
 

 
 

  :معاییر اختیار وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب 
  
  

 .أن یكون ملتزمًا فى عمله و مسلكه منذ تعیینه معیدًا حتى تاریخ ترشیحه  .1
  . أن یقدم رؤیته فى تطویر أقسام التعلیم والطالب فى صورة خطة مستقبلیة وفقا لجدول زمنى  .2
أو مایعادلهـــا مـــن الشـــهادات الخاصـــة بتكنولوجیـــا )  ICDL( أن یكـــون حاصـــًال علـــى شـــهادة  .3

 .المعلومات 
أن یكون حاصًال على دورات متخصصة فى اإلدارة و تنمیـة مهـارات اإلدارة اإلشـرافیة مـن مراكـز  .4

 .معتمدة 
 .إجادة اللغة اإلنجلیزیة أو أحد اللغات األجنبیة .5
 .إجراء مقابلة مع السادة المرشحین من قبل عمید الكلیة  .6
 .كون على درایة بقانون تنظیم الجامعات و قانون العاملین المدنیین بالدولة أن ی .7
 .أال یسبق توقیع أى جزاءات علیه  .8
 .أن یكون له خبرات فى اإلرشاد األكادیمى و ممارسة عمل المرشد األكادیمى  .9

  .أن یكون لسیادته مساهمات فعالة و أنشطة ممیزة فى أنشطة اتحاد الطالب   10. 

 

 :یل الكلیة لشئون التعلیم والطالبمھام وك

فضًال عن التزام وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بالمهام التي حددها له قانون تنظیم       
  :والمتمثلة في ) 35(الجامعات رقم 

  .معاونة العمید في إدارة شئون الكلیة وما یسند له من أعمال  -1
  .التدریب العملي للطالب تصریف الطلبة في الكلیة واإلشراف على  -2
دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدریس واالمتحانات من خارج الكلیة توطئة لعرضها  -3

 .على مجلس الكلیة  

 ) المعامل –ة الشباب یعار  –شئون الخریجین  –شئون الطالب (اإلشراف على اإلدارات التالیة  -4

 .اإلشراف على شئون الطالب الوافدین  -5

 .عرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلیة فیما یخصه إعداد ما ی -6

 



  :یمكن إضافة المهام التالیة 
 

تلقي شكاوي الطلبة والطالبات المقیدین بالكلیة وذلك من خالل صندوق الشكاوي الموجودة في  -1
  .الكلیة 

على أن . توفیر آلیة لنظام شكاوي الطالب على أن تكون هذه اآللیة واضحة ومعلنة للطلبة -2
وعرضه " بصندوق الشكاوي والمقترحات"م وحدة ضمان الجودة بفحص الشكاوي الواردة تقو 

  .على مجلس إدارة الوحدة باالشتراك مع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 
فحص هذه الشكاوي وحل الكثیر منها في الوقت المناسب من خالل اإلمكانات المتوفرة في  -3

 .من خاللها  الكلیة وفي ضوء اللوائح التي تعمل

نشر ثقافة الجودة واالعتماد بین الطلبة داخل الكلیة لتبصیر الطالب بالخطوات التي تقوم بها  -4
 .الكلیة من أجل االعتماد 

مساعدة العمید في تسهیل تنفیذ كل تفاصیل العملیة التعلیمیة لجمیع الطلبة والطالبات في  -5
 .مرحلة اللیسانس 

 .تلفة في مجال الحیاة الثقافیة والریاضیة واالجتماعیة االهتمام بكافة شئون الطالب المخ -6

 .مسئول عن األداء المالي واإلداري بالكلیة  -7

بالشفافیة لتقدیم كافة نتائج ) مقرر االمتحانات(أن یلتزم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  -8
 .الكلیة بمجرد إعالنها وكذلك بشأن نتائج التظلمات وشكاوي الطالب 

 
  :اإلداریة التى تتبع وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب وهى األقسام 

  
   .قسم شئون التعلیم والطالب -
     .قسم رعایة الشباب -

     .وحدة االرشاد األكادیمى -

       .قسم الطباعة والنسخ -

 .مكتب وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب - 
  
  
  
  
  



  :وحدة االرشاد األكادیمى   
  

االستراتیجیة لوحدة اإلرشاد األكادیمى بالكلیة فى تقدیم نوعین من اإلرشاد لطالب وتتلخص الخطة 
  :الكلیة 

  :من خالل : اإلرشاد االكادیمى :  أوًال 
  .أهداف وقائیة تحمى الطالب من التعثر  – 1
  .أهداف عالجیة ، تصحح المسار التعلیمى للطالب  -2
أهداف تنمویة ، تزید من قدرات الطالب على تدبر أمورهم ، وتكسبهم القدرة على حل  – 3

 .مشكالتهم ، من خالل اندماجهم فى الحیاة الجامعیة ، والمشاركة االإیجابیة فیها 

 
  :من خالل  ) الدعم الطالبى( اإلرشاد  غیر االكادیمى : ثانیًا 

  
  .الكلیة بشكل ودى  مساعدة الطالب فى حل مشكالتهم مع إدارة –1
  .مساعدة الطالب فى توجیههم للطرق الصحیحة للتقدم بشكوى  -2
  .توجیه الطالب إلى تقدیم مقترحاتهم المختلفة لتنمیة العمل فى الكلیة  -3
  .مساعدة الطالب فى الحصول على الدعم بكافة أنواعه المادى واالجتماعى  -4
  .تنمیة روح الفریق داخل جموع الطالب  -5
  

 


