
 برنامج التعريفي للطالب الجددال

 بجامعة سبها

 (االول  األكاديمي اليوم) 
وذلك للطلبة الجدد بالجامعة  االول  األكاديمي اليومهو للطالب لعل من اهم العوامل التي تنجح الحياة الجامعية 

التكالية الي حياة االستقاللية ا من حياةه الصغيرة الي الجامعة الكبيرة و ينتقل من مدرستالثانوية في املرحلة طالب الالن 

مضعفة بعض الزمالء و االن لديه اضعاف املحاضرات و بعد ان كان له  االعتماد علي النفس ومن غرف الصف الي قاعاتو 

التي قد و ضوء يجب ان يسلط الوالتي نتظر الطالب الجدد فجل تلك املشاكل التي ت لطلبة املشاركين له في املحاضراتمن ا

للطالب الجدد املقبولين في  األكاديميالبرنامج  وعليه فأن فعاليات .الدراس ي بداية من تنزيل املواد الي الجدول ال فيتواجههم 

ب ان تهتم به الكلية والجامعة سنوًيا ملا له من والذي يجمسيرة الطالب التعليمية  ساسياتيعتبر من ا جامعة داخل كلياتهمال

 االتي:العمل على  كليةالمجلس على وبالتالي  للدراسة في املرحلة الجامعية. مردود إيجابي لتهيئة الطالب نفسًيا
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