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 -:وهيئة مكتب االرشاد االكاديمى المكونة  كل من

 لمياء على احمد. د- 1

 محمد حمدى فرج . د- 2

 وسام محمد  . د- 3

 :-وبحضور كال من 

 ايمان عبد الحكيم الصافورى . د. ا

 هالة سليمان .   د

 لمياء على احمد / تم القاء الكلمة االولى للدكتورة 

بعد الترحيب بالسادة الحضور جميعا اوضحت سيادتها بانة تم انشاء الوحدة لخدمة العملية التعليمية 

 .وخدمة الطالب بصفة خاصة 

  البكالويوس والدراسات العليا –وان االرشاد االكاديمى عبارة عن نصح وارشاد للطالب 

 .ايجاد قنوات اتصال بين الطالب وادارة الكلية -  مساعدة الطالب المتعثرين دراسيا         -

 .يمكن تلقى مقترحات الطالب فى شتى المجاالت -    دعم الطالب الوافدين                       -

 خالد القاضى       القائم بعمل عميد الكلية. د. كلمة ا

قام سيادتة بالترحيب بجميع الحضور واوضح سيادتة بان وحدة االرشاد االكاديمى اهم وحدة ولكنها 

 .االقل دعما ويقوم على الوحدة ثالث افراد فقط 

 2016-2015حفل تكريم الطالب االوائل بالكلية للعام الجامعى 

  ظهرا والتعريف بدور وحدة االرشاد االكاديمى1الساعة 

 خالد القاضى           القائم بعمل عميد الكلية. د. تحت رعاية ا

 احمد عوض فراج    وكيل الكلية لشئون الطالب. د.              ا
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واوضح سيادتة بانة يوجد بعض الطالب المتفوقين ولكن ظروفهم ال تسمح بحضور المحاضرات 

 .باستمرار فى هذة الحالة يجب على زمالئهم مساعدتهم فى مالم يتم حضورة من  المحاضرات

 وان وحدة الدعم واالرشاد االكاديمى والقائمين عليها يعملون على حل مشاكل الطالب ويجب ايضا 

 .على كل طالب عدم التقصير فى مساعدة الطالب المتعثر 

 واوضح سيادتة بأنة يتمنى زيادة عدد المتفوقين للسنوات القادمة والكلية تتيح الفرصة لطالب جميع 

 .االقسام العلمية لالبداع واالبتكار والتطوير وتشجيعهم على ذلك

واوضح سيادته للطالب يجب عدم التخوف من التقدم لعرض المشكلة على وحدة الدعم واالرشاد 

االكاديمى وان دور هيئة االرشاد االكاديمى بحل المشاكل الخاصة بالطالب بدون ذكر االسم وعدم 

 . افشاء اى معلومة عن المشكلة  وانة يجب الثقة فى هيئة المكتب المختارة بعناية 

 

 احمد عوض فراج. د.كلمة ا

 قام سيادتة بالترحيب بالسادة الحضور  واوضح سيادتة  بان 

هذا اللقاء مهم للتعريف بوحدة االرشاد االكاديمى ويجب على الطالب الحاضرين نقل ما تم التعرف به 

 :الكبر عدد من زمالئهم  واوضح سيادتة بان الوحده منوطة بامرين

 تشجيع الطالب المتفوقين -1

 الوقوف بجانب الطالب المتعثر وحل مشاكله -2

واوضح بان اهم مشكلة  دعم الطالب المتعثرين ماديا وفكريا وثقافيا ويجب ان نهياء لهم الفرصة للعمل 

واالبداع ويجب عمل دورات تدريبية للطالب المتعثرين والمتفوقين واوضح سيادتة بانة يعمل على 

 .تغيير اسم الكلية 
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 :تم تكريم الطالب واخذ صور مع اوائل الدفعة  وهم  كاالتى 

-2015اسماء الطلبة والطالبات المكرمين باوائل الفرقة االولى والثانية والثالثة للعام الجامعى 

 :  واسمائهم كاالتى 31/10/2016 وذلك يوم االتنين الموافق 2016

 

 

 تم انهاء االجتماع بشكر جميع الحاضريين

 

 اخصائى العالقات العامة                                                                   رئيس  القسم        

 

 

 التخصص الفرقة  الترتيب  االسم

 ادارة مؤسسات االسرة والطفولة الثالثة االولى امل محمد فوده

احمد عبد المنعم عبد 
 السالم

 ادارة مؤسسات االسرة والطفولة الثانية االول

والء غازى عباس 
 عبد هللا

 تربوى الثالثة االول

كوثر جعفر عبد 
 الحسن يوسف

 تربوى الثانية االول

مادونا جمال غبلاير 
 بولس

 صناعات جلدية الثالثة االول

تسنيم كامل يحى 
 زكريا

 صناعات جلدية الثانية االول

ياسمين فتحى سالم 
 محمد

 مالبس ونسيج الثالثة االول

 مالبس ونسيج الثانية االول شيماء حسنى محمد

دعاء عبد الرحيم 
 حسين على

 تغذية وعلوم اطعمة الثالثة االول

سمر عد الرحمن 
 محمد عبد الحليم

 عام االول االول


