ِهبَ واختصبصبد ووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ اٌتؼٍُُ واٌطالة
--------------------------- -1العمل على توعيو الطالب بأنظمة ولوائح الجامعة وقواعدىا التنفيذية المتعلقة بالطالب.
 -2مساعدة الطالب فى اختيار التخصص المالئم ليم من بين برام الللية المختلفة.

 -3اإلشراف على البرام واألنشطة المقدمة للطالب واإلشراف على الخدمة المقدمة ليم والعمل على تطويرىا
وتحديثيا.

 -4وضع اإلجراءات الالزمة لضبط حضور الطالب ومتابعة انتظاميم.
 -5بناء قواعد البيانات المتعلقة بالطالب والعمل على تحديثيا والعناية بحقوق الطالب واتخاذ الوسائل الالزمة
للمحافظة علييا.

 -6دراسة تظلم الطالب ومشلالتيم واقتراح الحلول المالئمة ليا والتنسيق فى ذلك مع الجيات ذات العالقة فى
الللية.

 -7دراسة لجان الحاالت الطالبية ورئاسة لجان تأديب الطالب المخالفين وتطبيق اإلجراءات النظامية فى حقيم.
 -8نشر ثقافة اإلرشاد االلاديمى فى الللية واقتراح خطة اإلرشاد الطالبي فى الللية.
 -9اقتراح خطة األنشطة الطالبية بالللية واإلشراف على تنفيذىا.

 -11العمل على بناء روابط مع الخريجين ودعم حصوليم على الوظائف المناسبة ومتابعة الخريجين لمعرفة رضا
أرباب سوق العمل مع مخرجات الللية.

 -11العمل على رفع لفاءة العمل فى شئون الطالب واعداد تقرير شامل عن شئون الطالب فى الللية ورفعة الى
عميد الللية والعمل على تنفيذ مايفوضة بو من مجلس الللية أو عميدىا من ميام.

 -12اعتماد نتائ االمتحانات وفقا لألنظمة والسياسات الموضوعة.

 -13التحقق من توفير المراجع الدراسية فى مختلف التخصصات بالتنسيق مع األقسام العلمية والملتبة المرلزية

وملتبة الللية والعمل على توفير مصادر التعلم والمراجع الدراسية فى مختلف التخصصات بالللية بالتنسيق
مع الجيات ذات العالقة فى الجامعة وتطوير أساليب وأدوات التقويم فى الللية.

 -14اعتماد الجداول الدراسية لألقسام األلاديمية فى الللية واإلشراف على تنفيذ الخطط الدراسية للللية وأقساميا
العلمية المختلفة.

 -15المساىمة فى رفع لفاءة أعضاء ىيئة التدريس فى عمليات التعليم والتعلم.

 -16اإلشراف على توفير التجييزات التعليمية المالئمة والتأليد فى توظيفيا فى عمليات التعليم والتعلم فى الللية
ومتابعة المرافق التعليمية وتحديد المعامل بالللية.

 -17تنظيم وتوثيق إجراءات امتحانات الطالب وتقويم مستوياتيم الدراسية وتشليل و التواصل مع الوحدات
األلاديمية واإلدارية المناظرة بالجامعة فى لل ما يساعدة فى أداء ميامو

إدارة شئون التعليم والطالب
الرؤية
الريادة والتميز فى تقديم لافة احتياجات الطالب الجامعى
الرسالة
تقوم إدارة شئون الطالب فى للية الزراعة بلفرالشيخ بتوفير بيئة مناسبة للتحصيل العلمى والتدريب العملى وبناء
شخصية الطالب بناء يستثمر فيو وقتو داخل الجامعة وخارجيا وتأىيل الطالب بما يمتللون ميارات حياتية تسيم

فى خدمة أنفسيم ومجتمعيم ووطنيم.
القيم
 الموضوعية

 اإلتقان والجودة
 العمل بروح الفريق

 العدالة وعدم التميز
 األصالة واإلبداع

 الشفافية والمساءلة
األىداف اإلستراتيجية
 تأىيل جيل من الشباب يخدم وطنو ومجتمعة.

 تنمية ميارات الطالب وصقليا بلل ما ىو جديد.
 رعاية الطالب فى مختلف الجوانب.

 تقديم الدعم المادي للطالب ولذلك األنشطة بشلل عام.

 العناية بالطالب واالرتقاء بيم ليلونوا لبنات فاعلة فى مجتمعيم.

وحدة الخريجين
تيتم ىذه الوحدة بمتابعة شئون الخريجين والسعي إليجاد الفرص الوظيفية المتوافقة مع تخصصاتيم ومياراتيم
والتعرف إلى واقع أدائيم فى المجاالت الوظيفية.
الرؤية :
شرلة فاعلة مع خريجين الللية
ا
الرسالة :
تقوم وحدة الخريجين بالللية ببناء التواصل وتعزيزه مع الخريجين من خالل التفاعل الدائم بين الخري والللية.
األهداف :
 توثيق الصلة بين الللية والخريجين ومؤسسات المجتمع ذات العالقة بما يحقق المصلحة المشترلة قياس اتجاىات أصحاب األعمال نحو خريجي الللية. -السعي لفتح مجاالت سوق العمل للخري .

 -اإلسيام فى صياغة مواصفات معيارية لخريجي الللية.

 التواصل المستمر مع الخريجين الذين تم توظيفيم ومتابعة تقييم األداء الوظيفي ليم واالستفادة من تجاربيم.مهام واختصاصات وحدة الخريجين :
 -1تحليل الوضع الراىن وانشاء قاعدة بيانات للخريجين ومتابعتيا.
 -2قياس مستوى الرضا للخريجين ومؤسسات العمل.

 -3توثيق أواصر التواصل مع الخريجين والمؤسسات ذات العالقة.

 -4اإلسيام فى تييئة الخريجين لسوق العمل فى لفاءتيم وصقل مياراتيم من خالل مجموعة من البرام التدريبية
المتميزة.

 -5تنظيم يوم الخريجين لتحقيق التواصل الفعال بين الخريجين ومؤسسات المجتمع واطالع الخريجين على ما
يستجد فى النواحى األلاديمية والبحثية داخل الللية.

 -6استطالع آراء الخريجين والمستفيدين.

 -7إنشاء موقع لرابطة الخريجين على الشبلة العنلبوتية.

 -8توثيق العالقة مع الخريجين لالستفادة من خبراتيم فى تطوير الخطط األلاديمية والبحثية.
 -9قياس اتجاىات أصحاب األعمال نحو خريجي اللليو والسعي إلى فتح مجاالت سوق العمل للخري .

اإلرشبد األوبدٍَّ
الرؤية :
أن يلون اإلرشاد االلاديمى بيئة عالية الجودة بتقديم خدمات متميزة لطالب الللية.
الرسالة :
تقوم لجنة اإلرشاد االلاديمى فى للية الزراعة بتقديم خدمات اإلرشاد من خالل مساعدة الطالب على فيم
النظام األلاديمي فى الجامعة والللية األسباب التى تؤدى الى تعثرىم الدراسي.
األهداف :
 تقديم خدمات اإلرشاد األلاديمي بأنواعيا المختلفة للطالب.
 تنفيذ وتقديم برنام اإلرشاد األلاديمي.

 تنفيذ البرام العامة المتعلقة باإلرشاد االلاديمى.
 التنسيق مع األقسام العلمية فى الللية لمتابعة تنفيذ اإلرشاد األلاديمي.

 إعداد االستمارات والنماذج الخاصة باإلرشاد االلاديمى.
و تتحدد مهام المرشد االكاديمى على النحو التالي:
أوال المهام الفنية :وتتمثل فى اآلتي-:
 إعداد ملف خاص للل طالب من الطالب الذين أوللت اليو ميمة اإلشراف علييم.

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

 الجدول الدراسي.

 تقييم األداء.
ثانيا المهام اإلدارية  :وتتمثل فى اآلتي-:
 حذف واضافة المقررات.
 االنسحاب من مقرر.
 غياب الطالب.

 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة.

 االنسحاب من الجامعة.
ثالثا المهام التنظيمية  :وتتمثل فى اآلتي-:
 حل المشلالت.
 التوجيو.

* التشجيع

