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 فضائية القدس التعليمية

تقدم فضائية القدس التعليمية العديد من الربامج التعليمية والثقافية لطلبة اجلامعة 

وللمجتمع احمللي، فباإلضافة اىل الربامج الثقافية يب  لكل مقرر جمموعة من احملاضرات 

 .اء هيئة التدريس لتعزيز فهم الطلبة ملواضيع املقرر الرئيسية وااامةالتعليمية اليت يقدمها أعض

 : المدمجدور الطالب في التعليم 
 احملاضرات الصفية اليت تعقد يف احلرم اجلامعي يف كل فرع تعليمي حضور . 
 الفاعلة يف احملاضرات االفرتاضية عرب اإلنرتنت واليت تقدم من خالل صفحة املقرر  املشاركة

 .رتونياإللك
 الرقمية للمقرر من خالل صفحة املقرر اإللكرتوني التعلممصادر  عم التفاعل. 
 صفحة املقرر اإللكرتوني ىيف حلقات النقاش غري املتزامنة اليت تقدم عل املشاركة . 
 امللفات ااامة اليت يرسلها منسق املقرر للطلبة لتعزيز تعلمهم من خالل صفحة املقرر  حتميل

 .اإللكرتوني
 يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتول لبناء قدرات الطلبة يف التعلم  لتحاااال

 .ونياإللكرت
 الرسائل والتوجيهات اليت يرسلها مدرس املقرر ومنسق املقرر ومركز التعليم املفتول من  متابعة

 .أو صفحة الفيسبوك خالل مراسالت البوابة األكادميية

 تقدمها الجامعةالخدمات التي  .6

بهدف  بإشراف فروعها ومراكزها الدراسيةتقدم اجلامعة عددًا من اخلدمات للطالب 

تسهيل التعلم وتعزيزال، واالستجابة الفعالة والسريعة لطلباتهم، إضافة إىل االستماع إىل 

 .مشكالتهم وحلها بسرعة وبرول العدل، ومبا يضمن إكمال املقررات بنجال

 الفـــرع
وبني املرشدين وأعضاء هيئة , نفيذية جيري فيها التفاعل فيما بني الطلبة أنفسهمهو وحدة ت

التدريس العاملني يف امليدان الذين يقدمون النصح واإلرشاد واملشورة واخلدمات األخرى للطلبة 

  .فيما يتعلق بدراساتهم واحتياجاتهم

 :ادميي واإلداري ما يأتيومن أبرة اخلدمات اليت يقدمها الفرع للطالب يف اجملالني األك

تقديم املشةورة والنصةح للطةالب وذلةك يف كةل مةا يتعلةق بقبةوام وتسةجيلهم وختصصةاتهم            -

 .ودراستهم
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القيةةام جبميةةع اإلجةةراءات الالةمةةة بعةةد قبةةول الطةةالب يف اجلامعةةة مةةن حيةة  تسةةلم الرسةةوم   -

 .الدراسية وأمثان املواد التعليمية والوثائق املطلوبة للجامعة

 .اد التعليمية الالةمة للطالب بعد أن يسددوا أمثانهاتسليم املو -

 .تقديم النصح واإلرشاد األكادميي للطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس -

 .تقديم النصح واإلرشاد اخلاص للطالب وتوجيههم من خالل املرشد -

 .لطالب وتصحيحها وإعادتها إليهمل الدراسية ناتيعيالتاإلشراف على  -

 .صلية ملختلف املقررات الدراسيةتعبئة النتائج الف -

توفري القاعات واملكتبات والورش التدريبية، واستعماالت املواد السةمعية والبصةرية حسةب     -

 .احتياجات الطالب يف الفرع أو البيئة احمليطة به

 .تغذية ودعم العالقات بني الطالب أنفسهم من خالل جمموعات العمل وتفاعلهم مع اجلامعة -

 .تحانات للطالب واإلشراف عليهاتوفري قاعات االم -

 .إعالن نتائج امتحانات الطالب -

 .تسجيل الطلبة وحفظ ملفاتهم -

 .تقديم التسهيالت الالةمة ألعضاء هيئة التدريس -

 .حفظ الوثائق الالةمة وفق تعليمات اجلامعة -

 مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع. 7
هيئةةة التةةدريس مةةن خةةالل الفةةروع بتقةةديم      لقةةد كلفةةت اجلامعةةة عةةددًا مةةن خةةرية أعضةةاء     

املساعدة للطالب، وميكن االتصال بهم خالل األوقات احملددة لإلفادة من توجيهاتهم وخةرباتهم  

 .يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي

 :وفيما يأتي موجزًا  عن أبرة اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس

مةع بدايةة الفصةل الدراسةي، اجتماعةًا       ،كةل حسةب اختصاصةه    يسيعقد عضو هيئة التةدر  .1

متهيديًا لطالب املقرر املعمت حبي  يوجههم ويشرل ام الطريقة املثلةى لالسةتفادة مةن املةادة     

 .العلمية، ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم

عةمت خةالل   يقدم شرحًا ملن   يستوعب بعض النقا  من املادة العلمية يف املقرر الدراسةي امل  .2

 .الفصل الدراسي 

نةات الطةالب ويعيةدها إلةيهم مةع مالحظاتةه عليهةا ويناقشةهم يف ذلةك          ييصةحح واجبةات وتعي   .3

 .خالل الفصل الدراسي

 .يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد .4




