
 كلية الرتبية بالزلفي تستضيف وفد عمادة شؤون الطالب برئاسة سعادة عميدها

استضافت كلية الرتبية بالزلفي سعادة عميد شؤون الطالب د.محد بن عبداهلل القميزي والوفد 

الزائر املرافق لسعادته، حيث كان باستقباهلم سعادة عميد الكلية د.عبداهلل بن خليفة 

، وسعادة وكيل الكلية لشؤون الطالب د.أمحد بن عبداهلل القشعمي وسعادة وكالء الكلية السويكت

وأمني النشاط أ.عمر اخلنيين وعدد من منسوبي الكلية ، حيث عقد لقاء يف مكتب سعادة عميد 

الكلية متت مناقشة كثري من القضايا اليت تهم الطالب والطالبات واملتعلقة مبوضوعات 

ف، واإلعانات، وسكن الطالب، والصاالت الرياضية، وغريها من القضايا التغذية، والسل

 اهلامة.

ثم مت االنتقال إىل مسرح جممع الكليات حيث تواجد الطالب والطالبات يف مسرح كلية    

البنات يف املبنى الرئيسي واإلضايف حيث مت الرتحيب بسعادته وبالوفد املرافق من قبل سعادة 

وشاكرًا هلم هذه الزيارة اليت تأتي تأكيدًا على حرص واهتمام العمادة  عميد الكلية، مثمنًا

 بطالب وطالبات اجلامعة.

بعد ذلك حتدث سعادة عميد شؤون الطالب إىل طالب وطالبات الكلية ونقل هلم مجيعًا سالم     

ئه طالب معالي مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن، وأنه محله مسئولية السالم على أبنا

وطالبات الكلية وتوجيهاته السديدة اليت تؤكد حرصه ومتابعته الدائمة للخدمات الطالبية، 

ومتابعته هلا بشكل دقيق ومستمر،ثم بعد ذلك حتدث عن العمادة ورعايتها جلميع ميول الطالب 

 والطالبات من خالل األنشطة الطالبية اليت ذكر فيها أن العمادة ترعى مجيع األنشطة اليت

ختدم الطالب وتساهم يف صقل مواهبهم وتنمي مداركهم من خالل األنشطة بأنواعها الرياضية 

والثقافية والكشفية واالجتماعية والفنية واملسرحية واألندية الطالبية داعيًا الطالب 

والطالبات للمساهمة يف إجناح وتطوير هذه األنشطة من خالل املشاركة والتنافس فيها اليت 

األنشطة، كما حتدث سعادة د.القميزي عن اخلدمات الطالبية اليت تقدمها العمادة  تثري هذه

لطالب وطالبات اجلامعة واليت تسهم يف راحة الطالب من خالل توفري كل اخلدمات املتاحة هلم 

من خالل اإلعانات والسلف وخدمات التغذية وخدمات التصوير وغريها من اخلدمات اليت 



نهاية اللقاء استمع سعادة عميد شؤون الطالب ملداخالت طالب وطالبات  تقدمها العمادة، ويف

 الكلية ومقرتحاتهم ومتطلباتهم وأجاب على مجيع تساؤالتهم.

بعد ذلك قام سعادة د. القميزي بزيارة ملطعم اجملمع ومكاتب التصوير والصاالت الرياضية    

 ا واالطمئنان على سري العمل فيها.ومجيع ما خيص العمادة داخل الكليات، وذلك للوقوف عليه

وتأتي هذه الزيارة ختامًا لسلسة الزيارات اليت قامت بها العمادة لكليات اجلامعة خارج 

اجملمعة، حيث بدأت بزيارة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير مرورًا بزيارات 

م وكلية طب األسنان بالزلفي، لكليات العلوم والدراسات اإلنسانية برماح والغاط وكلية العلو

 وأخريًا كلية الرتبية بالزلفي وسوف تقوم العمادة بزيارات أخرى لكليات اجلامعة داخل اجملمعة.

ذكر ذلك مدير إدارة األنشطة الرياضية والكشفية املنسق العام هلذه السلسة من الزيارات 

 طياتها الكثري من الفوائد األستاذ ناصر احلنو الذي أثنى على هذه الزيارات اليت محلت يف

لكليات اجلامعة بطالبها وطالباتها وشكر أ. احلنو مجيع الكليات على حسن االستقبال 

 والتنظيم هلذه الزيارات.

  

 


