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المقدمة واألھداف:المادة األولى
مقدمةال

األكادیمي مستوى الینھض بالدعم الذيأوجھتقدیم كافة ة ویالتعلیمةسھا على تجوید العملیجامعة المجمعة منذ تأسیحرصت 
لتعلیم، امع التوجھات الحدیثة في التعلم وتواكباً لكتروني في العملیة التعلیمیة و. ونظراً للدور المھم الذي یلعبھ التعلیم اإلللطالب

التعلم عن بعد واعد منظمة للتعلیم اإللكتروني وبوضع قوالتعلم عن بعد قامت الجامعة ممثلة بعمادة التعلیم اإللكتروني 
بالجامعة.

األھداف
:مجموعة األھداف التالیةبجامعة المجمعة إلى تحقیق المنظمةتھدف القواعد 

بالجامعة.إیجاد مرجعیة نظامیة لھویة التعلیم اإللكتروني -١
عضاء ھیئة ، أالطلبةعلى مستوى سواءإیجاد منظومة من المعاییر لضبط آلیة تطبیق التعلیم اإللكتروني في الجامعة -٢

عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد.، االقسام،الكلیات، التدریس
تحقیق أعلى مستویات االستفادة من التعلیم اإللكتروني بالجامعة.-٣

التعریفات: الثانیةالمادة 
جامعة المجمعة.: الجامعة
عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد.: العمادة
كلیات جامعة المجمعة ویدخل ضمنھا عمادة السنة التحضیریة.ىحدھي إ: الكلیة
كون تالوحدات التي تتبع لوكالة من وكاالت الكلیة حسب التنظیم المعتمد بالجامعة. وىحدھي إ:وحدة التعلیم اإللكتروني

مھمتھا األساسیة دعم أنشطة التعلیم اإللكتروني وتنفیذ ما یتعلق بذلك بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة داخل الكلیة 
م عن بعد.لاإللكتروني والتععمادة التعلیموبالتنسیق مع

ھو نظام إدارة التعلم الذي یتكامل مع النظام األكادیمي بالجامعة ویستخدم إلضافة المحتوي : لمنظام إدارة التع
والمقررات وإدارتھا الكترونیاً وإدارة المستخدمین سواء أعضاء ھیئة تدریس أو طالب. ویكون النظام متصل باإلنترنت 

للمصرح لھم بالدخول على النظام.وتتوفر بھ األدوات المناسبة التي تدعم العملیة التعلیمیة ویسمح
المستوي المدمج أو التعلیممستوىیاً لیتناسب مع ھو المقرر الذي یتم تطویر محتواه العلمي إلكترون: المقرر اإللكتروني

.الكامل 
أستاذ مقرر ولھ صالحیة الدخول على نظام إدارة التعلم.: عضو ھیئة التدریس
بالنظام األكادیمي في نظام القبول والتسجیل ویدرس مقرر دراسي ولھ صالحیة الدخول أحد الطالب المسجلین : الطالب

على نظام إدارة التعلم.
ھو أقل مستویات تفعیل التعلیم اإللكتروني في الجامعة. ویكون حضور الطلبة كامالً في : التعلیم اإللكتروني المساند

والتواصل بین الطالب واألستاذ رة التعلم لتسھیل عملیة التعلم نظام إدابعض أدوات القاعات الدراسیة. ویستخدم فیھ 
... إلخ).(كتسلیم الواجبات، طرح المناقشات 

 ھو نمط مشابھ لنمط التعلیم اإللكتروني المساند ویختلف عنھ في االستفادة من الفصول : الداعمالتعلیم اإللكتروني
ت المباشرة. االفتراضیة خالل الفترة المسائیة عوضاً عن المحاضرا

جزئیینوھو أحد مستویات التعلیم اإللكتروني بالجامعة. ویكون توزیع المحاضرات على : التعلیم اإللكتروني المدمج .
بشكل تزامني وغیر عن طریق نظام إدارة التعلمبشكل مباشر في القاعات الدراسیة وجزء من المحاضرات تقدم جزء

.تزامني
 عن لكترونياإلالمقرر ھو أحد مستویات التعلیم اإللكتروني بالجامعة. وتكون الدراسة في ھذا : الكاملالتعلیم اإللكتروني

.تزامنیة وغیر تزامنیةوتكون %١٠٠بنسبة عدبُ 
عن جمیع األعمال التي یقوم بھا الطالب من خالل تفاعلھ أو تعلمھ عبر االنترنت وقد عبارة ھو:النشاط اإللكتروني

ونیة أو حضور الفصول متزامنة مثل المناقشات أو الواجبات أو الدردشة أو االختبارات االلكترتكون متزامنة أو غیر 
دقیقة.٦٠على أال یقل الفصل االفتراضي عن االفتراضیة
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والذي یغني عن عن طریق نظام إدارة التعلم ویقصد بھ الحضور التزامني والغیر تزامني :الحضور اإللكتروني
قاعات الدراسیة.في الالمباشرالحضور

ت المقررات اإللكترونیة الفصلیة أو النھائیة المجدولة بأوقااختبارات: ویقصد بھ جدولاالختبار اإللكتروني المجدول
لكلیة.لمحددة ومعلنة وملزمة لكل طالب، وتكون مسؤولیة االشراف على االختبار 

 ویكون االختبار الذي یشمل جمیع وحدات المقرر الدراسي،االختبار االلكتروني : ویقصد بھ المبكراالختبار اإللكتروني
، ویكون تسجیل الطلبة بھ اختیارًیا، وتكون مسؤولیة االشراف على االختبار قبل تاریخ االختبارات النھائیة المجدولة

.والتعلم عن بعدعمادة التعلیم اإللكترونيل

على مستوى الجامعةالقواعد المنظمة : المادة الثالثة
الجامعةعلى مستوى :أوالً 

. في الجامعةالتعلیمة العملیةیعتبر التعلیم اإللكتروني جزء ال یتجزأ من -١
على أربعة مستویات.بالجامعةیم اإللكترونيالتعلیطبق -٢
مدیر الجامعة.على موافقة بناًء الكامل ویكون تطبیق مستوى التعلیم اإللكتروني المدمج -٣
بالتنسیق مع إلكتروني للمستوي المدمج أو الكاملمقرر دراسي إلى أيتطویرلعمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد -٤

القسم العلمي المختص.
التعلیم اإللكتروني جمیع أعمالتعتبر عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد الجھة المنسقة والمشرفة على تنظیم-٥

المنظمة لذلك.ووضع التعلیمات 

على المقررات الدراسیةثانیاً: آلیة تطبیق مستویات التعلیم اإللكتروني
المساندالتعلیم االلكتروني -١

یعتبر ھذا المستوى إلزامیاً في جمیع المقررات الدراسیة في الجامعة.-
العناصر اآلتیة:بتضمینیفعل المقرر في نظام إدارة التعلم -

.توصیف المقرر
 أستاذ المقرر.معلومات
تدعم العملیة إلكترونیةملفات(ملفات بي دي اف، مراجع إلكترونیة، عروض بوربوینت) أو أي ھیمراجع إثرائ

التعلیمیة.
مناقشات.ال
.الواجبات
 .لوحة إعالنات

الواجبات من خاللھ.الطالب ویتم تسلیمیكون المقرر اإللكتروني مركز التواصل بین األستاذ و-
.والكاملةیطبق ھذا المستوى على جمیع مقررات الجامعة باستثناء المقررات المدمجة -
% من درجة المقرر على األنشطة اإللكترونیة.١٠یخصص -
في القاعات الدراسیة.للساعات التدریسیةیحتسب الحضور في ھذا المستوى على نسبة الحضور الفعلي-
اشرة في القاعات الدراسیة.تكون اختبارات المقررات في ھذا المستوى مب-
المقرر الدراسي في المستوى المساند بتقدیم االختبارات الخاصة بالمقرر الدراسي في حال رغب أستاذ -

عمادة التعلیم وأخذ موافقةالكلیةومجلس القسم العلمي مجلسبشكل إلكتروني، یجب الحصول على موافقة 
اإللكتروني. 

الداعمالتعلیم االلكتروني -٢
اسي خالل الوقت الرسمي یستخدم ھذا المستوى في حال لم تستطیع الكلیة جدولة أوقات محاضرات المقرر الدر-

الصباحي.
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المطروحة الدراسیةمن إجمالي عدد المقرراتمقررین دراسیین تطبیق ھذا المستوى على ما ال یتجاوز یجوز-
الدراسي.للمستوى 

ستوى المساند باستثناء ما یخص الحضور.ینطبق على ھذا المستوى ما ینطبق على الم-
الجامعة للشؤون موافقة وكالةومجلس القسم العلمي ومجلس الكلیةالمستوى وجود موافقة منیشترط لتطبیق ھذا -

التعلیمیة. 
.وبحضور أستاذ المقرر والطلبةخالل الفترة المسائیةالتزامنیةتعقد المحاضرات االفتراضیة-
یتضمنعضو ھیئة التدریس على أن المستوى الداعم على مقرر دراسي موافقة مجلس القسم وتطبیقیتطلب -

ذلك.محضر القسم مبررات 
رئیس القسم العلمي ولجنة الجداول الدراسیة ویبلغالمسائیةأستاذ المقرر والطلبة أوقات المحاضرات التزامنیةیحدد -

.بالكلیة العتمادھا
بأوقات المحاضرات التدریسیة عمادة القبول والتسجیل اإللكتروني والتعلم عن بعد وعمادة التعلیم اشعاریجب -

التزامنیة المسائیة إلضافتھا بالنظام األكادیمي.

المدمجالتعلیم االلكتروني -٣
مدمجة.یطبق المستوى المدمج على المقررات المطورة كمقررات إلكترونیة -
.الدروس التي ستقدم بالقاعات الدراسیة الدروس التي ستقدم إلكترونیاً ویحدد أستاذ المقرر-
دراسة المقرر یفضل أن یخصص أول أسبوعین للحضور المباشر للتأكد من مھارات الطلبة وتوضیح طریقة-

.في القاعات التدریسیةمن الدراسة للحضور المباشر مع الطلبة أسبوعكذلك یخصص أخر والتحضیر للطلبة، 
في حال كان المقرر یحتوي على وحدات أو دروس تتطلب حضور الطلبة في معامل الكلیة فیكون توزیع -

.تبًعا لذلكالمحاضرات المباشرة 
عند% حسب ما یحدده القسم ٧٥% أو ٥٠% أو ٢٥یكون الحضور في القاعات التدریسیة في ھذا المستوى إما -

طلب تطویر المقرر.
اختبارات المقررات في ھذا المستوى الكترونًیا. تعقد-
بالمستوى المدمج إال بموافقة األكادیميعدد الساعات التدریسیة للبرنامج إجمالي% من٥٠ال یجوز طرح أكثر من -

مجلس القسم ومجلس الكلیة ومجلس الجامعة.
طالب.100عن المدمجاإللكترونيیزید عدد الطلبة في كل شعبة بالمقرر الیفضل أ-

التعلیم االلكتروني الكامل -٤
.عدلتدرس عن بُ الكترونیاً على المقررات الدراسیة المطورةالكاملیطبق المستوى -
لقاءات تزامنیة مع الطلبة بما ال یقل عن لقاء لكل وحدة تدریسیة.تعقد-
.أو الواجباتفي المناقشاتیكون لكل وحدة تدریسیة نشاط إلكتروني -
ت في ھذا المستوى تكون إلكترونیة وموحدة على مستوي الجامعة.جمیع االختبارا-
في الوقت المحدد.الفصل االفتراضيیحضرأوالنشاط اإللكترونيینجزیعتبر الطالب غائباً إذا لم -
ي لألنشطة اإللكترونیة.% من درجة المقرر الدراس١٥یخصص -
درجات مجمل% من ٦٠% ودرجة االختبار النھائي عن ٢٥ال تقل نسبة درجة االختبار اإللكتروني الفصلي عن -

.الدراسيالمقرر
ووكالة مجلس القسم والكلیة یجوز للقسم العلمي التعدیل على توزیع درجات المقرر اإللكتروني بعد أخذ الموافقة من -

التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعدالجامعة للشؤون التعلیمیة، واشعار عمادة 
بدون عذر مقبول.% من إجمالي األنشطة اإللكترونیة٧٥ماال یقل عن یعتبر الطالب محروماً بالمقرر إذا لم یحضر -
طالب.٢٠٠عن س عن ُبعدالذي یدراإللكترونيیزید عدد الطلبة في كل شعبة بالمقرر الدراسيالیفضل أ-

المقرر اإللكترونيالثاً: ث
ویتم تطویره الكترونیا وفق المعاییر المحددة لذلك. یة المعتمدة ضمن الخطة الدراسیةھو أحد المقررات الدراس-
لتطویر المقرر كمؤلف وعضو أخر كمحكمیرشح مجلس القسم المختص أحد أعضاء ھیئة التدریس المختصین -

.إلكترونیاً الدراسي
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على جمیع مراحل تطویر المقرر ورفعھ على نظام إدارة التعلمالمقررات اإللكترونیةوتطویریشرف مركز انتاج-
.المختصالعلميوالقسموالتعلم عن بعدبالتنسیق مع عمادة التعلیم اإللكتروني

المقررات اإللكترونیة االستعانة بمختصین من خارج الجامعة سواء للتألیف أو التحكیم یجوز لمركز انتاج وتطویر -
بعد التنسیق مع القسم العلمي المختص.

المقررات اإللكترونیة عند تطویر أي مقرر وتطویربإنتاجمعاییر الجودة الخاصة تطبیق أعلى یجب مراعاة -
دراسي.

مستوى المدمج اليسواء فوات المناسبة التي تسھل تعلم المقرر الدراسيیجب أن یتوفر في المقرر اإللكتروني األد-
. و الكاملأ

.بعد تطویرهالخاصة بالمقرر اإللكترونيوالفكریة تملك الجامعة جمیع الحقوق الملكیة -

الطالبرابعاً 
إدارة التعلم.على نظام مثل رقم الجوال والبرید اإللكتروني عنھ، صحیحةمعلوماتیجب على الطالب تعبئة-١

تعلیمیة.معلومات الطالب الشخصیة إال ألغراض ال تستخدم-
ال یقل عن ثالث مرات اسبوعیاً.یجب على الطالب دخول المقرر اإللكتروني بما-
یجب على الطالب اتباع التعلیمات والخطة الدراسیة المعلنة على نظام إدارة التعلم والتقید بھا.-
تطبق على الطالب في المقرر اإللكتروني جمیع التعلیمات واللوائح الخاصة بالدراسة واالختبارات والسلوك.-
كنھم من یجب على عمادة التعلیم اإللكتروني توفیر التجھیزات التعلیمیة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة والتي تم-

ة.دراسة المقرر اإللكتروني بالتنسیق مع الجھات ذات العالق

أستاذ المقرر اإللكترونيخامساً: 
ھو عضو ھیئة التدریس ویكون المقرر لھ صالحیة الدخول على المقرر اإللكتروني.-
المقرر اإللكتروني في المستوى ألستاذیجوز لرئیس القسم إضافة أحد المعیدین أو المحاضرین كمدرس مساعد -

.حالة الحاجة لذلكيفوتقسم الساعات التدریسیة بینھما والمدمج الكامل 
یجب على أستاذ المقرر اتباع جمیع التعلیمات المنظمة والتقید بھا.-
ة تدریبیة على حضور دوركامل،یجب على عضو ھیئة التدریس الذي یرغب بتدریس مقرر إلكتروني مدمج أو -

نظام إدارة التعلم معتمدة من عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد.
من عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد على تقاریر األداء الواردة بناءً الجامعة للشؤون التعلیمیةلوكالة یحق -

عن بعد إذا كان أدائھ منخفض.س المقررات المدمجة أو استبعاد أستاذ المقرر عن تدری
إال بعد مرور فصل دراسي ألداءبسبب انخفاض الألستاذ المستبعداإللكترونيال یجوز إعادة اسناد المقرر الدراسي-

وحضور دورة تدریبیة على نظام إدارة التعلم.
المستوي المساند والداعم بعد أخذ الموافقات الالزمة لذلك، يفیضع أستاذ المقرر أسئلة المقرر في أداة االختبارات -

.ویكون مسؤوال عن رصدھا بالنظام األكادیمي
لكافیة للتعامل مع المقرر المدمج والكامل.الخبرات الفنیة ایجب أن یمتلك أستاذ المقرر المھارات و-

الحضور اإللكتروني سادساً: 
% ٧٥لمحاضرات التدریسیة في الفصول االفتراضیة عن لالطالبحضورنسبة أال تقل یجب :في المستوى الداعم-

من اجمالي عدد الساعات التدریسیة للمقرر الدراسي.
على ما یلي: بناًء في ھذا المستوىنسبة حضور الطالبتوزع:في المستوى المدمج-

تقدم عن طریق الفصول االفتراضیةالتيلحضور المحاضرات التزامنیة تخصص % ٢٥.
صص لحضور محاضرات الدروس المسجلة% تخ٢٥.
اإللكترونیةفي األنشطة تخصص للمشاركة الطالب% ٢٥.
والمعاملالمحاضرات المباشرة في القاعات الدراسیةتخصص لحضور% ٢٥.

.أعالهفي كل نسب الحضور المذكورة في الفقرة % ٧٥قلت نسبة حضوره عنیعتبر الطالب محروماً بالمقرر إذا -
على ما یلي:بناءً في ھذا المستوىنسبة الحضور اإللكترونيتحتسب:في المستوى الكامل-
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 تقدم عن طریق الفصول االفتراضیةمن المحاضرات التدریسیة التي% ٧٥حضور ما ال یقل عن یجب.
 التي یحددھا أستاذ المقرراألنشطة اإللكترونیةعدد% من٧٥ال یقل عن ما انجازیجب.
 كل % في٢٥زادت نسبة غیابھ عن یعتبر الطالب محروماً في المقرر الدراسي الذي یدرس عن بعد إذا

حاضرات التزامنیة.األنشطة اإللكترونیة والممن

: االختبارات اإللكترونیةسابعاً 
على عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد الفصلیة والنھائیةولیة وضع جدول االختبارات اإللكترونیةتكون مسؤ-

معة ووضع التعلیمات المنظمة لذلك بالتنسیق مع وكالة الجامعة للشؤون الجاعلى مستوىتنظیمھاواإلشراف 
التعلیمیة.

وحدة التعلیم اإللكتروني على داخل الكلیةوتسجیل الطلبةولیة متابعة وتنظیم االختبارات اإللكترونیة ؤتكون مس-
.ولجنة االختبارات

ان اختبارات إلكترونیة ولجان سیر من أعضاء ھیئة التدریس والموظفین بالكلیة.كل كلیة لجفي تشكل -
لھا.یتبع التي الكلیة یختبر كل طالب في معامل -
موافقة من الكلیة التي یرغب الطالب موافقة من كلیتھ، وكذلك یجوز للطالب االختبار في معامل كلیة أخرى بعد أخذ -

ویتم اشعار عمادة التعلیم اإللكتروني بذلك. ،االختبار بمعاملھا
من مجلس القسم ومجلسالفصلي أو النھائياإللكترونيتكون مسئولیة قبول أعذار الطلبة المتغیبین عن االختبار-

اإللكتروني البدیل.االختبارموعد عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد حدد الكلیة التي یتبع لھا الطالب. وت
بأوقات مختلفة عن فصلیة أو نھائیة مبكرةإلكترونیةیجوز لعمادة التعلیم اإللكتروني طرح مواعید اختبارات-

وتكون مھمة اإلشراف علیھا على العمادة.ت اإللكترونیة المجدولةاالختبارا
لنفس المقرر.مبكر ومجدولال یحق للطالب حضور اختبار-
.أو عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعدجمیع االختبارات اإللكترونیة تعقد في المعامل بكلیات الجامعة-

عامةتعلیمات: المادة الرابعة
اللوائح واألنظمة الخاصة بالدراسة واالختبارات على جمیع مستویات التعلیم اإللكتروني بالجامعة.تطبق جمیع -
والشبكات وغیرھا مما یقع ضمن اختصاص التعلیمیةللمعامل والتجھیزاتوالصیانةتكون مسئولیة تقدیم الدعم الفني-

.وتكون الكلیة مسئولة عن المحافظة علیھاتقنیة المعلوماتعمادة تقنیة المعلومات على عمادة 
على عمادة التعلیم اإللكتروني والتعلم وتوفیر التجھیزات التعلیمیة فني لنظام إدارة التعلم الدعم التكون مسئولیة تقدیم -

عن بعد.
المرجعیة للمحتوى العلمي المطور إلكترونیاً.یكون القسم العلمي المختص الجھة-
للقیام بأعمال مؤقتةبناًء على موافقة مدیر الجامعة تشكیل لجانواإللكتروني والتعلم عن بعد یجوز لعمادة التعلیم -

.على مستوى الجامعةتتعلق بالتعلیم اإللكتروني
یجوز لمدیر الجامعة إضافة أو تعدیل أو حذف أي من المواد بناًء على المصلحة العامة.-
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