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 قسم الهندسة الميكانيكيةتقرير عن حفل استقبال الطالب المستجدين ب

 هـ1443للعام الجامعي  
 

 

وحدة االنشطة وحدة اإلرشاد االكاديمي وبالتعاون  مع  قسم الهندسة الميكانيكية نظم ،بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

بكلية الهندسة من   1009بقاعة رقم    31/8/2021 ثالثاءليوم ا بالكليةستقبال الطالب الجدد احفل الكلية ب الطالبية  

 عميد الكلية -ماجد عبد الرحمن الزارع  /الدكتور  وبحضور سعادة تحت رعاية 1:30الى الساعة  11:30الساعة 

اعضاء هيئة ولفيف من  الميكانيكيةرئيس قسم الهندسة ووكيل الكلية  – أيمن عبدالهادي الذويبالدكتور/  وسعادة

العام الدراسي  بداية  بمناسبة انضمامهم للكلية و طالب القى سعادة عميد الكلية كلمة رحب فيها بالحيث  بالقسمتدريس ال

متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم وان يكون عاما دراسيا مليئا بالنشاط والعطاء وحث الطالب على بذل المزيد من 

، كذلك مكانات المتاحة واإل من اللجان والوحدات المختلفة بالكلية ةرة اإلستفادكما وجها سعادته بضرو الجد واالجتهاد.

من أول يوم دراسي على توفير كافة الخدمات للطالب من انتظام المحاضرات  الكلية والجامعةحرص وضح سعادته 

ً  .وتجهيز القاعات الدراسية والمكتبات والمعامل الكلية البية التي تقدمها لمشاركة المتميزة في األنشطة الطاوأيضا

ورئيس قسم  وكيل الكلية الدكتور سعادة رواستكمل الحوا. الجامعة في كافة المجاالت الرياضية والعلمية والثقافيةو

نفوس الحضور  وبث فين التعليمية ؤوستفاض فيها بإيضاح االمور الخاصة بالشإبإلقاء كلمة كريمة  الميكانيكيةالهندسة 

.  كذلك قام مشرف وحدة االرشاد وسع امامهم بعد التخرجأالدراسة لفتح افاق  فيلجاد للتميز ا الطالب السعيمن 

التسجيل  بعض المشاكل الطالبية الناتجة عن بتوضيح بالتحدث عن أهمية االرشاد االكاديمي للطالب، وكذلك االكاديمي

 . والفصل األكاديمي وإمكانية االستفادة والتفاعل مع زمالئهم الطالب بالمستويات األعلىالي الحرمان  والتي تصلالغياب و
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وفي نهاية للتعريف المتبادل بين الطرفين.  والطالب الجددام الحفل بفتح باب الحوار بين اعضاء هيئة التدريس اختت ثم تم

يات الحفل تم توزيع بعض المطويات اإلرشادية التي تم إعدادها من قبل مركز االرشاد االكاديمي والطالبي وتم توزيع مطو

 مج.خاصة باللوائح الدراسية للبرنا

 

 بالقسم مشرف وحدة اإلرشاد االكاديمي     

           بشير علي بشيرد. محمد         

 مرفق:

 مستجدينبرنامج حفل استقبال الطالب ال -

 صور من فاعليات الحفل -

 صورة من نشر الفاعلية على موقع الكلية  -
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 1443م الجامعي للعاقسم الهندسة الميكانيكية بمستجدين برنامج حفل استقبال الطالب ال

 
 

 1:30الى         11:30   من الوقت:        31/8/2021 ثالثاءال :التاريخ

  1009قاعة       -كلية الهندسة    المكان:

 الفئة المستهدفة: الطالب المستجدون

 تم دعوتهم من خالل:                   

 االعالن داخل الكلية -

 عن طريق البالكبورد      -

 

 امج:البرنبرنامج 
 القران الكريم -1

 كلمة سعادة العميد -2

 للتعريف بالكلية  يشمل:  power pointعرض  -3

 تعريف الهيكل التنظيمى للكلية -

 والوظائف التى يمكن االلتحاق بها بعد التخرجقسم الهندسة الميكانيكية  -

 فى العام الماضىقسم الهندسة الميكانيكية لجان الكلية وصور من انشطة  -

 الئحة الكلية -

 الهندسة الميكانيكية برنامج دليل -

 وابة الجامعة االلكترونيةبتوضيحى لكيفية االستفادة من عرض  -4

 استخدام البالك بوردعرض توضيحى لكيفية  -5

 الطالباستفسارات اجابة على  -6

 العصائر والمرطباتتقديم  -7

 الجدد ئحة الدراسية على الطالبالتوزيع ال -

 توزيع المطويات االرشادية للطالب -

 الحضور:

 سعادة العميد -1

 قسم الهندسة الميكانيكيةيس ورئ سعادة وكيل الكلية -2

 اعضاء وحدة االرشاد االكاديمى -3

 الطالب الجدد ومجموعة من طالب الكلية -4
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