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الموضوع /تقرٌر للجنة االرشاد االكادٌمً بالقسم للفصل المنصر 73-73
اشارة الى الموضوع اعاله وبنا ًء على قائمة المهام للجنة االرشاد االكادٌمً فإننا
نود افادتكم باألعمال التً قامت بها اللجنة خالل الفترة من  5473/1/51الى
 5473/9/51وهً على النحو التالً:
 وقفت اللجنة على قائمة المهام المطلوبة ضمن اختصاصها وقامت بما ٌلً: -5متابعة استكمال الملفات لدى المرشدٌن.
 -2متابعة توزٌع الطالب المستجدٌن على المرشدٌن.
 -7مساعدة حل مشاكل الطالب خالل فترة الحذف واالضافة.
 -4الترتٌب لعقد اللقاء االرشادي االول لطالب القسم (مرفق خطة انجاز
المهمة).

هذا ما لزم الرفع به الٌكم
رئٌس لجنة االرشاد االكادٌمً بالقسم
د .دمحم القمادي
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خطة عمل اللماء االرشادي االول بمسم الهندسة المعمارية:
بناء على مقترح اللجنة المقدم لمجلس القسم المقر فً جلسته رقم (  ) 4فقد
اقترحت اللجنة اقامة اللقاء االرشادي وفق الخطة التالٌة:
 -5هدف اللقاء :من أجل تعرٌف الطلبة بقسم الهندسة المعمارٌة واالطالع على
خطة الدراسة بالقسم والتعارف فٌما بٌنهم وبٌن زمالئهم السابقون والمرشدٌن
االكادٌمٌٌن ,والحرص على تقدٌم الخدمات المختلفة لهم وتوجٌههم بما ٌخدم
مصلحتهم العامة.
 -2الزمن :الثالثاء الموافق  5473/1/21من الساعة  55إلى  52صباحا
 -7المستهدفٌن طالب قسم الهندسة المعمارٌة واعضاء هٌئة التدرٌس.
 -4الضٌوف (وكٌل الكلٌة أو مسجل الكلٌة ).
 -1برنامج اللقاء:
 كلمة منسق قسم الهندسة المعمارٌة د .نضال التمٌمً . كلمة رئٌس وحدة االرشاد بالقسم د .دمحم القمادي. كلمة الضٌف. فتح محور النقاش لإلجابة على اسئلة الطالب وفتح الحوار مع اعضاء هٌئةالتدرٌس المرشدٌن االكادٌمٌٌن للطالب

اسماء الحضور ألعضاء هيئة التدريس
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

د .نضال التميمي
د .عمر ابو الزين
د .دمحم مجدي
د .دمحم الممادي
د .عصام صالح
د .ياسر السماف
د .عبد التواب لحطان

اسماء الحضور للطالب
 -1الحسن اسماعيل
 -2عبدهللا حمد ال بشر
 -3حسين عمير الشهراني
 -4سعيد هادي ال سليم
 -5مسف سفر المهجري
 -6حسن عبد الرحمن العمودي
 -7عاصم عمر الحسني
 -8عليان ال ذيبان
 -9دمحم سعيد المحطاني
 -11ابراهيم مسعود ال عباس
 -11فواز بشير المحطاني
 -12دمحم عبدالرحمن الربيعي
 -13مانع مسفر ال مطلك
 -14سعود المحطاني
 -15ناصر سعيد المحطاني
 -16علي حسين علي ناجي
 -17عادل علي اليامي
 -18علي مانع صالح
 -19حمد حسين حمد منيف
 -21دمحم ناصر الصيعري
 -21علي دمحم ال خريم
 -22الحسن دمحم تركستاني
 -23فالح مرزوق ال لسلوم
 -24دمحم عبدهللا الدوسري
 -25مشاري جابر ال سالم
 -26معمر علي لسلوم

