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 إدارة شئون التعليم والطالب

 
 الرؤية

 
 الطالب الجامعى  تاحتياجاالريادة والتميز فى تقديم لافة 

 
 الرسالة

 
بتوفير بيئة مناسبة للتحصيل العلمى والتدريب العملى وبناء  بلفرالشيخ شئون الطالب فى للية الزراعة إدارةتقوم 

داخل الجامعة وخارجيا وتأىيل الطالب بما يمتللون ميارات حياتية تسيم  قتوو يستثمر فيو بناء شخصية الطالب 
 ومجتمعيم ووطنيم. أنفسيمفى خدمة 

 
 القيم
 الموضوعية 

 والجودة اإلتقان 

 العمل بروح الفريق 

 العدالة وعدم التميز 

 واإلبداع األصالة 

 الشفافية والمساءلة 

 
 اإلستراتيجيةاألىداف 

 
 ومجتمعة. وطنودم تأىيل جيل من الشباب يخ 

 تنمية ميارات الطالب وصقليا بلل ما ىو جديد. 

 .رعاية الطالب فى مختلف الجوانب 

  بشلل عام األنشطة ولذلكللطالب  الماديتقديم الدعم. 

 العناية بالطالب واالرتقاء بيم ليلونوا لبنات فاعلة فى مجتمعيم. 
 

 
 



 وحدة الخريجين
 

ين والسعي إليجاد الفرص الوظيفية المتوافقة مع تخصصاتيم ومياراتيم ىذه الوحدة بمتابعة شئون الخريجتيتم 
 واقع أدائيم فى المجاالت الوظيفية. إلىوالتعرف 
 الرؤية :

 لة فاعلة مع خريجين اللليةاشر 
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 للية.الللية ببناء التواصل وتعزيزه مع الخريجين من خالل التفاعل الدائم بين الخري  والبتقوم وحدة الخريجين 
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 توثيق الصلة بين الللية والخريجين ومؤسسات المجتمع ذات العالقة بما يحقق المصلحة المشترلة  -

 أصحاب األعمال نحو خريجي الللية.قياس اتجاىات   -

 السعي لفتح مجاالت سوق العمل للخري .  -

 اإلسيام فى صياغة مواصفات معيارية لخريجي الللية.  -

 الخريجين الذين تم توظيفيم ومتابعة تقييم األداء الوظيفي ليم واالستفادة من تجاربيم.التواصل المستمر مع   -

 : وحدة الخريجين واختصاصات  مهام
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 اإلرشبد األوبدٍَّ

 

 الرؤية :

 يلون اإلرشاد االلاديمى بيئة عالية الجودة بتقديم خدمات متميزة لطالب الللية. أن
 الرسالة : 

من خالل مساعدة الطالب على فيم  اإلرشادااللاديمى فى للية الزراعة بتقديم خدمات  اإلرشادتقوم لجنة 
 .الدراسيالتى تؤدى الى تعثرىم  األسباب واللليةفى الجامعة  األلاديميالنظام 

 األهداف :

 .تقديم خدمات اإلرشاد األلاديمي بأنواعيا المختلفة للطالب 

 .تنفيذ وتقديم برنام  اإلرشاد األلاديمي 

 .تنفيذ البرام  العامة المتعلقة باإلرشاد االلاديمى 

  لاديمي.فى الللية لمتابعة تنفيذ اإلرشاد األ العلميةالتنسيق مع األقسام 

 إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد االلاديمى. 

 :التاليمهام المرشد االكاديمى على النحو  تتحددو 
 -:وتتمثل فى اآلتي :  أوال المهام الفنية

  اليو ميمة اإلشراف علييم. أوللتإعداد ملف خاص للل طالب من الطالب الذين 

  المعتمدة التى يسمح للطالب بتسجيليا فى وضعة الحالى معرفة الحد األدنى واألقصى من الساعات
 )العبء الدراسي للطالب (.

 .الجدول الدراسي 

 .تقييم األداء 

 -وتتمثل فى اآلتي:  ثانيا المهام اإلدارية :

 .ضافة المقررات  حذف وا 

 .االنسحاب من مقرر 

 .غياب الطالب 

 .التأجيل واالنقطاع عن الدراسة 

 .االنسحاب من الجامعة 

 -فى اآلتي: وتتمثل  :المهام التنظيمية  ثالثا

 .حل المشلالت 

 التوجيو.         * التشجيع 

 
 

 




