•

حتميل امللفات ا.امة اليت يرسلها منسق املقرر للطلبة لتعزيز تعلّمهم من خالل صفحة املقرر
اإللكرتوني.

•

االلتحاا يف الدورات التدريبية اليت يعقدها مركز التعليم املفتول لبناء قدرات الطلبة يف التعلّم
اإللكرتوني.

•

متابعة الرسائل والتوجيهات اليت يرسلها مدرس املقرر ومنسق املقرر ومركز التعليم املفتول من
خالل مراسالت البوابة األكادميية أو صفحة الفيسبوك.

•

تسليم املهام املطلوبة لكل مقرر سواء تعيينات أو أنشطة إلكرتونية وأداء االمتحانات املطلوبة.

•

التواصل مع فريق الدعم الفو يف مركز التعليم املفتول يف حال مواجهته ألي مشكلة فنية.

 .6الخدمات التي تقدمها الجامعة
تقدم اجلامعة عدداً من اخلدمات للطالب بإشراف فروعها بهدف تسهيل التعلم وتعزيزش،
واالستجابة الفعالة والسريعة لطلباتهم ،إضافة إىل االستماع إىل مشكالتهم وحلها بسرعة
وبرول العدل ،ومبا يضمن إكمال املقررات بنجال.

الفـــرع
هو وحدة تنفيذية جيري فيها التفاعل فيما بني الطلبة أنفسهم ,وبني املرشدين وأعضاء
هيئة التدريس العاملني يف امليدان الذين يقدمون النصح واإلرشاد واملشورة واخلدمات األخرى
للطلبة فيما يتعلق بدراساتهم واحتياجاتهم .
ومن أبرة اخلدمات اليت يقدمها الفرع للطالب يف اجملالني األكادميي واإلداري ما يأتي
-

تقديم املشورة والنصح لل طررالب وذ لررك يف كررل مررا يتع لررق بق بررو.م وت سررجيلهم وختص صرراتهم
ودراستهم.

-

الق يررام جبم يررع اإل جررراءات الالة مررة ب عررد ق بررول ال طررالب يف اجلام عررة مررن ح يررث ت سررلم الر سرروم
الدراسية وأمثان املواد التعليمية والو ائق املطلوبة للجامعة.

-

تسليم املواد التعليمية الالةمة للطالب بعد أن يسددوا أمثانها.

-

تقديم النصح واإلرشاد األكادميي للطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس.

-

تقديم النصح واإلرشاد اخلاص للطالب وتوجيههم من خالل املرشد.

-

اإلشراف على التعيينات الدراسية للطالب وتصحيحها وإعادتها إليهم.

-

تعبئة النتائج الفصلية ملختلف املقررات الدراسية.
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-

توفري القاعات واملكتبات والورش التدريبية ،واستعماالت املواد السمعية والبصرية حسب
احتياجات الطالب يف الفرع أو البيئة احمليطة به.

-

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

-

توفري قاعات االمتحانات للطالب واإلشراف عليها.

-

إعالن نتائج امتحانات الطالب.

-

تسجيل الطلبة وحفظ ملفاتهم.

-

تقديم التسهيالت الالةمة ألعضاء هيئة التدريس.

-

حفظ الو ائق الالةمة وفق تعليمات اجلامعة.

 .7مهمات أعضاء هيئة التدريس والمرشدين في الفروع
ل قررد كل فررت اجلام عررة عرردداً مررن خرررية أع ضرراء هي ئررة ال ترردريس مررن خررالل ال فررروع بت قررديم
امل سرراعدة لل طررالب ،ومي كررن االت صررال ب هررم خررالل األو قررات ا حملررددة لإل فررادة مررن توجي هرراتهم
وخرباتهم يف اجملاالت األكادميية واإلرشاد والتوجيه الرتبوي.
وفيما يأتي موجزاً عن أبرة اخلدمات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس
 .1يعقد عضو هيئة التدريس كل ح سررب اختصا صرره ،مررع بدا يررة الف صررل الدرا سرري ،اجتما عراً
متهيدياً لطالب املقرر املعو حبيث يوجههم ويشرل .م الطريقة امل لى لالستفادة من ا ملررادة
العلمية ،ويسمع اقرتاحاتهم وجييب عن أسئلتهم.
 .2يقدم شرحاً ملن ل يستوعب بعض النقا من املادة العلمية يف املقرر الدراسي املعو خالل
الفصل الدراسي .
 .3يصحح واجبات وتعيي نررات ال طررالب ويع يرردها إ لرريهم مررع مالحظا ترره علي هررا ويناق شررهم يف ذ لررك
خالل الفصل الدراسي.
 .4يشجع الطالب على احلوار فيما بينهم ويسهم يف بناء جمموعات العمل بني ذوي التخصص الواحد.
 .5يساعد الطالب على تعبئة اجلدول الدراسي  ،وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها.
 .6جييب عن حتيع األسئلة واالستفسارات اليت تتعلق مبحتوى املادة ،و را تقوميها.
 .7يشرف على عقد االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .8يصحح أوراا االمتحانات وفق تعليمات اجلامعة.
 .9يع بررا الن مرراذج والو ررائق اخلا صررة باجلام عررة ويع مررل ع لررى إي صررا.ا للج هررة املعن يررة يف الو قررت
احملدد.
 .10ينفذ تعليمات اجلامعة اخلاصة بتحسني التعليم ملختلف املقررات الدراسية.
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