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FYE  

FIRST YEAR EXPERIENCE  

 

 تستقبل كلٌة الهندسة المنصورة كل عام نخبة طلبة الثانوٌة العامة لتبدا رحلة صناعة مهندسٌن جدد 

الشاغل منذ نهاٌة التٌرم الماضً هو التجهٌز إلستقبال الطلبة الجدد فً البرامج النوعٌة  SPC وكان شغل  

 فقامنا بعدة خطوات لٌجد الطالب الجدد من ٌقدم لهم ٌد العون فً مستهل مشوار حٌاتهم الجامعٌة 

 اوال : التحضير للحملة   

قمنا بجمع الطلبة الممٌزٌن من اعضاء النادي  من كل األقسام ووضحنا لهم اهمٌة الحملة ودورهم فٌها وقام 

منهم بتجهٌز كل ما ٌتعلق بالقسم من معلومات تشمل نظام الدراسة والمواد وسوق العمل  كل  

اجراءات التحوٌل وشروطها لكل منهم واصبح كل منهم جاهزا لإلجابة عن اي استفسار كما قمنا بشرح 

القادمٌن الجدد للبرامج النوعٌة  ٌدور فً ذهن  

ة لنكون اطالع على اخر المستجداتالبرامج النوعٌ وكنا فً متابعة دائمة مع ادارة الكلٌة وشؤون  

 ثانيا : اإلعالن عن الحملة 

وقمنا باخطار الجهات المعنٌة بذالك وبدئنا  3/8واإلعالن عن الحملة ٌوم تم انشاء الجروب الرسمً 

بالوصول لجمٌع الطلبة الراغبٌن فً اإللتحاق بالبرامج النوعٌة او السؤال عنها سواء من القدامٌن من 

 اعدادي عام هندسة او الثاوٌة العامة المصرٌة او الشهادات المعادلة 
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الجروب ثالثا : شرح األقسام عن طريق   

قام فرٌق عمل بمتابعة الجروب الرسمً وقامو بشرح مفصل لألقسام والتواصل مع الطلبة واجابة كل 

استفساراتهم كما كان موظفو شؤون الطلبة متواجدٌن على الجروب لإلبالغ عن المستجدات فً اجرائات 

 التحوٌل للبرامج 
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www.facebook.com/groups/spc.new.comers للمزٌد:     

الدورات التاهيلة رابعا :   

 قمنا بعدة خطوات لتوصٌل المعلومات الكبر عدد من الطلبة 

 1- الخطوة االولى 

  88/8التارٌخ 

التجربة األولى للدورات حضر عدد من الطلبة وقام طلبة فرٌق الحملة بشرح مبسط لألقسام وقام فرٌق 

 اللجنة العلمٌة بعرض عدد من مشارٌع األقسام 
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 8- الخطوة الثانٌة 

  9/9التارٌخ 

لبة الى كان الهدف منها هو شرح مفصل عن األقسام األربعة من طلبة فرٌق الحملة باإلضافة الى حاجة الط

بعرض مشارٌع خاصة بكل قسم معرفة راي األساتذة فً الكلٌة عن األقسام كما قام اعضاء اللجنة العلمٌة   

 حضر الٌوم من اعضاء هٌئة التدرٌس 

د.هشام عرفات وكيل الكلية  -1  

د. ماهر عبد الرازق  -2  

د. محمد جمال  -3  

د.احمد شعبان  -4  

محمد شريف د. -5  

 باإلضافة لبعض الفقرات الفنٌة البسٌطة خالل الٌوم 

للطلبة الجدد احتفاال باول ٌوم لهم فً الكلٌة   Photo session وشهد الٌوم   
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 الخطوة الثالثة 

  83/9التارٌخ 

 الهدف كان استكمال شرح االقسام لمجموعة اخرى من الطلبة 

 

 

 هذا ومازالت حملتنا مستمرة تنتهً بحفل استقبال الطلبة الجدد ان شاء هللا 

 

 

 

 


