البرنامج التعريفي للطالب الجدد
بجامعة سبها
(اليوم األكاديمي االول)
لعل من اهم العوامل التي تنجح الحياة الجامعية للطالب هو اليوم األكاديمي االول للطلبة الجدد بالجامعة وذلك
الن الطالب في املرحلة الثانوية ينتقل من مدرسته الصغيرة الي الجامعة الكبيرة ومن حياة االتكالية الي حياة االستقاللية
واالعتماد علي النفس ومن غرف الصف الي قاعات املحاضرات و بعد ان كان له بعض الزمالء و االن لديه اضعاف مضعفة
من الطلبة املشاركين له في املحاضرات فجل تلك املشاكل التي تنتظر الطالب الجدد والتي يجب ان يسلط الضوء والتي قد
تواجههم في البداية من تنزيل املواد الي الجدول الدراس ي .وعليه فأن فعاليات البرنامج األكاديمي للطالب الجدد املقبولين في
الجامعة داخل كلياتهم يعتبر من اساسيات مسيرة الطالب التعليمية والذي يجب ان تهتم به الكلية والجامعة ً
سنويا ملا له من
ً
نفسيا للدراسة في املرحلة الجامعية .وبالتالي على مجلس الكلية العمل على االتي:
مردود إيجابي لتهيئة الطالب
 -1تشكيل لجنة خاصة لالستعداد لهذا اليوم تشمل أعضاء أكاديميين وإداريين بالكلية،
 -2تعقد اجتماع التحضير للجنة بداية العام األكاديمي املنصرم لعمل آلية إلنجاح اليوم التعريفي وتحديد املهام
املنوطة بكل قسم وبكل عضو من أعضاء اللجنة التحضيرية.
 -3يكون انعقاد اليوم األكاديمي في األسبوع األول من الدراسة.
 -4علي اللجنة ان تنهي من استعداداتها بتشكيل برنامج تعريفي قبل شهر من اليوم األكاديمي االول.
 -5تقديم تقرير مفصل حول اليوم األكاديمي االول وما العقوبات التي واجهتهم لتفاديها في املستقبل.
 -6تعمل اللجنة على التجهيز للتغطية اإلعالمية الالزمة لفعاليات البرنامج األكاديمي األول
 -7توزيع مطويات ارشادية تتضمن اللوائح والنظم بالكلية
 -8تعليق األسهم اإلرشادية ملرافق الكلية كمراكز أنشطة الطالبات وإعداد بطاقات للمنظمين للفعاليات ،وتوفير
املعلومات حول البرنامج الجامعي.
اهداف اليوم األكاديمي االول
 -1تعريف الطالب الجدد بأقسام الكلية
 -2تعريف الطالب علي القاعات الدراسية واملكاتب الهامة بالكلية واملكتبة
 -3توضيح الجدول محاضرات اليومي
 -4توضيح الطلبة بان هناك ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس يجب مراجعته فيها
 -5لوائح ونظم املكتبات وتعليم الطلبة البحث في املكتبة على اي كتاب
 -6توضيح القوانين واللوائح للطلبة
 -7السكن الطالبي من حيث تعريف الطالب حقوقه وواجباته في السكن الطالبي
 -8نصائح للطالب عن طريقة الدراسة و االمتحانات
 -9مساعدة علي فتح حسابات بنكية للطلبة والطالبات،
 -10تسجيل املقررات والتنسيق مع املرشدين األكاديميين.
 -11رفع الخوف والرهبة من الطالب تجاه الجامعة
 -12تلمس الصعوبات التي تواجه الطالب وتقديم الخدمة االرشادية املناسبة
 -13توعية اولياء بالقوانين واللوائح املتعلقة بالدراسة واالمتحانات
 -14توزيع املطويات واملطبوعات على اولياء االمور

 -15توضيح مهام مرشد األكاديمي للطلبة
 -16توضيح دور االخصائي االجتماعي لكل من الطلبة واولياء االمور
 -17توعية الطالب ان الجامعة باالهتمام بالكلية والجامعة النها للجميع
دور الجامعة في تنفيذ اليوم األكاديمي االول:
 -1اصدار نشرة عن اليوم األكاديمي االول الذي يوضح فيه اهداف الجامعة و اللوائح و القوانين
 -2توفير مطويات تعريفية لكل االقسام
 -3تكثيف االعالم عن اليوم التمهيدي للطلبة املستجدين بواسطة وسائل االعالم املمكنة
دور الكلية في تنفيذ اليوم األكاديمي االول:
 -1االستعداد املبكر لتنفيد البرنامج
 -2تزويد االقسام والجامعة بالخطة العامة لتنفيذه
دور عميد الكلية في تنفيد اليوم األكاديمي االول:
 .1نبذة عن الكلية
 .2رؤساء الكلية السابقين :االسم والسنة و عدد السنوات
 .3كلمة مجلس الكلية
 .4الرؤية والرسالة للكلية
 .5اهداف الكلية
 .6املكلفون باألعمال إدارية في بالكلية
دور االقسام في تنفيذ اليوم األكاديمي االول وهو اعداد مطويات تشمل االتي وتكون علي :CD
 .1نبذة عن القسم
 .2رؤساء القسم السابقين :االسم و السنة و عدد السنوات
 .3كلمة مجلس القسم
 .4الرؤية والرسالة للقسم
 .5اهداف القسم
 .6املكلفون باألعمال إدارية في االقسام
تقويم ومتابعة برنامج اليوم األكاديمي االول
 -1يقوم رئيس اللجنة وأحد االعضاء بوظيفة الرقابة علي سير البرنامج
 -2تقدير من كان له دور بارز في البرنامج مع تكريمه من قبل الكلية
 -3العمل علي اعداد تقرير ختامي وكلمة ختامية لرئيس الجامعة وذلك بعد انتهاء البرنامج
تفعيل دور االخصائي االجتماعي
 -1تعريف بدور االخصائي االجتماعي للطالب و اولياء االمور
 -2معالجة مشاكل الطلبة من حيث الخوف و عدم االرتياح وامليل الي العزلة و العدوانية
 -3تقديم طرق توضيحية لدراسة علي شكل مجموعات
 -4التنسيق في محاضرات دينية
 -5التنسيق في محاضرات ثقافية
د محمد ارحيم عمر
وكيل الشؤون العلمية بالجامعة

