 القيةةام جبميةةع اإلجةةراءات الالةمةةة بعةةد قبةةول الطةةالب يف اجلامعةةة مةةن حية تسةةلم الرسةةومالدراسية وأمثان املواد التعليمية والوثائق املطلوبة للجامعة.
 تسليم املواد التعليمية الالةمة 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 التعيينات الدراسية للطالب وتصحيحها وإعادتها إليهم. تعبئة النتائج الفصلية ملختلف املقررات الدراسية. توفري القاعات واملكتبات والورش التدريبية ،واستعماالت املواد السةمعية والبصةرية حسةباحتياجات 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 الالةمة ألعضاء هيئة التدريس. -حفظ الوثائق الالةمة وفق تعليمات اجلامعة.

 .7مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع
لقةةد كلفةةت اجلامعةةة عةةدداً مةةن خةةرية أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن خةةالل الفةةروع بتقةةديم
املساعدة للطالب ،وميكن االتصال بهم خالل األوقات احملددة لإلفادة من توجيهاتهم وخةرباتهم
يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.
وفيما يأتي موجزاً عن أبرة اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس:
 .1يعقد عضو هيئة التةدريس كةل حسةب اختصاصةه ،مةع بدايةة الفصةل الدراسةي ،اجتماعةاً
متهيدياً لطالب املقرر املعمت حبي يوجههم ويشرل ام الطريقة املثلةى لالسةتفادة مةن املةادة
العلمية ،ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.
 .2يقدم شرحاً ملن

يستوعب بعض النقا من املادة العلمية يف املقرر الدراسةي املعةمت خةالل

الفصل الدراسي .
 .3يصةحح واجبةات وتعيي نةات الطةالب ويعيةدها إلةيهم مةع مالحظاتةه عليهةا ويناقشةهم يف ذلةك
خالل الفصل الدراسي.
 .4يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد.
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 .9يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي  ،وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها.
 .6جييب عن عيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوى املادة ،وترا تقوميها.
 .7يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .2يصحح أوراا االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .9يعبا النماذج والوثائق اخلاصة باجلامعة ويعمل على إيصااا للجهة املعنية يف الوقت احملدد.
 .11ينفذ 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.
 .9كلية العلوم الرتبوية.
 .6كلية االعالم.
 .7كلية االداب.
وتتكون كل كلية من ختصص أو أكثر ميكةن للطالةب اختيةار التخصةص الةذي يرغةب
يف دراسته للحصول على درجة البكالوريوس يف إحدى التخصصات املتضمنة يف هذال الكليات.
تتكون اخلطة الدراسية لكل كلية أو ختصص من مقررات موةعة على النحو اآلتي:
درجة البكالوريوس ختصص منفرد:
 .1متطلبات اجلامعة

( )29ساعة معتمدة

 1.1متطلبات جامعة اجبارية

( )22ساعة معتمدة

 2.1متطلبات جامعة اختيارية

( )3ساعات معتمدة

 .2متطلبات كلية

حبسب الكلية

 .3املقررات التخصصية  /املنفرد

حبسب خطة التخصص

 1.3التخصصية اإلجبارية

حبسب خطة التخصص

 2.3التخصصية االختيارية

حبسب خطة التخصص

 .4املقررات احلرة

( )6ساعات معتمدة

اجملموع

 129 - 127ساعة معتمدة

89

