
 

 ضمت في عضويتها مجموعة من المؤهلين من ذوي الخبرة في مجال التخصص والبحث العلمي ...

 لقاءها األولاللجنة اإلستشارية لقسم النبات واألحياء الدقيقة تعقد 

 كتب/ سلطان الشويرخ      

هـ في قاعة 1438/1439للعام الجامعي  لقاءها االولعقدت اللجنة اإلستشارية لقسم النبات واألحياء الدقيقة          

. وقد إستهل رئيس القسم هـ27/1/1439االجتماعات الرئيسية بالقسم في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثالثاء  

 هذه عضوية قبولهم حديثه بالترحيب بأعضاء اللجنة الحضور، وشكرهم على الدكتور/ فهد ناصر المجحدياألستاذ سعادة 
االستشارية مجموعة من المؤهلين من ذوي الخبرة  وأشار الى أن القسم قد حرص على أن تضم لجنته . الموقرة اللجنة

مستقبل الاستشراف  من شأنها في تقديم مقترحات هاإسهامالطويلة في مجال التخصص والبحث العلمي، ايماناً من القسم بأهمية 
القسم ومناهجه األكاديمية في تطوير برامج  القسم في أن تسهم اللجنةتطلع ي، كما المجتمعشراكته مع تعميق القريب والبعيد و

تيح للخريجين الفرصة والقدرة على تولي القيادة وتعزيز التنمية في البالد في مجال علوم بما ي جهات التوظيفوفق متطلبات 
ورئيس  عضو اللجنةـــ  عبد الواحد عارفسعادة األستاذ الدكتور/ إبراهيم بن  أعقب ذلك حديثالنبات واألحياء الدقيقة. 

.  ثم اللجنة وأعضاء اللجنة على مهام وصالحيات وأهداف فيه مقرر مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة الذي أطلع 
 تقديم في أهمية المجالس اإلستشارية لألقسام في اإلسهامشارحاً  ور/ وكيل الكلية للتطوير والجودةسعادة األستاذ الدكت تحدث

في تطوير  تسهم رئيات، باإلضافة الى تقديم مبين المجتمعبينها وتعميق الشراكة األقسام، و مستقبل استشراف تخدم مقترحات
دار نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة أفرز بعض  اإلجتماع وفي نهاية ل.  البرامج والمناهج وفق متطلبات سوق العم

مخرجات التعلم وتفعيل المسار الطبي اإلكلينيكي لرفع مستوى إيجاد فرص عمل للخريجين التوصيات التي تهدف الى تطوير 
من خالل خطط تنفيذية محددة، والعمل على إنشاء برامج بينية من شأنها تلبية متطلبات سوق العمل، باإلضافة الى ضرورة 

وفي نهاية اإلجتماع قام مقرر  الدراسية. تنظيم ورش عمل متخصصة لإلستفادة منها في عملية تطوير برامج القسم وخططه
والتي شملت المختبر المركزي لألبحاث والمعشبة النباتية  زيارة لبعض معالم القسم االساسيةجنة اإلستشارية بوأعضاء الل

 وكرسي األمير سلطان للبيئة والحياة الفطرية.

 
 

      

 


