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 .تقديم التسهيالت الالزمة ألعضاء هيئة التدريس -

 .مة وفق تعليمات اجلامعةحفظ الوثائق الالز -

 مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع. 6
لقنينيد كلفنيني  اجلامعنينية عنينيددًا منينين خنينيرية أعضنينياء هيئنينية التنينيدريس منينين خنينيالل الفنينيروع بتقنينيديم       

املسنينياعدة للطنينيالب، وميكنينينين االتصنينيال بهنينيم خنينينيالل األوقنينيات احملنينيددة لإلفنينينيادة منينين توجيهنينينياتهم        

 .رشاد والتوجيه الرتبويوخفاتهم يف اجملاالت األكادميية واإل

 :وفيما يأتي موجزًا  عن أبرز اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس

، منينيع بداينينية الفصنينيل الدراسنينيي   ،كنينيل حسنينيب اختصاصنينيه  يعقنينيد عضنينيو هيئنينية التنينيدريس   .1

اجتماعنينيًا متهينينيديًا لطنينيالب املقنينيرر املعنينيري حبينيني  ينينيوجههم ويينينيري هلنينيم الطريقنينية املثلنينيى       

 .يسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهملالستفادة من املادة العلمية، و

يقدم شرحًا ملن ا يستوعب بعض النقاط من املادة العلمينية يف املقنيرر الدراسنيي املعنيري      .2

 .خالل الفصل الدراسي 

منيع مالحظاتنيه عليهنيا ويناقينيهم يف      إلنييهم الطنيالب ويعينيدها    ننيات يوتعييصحح واجبات  .3

 .ذلا خالل الفصل الدراسي

ا بينينينهم ويسنينيهم يف بننينياء جمموعنينيات العمنينيل بنيني  ذوي   يينينيجع الطنينيالب علنينيى احلنينيوار فيمنيني  .4

 .التخصص الواحد

 .يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي ، وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها .5

 .جييب عن مجيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوف املادة، وطرق تقوميها .6

 .ييرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة .7

 .وراق االمتحانات وفق تعليمات اجلامعةيصحح أ .8

يعبئ النماذج والوثائق اخلاصة باجلامعة ويعمل علنيى إيصنياهلا للجهنية املعنينية يف الوقني        .9

 .احملدد

 .ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحس  التعليم ملختلف املقررات الدراسية .11

 كنينيل مقنينيرر اجلامعنينية وبينينيكل غنينيري متفنينيرم عنينيددًا منينين املختصنيني  يف   تعنيني وبننينياًء علنينيى ذلنينيا 

 .دراسي
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 :أما والبات امل شد فهي

مسنينياعدة الطالنينيب علنينيى اختينينيار التخصنينيص النينيذي يناسنينيب وضنينيعه املهنينيري واالجتمنينياعي،     .1

 .وخلفيته العلمية

توجيه الطالب لدراسة املقررات اليت يستفيد منها يف مهنته أكثر من غريهنيا وإيضنياي    .2

 .مدف انعكاس ذلا على تقدمه يف عمله

 .ظيم وقته ب  العمل الذي يقوم به ودراسته اجلامعيةمساعدة الطالب على تن .3

إد ) اإلسهام قدر اإلمكاد يف التغلب على ميكالت الطالب احملتملة منيع رب العمنيل    .4

 .نتيجة دراسته يف اجلامعة( كاد يعمل 

 .مساعدة الطالب على التغلب على ميكالته اخلاصة نتيجة دراسته يف اجلامعة .5

لتوضيح بعنيض املينيكالت اخلاصنية بنيبعض الطنيالب       التنسيق مع عضو هيئة التدريس .6

 .من اجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتفهم ظروفهم ومساعدتهم على جتاوزها

العمنينيل علنينيى ضنينيماد التواصنينيل املسنينيتمر منينيع الطنينيالب حتنينيى ال يينينيعروا بالعزلنينية، وليبقنينيى     .7

 .التفاعل موجودًا ب  اجلامعة والطالب

اجتماعينيا واقتصنياديا    –حنيوال الطنيالب   إعداد االسنيتبيانات وإجنيراء اللقنياءات لتقصنيي أ     .8

ونفسنينييًا وتزوينينيد اجلامعنينية بهنينيا، لكنينيي تأخنينيذ ذلنينيا بعنيني  االعتبنينيار عننينيد تنفينينيذ خططهنينيا    

 .سواء تتعلق مبحتوف مقررات دراسية أم طلبات أم ميكالت خاصة  -الدراسية 

تقديم املعلومات والتوضيحات الالزمة عنين اجلامعنية وبراجمهنيا الدراسنيية لكنيل راغنيب        .9

 .يف ذلا

 اديميةـــتخصصات األكالوريوس في ــتعليمات منح درجة البكال   .7

التخصصنينينيات  تعليمنينينيات منينينينح درجنينينية البكنينينيالوريوس يف   " تسنينينيمى هنينينيذه التعليمنينينيات   : (1)املصصصا ة 

 ".األكادميية

" البكنيالوريوس  " تسري أحكام هذه التعليمات على الطالب املسجل  لنيل درجنية   :(2)املا ة 

 .ميية اليت تقدمها اجلامعةاألكاد التخصصات يف أي من 

 الخطة الدراسية
" البكنيالوريوس  " يقر جملس اجلامعة اخلطط الدراسية النييت تنيؤدي إىل نينيل درجنية      :(3)املا ة 

توصنينيية اجمللنينيس  تخصصنينيات األكادميينينية النينييت تقنينيدمها اجلامعنينية، وذلنينيا بننينياًء علنينيى     اليف أي منينين 

 .جملس الكلية االكادميي  و


