-

تقديم املشورة والنصح لل طررالب وذ لررك يف كررل مررا يتع لررق بق بررو.م وت سررجيلهم وختص صرراتهم
ودراستهم.

-

الق يررام جبم يررع اإل جررراءات الالز مررة ب عررد ق بررول ال طررالب يف اجلام عررة مررن ح يررث ت سررلم الر سرروم
الدراسية وأمثان املواد التعليمية والوثائق املطلوبة للجامعة.

-

تسليم املواد التعليمية الالزمة للطالب بعد أن يسددوا أمثانها.

-

تقديم النصح واإلرشاد األكادميي للطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس.

-

تقديم النصح واإلرشاد اخلاص للطالب وتوجيههم من خالل املرشد.

-

اإلشراف على الواجبات البيتية واالنشطة الدراسية للطالب وتصحيحها وإعادتها إليهم.

-

تعبئة النتائج الفصلية ملختلف املقررات الدراسية.

-

توفري القاعات واملكتبات والورش التدريبية ،واستعماالت املواد السمعية والبصرية حسب
احتياجات الطالب يف الفرع أو البيئة احمليطة به.

-

تغذية ودعم العالقات بني الطالب أنفسهم من خالل جمموعات العمل وتفاعلهم مع اجلامعة.

-

توفري قاعات االمتحانات للطالب واإلشراف عليها.

-

إعالن نتائج امتحانات الطالب.

-

تسجيل الطلبة وحفظ ملفاتهم.

-

تقديم التسهيالت الالزمة ألعضاء هيئة التدريس.

-

حفظ الوثائق الالزمة وفق تعليمات اجلامعة.

 .7مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع
ل قررد كل فررت اجلام عررة عررددا مررن خرررية أع ضرراء هي ئررة ال ترردريس مررن خررالل ال فررروع بت قررديم
امل سرراعدة لل طررالب ،ومي كررن االت صررال ب هررم خررالل األو قررات ا حملررددة لإل فررادة مررن توجي هرراتهم
وخرباتهم يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.
وفيما يأتي موجزا عن أبرز اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس:
 .1يعقد عضو هيئة التدريس كل ح سررب اختصا صرره ،مررع بدا يررة الف صررل الدرا سرري ،اجتما عررا
متهيديا لطالب املقرر املع حبيث يوجههم ويشرل .م الطريقة امل لى لالستفادة من ا ملررادة
العلمية ،ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.
 .2يقدم شرحا ملن ل يستوعب بعض النقا من املادة العلمية يف املقرر الدراسي املع خالل
الفصل الدراسي .
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 .3يصحح الواجبات البيتية واالنشطة للطالب ويعيدها إ لرريهم مررع مالحظا ترره علي هررا ويناق شررهم
يف ذلك خالل الفصل الدراسي.
 .4يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد.
 .5يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي  ،وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها.
 .6جييب عن مجيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوى املادة ،وترا تقوميها.
 .7يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .8يصحح أوراا االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .9يع بررا الن مرراذج والو ثررائق اخلا صررة باجلام عررة ويع مررل ع لررى إي صررا.ا للج هررة املعن يررة يف الو قررت
احملدد.
 .10ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدراسية.

 .8الكليات
تقدم اجلامعة سبع كليات يف مستوى البكالوريوس وهي:
 .1كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
 .2كلية الزراعة.
 .3كلية التنمية االجتماعية واألسرية.
 .4كلية العلوم اإلدارية و االقتصادية.
 .5كلية العلوم الرتبوية.
 .6كلية االعالم.
 .7كلية االداب.
وتتكون كل كلية من ختصص أو أك ر ميكن للطالب اخت يررار التخ صررص ا لررذي ير غررب
يف درا سررته للح صررول ع لررى در جررة الب كررالوريوس يف إ حرردى التخص صررات املت ضررمنة يف هررذه
الكليات.
تتكون اخلطة الدراسية لكل كلية أو ختصص من مقررات موزعة على النحو اآلتي:
درجة البكالوريوس ختصص منفرد:
 .1متطلبات اجلامعة

( )27ساعة معتمدة

 1.1متطلبات جامعة اجبارية

( )24ساعة معتمدة

 2.1متطلبات جامعة اختيارية

( )3ساعات معتمدة
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