 :مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
-1إمداد الوحدة بالجداول الدراسٌة ( الفصل الدراسً  ، )1،2بمحاضر اللجان الثنائٌة  ،نماذج
االمتحانات  ،لجان الممتحنٌن ونتائج امتحانات الطالب فً جمٌع المقررات لجمٌع البرامج .
-2إمداد الوحدة بمستندات خاصة بشئون التعلٌم والطالب مثل :آلٌة التعامل مع شكاوى الطالب ،
كٌفٌة التعامل مع التماسات الطالب والتظلمات الخاصة بالنتائج ،بٌانات عن صندوق التكافل
اإلجتماعى ومدى استفادة الطالب منة  ،السٌاسة المتبعة لتكرٌم الطالب المتفوقٌن وكٌفٌة
مساعدة الطالب المتعثرٌن،الرحالت التعلٌمٌة والزٌارات المٌدانٌة ،سٌاسات القبول والتحوٌل
....،وغٌرها).
 -3إمداد الوحدة بدلٌل الطالب المعدل.
 -4تقدٌم البٌانات الخاصة بالرعاٌة الطالبٌة بالكلٌة واألنشطة الطالبٌة و األسر ولجان اتحاد
الطالب  ،المسابقات الطالبٌة ( خارج وداخل الكلٌة )  ،بٌان بالجوائز التً فاز بها الطالب فً
المسابقات  .. ،وغٌرها.
 -5متابعة عملٌة إمداد السادة المنتدبٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس بنموذج توصٌف المقرر الذٌن
ٌقومون بتدرٌسه بالكلٌة متضمنا النتائج التعلٌمٌة المستهدفة التً ٌحققها المقرر للبرنامج لٌقوم
المنتدب القائم بالتدرٌس بوضع الموضوعات وتحدٌد أسالٌب التدرٌس وطرق التقٌٌم المستخدمة
بما ٌرتبط وٌحقق النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر الذي حدده البرنامج وتسلٌم صورة كاملة
من توصٌف المقرر إلدارة الكلٌة مستوفاة التوقٌع .كذلك متابعة إعداد السادة المنتدبٌن لتقرٌر
المقرر فً نهاٌة كل فصل دراسً.
 -6إعداد البند الخاص بالتعلٌم والتعلم وجودة فرص التعلم الوارد بنموذج التقرٌر السنوي وإرساله
لوحدة ضمان الجودة حتى ٌمكنها استكمال إعداد التقرٌر السنوي  /الدراسة الذاتٌة.
 -7إمداد الوحدة باإلحصائٌات الخاصة بأعداد الطالب المستجدٌن  ،أعداد الطالب الذٌن بدءوا
البرنامج  ،أعداد الطالب فً كل فرقة  ،إعداد الطالب الخرٌجٌن ( من الفرقة الرابعة -ترم،) 2
إعداد الطالب الوافدٌن وغٌرها من اإلحصاءات المرتبطة بالعملٌة التعلٌمٌة.
 -8إمداد الوحدة باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم المقترحة الخاصة بشئون التعلٌم والتعلم وفقا لجدول
زمنً وما تم تحقٌقه من خطة العام السابق والمعوقات التً حالت دون اكتمال تحقٌق بعض
منها إن وجد.
 -9إعداد تقرٌر دوري عن مدى كفاٌة اإلمكانٌات المتاحة للتعلٌم والتعلم ( معامل  ،قاعات مجهزة
بوسائل تعلٌمٌة ...،الخ).
 -10متابعة رؤساء األقسام العلمٌة للتأكد من استالم أعضاء هٌئة التدرٌس لتوصٌف المقررات التً
ٌقوموا بتدرٌسها وعرضها على الطالب فً أول الفصل الدراسً وكذلك التأكٌد على رؤساء
األقسام العلمٌة على ضرورة إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس لتقرٌر المقررات فً نهاٌة الفصل
الدراسً وتجمٌعها ثم تسلٌمها للوحدة.

