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مقدمة لألستاذ الدكتور  /صالح الدين خضر عميد الكلية
اجتمع السيد األستاذ الدكتور  /صالح الدين خضر عميد الكلية بطالب المستوى األول
بالكلية للترحيب بهم وتعريفهم بالدراسة  ،وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظه ار بمدرج 8004
يوم  3004/9/32للشعب األربع بالكلية :اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -اللغة اإلنجليزية -
رياض األطفال  -والتربية الخاصة.
دعي إلى االجتماع ا.د سالي حنا ميخائيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وا.م.د محمد
عبد القادر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورؤساء األقسام وعدد من األساتذة في األقسام
المختلفة كممثلين عن زمالئهم.
تحدث سيادته عن أهمية انتظام الدراسة والمشاركة في األنشطة الطالبية واستخدام المكتبة،
وذلك لمساعدة الطالب على إصقال شخصيته دراسيا وشخصيا .وقام بتشجيع الطالب على االستفادة
من وجودهم في الكلية للدراسة واالنخراط في الحياة الجامعية ،كما أكد على أهمية االحترام المتبادل
بين الطالب واألساتذة والطالب بعضهم البعض .كما قام سيادته بتعريف الطالب باألساتذة
الموجودين في القاعة.
كما دعى سيادته ا.د .سالي حنا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للتحدث للطلبة.
رحبت ا.د .سالي حنا بالطالب الجدد وهنئتهم على حسن اختيارهم لكلية التربية وهي كلية
تنافسية تتميز بإمكانية توفير فرص عمل للمتميزين "علميا وعمليا" .وأكدت ا.د .سالي على أهمية
المشاركة في الحياة التعليمية بجدية والتزام واحترام وذلك ألن التعليم ال يتمثل فقط في فصل دراسي
وكتاب وأستاذ ولكن في تهيئة مجال لنضج الشخصية .أكدت ا.د .سالي حنا على أهمية التعبير عن
الرأي بشكل ديمقراطي داخل قاعات الدراسة بدون خوف ولكن في إطار اللياقة.
أعربت ا.د .سالي حنا على أن مسئولية التعليم مسئولية مشتركة يتحملها الطالب مع األستاذ
والمؤسسة التعليمية فهي مسئولية محورها الرئيسي هو البحث العلمي واستخدام المراجع اإللكترونية

والورقية إلصقال المناقشات داخل قاعات الدراسة وذلك ألن التلقين ال مكان له في الدراسة بالكلية
فالطالب فاعل وعامل داخل المحاضرات بما يضمن رقيه الشخصي والعلمي.
شجعت ا.د .سالي حنا الطالب على المشاركة في األنشطة الطالبية واألسر والتي سيتم
إعالنها األسبوع المقبل.
أكدت ا.د .سالي حنا على ميثاق التعامل بالكلية والذي ال يسمح للطالب باستخدام الموبايل
في المحاضرات أو التواجد في الطرقات أو التأخر على موعد المحاضرة وذلك ألن الطالب الذين
يتخلفوا عن حضور  %57من المحاضرات قد يتعرضوا للحرمان من دخول االمتحان النهائي وفقا
للقوانين المنظمة للجامعات.
تحدثت ا.د .سالي حنا عن مفهوم الساعات المعتمدة والتسجيل واإلرشاد األكاديمي ودور
المرشد األكاديمي لتسهيل مهام الطالب في اختيار المواد وحل المشكالت إن وجدت .كما تحدثت
عن وجود صندوق للشكاوى بالكلية وعن رغبتها في المساعدة عند الحاجة .كما تحدثت عن جداول
الكلية وادراجها على الموقع الرئيسي للكلية.
عرفت ا.د .سالي حنا الطالب على المرشدين األكاديميين القائمين على مساعدتهم وأكدت
على رغبتها في حل أي مشكالت قد تواجه الطالب يعجز عن حلها اإلرشاد األكاديمي.
تحدث ا.م.د .محمد عبد القادر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا عن أهمية الجودة والتقييم
والذي يشمل العملية التعليمية بأسرها.
كما تحدث كل من ا.م.د .عالء النجار رئيس قسم اللغة العربية  ،وا.م.د .أحالم قطب رئيس
قسم رياض األطفال  ،وا.م.د .فاطمة بركات رئيس قسم علم النفس التربوي  ،ود .ليلى توفيق رائد
شباب الكلية.
تقدم عميد الكلية بالشكر لكل الحضور ووعد بالتواصل مع الطالب في اجتماعات الحقة.
وتلى هذا االجتماع مجموعة من االجتماعات الخاصة بالشعب األربع – كل رئيس قسم مع
القسم المختص – لتوضيح طبيعة الدراسة واإلرشاد األكاديمي بالقسم  ،والرد على أسئلة الطالب.
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ا.د .سالي حنا

