
  كلیة الطب                                   

  الدعم الطالبيوحدة 

  الدعم الطالبى

تقدیم النصح و االرشاد والمساعده لك�ل ابنائن�ا الط�الب ف�ي ك�ل المج�االت العلمی�ھ و االجتماعی�ھ 

اعی�د مح�دده اس�بوعیا لالجاب�ھ 

من ك�ل اس�بوع الس�اعھ الواح�ده ظھ�را بمق�ر اللجن�ھ المؤق�ت بمش�روع الج�وده  ف�ي 

عبد المتین  /عرض المشكالت المستعصیھ علي األب الروحي للطالب وھو األستاذ الدكتور

االجتماعی�ھ لتق�دیم ال�دعم  تم انش�اء جمعی�ة اص�دقاء الطال�ب بكلی�ة الط�ب و ت�م اش�ھارھا بالش�ئون

یتـم توزیع الطالب علي جمیع  اعضاء ھیثة التدریس بالكلیھ ویكون كل عضو ھیثة تدریس 

س ویتولى ریووالولیتھ من السنھ  االولى وحتى البك

  
                     جامعة سوهاج                                             

الدعم الطالبىالخدمات االجتماعیة ولجنة 

  اھداف لجنة الدعم الطالبى 

تقدیم النصح و االرشاد والمساعده لك�ل ابنائن�ا الط�الب ف�ي ك�ل المج�االت العلمی�ھ و االجتماعی�ھ 

  والصحیھ من خالل النشاطات االتیھ 

  المنسق العلمي 

اعی�د مح�دده اس�بوعیا لالجاب�ھ والطالب في موھو احد اعضاء ھیثة التدریس بالقسم یقوم بمقابلة 

  .عن تساؤالتھم فیما یختص بالماده العلمیھ بالقسم 

  لقاء اسبوعي ألعضاء اللجنھ

من ك�ل اس�بوع الس�اعھ الواح�ده ظھ�را بمق�ر اللجن�ھ المؤق�ت بمش�روع الج�وده  ف�ي 

  . الدور الثانى بمبنى ادارة  كلیة الطب لتقدیم المساعده للطالب

  األب الروحى للطالب 

عرض المشكالت المستعصیھ علي األب الروحي للطالب وھو األستاذ الدكتور

  االنف واالذن والحنجرةأستاذ جراحھ 

  جمعیة أصدقاء الطالب

تم انش�اء جمعی�ة اص�دقاء الطال�ب بكلی�ة الط�ب و ت�م اش�ھارھا بالش�ئون

  

  المرشد االكادیمى

یتـم توزیع الطالب علي جمیع  اعضاء ھیثة التدریس بالكلیھ ویكون كل عضو ھیثة تدریس 

ولیتھ من السنھ  االولى وحتى البكسئول عن عدد من الطالب وتستمر مسئ

    .متابعة  شئونھم  من جمیع النواحى

  التوعیة  الطال بیة 

  .اسبوع التوعیة فى بدایة العام  الدراسى للطالب الجدد

جامعة سوهاج                                             

 

لجنة 

اھداف لجنة الدعم الطالبى 

تقدیم النصح و االرشاد والمساعده لك�ل ابنائن�ا الط�الب ف�ي ك�ل المج�االت العلمی�ھ و االجتماعی�ھ 

والصحیھ من خالل النشاطات االتیھ 

المنسق العلمي  -1

وھو احد اعضاء ھیثة التدریس بالقسم یقوم بمقابلة 

عن تساؤالتھم فیما یختص بالماده العلمیھ بالقسم 

لقاء اسبوعي ألعضاء اللجنھ -2

من ك�ل اس�بوع الس�اعھ الواح�ده ظھ�را بمق�ر اللجن�ھ المؤق�ت بمش�روع الج�وده  ف�ي  االربعاءیوم 

الدور الثانى بمبنى ادارة  كلیة الطب لتقدیم المساعده للطالب

األب الروحى للطالب  -3

عرض المشكالت المستعصیھ علي األب الروحي للطالب وھو األستاذ الدكتور

أستاذ جراحھ  موسي

جمعیة أصدقاء الطالب -4

تم انش�اء جمعی�ة اص�دقاء الطال�ب بكلی�ة الط�ب و ت�م اش�ھارھا بالش�ئون

  .المادى للطالب 

المرشد االكادیمى -5

یتـم توزیع الطالب علي جمیع  اعضاء ھیثة التدریس بالكلیھ ویكون كل عضو ھیثة تدریس 

سئول عن عدد من الطالب وتستمر مسئم

متابعة  شئونھم  من جمیع النواحى

التوعیة  الطال بیة  -5

اسبوع التوعیة فى بدایة العام  الدراسى للطالب الجدد عمل

  



  كلیة الطب                                   

  الدعم الطالبيوحدة 

ھى اسرة لجنة الدعم الطالبى تقول لك  لست وحدك نحن معك بقلوبن�ا وعقولن�ا 

  .وبكل ما نملك  حتى نعیش معا  حیاة جامعیة  سعیده مھیئھ لتحصیل العلم والجد واالجتھاد 

  
                     جامعة سوهاج                                             

ھى اسرة لجنة الدعم الطالبى تقول لك  لست وحدك نحن معك بقلوبن�ا وعقولن�ا 

وبكل ما نملك  حتى نعیش معا  حیاة جامعیة  سعیده مھیئھ لتحصیل العلم والجد واالجتھاد 

  .   أسرة الدعم الطالبى 

 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع./ 
 )منسق اللجنھ(ایمان السید ابو ضیف./ 
 سھیر على محمد./ 
 منى طھ حسین./ 
 نسرین جمال الدین ./ 
 االجتماعیة اللجنة أمین

جامعة سوهاج                                             

 

ھى اسرة لجنة الدعم الطالبى تقول لك  لست وحدك نحن معك بقلوبن�ا وعقولن�ا ، اسرتك الكبرى

وبكل ما نملك  حتى نعیش معا  حیاة جامعیة  سعیده مھیئھ لتحصیل العلم والجد واالجتھاد 

أسرة الدعم الطالبى  مع تحیات

  

  :عضاء اللجنةأ

./ د.أ -1
./ د.أ -2
./ د.أ -3
./ د.أ -4
./ د.أ -5
أمین -6

 




