•تنظيم رحلة طويله ملنطقة مكة املكرمة:
نظرا ملا تتميز به منطقة مكة من منو وتطور اقت�صادي و�صناعي وزراعي وتقني وملا تذخر به من مقومات طبيعية و�سياحية
ودينية ورغبة من الكلية يف اال�س ��تفادة من تلك املقومات فقد قامت جلنة الأن�ش ��طة الطالبية يف كلية علوم الأغذية والزراعة
بجامع ��ة امللك �س ��عود بالقيام برحلة ترفيهية وتثقيفية �إىل منطقة مكة خ�ل�ال الفرتة من 1435/1/20-17هـ .لعدد  16طالبا
و 4من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية.
�شمل الربنامج ما يلي :
1-1القيام ب�أداء منا�سك العمرة.
2-2عمل جولة يف �إرجاء جامعة امللك عبدالعزيز وحمطاتها التابعة لها مما كان له الأثر يف �إثراء الرحلة.
3-3زيارة �ش ��ركة �أق ��وات لل�ص ��ناعات الغذائية (البيك) والتي ا�س ��تمتع فيها الطالب ب�ش ��كل كبري وذهل ��وا لدقة العمل
والتنظيم والأداء.
4-4القيام بجولة على بع�ض املعامل ال�سياحية يف جدة.
5-5زيارة �شاطئ �أبحر للتمتع بال�ساحل واال�ستجمام وم�شاهدة املعامل ال�سياحية هناك.
6-6بح�سب ا�ستطالع �آراء الطالب  ،تعترب الرحلة مثالية بكل املقايي�س.
7-7نظمت اللجان الطالبية بكلية علوم الأغذية والزراعة ممثلة باللجنة الثقافية بال�شراكة مع نادي الهند�سة الزراعية
ون ��ادي املبتكرين ال�س ��عودي يوم 1435/1/22ه� �ـ دورة تنموية حتت عنوان (التفكري خارج ال�ص ��ندوق طريقك اىل
الإبداع ) �ألقاها الدكتور /وائل النجار ع�ضو هيئة تدري�س يف ال�سنة التح�ضريية وم�شرف اجلودة بالعمادة التطوير
واجلودة وقد اعتمد وا�شرف مركز تنمية املهارات باجلامعة على الدورة وا�صدر للم�شاركني �شهادات ح�ضور معتمدة
وقد ح�ض ��ر الدورة عدد من الأ�س ��اتذة والباحثني منهم املهند�س  /يو�سف ال�س ��حار مهند�س وم�شرف مبدينة امللك
عبدالعزيز لعلوم والتقنية.
8-8نظم ��ت جلنة الأن�ش ��طة الطالبية يف كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �س ��عود رحل ��ة ترفيهية وتثقيفية اىل

الثمامة �شمال �شرق مدينة الريا�ض حيث مت �إقامة خميم ملدة يومني ،تخللها العديد من الأن�شطة التوعوية والريا�ضية
والثقافية وبح�ضور نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية وبع�ض طالب اللجان املتخرجني.
9-9امل�شاركة يف املحا�ضرة العلمية اخلا�صة عن النباتات املعدلة وراثيا والتي ن�ضمها مركز البحوث بكلية علوم الأغذية
والزراعة بالتعاون مع ق�س ��م الإنتاج النباتي والتي �ألقاها الباحث بق�س ��م الإنتاج النباتي بالكلية املحا�ض ��ر يو�س ��ف
الدليقان.
1010امل�ش ��اركة يف ور�شة العمل التي ن�ضمها ق�س ��م الإنتاج النباتي بالكلية واخلا�صة ب�إنتاج عجينة لب الورق من املخلفات
اللجنو�سليولوزية والأخ�شاب املتاحة يف اململكة العربية ال�سعودية وتقييم الورق املنتج وذلك يف يوم 1435/3/6هـ.
1 111تنظيم م�س ��ابقة دوري  Play stationداخل الكلية والذي �ش ��ارك فية عدد من الط�ل�اب داخل الكلية وخارجها ملدة
�ش ��هر كامل والذي كان له الأثر يف �ش ��غل وقت الط�ل�اب وربطهم بالكلية وبث روح احلما� ��س والتحدي بينهم وقد مت
تكرمي الطالب الفائزين يف نهاية الف�صل.
1212امل�ش ��اركة يف ا�س ��تقبال و�إر�ش ��اد الطالب وتوجيههم وتوزيع املطويات التعريفية اخلا�ص ��ة بالكلية عليهم يف الأ�سبوع
الأول من الدرا�سة.
1313امل�شاركة يف ملتقى تعريف طالب الكلية بق�سم وقاية النبات املنعقد خالل الفرتة من1435/4/12-10هـ من خالل
التجهيز وامل�س ��اندة وامل�ش ��اركة يف جل�س ��ات احلوار مما كان له الأثر يف توعية الطالب وتعريفهم بالق�س ��م و�أهدافه
وجماالت العمل بعد التخرج كذلك مت الإ�شراف على امل�سابقة التي قدمت يف امللتقى.
1414تنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية ق�ص�ي�رة لوادي حنيفة يف يوم  1435/4/22هـ .وذلك بح�ض ��ور رائد الن�ش ��اط وعدد
من �أع�ض ��اء هيئة التدري�س بالكلية والطالب حيث مت خاللها القيام بعدد من الأن�ش ��طة الرتفيهية وبع�ض امل�سابقات
الأخرى �إ�ضافة جلل�سة ال�شعر مما كان له الأثر يف �إ�ضفاء جو من املتعة للقاء.
1515نطم ��ت اللج ��ان الطالبية بالكلية لقاء ت�ش ��اوري تنظيمي ملناق�ش ��ة خط ��ط اللجان وتنظيم العمل به ��ا والتعرف على
الأع�ض ��اء اجلدد يف اللجان خالل الف�ص ��ل الثاين وذلك يوم 1435/4/15هـ حيث بلغ عدد الطالب امل�ش ��اركني 15
طالبا.
1616امل�ش ��اركة يف ا�س ��تقبال طالب املرحلة الثانوية لطالب مدار�س الأح�سان الأهلية يف زيارتهم لق�سم الإنتاج احليواين
بالكلي ��ة وذل ��ك يف يوم 1435/5/4ه� �ـ حيث مت تعريفهم بالق�س ��م والكلية والتخ�ص�ص ��ات املتاح ��ة وجماالت العمل
للخريجني وقد مت عمل جوله لهم داخل الق�سم وخمترباته كما مت اطالعهم على املعامل احلديثة يف املبنى اجلديد
للكلية �إ�ض ��افة لزيارة �صالة الأن�شطة الريا�ض ��ية بالكلية  ،وقد طلب الزوار تكرار الزيارة مرة �أخرى الف�صل القادم
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لتعم الفائدة اجلميع.
1717تنظيم رحلة طويله للمنطقة ال�شرقية.
1818نظرا ملا تتميز به املنطقة ال�ش ��رقية من منو وتطور اقت�ص ��ادي و�ص ��ناعي وزراعي ،وملا تذخر به من مقومات طبيعية
و�س ��ياحية ،ورغبة من الكلية يف اال�س ��تفادة من تلك املقومات  ،ف�إن جلنة الأن�ش ��طة الطالبية يف كلية علوم الأغذية
والزراع ��ة بجامع ��ة امللك �س ��عود قد نظمت رحل ��ة ترفيهي ��ة وتثقيفية �إىل املنطقة ال�ش ��رقية خالل الف�ت�رة من -12
1435/5/15هـ وذلك لعدد  14طالب ًا و 4م�شرفني.
1919امل�ش ��اركة يف �أعمال �أ�سبوع زراعة ال�شجرة  36والفعاليات امل�صاحبة له حتت �شعار ال�شجرة لأجيالنا وذلك برعاية
معايل مدير اجلامعة الأ�س ��تاذ الدكتور  /بدران بن عبدالرحمن العمر ووكيل اجلامعة لل�ش ��ئون الأكادميية الأ�س ��تاذ
الدكتور عبداهلل ال�س ��لمان وبح�ض ��ور عميد الكلية ووكالئها خالل الفرتة 1435/5/5-2هـ حيث قام وكيل اجلامعة
لل�ش ��ئون الأكادميي ��ة بغر�س ال�ش ��جرة �أمام مبن ��ى الكلية �إيذان ببداية الفعاليات امل�ص ��احبة للأ�س ��بوع وقد �ش ��ملت
الفعاليات املنا�شط التالية:
•ور�شة عمل بعنوان”تن�سيق الزهور لطالب املرحلة االبتدائية”
•ور�شة عمل بعنوان”طرق اكثار النباتات”
• م�شاركات طالب التعليم العام بزراعة �شتالت يف مزرعة ديراب و م�شاتل اجلامعة.
•فيلم عن تطور �أ�سبوع ال�شجرة باجلامعة.
•حم�ضرة بعنوان ال�شجرة لأجيالنا للدكتور لطفي اجلهني .
•حما�ضرة بعنوان “الأكرو�سات حلم الغبار على النخيل” للدكتور فهد العطوي.
•مت توزيع جمموعة من النباتات اخلارجية جلميع ادارات اجلامعة ومن�سوبيها.
•زي ��ارة معر� ��ض الريا� ��ض ال ��دويل للكت ��اب  2014وال ��ذي نظمت ��ه وزارة الثقاف ��ة والإع�ل�ام واملق ��ام خ�ل�ال الفرتة
1435/5/13-3ه� �ـ مبرك ��ز املعار� ��ض مبدينة الريا�ض حي ��ث قام الطالب بجول ��ة يف �أرجاء املعر�ض و�ش ��راء بع�ض
الكتب.
• امل�شاركة يف الإعداد للتعريف الطالب بالأق�سام الأكادميية بالكلية يف بداية الف�صل .
•امل�شاركة يف التوعية و التنظيم مع وحدة حماية احلقوق الطالبية (اللجنة الفرعية) بكلية علوم الأغذية والزراعة يف
لقائها املفتوح مع فريق اللجنة الدائمة بوحدة حماية احلقوق الطالبية باجلامعة للتعريف بدور الوحدة والإجراءات

ونظ ��ام العم ��ل بها  ،وذلك يوم 1435/4/24هـ حيث تطرق �س ��عادة وكيل الكلية لل�ش� ��ؤون الأكادميية اىل �أهمية هذه
الوحدة وان اللجنة يف الكلية بالفعل مار�س ��ت مهامها يف رفع ما قد يقع على الطالب من ظلم و ثم حتدث م�ست�ش ��ار
ممث ��ل احلق ��وق الطالبية اىل �أهمية هذه الوحدة و�أنها ما وجدت اال للدفاع عن حقوق الطالب مما قد يتعر�ض له �أو
قد ي�ؤثر يف م�سريته الدرا�سية و كذلك �أجاب على �أ�سئلة الطالب بكل �شفافية و و�ضوح.
•نظمت جلنة الأن�شطة الطالبية يف كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �سعود رحلة ترفيهية وتثقيفية اىل احد
الأودية مبدينة الريا�ض يوم 1435/5/10هـ تخللها العديد من الأن�ش ��طة التوعوية والريا�ض ��ية والثقافية وبح�ض ��ور
نخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
•امل�ش ��اركة يف مهرجان ربيع الريا�ض العا�ش ��ر 2014م1435-هـ للزهور ونباتات الزينة املقام يف منتزه امللك عبداهلل
بامللز يوم 1435/5/19هـ وملدة ع�شرة �أيام حتت رعاية �أمني منطقة الريا�ض ومب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية
وال�شركات اخلا�صة  .حيث متحورت فعالياته حول الزهور ونباتات الزينة وت�صميم وتن�سيق احلدائق وعمارة البيئة،
وقد متيز املهرجان بعمل �س ��جادة من الزهور تظم اكرث من  600الف زهرة وعرو�ض النافورة الراق�ص ��ة وحديقة
الغزالن ومتاحف احليوانات املحنطة وبع�ض العرو�ض.
•امل�ش ��اركة يف التجهي ��ز واالع ��داد مللتقى مهاري الذي تنظمه عمادة �ش ��ئون الطالب والذي يهدف لإك�س ��اب الطالب
مهارات �شخ�ص ��ية ومهنية تعود عليهم بالنفع يف جمال درا�س ��تهم الأكادميية و جوانب عملهم م�ستقبال وذلك خالل
الفرتة من 1435/6/17-13هـ.
•امل�شاركة يف مهرجان الأ�سرة لنخيل والتمور (جنيا) والذي نظمته �أمانة منطقة الريا�ض يف الفرتة من 1435/3/29هـ
حتى 1435/4/8هـ من خالل امل�ش ��اركة يف جناح الكلية وقد تت�ض ��منت فعاليات املهرجان معر�ض� � ًا للتمور الفاخرة
�شاركت فيه عدة جهات حكومية وكبار التجار وم�صانع التمور لعر�ض منتجاتها من التمور بكافة �أنواعها وال�صناعات
املتعلقة بها ،وكذلك موقع ًا للحرفيني و�س ��وقا تراثيا للتمور وال�ص ��ناعات احلرفية الرتاثية املرتبطة بالنخيل والتمور
بالإ�ضافة �إىل بيت حممي جمهز بكافة امل�ستلزمات لعر�ض كل ما يتعلق بالنخيل وعملية الإكثار.
•تنظيم اليوم الك�ش ��في وذلك يوم 1435/6/22هـ حيث مت التعريف باحلركة الك�ش ��فية ون�ش ��ر ثقافة التطوع والعمل
التطوعي.
•تنظي ��م رحل ��ة ملركز الع ��اب البنتبول �ش ��مال مدين ��ة الريا� ��ض بالتعاون مع جلن ��ة الن�ش ��اط الريا�ض ��ي بالكلية يوم
1435/6/24هـ وذلك لعدد 19طالب.
•ح�ض ��ور فعالي ��ات ملتق ��ى الريا� ��ض االجتماع ��ي املنعق ��د حتت �ش ��عار “ال�ش ��باب بن ��اء وعط ��اء” الذي عق ��د يومي
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1435/6/9-8ه� �ـ برعاية نائب �أمري منطقة الريا�ض الأمري تركي بن عبداهلل بتنظيم من جمعية واعي ،وبح�ض ��ور
معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني ووكيل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الدكتور عبداهلل
بن نا�ص ��ر ال�سدحان .وتخلل الفعال ّيات عدة فقرات كان من �ض ��منها كلمة �ألقاها رئي�س جمل�س جمعية واعي عي�سى
�س ��ليمان العي�س ��ى بينّ من خاللها �أهداف �إقامة املنتدى وو�ص ��ف تعريفي جلمعية واعي وجملة من الإجنازات التي
قام ��ت بها اجلمعية ثم تال ذلك عر�ض لفيلم تعريف ��ي يوجز �أهداف املنتدى وتطلعاته ،وقد قام نائب �أمري الريا�ض
بجولة على املعر�ض امل�ص ��احب للفعال ّية والذي �ض ��م جمموعة �أعمال مل�ؤ�س�س ��ات وفرق تطوعية �شبابية يعر�ضون من
خاللها تعريف ًا ب�أعمالهم وجمموعة من �إجنازاتهم.
•امل�ش ��اركة يف الأ�س ��بوع التعريفي املقام بال�سنة التح�ض�ي�رية خالل الفرتة من 1435/7/8-6هـ للتعريف بالكلية من
حيث الدرا�سة والأق�سام والتخ�ص�صات وجماالت العمل بعد التخرج.
•امل�ش ��اركة يف افتتاح حديقة الأن�ش ��طة الطالبية بالكلية يف يوم 1435/7/8هـ وذلك بح�ضور �سعادة عميد الكلية �أ.د.
فهد الربكه ووكيل الكلية لل�شئون الأكادميية وبح�ضور رواد الن�شاط بالكلية.
•امل�ش ��اركة يف احلف ��ل اخلتام ��ي والتكرميي للكلية يف ي ��وم 1435/7/20هـ وذل ��ك حتت رعاية عميد الكلية اال�س ��تاذ
الدكتور فهد الربكه حيث ت�ض ��من احلفل عدد من الفقرات املتنوعة وتوزيع دروع و�ش ��هادات للمتميزين من من�سوبي
الكلية �إ�ضافة لتكرمي �شركات القطاع اخلا�ص واجلهات احلكومية امل�ساهمة يف برنامج التدريب امليداين التعاوين.
•امل�ش ��اركة يف فاعلية ور�ش ��ة مناق�ش ��ة امل�س ��ودة النهائية للإ�س�ت�راتيجية الوطنية لرتبية النحل باململكة والتي ن�ضمها
كر�سي املهند�س عبداهلل بق�شان لأبحاث النحل يف يوم 1435/7/8هـ وذلك حتت رعاية كل من معايل وزير الزراعة
ومعايل مدير اجلامعة.
•امل�ش ��اركة يف حما�ض ��رة “اال�ستن�س ��اخ بوا�سطة النقل النووي يف املا�ش ��ية” والتي قدمها الربوف�سور �سايكي كازاهريو
من جامعة كنكي باليابان والتي ن�ضمها ق�سم الإنتاج احليواين بكلية علوم الأغذية والزراعة بالتعاون مع ق�سم علم
احليوان بكلية العلوم وذلك يف يوم 1435/7/15هـ.
•نظمت جلنة الن�ش ��اط الطالبي يف كلية علوم الأغذية والزراعة حفل تكرمي لطالب اللجان يف �ش ��اليهات بيل�س ��ان يف
يوم 1435/7/29هـ ،وذلك حتت رعاية كل من وكيل الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية �سعادة الدكتور فهد بن نا�صر الكعيك
ورائد الن�شاط الثقايف بالكلية �سعادة اال�ستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز امللحم والذي كان حل�ضورهما الأثر الكبري يف
نفو�س الطالب حيث كان اللقاء اخوي ًا والذي ات�س ��ع فيه �ص ��در وكيل الكلية ال�ستف�س ��ارات الطالب ومداخالتهم هذا
وق ��د ح�ض ��ر احلفل عدد من �أع�ض ��اء هيئة التدري�س بالكلية والذين كان حل�ض ��ورهم الأثر الكب�ي�ر يف �إثراء النقا�ش
وب ��ث روح امل ��رح والدعابة مع الطالب كما �ش ��ارك وف ��د جامعة برمنجه ��ام الربيطانية الزائر لكلي ��ة علوم الأغذية

والزراع ��ة احلفل والذي �أبدى �إعجابه باحلفل والتنظي ��م ويف نهاية احلفل مت تكرمي الطلبة بتوزيع الدروع واجلوائز
التذكارية.
 -2-9نادي كلية علوم األغذية والزراعة الرياضي

•�شاركت الكلية ببطولة خما�سيات كرة القدم للطالب واملن�سوبني ،كما �شاركت �أي�ض ًا برحلة للمنطقة ال�شرقية ،ولقد
�صاحبتها عدة �ألعاب و�أن�شطة ريا�ضية �سباق الدراجات النارية و كرة اليد ال�شاطئية وكرة القدم وكرة الطائرة.

 -3-9نادي قسم الهندسة الزراعية

•لنادي ق�س ��م الهند�س ��ة الزراعية فعاليات عديدة خالل العام اجلامعي 1435/1434هـ منها تنظيم دورات تدريبية
ملن�سوبي النادي ل�صقل مواهبهم وتنميتها وتطوير ابتكاراتهم.
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عاشرًا :خدمة المجتمع
-1-10

مركز خدمة المجتمع

-2-10

مهرجان األسرة للنخيل والتمور الثاني (جنيًا)

-3-10

أسبوع الشجرة

-4-10

مهرجان الحدائق والنباتات في الجبيل
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عاشرًا :خدمة المجتمع
 -1-10مركز خدمة المجتمع

ت�أ�س ���س مركز خدمة املجتمع (الإر�شاد الزراعي �س ��ابق ًا) بالكلية يف العام اجلامعي 1406/1405هـ كواجهة تربط �أن�شطة
الكلي ��ة التعليمي ��ة والبحثية بالواقع اخلارجي العملي والتنفي ��ذي لقطاع الزراعة والغذاء والبيئ ��ة والتقنية الزراعية وذلك من
خالل ن�ش ��ر املعارف اجلديدة يف هذا املجال با�ستخدام الو�س ��ائل الإر�شادية املتعددة لدعم النه�ضة الزراعية وتقوية قواعدها
و�إيجاد فئة من املهنمني باملجال الزراعي قادرين على النهو�ض ب�شئن الإنتاج الزراعي.
مجاالت خدمة المجتمع
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 1-1م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل وبرامج تدريبية ومعار�ض م�صاحبة.
 2-2م�شاركات �سنوية يف مهرجان ربيع الريا�ض و�أ�سبوع ال�شجرة.
 3-3ا�ست�شارات للقطاعني احلكومي واخلا�ص.
4-4ا�ست�ضافة برامج املوهوبني من طالب التعليم العام.
 5-5اتفاقيات موقعة مع �شركات القطاع اخلا�ص ذات العالقة يف برنامج التعليم التعاوين.
 6-6املجال�س اال�ست�شارية للكلية والأق�سام.
 7-7امل�شاريع التعاقدية البحثية واال�ست�شارية مع القطاعات العامة واخلا�صة.

 -2-10جناح جامعة الملك سعود في مهرجان األسرة للنخيل والتمور الثاني (جنيًا)

حتت رعاية �ص ��احب ال�س ��مو امللكي �أمري منطقة الريا�ض �شاركت جامعة امللك �س ��عود ممثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة
بجناح خم�ص�ص لها �ضمن معر�ض مهرجان الأ�سرة للنخيل و التمور الأول «جنيا الثاين» ،والذي نظمته �أمانة منطقة الريا�ض
يف �س ��احة العرو� ��ض على الطريق الدائري ال�ش ��رقي بني خم ��رج  10و 11يف الف�ت�رة من ( 3/29وحت ��ى 1435/4/8ه) ،وكان
يف ا�س ��تقبال �س ��موه ومرافقيه خالل زيارته للجناح �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور /فهد بن نا�ص ��ر الربكه عميد الكلية وامل�س�ؤولني
عن املعر�ض يتقدمهم �س ��عادة الدكتور /فهد بن نا�ص ��ر الكعيك وكيل الكلية لل�ش� ��ؤون الأكادميية ورئي�س اللجنة املنظمة جلناح
اجلامعة ،وعدد من من�سوبي الكلية وطالبها ،وتهدف كلية علوم الأغذية والزراعة من خالل هذا امل�شاركة التعريف بالأبحاث
اخلا�صة بالنخيل والتمور.

 -3-10أسبوع الشجرة ( )37للجامعة
بكلية علوم األغذية والزراعة وبالتعاون
مع إدارة التشجير ومعهد األمير
سلطان ألبحاث البيئة والماء والصحراء

د�ش ��ن �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور /عبداهلل بن �س ��لمان
ال�سلمان وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية نيابة
عن معايل الأ�ستاذ الدكتور /بدران بن عبدالرحمن العمر
مدير اجلامعة فعاليات �أ�س ��بوع ال�شجرة الــــــ  37باجلامعة
حت ��ت عنوان “ال�ش ��جرة لأجيالنا” يف ي ��وم 1435/5/2هـ
حيث كان يف ا�ستقبال �س ��عادته عند املدخل ال�شرقي لكلية
عل ��وم الأغذية والزراعة �س ��عادة الأ�س ��تاذ الدكتور فهد بن
نا�صر الربكه عميد الكلية ووكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام ولفيف من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الكلية و�ضيوفها ،ثم توجه
�س ��عادته ملوقع زراعة ال�ش ��جرة وزراعتها بيده الكرمية يف حديقة الكلية الغربية ،ثم افتتح املعر�ض امل�صاحب للأ�سبوع واملتمثل
بعر�ض مناذج من �أن�ش ��طة الكرا�س ��ي البحثية التابعة للكلية ،وبعد ذلك جتول �سعادته يف مبنى التو�سعة اجلديد للكلية ب�صحبة
عميد الكلية ووكالئها ملنتدى الكلية واالجتماع مع �أع�ض ��اء هيئة التدري�س ،ثم املرور على ور�ش ��ة تن�سيق الزهور لطالب املرحلة
االبتدائية كما ت�ضمن الربنامج الزمني لأ�سبوع ال�شجرة ( )37يف جامعة امللك �سعود ور�شة عمل بعنوان «طرق تكاثر النباتات»،
وتدريب طالب التعليم العام على زراعة الأ�شجار واالهتمام بها ،وفيلم عن تطور �أ�سبوع ال�شجرة باجلامعة وحما�ضرتني بعنوان
«ال�ش ��جرة لأجيالنا» للأ�س ��تاذ الدكتور لطفي اجلهني �أ�س ��تاذ باحث يف معهد الأمري �س ��لطان لأبحاث البيئة واملاء وال�صحراء،
و»الأكارو�س ��ات حلم الغبار على النخيل» للدكتور فهد بن جرب العطوي ع�ض ��و هيئة التدري�س بق�سم وقاية النبات ،وزيارة طالب
التعليم العام حمطة الأبحاث والتجارب الزراعية بديراب ،وزيارة من�سوبي �إدارة الت�شجري مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 -4-10مهرجان الحدائق والنباتات في الجبيل

�ش ��اركت جامعة امللك �س ��عود ممثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة بجناح خم�ص�ص لها �ضمن مهرجان احلدائق والنباتات
ال�س ��اد�س ع�ش ��ر ،والذي نظمته الهيئة امللكية باجلبيل وينبع يف مدينة اجلبيل يف الفرتة 1435/4/30-19هـ ،والذي ت�ش ��رف
بافتتاحه �س ��عادة الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية باجلبيل الدكتور م�ص ��لح بن �أحمد العتيبي و�ص ��احب ال�سمو املهند�س حممد
بن �أحمد �آل خليفة املدير العام لبلدية املنامة– مملكة البحرين ،وكان يف ا�س ��تقبالهم خالل زيارتهم للجناح �س ��عادة الأ�س ��تاذ
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الدكتور /فهد بن نا�صر الربكه عميد الكلية وامل�س�ؤولني عن املعر�ض يتقدمهم �سعادة الدكتور يحيى �أحمد علي والأ�ستاذ �صالح
بن �سليمان ال�شوميان مدير �إدارة الكلية والأ�ستاذ ر�شاد الغامدي ،ومن خالل هذه امل�شاركة مت بدور جامعة امللك �سعود ممثلة
بكلية علوم الأغذية والزراعة يف خدمة املجتمع و�إ�شراك طالب الكلية يف الفعاليات امل�صاحبة للمهرجان وتهيئتهم لالنخراط
يف احلياة العملية ،واجلدير بالذكر ب�أن �سعادة الدكتور يحيى �أحمد على ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الإنتاج النباتي �صمم ونفذ
اجلناح ومب�س ��اعدة الأ�س ��تاذ ر�شاد الغامدي ع�ض ��و هيئة التدري�س بق�سم الإنتاج النباتي ،كما �ص ��مم الأ�ستاذ ح�سن بن حممد
بدري ر�س ��ام ق�س ��م وقاية النبات خلفية اجلناح� ،إ�ض ��افة لطالب الكلية الذين �س ��اهموا يف العملية التنظيمية لإعداد وجتهيز
جناح اجلامعة ومتابعة اجلناح والرد على ا�ستف�س ��ارات الزوار ،علما ب�أن الكلية نظمت ور�ش ��ة عمل بعنوان «فن تن�سيق الأزهار
ورعايتها» قدمها �سعادة الدكتور يحيى �أحمد على ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم الإنتاج النباتي والأ�ستاذ ر�شاد الغامدي.
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الحادي عشر :ملخص ألهم الفعاليات والنشاطات
لكلية علوم األغذية والزراعة للعام الجامعي 1435/1434هـ
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ملخص ألهم الفعاليات والنشاطات لكلية علوم األغذية والزراعة للعام
الجامعي 1435/1434هـ
م
1
2
3
4
5
6
7

82

8

9
10
11
12
13
14

اجلهة املنظمة
التاريخ
الفعالية
1434/10/11هـ �إدارة الكلية
حفل معايدة يف كلية علوم الأغذية والزراعة
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف درا�سة انت�شار نبات البل�س 1434/10/13هـ وزارة الزراعة
يف فيفاء
انعقاد اجلل�س ��ة االوىل من جمل�س كلي ��ة علوم الأغذية والزراعة يف 1434/10/25هـ كلية علوم الأغذية والزراعة
مبنى التو�سعة اجلديد للكلية
وكال ��ة الكلية لل�ش� ��ؤون الأكادميي ��ة واللجان الطالبي ��ة بكلية علوم 1434/10/25هـ وكالة الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
الأغذية والزراعة ترحب بالطالب اجلدد واملنتظمني
1434/10/22-10هـ مركز املجد للتدريب يف مدينة جدة
دورة تدريبية عن ال�سالمة املهنية يف جدة
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف ور�ش عمل ودورات تدريبية 2013/8/30-11م
وم�ؤمترات يف �أمريكا واملانيا وال�صني والفلبني وا�سرتاليا
2013/8/27م املركز الوطني للنخي ��ل والتمور بالتعاون مع
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف مهرجان التمور بربيدة
�أمانة منطقة الق�صيم
حما�ضرة ملحا�ضر من جامعة �أريزونا بالواليات املتحدة الأمريكية 1434/11/11هـ فري ��ق امل�ش ��روع البحثي رق ��م 02-11-BIO
 ،1577بق�س ��م وقاي ��ة النب ��ات ،كلي ��ة عل ��وم
يف كلي ��ة عل ��وم الأغذية والزراعة بعن ��وان «�آليات التو�س ��ع والعالج
الأغذي ��ة والزراع ��ة ،واملدع ��م م ��ن اخلطة
ال�ش ��ايف با�س ��تخدام اجلينات املقاوم ��ة يف العائ ��ل :االختيار غري
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار
املبا�شر للفريو�سات املتجاوزة للمقاومة يف املركز عايل التباين «
ور�شة عمل للجمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية بعنوان “دور التعليم 1434/11/27هـ اجلمعي ��ة ال�س ��عودية للعل ��وم الزراعية بكلية
علوم الأغذية والزراعة
الزراعي يف توفري كوادر وطنية للإ�سهام يف التنمية الزراعية”
حما�ض ��رة يف كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة بعنوان «م�ض ��ادات 1434/11/13هـ ق�س ��م علوم الأغذية والتغذي ��ة يف كلية علوم
الأغذية والزراعة
الأك�سدة يف التمور»
اجلمعي ��ة ال�س ��عودية للعل ��وم الزراعية بكلية
�إجناز الإ�ص ��دارين الثامن والع�ش ��رون والتا�سع والع�شرون للجمعية
علوم الأغذية والزراعة
ال�سعودية للعلوم الزراعية
عر�ض نتائج ر�س ��الة ماج�س ��تري بعن ��وان “ت�أثري املحتم ��ل للتغريات 1434/11/27ه ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
املناخية على حو�ض وادي الرمة مبنطقة الق�صيم”
ور�ش ��ة عمل يف كلي ��ة عل ��وم الأغذية والزراع ��ة بعن ��وان «التقنيات 1434/12/2هـ حمط ��ة الأبح ��اث والتج ��ارب الزراعي ��ة
بديراب
احلديثة لزراعة ورعاية �أ�شجار احلم�ضيات”
1434/12/16هـ �إدارة الكلية
حفل معايدة يف كلية علوم الأغذية والزراعة

15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27

م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف ور�شة عمل لوقف املو�سى 1434/11/19هـ
حما�ضرة يف كلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان «النباتات املعدلة 1435/1/3هـ مركز بح ��وث كلية علوم الأغذي ��ة والزراعة
وق�سم الإنتاج النباتي
وراثي ًا :ترف علمي �أم �ضرورة ملحة»
عر�ض نتائج ر�س ��الة دكتوراه بعنوان “اخل�ص ��ائ�ص املكانية لتكاثر 1435/1/4هـ ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
البعو� ��ض يف منطقة جازان اململكة العربية ال�س ��عودية با�س ��تخدام
تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية”
وفد من ال�ص ��ندوق الدويل للتنمية الزراعية يف زيارة لكلية علوم 1435/1/2هـ ال�ص ��ندوق الدويل للتنمية الزراعية ووزارة
الزراعة
الأغذية والزراعة
اختيار الدكتور �سفر القحطاين ع�ضو ًا يف اللجنة العلمية يف م�ؤمتر  2014/5/16-14معهد و�سيك�س الربيطاين
عاملي ب�إيطاليا
فريق امل�شروع البحثي رقم 10-8GR127-02
ور�ش ��ة عم ��ل يف كلية عل ��وم الأغذي ��ة والزراعة بعنوان «ال�ص ��فات 1435/1/8هـ
بق�س ��م الإنتاج النبات ��ي واملدعم من اخلطة
الظاهري ��ة للبكترييا والعق ��د اجلذرية املعزولة من �أ�ش ��جار بقولية
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار
نامي ��ة يف اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية وقدرتها على تكوي ��ن العقد
اجلذرية»
عر�ض نتائج ر�س ��الة ماج�س ��تري بعنوان “حماكاه املحتوى الرطوبي 1435/1/11هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
للرتبة وتوزيع الأمالح حتت نظم الري بالتنقيط الناق�ص”
حما�ض ��رة بكلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان «الن�ش ��ر العلمي يف 1435/1/10هـ ق�سم الهند�سة الزراعية -كلية علوم الأغذية
والزراعة
املجالت العاملية  :ISIن�صائح عملية”
«جملة النحل ال�سعودية» حتقق امليدالية الذهبية يف م�ؤمتر دويل 1434/11/23،24هـ امل�ؤمت ��ر ال ��دويل الثال ��ث والأربع�ي�ن الحتاد
نحايل العامل
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف م�ؤمتر دويل بنيوزيلندا 1435/1/25-22هـ جامعة �أوكالند بنيوزيلندا
عر� ��ض نتائ ��ج ر�س ��الة ماج�س ��تري بعن ��وان «ت�أثري املعامل ��ة بحم�ض 1435/2/8هـ ق�س ��م الإنت ��اج النباتي -كلية عل ��وم الأغذية
والزراعة
ال�سل�سليك وكلوريد الكال�س ��يوم بعد احل�صاد على اجلودة والقدرة
التخزينية لدرنات البطاط�س”
الفريق البحثي للم�ش ��روع 11-BIO1828 2-
ور�ش ��ة عم ��ل يف كلية عل ��وم الأغذي ��ة والزراعة بعن ��وان “فك رموز 1435/2/14هـ
التاب ��ع للخط ��ة الوطني ��ة للعل ��وم والتقني ��ة
الآلي ��ات املنظمة لتحمل الإجهاد البيئ ��ي يف النباتات املعدلة وراثيا
واالبتكار يف جامعة امللك �س ��عود ،وبالتعاون
التي حتمل جني  AlSAPمن الع�شب امللحي ”A. littoralis
مع ق�سم الإنتاج النباتي
ور�ش ��ة عمل للجمعية ال�س ��عودية للعلوم الزراعية بعنوان “الزراعة 1435/2/28هـ اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
املحمية”
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عر� ��ض نتائ ��ج ث�ل�اث ر�س ��ائل ماج�س ��تري يف كلي ��ة عل ��وم الأغذية 1435/2/16-15هـ برنام ��ج التن ��وع الإحيائ ��ي وق�س ��م الإنت ��اج
النباتي -كلية علوم الأغذية والزراعة
والزراعة
م�ش ��اركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف مهرجان الع�سل اخلام�س 1435/2/19هـ كر�س ��ي بق�ش ��ان لأبحاث النحل -كلية علوم
الأغذية والزراعة
مبنطقة ع�سري
م�ش ��اركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف تد�ش�ي�ن كر�سي «النخيل» 1435/2/7هـ جامعة الق�صيم
بجامعة الق�صيم
م�ؤ�س�س ��ة امللك عبدالعزي ��ز ورجاله للموهبة
كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة حتقق امليدالي ��ة الذهبي ��ة بابتكار
والإبداع «موهبة» و�شركة �أرامكو ال�سعودية
2013
«�أمننا يف غذائنا» �ش ��عار امل�ؤمتر الثامن للجمعية ال�س ��عودية للعلوم 1435/5/5-3هـ اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
الزراعية
1435/2/23هـ اجلمعية ال�سعودية لدرا�سات الإبل
اجتماع املجل�س الت�أ�سي�سي للجمعية ال�سعودية لدرا�سات الإبل
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف م�ؤمتر دويل بدولة ت�شيلي 1435/2/3-1هـ مدينة �سانتياغو بدولة ت�شيلي
1435/2/26هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
عر�ض نتائج ر�سالة دكتوراه يف الكلية
والزراعة
1435/2/29هـ ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
عر�ض نتائج ر�سالة دكتوراه يف الكلية
والزراعة
ور�ش ��ة عمل للجمعية ال�س ��عودية للعلوم الزراعية بعنوان “الزراعة 1435/2/28هـ اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
املحمية”
عر�ض نتائج ر�س ��الة ماج�ستري بعنوان «ت�أثري بع�ض مبيدات الآفات 1435/3/1هـ برنامج التنوع الإحيائي -كلية علوم الأغذية
والزراعة
الزراعية على فطريات اجلذور التكافلية»
1435/2/29هـ كلية علوم الأغذية والزراعة
ا�ستقبال وفد من مملكة البحرين
م�ش ��اركة كلية علوم الأغذية والزراعة بربنامج ق�سم علوم الأغذية 1434/11/27-26هـ  ق�س ��م علوم الأغذي ��ة والتغذي ��ة -كلية علوم
الأغذية والزراعة
والتغذية يف جامعة ح�ضرموت للعلوم والتكنولوجيا
اعتماد الهيئة ال�س ��عودية للتخ�ص�صات ال�ص ��حية الدورة الت�أهيلية 2013/12/10م الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية
الثاني ��ة لط�ل�اب مق ��رر التعلي ��م التع ��اوين يف كلية عل ��وم الأغذية
والزراعة
عر�ض نتائج ر�س ��الة ماج�س ��تري بعنوان “تقدير متبقيات املبيدات 1435/3/5هـ ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
والعنا�ص ��ر الثقيل ��ة يف ع�س ��ل النح ��ل املنت ��ج حملي� � ًا يف منطق ��ة
الباحة”

 43ور�ش ��ة عم ��ل يف كلية عل ��وم الأغذي ��ة والزراعة “�إنت ��اج عجينة لب
الورق والورق من املخلفات اللجنو �سليولوزية والأخ�شاب املتاحة يف
اململكة العربية ال�سعودية وتقييم الورق املنتج”

1435/3/6هـ

44

1435/3/12هـ
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الفريق البحثي للم�ش ��روع رق ��م 011-AGR
 1746-02التاب ��ع للخط ��ة الوطني ��ة للعل ��وم
والتقني ��ة واالبت ��كار ،وبالتع ��اون م ��ع ق�س ��م
الإنتاج النباتي
كر�سي �أبحاث الزراعة الدقيقة -كلية علوم
الأغذية والزراعة

ور�ش ��ة عمل لكر�س ��ي �أبحاث الزراعة الدقيقة بكلي ��ة علوم الأغذية
والزراعة بعن ��وان «تقنيات قيا�س كفاءة ا�س ��تخدام النباتات للماء
خ�ل�ال مراح ��ل النمو على م�س ��توى املح�ص ��ول احلقل ��ي لبيئة �أكرث
ا�ستدامة»
م�ش ��اركة كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة يف مهرجان ال�ب�ن الأول 2013/11/29م مهرجان النب الأول جازان
مبنطقة جازان 1434هـ
1435/2/17-14هـ اجلمعية التون�سية للبيئة والطبيعة
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف م�ؤمتر دويل بتون�س
عر�ض نتائج ر�س ��الة ماج�س ��تري بعنوان «درا�سة ت�صنيفية خلناف�س 1435/3/13هـ ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
�أبي العيد (غمدية الأجنحجة :كوك�س ��ينيليدي) يف اململكة العربية
ال�سعودية”
ور�ش ��ة عمل يف كلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان “تقرير وو�صف 1435/3/13هـ عمادة الكلية
املقرر وو�صف الربنامج”
م�ش ��اركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف مهرجان الزيتون ال�سابع 1435/3/16-14هـ
مبنطقة اجلوف
افتتاح «الدورة الت�أهيلية الثانية” لطالب مقرر التعليم التعاوين يف 1435/3/25هـ جلنة التعليم التعاوين
كلية علوم الأغذية والزراعة
دورة تدريبي ��ة يف كلي ��ة علوم الأغذية والزراع ��ة بعنوان “التقنيات 1435/3/25هـ ق�س ��م الإنت ��اج النباتي -كلية عل ��وم الأغذية
والزراعة
املختلفة لإكثار �أ�شجار الفاكهة”
الأ�س ��تاذ الدكتور ال�شقراوي م�ش ��اركا يف مهرجان الزيتون ال�سابع 1435/3/24-13هـ
مبنطقة اجلوف
ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
1435/4/2
�أ�ستاذ زائر يف كلية علوم الأغذية والزراعة
والزراعة
ور�ش ��ة العم ��ل يف كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة بعن ��وان «تقرير 1435/3/27هـ وكالة الكلية للتطوير واجلودة
املقرر”
م�شاركة جامعة امللك �سعود ممثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة يف 1435/4/8-3/29ه �أمانة منطقة الريا�ض
مهرجان «جنيا» الثاين
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تد�ش�ي�ن الأ�س ��بوع التعريفي الأول لق�س ��م وقاية النب ��ات بكلية علوم 1435/4/13-10ه ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
الأغذية والزراعة
حما�ض ��رة يف كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة بعن ��وان «تطبيقات 1435/4/9هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
وا�ستخدام جمهر القوي الذرية ( )AFMيف املجاالت البحثية”
عر� ��ض نتائ ��ج ر�س ��الة الدكت ��وراه التا�س ��عة يف كلية عل ��وم الأغذية 1435/4/10هـ ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
والزراعة
لق ��اء تعريفي بوحدة احلقوق الطالبي ��ة لطالب كلية علوم الأغذية 1435/4/24هـ اللجن ��ة الدائم ��ة لوح ��دة حماي ��ة احلق ��وق
الطالبية
والزراعة
م�شاركة جامعة امللك �سعود ممثلة بكلية علوم الأغذية والزراعة يف 1435/4/30-19هـ الهيئة امللكية باجلبيل وينبع
مهرجان احلدائق و النباتات يف اجلبيل
م�شاركة كلية علوم الأغذية والزراعة يف فعاليات اللقاء العلمي () 1435/4/27-25هـ اجلمعي ��ة ال�س ��عودية لعلوم احلي ��اة وجامعة
الدمام
للجمعية ال�سعودية لعلوم احلياة.
تد�ش�ي�ن �أ�س ��بوع ال�ش ��جرة ( )37للجامع ��ة بكلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة 1435/5/5-2هـ كلية علوم الأغذية والزراعة و�إدارة الت�شجري
ومعهد الأمري �س ��لطان لأبح ��اث البيئة واملاء
والزراعة
وال�صحراء
ندوة �أ�سبوع ال�شجرة ال�سابع والثالثون يف رحاب كلية علوم الأغذية 1435/5/4هـ جلنة �أ�سبوع ال�شجرة باجلامعة
والزراعة
ور�شة عمل يف رحاب كلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان «الزراعة 1435/5/11هـ اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
الع�ضوية  :الواقع والتحديات»
برنام ��ج تدريب ��ي يف كلية عل ��وم الأغذية والزراعة بعن ��وان “كيفية 1435/5/12هـ وكالة الكلية لل�ش�ؤون الأكادميية
ا�ستخدام بوابة الإر�شاد الأكادميي يف معاجلة حاالت التعرث”
حما�ض ��رة يف كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة بعن ��وان «جمموعة 1435/5/10هـ  ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
فريو�س ��ات الكريني �أهميتها وت�أثريها على املحا�ص ��يل االقت�صادية
وبائيتها ومكافحتها»
1435/5/9هـ عمادة كلية علوم الأغذية والزراعة
«�إدارة املخاطر» حما�ضرة يف كلية علوم الأغذية والزراعة
تنفي ��ذ برنامج توع ��وي يف مدرا� ��س ابن خلدون مبنا�س ��بة �أ�س ��بوع 1435/5/12-9ه جلنة الإعداد مل�شاركات الكلية
ال�شجرة ()37
1435/5/18هـ  ق�سم وقاية النبات وبرنامج �أ�ستاذ زائر
«حما�ضر ياباين» يف كلية علوم الأغذية والزراعة

 70ور�شة العمل يف كلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان “علم الچينوم 1435/5/26-23هـ
واملعلوماتية احليوية للح�شرات نواقل الأمرا�ض املعدية”
71
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�إجن ��از الإ�ص ��دارين الثالث ��ون واحل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن �سل�س ��ة
الإ�صدارات العملية للجمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
«احل�ش ��رات الناقلة مل�س ��ببات االمرا�ض النباتي ��ة « كتاب جديد يف
كلية علوم الأغذية والزراعة
ط�ل�اب اللجان الطالبية بكلية عل ��وم الأغذية والزراعة يف املنطقة 1435/5/15-12هـ
ال�شرقية
م�ش ��اركة اجلمعية ال�س ��عودية للعلوم الزراعية واجلمعية ال�سعودية 1435/5/18-16ه
للغذاء والتغذية يف امللتقى الثالث للجمعيات العلمية باجلامعة
1435/6/17-13هـ
برامج تدريبية لطالب كلية علوم الأغذية والزراعة

 76عر�ض ر�سالتا ماج�ستري يف كلية علوم الأغذية والزراعة

1435/5/29هـ
1435/6/3هـ
1435/6/3هـ

الفري ��ق البحثي للم�ش ��روع رق ��م «09-BIO
 ”898-02التاب ��ع للخط ��ة الوطني ��ة للعلوم

والتقني ��ة واالبتكار يف جامعة امللك �س ��عود،
وبالتعاون مع ق�سم وقاية النبات
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
ق�س ��م وقاي ��ة النبات -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
جلنة الأن�شطة الطالبية
امللتقى الثالث للجمعيات باجلامعة
وكالة كلية علوم الأغذية والزراعة لل�ش� ��ؤون
الأكادميية وعمادة �ش�ؤون الطالب
ق�س ��م وقاي ��ة النب ��ات وق�س ��م الهند�س ��ة
الزراعية -كلية علوم الأغذية والزراعة
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية

 77حما�ضرتان يف رحاب كلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان «�شجرة
املورينج ��ا :بيئته ��ا وا�س ��تخداماتها» و»الفو�س ��فني :واال�س ��تخدام
اخلاطئ للمبيدات»
 78ور�ش ��ة عمل يف كلية علوم االغذية والزراعة بعنوان «الهيدرولوجيا 1435/5/23هـ كر�سي �أبحاث الزراعة الدقيقة -كلية علوم
الأغذية والزراعة
لإن�شاء خرائط �إنتاجية املاء»
1435/6/9-7هـ برنام ��ج �أ�س ��تاذ زائ ��ر وجمموع ��ة �أبح ��اث
� 79سل�سلة حما�ضرات عامة لأ�ستاذ زائر يف رحاب الكلية
البقوليات
 80دورة تدريبي ��ة يف كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراعة بعن ��وان «الآفات 1435/6/17-13هـ �إدارة التطوي ��ر الإداري ب ��وزارة الزراع ��ة
بالتعاون مع ق�سم وقاية النبات
احل�شرية للخ�ضروات وطرق مكافحتها»
 81ور�ش ��ة عمل يف كلية علوم الأغذية والزراعة بعنوان «تطور تقنيات 1435/6/17هـ كر�سي �أبحاث الزراعة الدقيقة -كلية علوم
الأغذية والزراعة
اال�ست�شعار عن بعد يف الزراعة الدقيقة»
1435/6/21هـ الإنت ��اج احلي ��واين -كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة
 82عر�ض ر�سالة ماج�ستري يف كلية علوم الأغذية والزراعة
والزراعة
1435/6/17ه كر�س ��ي �أبحاث النخيل والتم ��ور -كلية علوم
 « 83العجوة» حما�ضرة يف كلية علوم الأغذية والزراعة
الأغذية والزراعة
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تنظي ��م الن ��دوة ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة بعنوان «خ�ص ��ائ�ص الأ�ش ��جار 1435/6/24-23هـ ق�س ��م الإنت ��اج النبات ��ي بالتعاون م ��ع املعهد
العربي لإمناء املدن وبلدية حمافظة عنيزة
وال�ش ��جريات وتقني ��ات زراعته ��ا امل�س ��تخدمة يف تن�س ��يق احلدائق
وال�شوارع باملناطق احل�ضرية»
حما�ضرة لأ�ستاذ زائر من جامعة والية �شمال داكوتا يف رحاب كلية 1435/7/6هـ برنامج �أ�ستاذ زائر بوكالة جامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي
علوم الأغذية والزراعة
1435/7/8هـ كلية علوم االغذية والزراعة
افتتاح احلديقة الرتفيهية بالكلية
كلي ��ة عل ��وم الأغذي ��ة والزراع ��ة ت�ش ��ارك يف م�ؤمت ��ر دويل بجنوب 1435/7/10-5ه كيب تاون بجنوب افريقيا
�إفريقيا
1435/7/16هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
عر�ض نتائج ر�سالة دكتوراه يف كلية علوم الأغذية والزراعة
والزراعة
جناح كر�س ��ي �أبحاث النخيل والتمور بكلية علوم الأغذية والزراعة 1435/7/13هـ امللتقى الثالث للكرا�سي البحثية
يحقق املركز الأول على م�س ��توى الكرا�سي البحثية باململكة العربية
ال�سعودية يف فعاليات امللتقى الثالث للكرا�سي البحثية
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية
-14
«الأم ��ن الغذائي نواة اال�س ��تقرار» �ش ��عار امل�ؤمتر الثام ��ن للجمعية
1435/11/16هـ
ال�سعودية للعلوم الزراعية
1435/7/16هـ ق�سم الهند�سة الزراعية -كلية علوم الأغذية
عر�ض نتائج ر�سالة ماج�ستري يف كلية علوم الأغذية والزراعة
والزراعة
تكرمي متقاعدي الكلية والذين خدموا الكلية ثالثني عاما ،و�شركاء 1435/7/20هـ كلية علوم الأغذية والزراعة
الكلي ��ة يف التعليم التعاوين وامل�ش ��اركني يف �أن�ش ��طة الكلية واللجان
الطالبية
1435/7/23،30هـ ق�س ��م االنتاج احليواين وق�سم علوم الرتبة-
عر�ض نتائج بحثي دكتوراه يف كلية علوم الأغذية والزراعة
كلية علوم الأغذية والزراعة
�سل�سلة حما�ضرات لأ�ستاذة زائرين من �أمريكا واليابان وفرن�سا يف 1435/7/22-15هـ برنامج ا�س ��تاذ زائر مع �أق�سام وقاية النبات
واالنتاج النباتي واالنتاج احليواين
رحاب كلية علوم الأغذية والزراعة
1435/7/28هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
عر�ض نتائج ر�سالة ماج�ستري يف الكلية
والزراعة
ور�ش ��ة عمل يف كلية علوم الأغذي ��ة والزراعة بعنوان “معامالت ما 1435/7/28هـ ق�س ��م االنت ��اج النباتي -كلية عل ��وم الأغذية
والزراعة
بعد احل�صاد”
عر�ض ر�س ��الة ماج�س ��تري يف كلية علوم الأغذي ��ة والزراعة بعنوان 1435/7/26هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
«ا�س ��تخدام الفح ��م املنتج من خملف ��ات نب ��ات الكونوكارب�س حلل
بع�ض امل�شاكل البيئية»

« 98ت�ص ��نيع الفواكه واخل�ضروات–حت�س�ي�ن اجلودة» و»علم ال�س ��موم
والكيمياء احليوية للمبيدات احل�ش ��رية»  :كتابان مرتجمان يف كلية
علوم الأغذية والزراعة
 99عر�ض نتائج لر�سالة املاج�ستري يف الكلية
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1435/7/27هـ ق�س ��م عل ��وم الرتب ��ة -كلي ��ة عل ��وم الأغذية
والزراعة
1435/7/8هـ كر�س ��ي املهند�س عب ��داهلل بق�ش ��ان لأبحاث
ور�شة عمل لكر�سي �أبحاث النحل يف كلية علوم الأغذية والزراعة
النحل -كلية علوم الأغذية والزراعة
عر� ��ض نتائج ر�س ��ائل ماج�س ��تري ودكت ��وراه يف كلية عل ��وم الأغذية 1435/7/30-27هـ ق�س ��م االنتاج النباتي وق�س ��م عل ��وم الرتبة-
كلية علوم الأغذية والزراعة
والزراعة
عميد عمادة اجلودة يهنئ كلية علوم الأغذية والزراعة على جتديد 1435/7/27هـ عمادة اجلودة
منحها �شهادة اجلودة الإدارية
الأ�س ��تاذ الدكتور �إبراهيم عارف �أ�س ��تاذ تنمية الغابات بكلية علوم 1435/8/20هـ املرك ��ز الثق ��ايف باملفاحتة يف �أبه ��ا مبنطقة
ع�سري
الأغذية والزراعة فائ ��زا بجائزة �أبها يف فرع املحافظة على البيئة
و�أمنائها
1435/8/7هـ ق�س ��م الإنت ��اج النباتي -كلية عل ��وم الأغذية
عر�ض نتائج ثالث ر�سائل ماج�ستري يف الكلية
والزراعة
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