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 علوم الحاسب األكاديمي بكليةمن خالل االرشاد عن بعد التعليمية  عمليةال ادارةسناد إيلخص  انفوجرافيك

المركزية وحدة الالمرسل من قبل  التعليمية العملية جودة لضمان توجيهيال دليلوفقاً لل ونظم المعلومات

 األكاديمي بجامعة نجران لإلرشاد
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 المحور

 

 التوصية

 

 

 اآللية

 

مسؤول 

 التنفيذ

 

 مؤشرات التنفيذ 

ضمان تحقق 

 نواتج التعلم

التواصل الفعال مع الطالب 

وتوضيح طبيعة التعليم 

 عن بعد والتأكيد على

أهمية التعاون المثمر بين 

الطالب واستاذ المقرر 

 .لتحقق األهداف التعليمية

ارسال ايميل لجميع الطالب 

يبين فيه المرشد الطالبي عن 

طبيعة التعليم عن بعد الحالي 

عن طريق البالك بورد 

والتأكيد على حضور 

المحاضرات االفتراضية في 

 وقتها.

المرشد 

 ياألكاديم

 وين بيان بعنا

وطرق وأوقات 

 وتكرار التواصل.

 

تقييم قدرات الطالب في 

التعامل مع أدوات التعليم 

 الطالب بأسماء قائمة اعداد

 ال أو بنعم االجابة على تحتوي

 التعامل على قدرته مدى في

 .بعد عن التعليم أدوات مع

المرشد 

 ياألكاديم

  تقرير عن حالة

 كل طالب
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عن بعد والعمل على 

 تمكينه من ذلك.

 الطالب وارشاد التواصل

 االستخدام من وتمكينهم

 االلكتروني للتعليم الفعال

التواصل المستمر مع 

الطالب وتقييم سير العملية 

التعليمية ومدى تحقق 

األهداف التعليمية، واتخاذ 

 حيال ذلك. مما يلز

التواصل المستمر مع الطالب -

او من خالل ارسال ايميل 

التواصل معهم باي طريقة 

 مناسبة

 نموذج التقييم -

المرشد 

 ياألكاديم

  تعبئة نموذج

 التقييم 

التعامل مع 

فاشية مرض 

 19كوفيد

العمل على تطمين الطالب 

واشعاره بأن تعليق 

الدراسة الحضوري مجرد 

احتراز للحفاظ على 

سالمته وسالمة المجتمع، 

وأن الجامعة تعمل على 

رسال ايميل لجميع الطالب ا-

 فيه المرشد الطالبييطمن 

بأن تعليق الدراسة الطالب 

الحضوري مجرد احتراز 

للحفاظ على سالمته وسالمة 

المجتمع، وأن الجامعة تعمل 

على تمكينه من التعلم عن بعد 

 بأعلى كفاءة ممكنة.

المرشد 

 ياألكاديم

 بذلك تقرير 
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التعلم عن بعد تمكينه من 

 بأعلى كفاءة ممكنة.

 

شرح التدابير الوقائية 

التي ينبغي ان يلتزم بها 

كون عرضة حتى ال ي

لإلصابة بفيروس 

  2كورونا

 

التدابير بارسال ايميل  -

 الوقائية

التوصية بزيارة موقع  -

وتويتر وزارة الصحة 

 السعودية
https://www.moh.gov.sa

Default.aspx/Pages/ 

 SaudiMOH@تويتر: 

المرشد 

 ياألكاديم

 تقرير بذلك 

شرح التدابير األولية التي 

ينبغي ان يتخذها في حالة 

االشتباه باإلصابة بفيروس 

 2كورونا 

التدابير ارسال ايميل ب -

الوقائية تستشار فيه 

الوحدة المركزية 

 األكاديمي لإلرشاد

المرشد 

 ياألكاديم

 تقرير بذلك 

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
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التوصية بزيارة موقع  - 

وتويتر وزارة الصحة 

 السعودية

https://www.moh.gov.

sa/Pages/Default.aspx 

 SaudiMOH@تويتر: 

التأكيد على دوره في 

توعية المجتمع والحفاظ 

على األمن الوطني من 

خالل التعامل المسؤول مع 

مستجدات وتطورات 

 19كوفيدمرض 

رسال إيميالت للطالب ا -

في كل ما يستجد من 

العليا  اإلدارةخالل 

 للجامعة

 معلوماتيةارسال مصادر  -

ومواقع للطالب مثل 

 موقع وزارة الصحة

المرشد 

 ياألكاديم

 .تقرير بذلك 

  توفير قائمة

بالمصادر 

المعتمدة 

 للمعلومات.

توجيه الطالب حول أهمية 

القدرات الشخصية في 

بعد التواصل مع وحدة  -

االرشاد األكاديمي 

ية بالجامعة يرسل المركز

أو للطالب النشرات 

المرشد 

 ياألكاديم

  خطة ارشادية

مشتركة عن 

كيفية اكتساب 

https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspx
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ادارة األزمات وتطويره 

 في هذا الجانب 

المواقع حول أهمية 

القدرات الشخصية 

 وتطويرها

القدرة على ادارة 

 األزمات

تقييم الوضع النفسي 

للطالب والتنسيق مع 

الوحدة المركزية لإلرشاد 

إذا ظهر عالمات  ياألكاديم

 اضطراب نفسي.

 

 وحدةتم التنسيق بين ي -

 االرشاد األكاديمي بالكلية

 إذاوالمرشد الطالبي 

غير ظهر عالمات 

 طبيعية على الطالب

لوحدة المركزية الرفع ل -

 يلإلرشاد األكاديم

 وحصر الحاالت بالجامعة

وحدة 

االرشاد 

األكاديمي 

 بالكلية

  سجل لحصر

الحاالت غير 

 المستقرة 

 

 

 انتهى..

 وحدة االرشاد األكاديمي بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات

 


