 .5الخدمات التي تقدمها الجامعة
تقدم اجلامعة عدداً من اخلدمات للطالب بإشراف فروعها ومراكزها الدراسية بهدف
تسهيل التعلم وتعزيزه ،واالستجابة الفعالة والسريعة لطلباتهم ،إضافة إىل االستماع إىل
ميكالتهم وحلها بسرعة وبروي العدل ،ومبا يضمن إكمال املقررات بنجاي.

الفـــرع
الفرع هو املكاد الذي تقدم اجلامعة عفه خدماتها املباشرة للطالب ،وفيه جيري
التفاعل املباشر فيما بينهم ،وبينهم وب املرشدين ،وأعضاء هيئة التدريس يف امليداد ،الذين
يقدمود النصح واإلرشاد وامليورة إىل الطالب فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم.
تقام الفروع عادة يف أماكن جتمعات الطالب ،حبي ييرف الفرع الواحد على ()211
إىل ( )311طالب مسجل يف اجلامعة.
ومن أبرز اخلدمات اليت يقدمها الفرع للطالب يف اجملال األكادميي واإلداري ما يأتي:
-

تسلم وذج طلب االلتحاق باجلامعة من الطالب املتقدم هلا.

-

القينينيام امينينيع اإلجنينيراءات الالزمنينية بعنينيد قبنينيول الطنينيالب يف اجلامعنينية منينين حي ني تسنينيلم
الرسوم الدراسية وأمثاد املواد التعليمية والوثائق املطلوبة للجامعة.

-

تقنينينينيديم املينينينينيورة والنصنينينينيح للطنينينينيالب وذلنينينينيا يف كنينينينيل منينينينيا يتعلنينينينيق بقبنينينينيوهلم وتسنينينينيجيلهم
وختصصاتهم ودراستهم.

-

تسليم املواد التعليمية الالزمة للطالب بعد أد يسددوا أمثانها.

-

تقديم النصح واإلرشاد األكادميي للطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس.

-

تقديم النصح واإلرشاد اخلاص للطالب وتوجيههم من خالل املرشد.

-

اإلشراف على تعيينات الطالب وتصحيحها وإعادتها إليهم.

-

تعبئة النتائ الفصلية ملختلف املقررات الدراسية.

-

توفري القاعات واملكتبات والورش التدريبينية ،واسنيتعماالت املنيواد السنيمعية والبصنيرية
حسب احتياجات الطالب يف الفرع أو البيئة احمليطة به.

-

تغذية ودعم العالقات ب الطالب أنفسهم منين خنيالل جمموعنيات العمنيل وتفاعلنيهم منيع
اجلامعة.

-

توفري قاعات االمتحانات للطالب واإلشراف عليها.

-

إعالد نتائ امتحانات الطالب.

-

اختاذ اإلجراءات الالزمة للتسجيل يف الفصل الدراسي الالحق.
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-

تقديم التسهيالت الالزمة ألعضاء هيئة التدريس.

-

حفظ الوثائق الالزمة وفق تعليمات اجلامعة.

 .6مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع
لقنينيد كلف ني اجلامعنينية عنينيدداً منينين خنينيرية أعضنينياء هيئنينية التنينيدريس منينين خنينيالل الفنينيروع بتقنينيديم
املسنينياعدة للطنينيالب ،وميكنينينين االتصنينيال بهنينيم خنينينيالل األوقنينيات احملنينيددة لإلفنينينيادة منينين توجيهنينينياتهم
وخفاتهم يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.
وفيما يأتي موجزاً عن أبرز اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس:
 .1يعقنينيد عضنينيو هيئنينية التنينيدريس كنينيل حسنينيب اختصاصنينيه ،منينيع بداينينية الفصنينيل الدراسنينيي،
اجتماع نياً متهينينيدياً لطنينيالب املقنينيرر املعنينيري حبي ني ينينيوجههم ويينينيري هلنينيم الطريقنينية املثلنينيى
لالستفادة من املادة العلمية ،ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.
 .2يقدم شرحاً ملن ا يستوعب بعض النقاط من املادة العلمينية يف املقنيرر الدراسنيي املعنيري
خالل الفصل الدراسي .
 .3يصحح واجبات وتعييننيات الطنيالب ويعينيدها إلنييهم منيع مالحظاتنيه عليهنيا ويناقينيهم يف
ذلا خالل الفصل الدراسي.
 .4يينينيجع الطنينيالب علنينيى احلنينيوار فيم نيا بينينينهم ويسنينيهم يف بننينياء جمموعنينيات العمنينيل ب ني ذوي
التخصص الواحد.
 .5يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي  ،وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها.
 .6جييب عن مجيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوف املادة ،وطرق تقوميها.
 .7ييرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .8يصحح أوراق االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .9يعبئ النماذج والوثائق اخلاصة باجلامعة ويعمل علنيى إيصنياهلا للجهنية املعنينية يف الوقني
احملدد.
 .11ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحس التعليم ملختلف املقررات الدراسية.
وبننينياءً علنينيى ذلنينيا تع ني اجلامعنينية وبينينيكل غنينيري متفنينيرم عنينيدداً منينين املختص ني يف كنينيل مقنينيرر
دراسي.

14

