
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج ف اعليات  
األسبوع التعريفي  

واستقبال الطالب  
 الجدد بكلية التمريض

8102-8102 
 



 

 32/9/3102اليوم األول/ األحد 

 )حفل االستقبال(

 التوقيت
 الحدث

 الى من

 استقبال الطالب بمدرج أ وحفل استقبال خاص من فريق الجوالة بالكلية 01 9

 السالم الوطني لجمهورية مصر العربية 01:11 01

 القران الكريم 01:01 01:11

 الكلية ومنشأتها ومدرجاتها ومعاملهاعن الجامعة وة وعرض فيديو كلمة افتتاحي 01:31 01:01

 كلمة رئيس اتحاد طالب الكلية 01:21 01:31

 الطالب المتفوقين والخرجين المتميزين بالكلية ألحدكلمة  01:01 01:21

 كلمة منسق التواصل الطالبي بالكلية  00:11 01:01

 كلمة مندوب مركز التقنية 00:31 01:11

00:31 00:21 
 كلمة السيد األستاذ الدكتور/ وفاء جميل علي

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

00:21 00:01 
 كلمة السيد األستاذ الدكتور/ أمينة محمد رشاد النمر

 عميد الكلية

 تكريم الطالب األوائل في مرحلة الثانوية العامة الملتحقين بالكلية 00:11 00:01

 يديو لكلمة رؤساء األقسام بالكليةعرض ف 03:11 00:11

03:11 03:21 
لقاء مفتوح مع السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسادة الوكالء ورؤساء األقسام 

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية

03:21 3:11 

 حفل فني يعده ويقدمه الطالب المميزين باألنشطة الطالبية:

 ارقبند غنائي تحت اشراف الطالب/ محمود ط -

 حفل سمر خاص من فريق الجوالة بالكلية -

3:11 3:21 
تحت اشراف طالب الكلية  بالكلية وبمدرجاتها وبأقسامها ومعاملهاجولة للطالب الجدد 

 المنظمين للحفل

 

 

 



 

 

 30/9/3102اليوم الثاني/ االثنين 

 التوقيت
 الحدث

 الى من

01 00 
عن األنشطة الطالبية بالكلية خالل لقاء مع مدير رعاية الطالب بالكلية وعرض فيديو 

 العام الدراسي السابق

 فقرة فنية لكاست المسرح 03 00

03 0 
محاضرة عن التعليم االلكتروني وأهميته في العملية التعليمية لمدير وحدة التعليم 

 االلكتروني بالكلية

 محاضرة عن بنك المعرفة المصري وكيفية االستفادة منه 3 0

 

 31/9/3102اليوم الثالث/ الثالثاء 

 التوقيت
 الحدث

 الى من

 لقاء مع السيد األستاذ/ مدير عام الكلية 00 01

00 03 
لطالب في جودة العملية التعليمية لمدير وحدة ضمان الجودة دور ابعنوان  محاضرة

 واالعتماد بالكلية

 محاضرة عن كيفية ادراة الوقت لدي الطالب الجامعي 0 03

0 0 
 فان داي ويوم ترفيهي ورياضي للطالب واجراء مسابقات

 )خيمة أمام الكلية تقوم جميع الكيانات الطالبية بعرض أنشطتها وبرشوراتها(

 

 

 

 



 

 

 32/9/3102اليوم الرابع/ األربعاء 

 التوقيت
 الحدث

 الى من

 بالكلية لمدير نظام الساعات المعتمدة نظام الساعات المعتمدةبعنوان محاضرة  00 01

 فقرات شعر ووفقرات فنية لمواهب من أبناء الكلية 03 00

03 0 
لقاء مع السيد األستاذ/ رئيس قسم شئون الطالب بالكلية لشرح جداول الدراسة ونظام 

 الدراسة واالمتحانات

0 3 
لمنسق  GPAوكيفية حساب ال  االرشاد األكاديمي والية التطبيقبعنوان  محاضرة

 بالكلية ياالرشاد األكاديم

 

 32/9/3102اليوم الخامس/ الخميس 

 التوقيت
 الحدث

 الى من

 لقاء مع مدير المكتبة بالكلية وكيفية االستفادة منها 00 01

 محاضرة عن الضغوط التي يواجها الطالب واستراتيجيات المواجهة 03 00

 فقرات شعر ووفقرات فنية لمواهب من أبناء الكلية 0 03

0 3 
بشرية للمدرب/ محمد لملوم تنتنهي بحصول الطالب علي شهادة حضور  ندوة تنمية

 الندوة

 حفل ختام األسبوع التعريفي واستقبال الطالب الجدد 2 3

 


