


 نجذب الطالب الوافدي اتآلي
كلية التربية للطفولة المبكرة حيث أنها كلية تابعة لجامعة المنيا ذات اإلعالن عن مكانة  .1

 .المكانة العريقة، وذلك على موقع الكلية اإللكتروني
اإلعالن عن إمكانات الكلية المختلفة التى تميزها عن أى كلية أخرى على موقع الكلية  .2

 .اإللكتروني
التعريف بالمكانة العلمية ألعضاء هيئة التدريس والحاصلين على جوائز علمية وذلك  .3

 .على موقع الكلية اإللكتروني
 .المختلفة فى الدراسات العليا اإلعالن عن النماذج المتميزة من الحاصلين على الدرجات .4
تبنى الكلية  والتعريف باعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  .5

للمعايير األكاديمية القياسية المرجعية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
واالعتماد لمرحلتى البكالويوس والدراسات العليا، وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية 

 .بناء على ذلك
مثيل الثقافى للدول العربية واالفريقية الموجودة بمصر لتعريفهم االتصال بجميع مكاتب الت .6

 .ببرنامج الكلية بصفة عامة والبرامج الجديدة بصفة خاصة لجذب طالب جدد
مسئولين المعنين بالتبادل الطالبى والتمثيل الثقافى بالسفارات العربية واالفريقية دعوة ال .7

 .دعائية لهملزيارة الجامعة والكلية وتنظيم محاضرات 
اإلعالن عن برامج الكلية )برامج مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا( على موقع  .8

رسالها للجهات المعنية عداد نشرات وا   .الكلية وا 
عمل نشرة دورية عن أنشطة الكلية فى قطاعات الدراسات العليا والبحوث تنشرها شهريًا،  .9

 .وتنشرها على موقع الكلية اإللكتروني
تنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين الجدد لتعريفهم بالجامعة وتشجيع  .10

 .الحوار الثقافى بين الجنسيات المخلفة
 .عقد ملتقى ثقافى بين الطالب بصورة سنوية .11
 .الجديدة بنظام الساعات المعتمدة لبرامج الكليةالتسويق  .12
 الطالب ودليل المطوياتعن طريق  معلم التربية الخاصهسويق لبرنامج الت .13

 .وموقع الكلية
من خالل  المتميزين علميا او في االنشطة الطالبية تكريم الطالب الوافدين .14

 .سنوية عمل حفلة



  .صيص مرشد اكايمى للطالب الوافدينتخ .15
 :عليتعظيم دور مكتب للوافدين بالكلية للعمل  .16
 التنسيق مع ادارة الوافدين بالجامعة لحل مشاكل الطالب الوافدين. 
  تعريف الطالب الجدد باللوائح الداخلية لمرحة البكالوريوس و الدراسات العليا وذلك

 .لاللمام بالنظام الدراسى للكلية
  عمل حصر دائم و مستمر للطالب الجدد و الخريجين وكذلك المقيدين حيث ان اعداد

 .الطالب مؤشر مهم لمعرفة اوجه القصور بالكلية و معالجتها
  التربية مكتب الوافدين بالكلية للموقع االلكتروني الخاص بكلية  صفحةاضافة رابط

 .للطفولة المبكرة
عقد لقاءات اجتماعية دورية مع الطالب الوافدين والقيام برحالت ترفيهية  .17

 .الدماج الطالب الوافدين في المجتمع
 .التسويق لبرامج الكلية المميزة عبر االعالنات على مواقع التواصل االجتماعى .18
 .الطالب رضاء وتقييم قياس على الحرص .19
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