وحدة التدريب التعاوني
أنشئت وحدة التدريب التعاوني بكلية الزراعة والطب البيطري بمسمى لجنة التدريب التعاوني
الخارجي وفق للقرار اإلداري رقم بدون بتاريخ  1439/5/21هـ .تم عقد االجتماع األول لوحدة
التدريب التعاوني بمسمى لجنة التدريب التعاوني بتاريخ 1439/7/4هـ وبعد ذلك توالت
االجتماعات لوضع خطة عمل واضحة للقيام بها والتواصل مع األقسام بهذا الشأن ،ثم تم تغيير
المسمى الى وحدة التدريب التعاوني بتاريخ  1440/5/10للعام الجامعي 1440 -1439هـ.

الرؤية:
خبرات طالبية مهنية مبنية على شراكة مجتمعية تحقق اهداف توظيفية.

الرسالة:
تحقيق شراكة مجتمعية فعالة مع كافة المستفيدين لإلسهام في خلق فرص نوعية لطالب وطالبات
الكلية يعزز من خاللها الطالب والطالبات معارفهم التخصصية واكسابهم مهارات ومتطلبات سوق
العمل ليصبح خريج الكلية قادر على المنافسة والتميز مما يحسن من فرصهم التوظيفية ويحقق
جزء من رسالة الكلية والجامعة.

األهداف:
 -1اإلسهام في تطوير برنامج تدريب تعاوني ذو مواصفات ومعايير وضوابط موحدة وقابله
للتقييم والقياس لتحقيق النتائج المرجوة.
 -2توثيق صلة الكلية مع جهات التوظيف عبر توفير فرص تدريب نوعية تؤهل وتعد خريج
الكلية الحتياجات ومتطلبات العمل في تلك القطاعات.
 -3تنمية المعارف التخصصية لدى طالب وطالبات الكلية واكسابهم مهارات العمل الميداني .
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مهام الوحدة :
 -1حصر الجهات التي يمكن االستفادة منها في تدريب الطالب والطالبات حسب التخصص.
 -2إعداد اتفاقيات شراكة مع جهات التدريب التعاوني خارج الكلية.
 -3تنظيم آلية حضور وأداء الطالب والطالبات اثناء التدريب.
 -4تصميم نماذج التقييم للطالب والطالبات بالتنسيق مع األقسام.
 -5التواصل مع األقسام لعقد حلقات لمناقشة الطالب والطالبات بغرض التقييم النهائي.

أعضاء الوحدة
 -1الدكتور  /ناصر بن صالح الغميز -رئيس الوحدة
 -2الدكتور /السيد عطية عبد الهادي –-امين الوحدة
 -3الدكتور /ثامر بن فهد الجطيلي -ممثل لقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان (شطر الطالب)
 -4الدكتور /محمد ثروت عبدالعال ممثل لقسم الطب البيطري
 -5الدكتور  /أحمد محمود الزهيري -ممثل لقسم إنتاج النبات ووقايته.
 -6الدكتور  /نصر الدين باشا  -ممثل لقسم قسم إنتاج الحيوان وتربيته
 -7الدكتورة  /سحر حسن صالح ممثل لقسم علوم األغذية وتغذية اإلنسان (شطر الطالبات)
 -8األستاذ  /خالد بن عبد الكريم الجمحان – منسق للوحدة (انتاج النبات ووقايته)
 -9األستاذ  /عبد هللا بن سليمان السدراني -منسق للوحدة (الطب البيطري)
-10األستاذ /عبد الرحمن بن محمد المشوح  -منسق للوحدة (إنتاج الحيوان وتربيته)
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فعاليات الوحدة
 -1اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد التجمع الصحي بمنطقة القصيم.

 -2اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد شركة دواجن الوطنية.
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 -3اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم.

 -4اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد شركه محاصيل الزراعية (الملوحي الزراعية)
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 -5اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد شركة يوسف عبد اللطيف جميل الزراعية

 -6اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد مصنع تمور المملكة
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 -7اجتماع أعضاء الوحدة مع وفد منسوبي مستشفى الخيل التابع لميدان الملك عبدالعزيز
بالرياض.

 -8المحاضرة التعريفية لطالب التدريب التعاوني لطالب قسم انتاج النبات ووقايته
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 -9طالب الطب البيطري في اليوم األول من التدريب بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
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