
 اجمللس االستشاري بكلية الرتبية بالزلفي

صدرت موافقة معالي مدير اجلامعة على تشكيل اجمللس االستشاري واليت قامت باختياره الكلية    

ويتكون من جمموعة من الشخصيات ذوي اخلربة والكفاءة من اجملتمع لتقديم املشورة واملقرتحات يف 

 الكلية .موضوعات حتددها أو تقرتحها اجلامعة أو 

هـ ، حيث استقبال عميد الكلية 29/5/1434هلذا اجمللس يف يوم األربعاء   حيث عقد االجتماع األول    

ووكالءها ورؤساء األقسام ومدير العالقات بالكلية أعضاء اجمللس االستشاري يف املدينة اجلامعية يف 

ة العميد باطالع اجمللس على مكتب سعادة العميد ، بدء بالرتحيب بأعضاء اجمللس ، ثم قام سعاد

ضوابط اجمللس ومهامه واهلدف منه ووظائف اجمللس وآلية عمل اجمللس ، وبعدها مت عرض عن 

مشروعات وإجنازات الكلية ، ويف أثناء حديثة ذكر أنه مت االنتهاء من تصميم املبنى اخلاص بأقسام 

عوقات وهي التوسع يف األقسام والتوسع يف الطالبات ، وحتدث عن الدبلومات اليت تنظمها الكلية وبني امل

 املباني .

أن اجمللس سوف يكون داعمًا للكلية   د. محد البدر  ثم فنح جمال املدخالت من األعضاء حيث أشار   

 وشكر معالي مدير اجلامعة على موافقته بتشكيل اجمللس .

 دي الرأي .ثم حتدث أ. فوزان الفايز واقرتح أنشاء جملس مصغر يصف اهلموم او يب

ثم حتدث أ. علي املتعب وأشاد بالكلية على حصوهلا ملراكز متقدمة يف عدد من اجملاالت وذكر اىل 

 أنه ينبغي وضع جتسري بني إدارة الرتبية والتعليم والكلية لصقل املواهب الطالبية أصحاب التميز .

 س يف املدارس وذكر منهم .ثم حتدث أ. حممد الطريقي عن النقص يف الكوادر من أعضاء هيئة التدري

 رياض االطفال بنات .  -

 الرتبية اخلاصة بنات .  -

 احلاسب االىل بنات .  -

 .  اقتصاد املنزل بنات  -

 الرتبية الفنية بنني .  -

 مت بعد ذلك مت الرتشيح رئيس للمجلس ونائب له وأمينًا متثل بكل من :

 .  () رئيسًا   د. عبداهلل بن خليفة السويكت  سعادة

 أ. حممد بن عبداهلل الطريقي ) نائبًا للرئيس ( .  سعادة

 ) أمينًا للمجلس ( .  سعادة أ. ابراهيم بن عبداهلل املنصور



 كما تضمن تشكيل جلنة فرعية تضم كل من

 د. عبداهلل بن خليفة السويكت .

 أ. حسني بن سعود العواد .

 أ. علي بن عبدالعزيز املتعب .

   املنصور .أ. ابراهيم بن عبداهلل

 أعضاء اجمللس االستشاري بالكلية

 عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة جبامعة القصيم . -د. محد بن أمحد البدر   •

  مدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم  –د. فهد بن حجي الشايع   •

 امللك سعود بالرياض . والرياضيات وعضو هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة            

 رئيس بلدية الزلفي . –أ. مسفر بن غالب الضوحيي   •

 مدير الرتبية والتعليم بالزلفي . –أ. حممد بن عبداهلل الطريقي   •

 رجل أعمال ورئيس جملس إدارة الغرفة التجارية بالزلفي –أ. إبراهيم بن عطاهلل العطاهلل   •

 عميد كلية التقنية باخلرج . – م. خالد بن عبداهلل العليوي  •

 تربوي . –مدير املعهد العلمي بالزلفي سابقًا  –أ. فوزان بن ناصر الفايز   •

 مساعد مدير الرتبية والتعليم للشؤون املدرسية . –أ. حسني بن سعود العواد   •

  تعليم مدير وحدة التخطيط والتطوير يف إدارة الرتبية وال –أ. علي بن عبدالعزيز املتعب   •

 بالزلفي .             

  عميد كلية الرتبية بالزلفي –د. عبداهلل بن خليفة السويكت   •



 

 



 

 


