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 اللجان المنبثقة عن الوحدة إن وجدت        (1

 المهام اللجنة متسلسل

    

  

 أعضاء الوحدة        (2

 الصفة االسم متسلسل

 مشرف وحدة اإلرشاد األكادٌمً ابراهٌم حمٌده. د 1

  منسق كلٌة المجتمع شعبان أبوزٌد. د 2

  منسقة أقسام الطالبات مروة سداوي.  د 3

  

  

 أنشطة الوحدة        (3

 الزمان المكان عدد المشاركٌن عنوان النشاط نوع النشاط متسلسل

 14/3الثالثاء   القاعة الكبرى 2   كٌف اسجل مقرراتً  ندوة 1

 21/3 الثالثاء   القاعة الكبرى 3  كٌفٌة االستعداد لالختبارات  ندوة 2

 28/3الثالثاء   القاعة الكبرى 3   الئحة الدراسة والتأدٌب ندوة 3

ربط المرشدٌن  4

 مع الطالب

منتصف الفصل الدراسً       

 االول

 .ٌرجى توثٌق كل مشاركة بصورة معبرة  مع كتابة تقرٌر مجمل عنها

  

 أمور أخرى        (4

 .ٌرجى توثٌق كل أمر مما ٌخص وحدة بعٌنها بصورة معبرة  مع كتابة تقرٌر مجمل عنه

 

 

 تقرٌر عن ندوة 



 :تمهٌد

تحت رعاٌة سعادة عمٌد كلٌة العلوم واآلداب وفً إطار البرنامج االسبوعً لوحدة االرشاد األكادٌمً 

 .كٌف ٌستعد الطالب لالختبارات:والطالبً ، تم انعقاد ندوة بعنوان

 القاعة الكبرى:المكان

 11-10الساعة - هـ21/3/38الثالثاء :الزمان

 :المشاركون

 ابراهٌم حمٌدة.د/1

 .شعبان أبو زٌد.د/2

 .عبدالسالم درداح.د/3

 :محاور الندوة

 :اشتملت الندوة على ثالث محاور رئٌسة وهً

 ابراهٌم حمٌدة عن الجانب.وفٌه تناول المتحدث الرئٌسً د:محور استعداد الطالب لالختبارات*

 .النفسً والتربوي لعملٌة االستعداد لالختبارات مثل االستذكار الجٌد وطرقه المختلفة

 .شعبان أبو زٌد عن التفوق فً االختبارات وكٌفٌة تحقٌقه من قبل الطالب.تحدث د:فً المحور الثانً*

عبدالسالم .وهذا المحور تحدث عنه د-المحور الثالث،تناول الجانب الدٌنً الستعداد الطالب وكٌفٌة النجاح*

 .درداح

انتهت فعالٌات الندوة بتفاعل طٌب من قبل الحضور ، وأكد سعادة عمٌد الكلٌة فً كلمة ختامٌة عن أهمٌة 

 .االرشاد األكادٌمً وضرورة تفعٌله من خالل البالك بورد لٌتم التواصل مع الطالب

 

 

 

 

 

 

 



 كلٌة العلوم واآلداب بطبرجل

 وحدة االرشاد االكادٌمً والطالبً

 (كٌف تسجل مقرراتك الدراسٌة):تقرٌر عن ندوة بعنوان

 :تمهٌد

 :فً إطار برنامج وحدة االرشاد االكادٌمً ونشاطها، تم انعقاد فعالٌات الندوة 

 .القاعة الكبرى: المكان

 (11-10)الساعة-هـ14/3/38الثالثاء : الزمان

 .شعبان  أبو زٌد. د/2ابراهٌم عبدالرحٌم حمٌدة . د/1:المشاركون

 :محاور الندوة

 .فترة التسجٌل للمقررات/1

 .كٌفٌة التسجٌل/2

 .شروط التسجٌل/3

 .الحذف واالضافة/4

 .ارشادات عامة ومهمة  ٌجب مراعاتها فً تسجٌل المقررات/5

 .اعتماد التسجٌل /6

وقد حضر الندوة عدد  من الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة، كما وكان هناك تفاعل من 

 .قبل الحضور

 

 تقرٌر عن ندوة

 :تمهٌد

تحت رعاٌة سعادة عمٌد كلٌة العلوم واآلداب وفً إطار البرنامج االسبوعً لوحدة االرشاد األكادٌمً 

 .نظام االختبارات والئحة التأدٌب:والطالبً ، تم انعقاد ندوة بعنوان

 القاعة الكبرى:المكان

 11-10الساعة - هـ81/3/38الثالثاء:الزمان

 :المشاركون

 ابراهٌم حمٌدة.د/1

 .شعبان أبو زٌد.د/2

 .فراس الربابعة.د/3

 :محاور الندوة

 :اشتملت الندوة على ثالث محاور رئٌسة وهً

 :محور الئحة الدراسة واالختبارات*

 .محور الالئحة التأدٌبٌة*



 .انتهت فعالٌات الندوة بتفاعل طٌب من قبل الحضور 

  

 

 

 

 


