
 

 

 

 المهني واإلداريواألكاديمي  الالئحة الداخلية لبرنامج الدعم

ً من إدراك إدارة الجامعة ألهمية  ، لخدمات األكاديمية واإلداريةأفضل ا علىطالبها  حصولانطالقا

ً منها على متابعة إنجازاتهم  الفردية والجماعية كجزء من عملية تقييم جودة مخرجاتها ومتابعة وحرصا

دعم توعية الطالب وإرشاده خالل فترة دراسته في الجامعة، ضمن برنامج لل أن   الجامعة تحسينها، ترى

 . والمهنيز التنظيمي واألكاديمي اإلداري، هي إحدى ركائز الوصول إلى التمي  المهني واألكاديمي و

ق، تفتتح الجامعة االفتراضية السورية من خالل مركز التعلم مدى الحياة برنامج الدعم من هذا المنطل

تسليط الضوء على بيئة الدراسة واإلدارة دعم الطالب من خالل  األكاديمي والمهني واإلداري الذي يهدف إلى

يعزز لدى الطالب الثقة بعدالة مما تنظيم الدراسة فيها، طريقة ا القوانين واألنظمة النافذة، ويمالس في الجامعة،

تطبيق قرارات الجامعة، ويمنحه الشعور باالطمئنان لطبيعة العالقات التي تحكم تواصله مع زمالئه من 

المتابعة الفردية للطالب وإرشاده  ن  أ كما ،جهة، ومع الفريق اإلداري واألكاديمي في الجامعة من جهة أخرى

د لتحقيق أفضل النتائج ضمن مجهو كل لى عدم التردد في بذلع هخالل مراحل دراسته المختلفة يحفز  

 المجاالت المعرفية التي تهمه وتهيئته بالتالي إلى االنخراط في سوق العمل. 

مع العلم أن هذا البرنامج هو برنامج مجاني ال يترتب فيه على الطالب أي رسوم أو تكاليف، ويعتبر خدمة 

 البها قبل بداية كل فصل.أكاديمية وإدارية تقدمها الجامعة لط

 .مهني أكاديمي دعموإداري  دعميتكون برنامج الدعم األكاديمي والمهني واإلداري من جزأين: 

 وخطة التنفيذ. جزءاألساسية التي يغطيها كل  هداف كل من الجزأين والمحاورفيما يلي توضيح أل

 أوالً: الدعم اإلداري
ف و لها ، والالئحة الداخلية، والنظام الداخليإحداث الجامعةاإلداري على مرسوم  دعميُعتمد في تقديم ال الذي يُعر ِّ

 ، وبقية األقسام(.شؤون الطالب، واالمتحانات، والمعلوماتية، والماليةمديريات ) دور كل من
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  ومهامها العالقات العامة والتعاون الدوليمديرية : 



 

 

وموقع الجامعة على خريطة التعليم الوطنية ث حدااإلتعريف بالجامعة ورسالتها وهدفها: مرسوم  -

  االمتحانية.مراكز ال، وبرامجهوالعالمية، مقر الجامعة، إدارة الجامعة، مركز التعلم مدى الحياة 

 فيها. األنشطة التي تنظمها الجامعة والتي تشارك -

 التعاون مع الجامعات الخاصة والحكومية والجهات والجامعات األجنبية. -

 لمتعلقة بالمعيدين والوافدين ومتابعة شؤونهم واإليفاد خارج القطر.المعلومات ا -

  ومهامهاشؤون الطالب مديرية: 

الدراسية،  الفصول، البرامج والمقررات، التسجيل في الجامعة، الخدمات المقدمة للطالبالتعريف ب -

 .والمفاضلة

 .أسس القبول الجامعي -

الخاصة بمنح )ذوي الشهداء، مواعيد المفاضلة ومواعيد صدور نتائجها وتقديم شرح عن المفاضلة  -

 (.، إلخالجهات العامة، أبناء أعضاء الهيئة التدريسية، المتفوقين جرحى الحرب، العسكريين،

 انية.مواعيد تسجيل الطالب القدامى )الراسبين، الناجحين،...( ومواعيد النقل بين المراكز االمتح -

 الترفع الدراسي. -

 ترقين القيد وإيقاف المواد. -

 تسليم المصدقات والشهادات للطالب.  -

  ومهامهااالمتحانات مديرية: 

 .بنظام االمتحانات المعلوماتيالتعريف  -

  .للبرامج يمنسق االمتحانالدور ب التعريف -

للبرامج الجامعية والتعريف تنظيم وجدولة اختبارات المفاضلة واالمتحانات الفصلية التعريف بآلية  -

 بعمليتي الرصد والتدقيق وكيفية وضع البرامج االمتحانية وإصدار النتائج وإعداد قرارات التخرج.

وآلية مراقبة االمتحانات وآلية تقديم  العقوباتالقواعد الناظمة لالمتحانات والمخالفات االمتحانية و -

ودور لجنة ...الخ،  ، سوء السلوكالماجستير رسائلو الغش في الوظائف، االمتحان من قبل الطالب

 االنضباط وآلية التظلم.

 شرح آلية االعتراضات )المتعلقة بالوظائف واالمتحانات والعالمات( وكيفية معالجتها. -

 آلية منح المساعدات االمتحانية.  -

ة، المصدقة، مة، الشهادذوالحصول على الوثائق )قرار التخرج، براءة ال صدور قرارت التخرجآلية  -

 كشف العالمات، والنسخ المصدقة وشروط الحصول عليها(.

  ومهامهاالمعلوماتية مديرية: 

 األنظمة المعلوماتية ووظائفها: 

 التعريف بموقعالحضور والتواجد الرقمي للجامعة على الشبكة )االنترنت( وحضور الجامعة الرقمي:  -

 .األخبار ولمختلف األقساموصول الطالب آلخر كيفية و الجامعة االلكتروني

، التسجيل على المواد، تغيير كلمة المرور، تعديل بروفايل الطالب : SVU IS نظام معلومات الطالب -

 .الدفع االلكتروني، فوف والمدرسين ومواعيد الجلساتالنتائج والصعن االستعالم ، الصفوف اختيار

، طريقة تقديم طلب جديد، أنواع الطلبات: التعرف على SVU web request system باتنظام الطل -

 متابعة الطلب وحالته.الدفع االلكتروني للطلب 

، عادة التوجيهإالرد و، كتابة ايميل ،وتلوكأتعريف ، : قراءة االيميلSVU mail ريد اإللكترونيالب -

 دارة المجلدات. ، إالبحث ضمن االيميل، ضافة وتنزيل مرفقاتإ

  ها،         ورفعالوظائف تنزيل شرح عن الواجهات وطريقة : LMS ونظام الجلسات نظام إدارة المحتوى -

 .لبرامج الالزمة لتشغيل الجلساتاو



 

 

وكيفية الوصول SVU Pedia موسوعة اإلنتاج الفكري للجامعة و Averroes الشبكة االجتماعية -

 واالستفادة منها.

  ومهامهاالمالية مديرية : 

 .التعريف بآلية الدفع -

 .التعريف برسوم المقررات واألقساط -

 التعريف برسوم امتحانات القبول واالنكليزي. -

مبلغ، طلب ترقين قيد، طلب نقل  بشرح آلية تقديم الطلبات المتعلقة بالمالية وكيفية معالجتها )طلب سح -

 مركز داخلي أو خارجي، طلب براءة الذمة...(.

 اإليقاف، تفعيل المقرارات،...(.األمور المالية التي تتعلق بـ )قرارات  -

  مهامهاوالقانونية و اإلداريةمديرية الشؤون: 

 المركزي ومهامها. الديوانالتعريف بدائرة  -

نظام الطلبات وشرح آلية تقديم الطلبات بشكل شخصي وبطريقة  النافذة الواحدةدائرة التعريف ب -

المطلوبة من قبلهم بعد استكمال كافة تسليم الطالب كافة الوثائق والمستندات آلية و، االلكتروني

 اإلجراءات القانونية.

  :أمانة سر المجالس ومهامها 

تعريف بمجالس الجامعة )مجلس الشؤون العلمية، مجلس شؤون الطالب، مجلس الجامعة( واختصاص  -

 كل مجلس، وأهم القرارت التي تصدر عن المجالس.

، الالزمة لعمل الجامعة والتي تهم طالب الجامعة (والماليةالعلمية واإلدارية )تعريف بالقواعد الناظمة  -

 وتوضيح القوانين واللوائح التي تُتخذ قرارات المجالس الجامعية بموجبها.

 لبت فيها. ها واآلية عرضالتعريف بالمواضيع التي تُحال إلى المجالس و -

مجلس التعليم العالي في آلية تطبيق قرارات  مثلآلية اتخاذ القرارات التي تخص الطالب )توضيح  -

 ،...(العقوبات االمتحانية، وطلبات االسترحام، مواعيد معادلة المواد الجامعة،

 األكاديمي والمهني  الدعمثانياً: 
الالئحة الداخلية للجامعة واللوائح الداخلية للبرامج من جهة، بنود على  والمهني األكاديمي دعمال ركزيُ 

م االفتراضي، واحتياجات وتوجهات بالمنهاج الدراسي للبرنامج وبيئة التعل   ناألكاديمي وعلى خبرة المشرفين

 سوق العمل، والمجاالت المعرفية ذات الصلة من جهة أخرى.

  

 األهداف .1.2

م المتوقع من الطالب في عملية التعل   وتوضيح الدورمن الناحية األكاديمية  م االفتراضيشرح بيئة التعل   .1

 والتعليم.

 للبرنامج والخطة الدراسية.  ةالداخلي الئحةال أو للجامعة الالئحة الداخليةشرح فقرات  .2

  ، ....(ر)وثيقة توصيف، محتوى علمي، محتوى تفاعلي، جلسات، مخابتسليط الضوء على الموارد التعليمية  .3

 ومساعدته على كيفية حل مشاكله الدراسية.جميع مراحل دراسته توجيه الطالب في  .4

 الطالب ألهمية البرامج الجامعية في سوق العمل.توجيه وإرشاد  .5

ودعم الطالب المتعثرين، وتالفي وصول الطالب إلى حاالت حدية كاالستنفاذ  احتضان الطالب المتفوقين .6

 يمكن أن تؤثر سلباً على مستقبله األكاديمي والمهني.



 

 

 . المحاور األساسية2. 2
 علمية لكل برنامج.، ونوع الدرجة الاضيةفي الجامعة االفتر تسليط الضوء على نظام الدراسة . 1

 مل.توجيه وإرشاد الطالب ألهمية كل برنامج جامعي ومحصالته التعليمية أثر مخرجاته على سوق الع . 2

 .من الناحية األكاديمية شرح بيئة التعلم االفتراضي . 3

o   م والتعليمشرح بيئة التعل.  

o   م وطرائق االمتحاناتطرائق التعليم والتعل. 

o دور الطالب. 

o دور المشرف.  

o الجلسات التزامنية وغير التزامنية. 

، والغاية من البرنامج، وشرح العلميةشرح فقرات الالئحة الداخلية للبرنامج )مع التركيز على نوع الدرجة  . 4

إن  والتخصصات/التوجهات التخصصيةالمفاضلة،  محصالت التعلم وأهميتها، وشروط القبول ومعايير

والخطط الدراسية االسترشادية والخيارات المتاحة للطالب، والحد األدنى واألعلى وجدت، والخطة الدراسية، 

للوحدات المعتمدة التي يسجل عليها الطالب فصلياً، وشروط االنتقال إلى السنوات األعلى، والنجاح في 

 المقرر/المشروع/الرسالة، وحساب معدل التخرج، وشروط التخرج(. 

موارد التعليمية التي تتيحها الجامعة )وثيقة توصيف، محتوى علمي، محتوى توجيه الطالب لالستفادة من ال . 5

 ( كتب، مصادر مفتوحة، ...الخ مراجع، ،افتراضية تفاعلي، جلسات، مخابر

 

توجيه الطالب ومساعدته في اختيار المقررات الدراسية المناسبة وعدد الوحدات الممكن تسجيلها حسب  . 6

 قدرته الدراسية.

  واقتراح دعم المتفوقين. الطالب المتفوقينمتابعة و وتحصيلهم العلميإعداد تقارير عن الطالب  . 7

 دعمعهم على المبادرة واالستقاللية في التعلم ضمن مجال اختصاصاتهم ويشجتالمتميزين و الطالب دعم . 8

 لديهم. روح اإلبداع

 

 لية التنظيم والتنفيذثالثاً: وسائل التوصيل وآ
   التوصيل. وسائل 3. 1

 من خالل:  الدعم األكاديمي والمهني واإلدارييتم تقديم برنامج 

 .ةوضع على موقع الجامعأو شرائح تقديمية أو ت ةنصي اتملف .1

تحفظ ضمن الشبكة االجتماعية وضمن نشرات خاصة ومجموعات  جلسات مسجلة أو تسجيل فيديو .2

 تواصل مؤلفة من طالب ومشرفين.

 الطالبلإلجابة على أسئلة  (Averroesعبر منشورات الشبكة اآلنفة الذكر )ابن رشد التواصل  .3

 بشكل مستمر أثناء الفصل الدراسي. واستفساراتهم

 . التنظيم 3. 2

من واإلداريين  ناألكاديمييالمدربين اختيار مدير البرنامج بالتنسيق مع مدراء كافة المديريات يتولى  . 1

 .بداية كل فصل المديريات المختلفة

المعتمدة على وسائط متنوعة )جلسات مسجلة، التوصيل  عمليةمتابعة تنفيذ مدير البرنامج يتولى  . 2

 ملفات،...الخ( وعلى نقاشات وتواصل عبر الشبكة.

يجري تنظيم استبيانات تقييم أداء للمدربين خالل الشهر األخير من التكليف، ويتم التكليف الجديد بناء على  . 3

 ستبيان.نتائج اال



 

 

 آليات توصيل برنامج الدعم األكاديمي والمهني واإلداري على الشبكة االجتماعية. .3.3

بكل خاصة بكل برنامج أكاديمي و Averroes على الشبكة االجتماعية Groups)) مجموعات يتم إنشاء .1

 قسم إداري قبل بداية الفصل الدراسي.

المجموعات مع جميع الملفات الخاصة بكل برنامج توضع الجلسات المسجلة من قبل المدربين على هذه  .2

 أو قسم )ملفات نصية، شرائح تقديمية، تسجيالت فيديو( قبل بداية الفصل.

ة الخاصة بالبرامج المسجل عليها الطالب ييتم ضم الطالب تلقائيا لجميع المجموعات اإلدارية األكاديم .3

 قبل بداية الفصل وبعد تسجيل الطالب على المقررات.

 إتاحة دخول الطالب للمجموعات عبر حساباتهم الجامعية. يتم .4

طالع على الملفات والجلسات في أي زمان ومن أي مكان عبر تسجيل دخولهم إلى يقوم الطالب باال .5

 الشبكة.

حيث يجري الرد عليها أو توجيهه للمجموعة  هاستفساراتيمكن للطالب التفاعل مع المدرب عبر كتابة  .6

 كل يومي.الخاصة باستفساره وبش

 يتم إغناء المحتوى التفاعلي من قبل المدرب عبر إضافة أي وسيلة إيضاح يراها مناسبة أثناء الفصل. .7

يتم إرسال استبيان تقييم أداء خاص بكل مجموعة/ مدرب، للطالب خالل الشهر األخير من التكليف، ويتم  .8

 التكليف الجديد بناء على نتائج االستبيان.


