
 معالي مدير اجلامعة يستقبل منسوبي كلية الرتبية بالزلفي ويتسلم تقريرها السنوي

استقبل معالي مدير اجلامعة الدكتور خالد بن سعد املقرن يف مكتبه عميد ووكالء ورؤساء      

أقسام كلية الرتبية بالزلفي، ويف بداية اللقاء رحب معاليه بقيادات الكلية الذين حضروا 

معاليه على أبرز إجنازات الكلية، ثم قدم عميد الكلية ملعاليه جزيل الشكر ووافر  إلطالع

العرفان على الدعم الكبري الذي تلقاه الكلية؛ مما كان له األثر البالغ يف تنامي الكلية وانتظام 

عملها، وبعد ذلك قدم معاليه شكره ملنسوبي الكلية بعامة ولقياداتها خاصة على دقة املتابعة 

االهتمام بشؤون الكلية يف كافة مناشطها وفعالياتها، كما قدم شكره للعمل املنظم واالحرتافية و

العالية والعمل الدؤوب بروح الفريق الواحد من الرجال والنساء يف الكلية، وبني معاليه للحضور 

نه يتابع بأن اجلامعة تفخر بإجنازات هذه الكلية اليت دأبت على اإلبداع والتميز، وبني هلم بأ

كل مناشط وفعاليات الكلية وهو يف غاية اإلعجاب بها، كما قدم معاليه العديد من التوجيهات 

واللفتات األبوية اليت أخذها اجلميع بعني االعتبار أثناء العمل، ومن أهمها اإلخالص يف العمل، 

ناس وخدمتهم ومراعاة اهلل سبحانة وتعاىل يف كل تصرفاتنا، وأوصاهم بضرورة اإلحسان إىل ال

 قدر اإلمكان وأن ذلك من أشرف األعمال اليت يقوم بها املوظف يف عمله.

ويف نهاية اللقاء قدم سعادة عميد الكلية د.عبداهلل السويكت ملعاليه التقرير السنوي    

هـ( ، الذي تضمن نتاج عام دراسي حافل باإلجناز 1434/1435إلجنازات الكلية للعام اجلامعي ) 

كما مت إطالع معاليه على أبرز اإلجنازات اليت متت منذ بدء العام اجلامعي اجلديد، يف والتميز، 

كافة وكاالت الكلية وأقسامها األكادميية واإلدارية، ومنها : تقدم الكلية لالعتماد األكادميي 

لثالثة أقسام، واختيار الكلية ضمن الكليات املتقدمة لالعتماد املؤسسي، ومنو أعضاء هيئة 

عضوًا يف خمتلف  11عضوًا، واالحتفال قبل أيام قليلة برتقية  241تدريس الذي بلغ حوالي ال

املراتب العلمية، ومتيز مناشط الطالب والطالبات على حنو مغاير ملا مت يف األيام املاضية، ثم 

داء شكر اجلميُع معاليه على متابعته املستمرة أل التقطت الصور التذكارية هلذه املناسبة ، ثم 

 .الكلية، ودعمه املتواصل ملناشطها ، وختصيصه من وقته الثمني يف االستقبال والتوجيه 

 



 


