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  القواعد املنظمة للتعليم اإللكرتوين جبامعة ا�معة

  

  : املقدمة واألهدافاملادة األوىل

  مقدمة .١

ونظراً للدور املهم الذي يلعبه التعليم  العملية التعليمية،ينهض مبستوى  الدعم الذي أوجهتقدمي كافة التعليمة و  ةعلى جتويد العمليامعة من حرص اجل انطالقا   

إىل �طري عمليات والتعلم عن بعد اجلامعة ممثلة بعمادة التعليم اإللكرتوين عمدت التعليم، مع التوجهات احلديثة يف التعلم و تواكباً و  ،العمليةتلك لكرتوين يف اإل

  .له واعد منظمةق التعليم اإللكرتوين من خالل

  

  األهداف .٢

  :اآلتية�دف القواعد التنفيذية جبامعة ا�معة إىل حتقيق األهداف 

 إجياد مرجعية نظامية هلوية التعليم اإللكرتوين �جلامعة. -١

ا اقسام ،لياتك  ،أعضاء هيئة التدريس ،طال�ً  ؛على كافة املستو�تلضبط آلية تطبيق التعليم اإللكرتوين يف اجلامعة  واحملكات منظومة من املعايري �سيس -٢

  .دةنوإدارات مسا ،عمادات علمية،

 .من خالل توظيف األدوات والتطبيقات التكنولوجية يف عمليات التعليم والتعلم ثماراالست معدالتحتقيق أعلى  -٣

 

  التعريفات: املادة الثانية

  جامعة ا�معة.: اجلامعة

  عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد.: العمادة

ية الدخول على نظام إدارة صالح ديهولواحًدا أو أكثر  ادراسيً  ا�لنظام األكادميي يف نظام القبول والتسجيل ويدرس مقررً  املسجلنيأحد الطالب : الطالب

  .اإللكرتوين التعلم

  .االلكرتوين صالحية الدخول على نظام إدارة التعلم ديهول ينتمي لقسم علمي �جلامعة،عضو هيئة تدريس  :قرراملأستاذ 

كامًال يف   الطالب. ويكون حضور للتطبيقات واألدوات التكنولوجية تفعيالً  هاأقلو  ،�جلامعةأحد مستو�ت التعليم اإللكرتوين : اجلزئيالتعليم اإللكرتوين منط 

... (كتسليم الواجبات، طرح املناقشات والتواصل بني الطالب واألستاذ نظام إدارة التعلم لتسهيل عملية التعلم بعض أدوات القاعات الدراسية. ويستخدم فيه 

  إخل).

 حماضراتو ، يف القاعات الدراسية اضرات تقدمحم موزعا بني احملاضرات تقدميأحد مستو�ت التعليم اإللكرتوين �جلامعة. ويكون : املدمج اإللكرتوينمنط التعليم 

  .ةوغري تزامني ةتزامني من خالل الفصول االفرتاضية

تزامنية وتكون  %١٠٠بنسبة  عدعن بُ  الدراسة يف هذا املقرر إلكرتونيةأحد مستو�ت التعليم اإللكرتوين �جلامعة. وتكون  :الكاملالتعليم اإللكرتوين منط 

  .وغري تزامنية

 ،الفصول االفرتاضيةنظام إدارة التعلم اإللكرتوين (املشاركة يف مجيع األعمال اليت يقوم �ا الطالب من خالل تفاعله أو تعلمه عرب يقصد به  :النشاط اإللكرتوين

  ..)...الواجباتتقدمي  ،املناقشات ،االختبارات اإللكرتونيةأداء 



2 
 

  .الكاملاملدمج أو  ي التعليم اإللكرتوينمنطاً ليتناسب مع هو املقرر الذي يتم تطوير حمتواه العلمي إلكرتوني اإللكرتوين:املقرر 

إلدارة ويستخدم  ،تكامل مع النظام األكادميي �جلامعةمو  ،تتوفر به األدوات املناسبة اليت تدعم العملية التعليميةإلكرتوين نظام إدارة التعلم  :نظام إدارة التعلم

وإدارة املستخدمني سواء أعضاء والتواصل) اإلعال�ت  ،االختبارات ،املناقشات ،الواجبات ى،احملتو العمليات التعليمية الكرتونًيا، من خالل خمتلف االدوات (

  .هيئة تدريس أو طالب

  كليات جامعة ا�معة ويدخل ضمنها عمادة السنة التحضريية.  ىإحد :الكلية

وتنفيذ ما يتعلق  ،مهمتها دعم أنشطة التعليم اإللكرتوين، �جلامعة املعتمدلوكالة من وكاالت الكلية حسب التنظيم وحدة �بعة  :وحدة التعليم اإللكرتوين

  مادة التعليم اإللكرتوين.�لتنسيق مع اجلهات ذات العالقة داخل الكلية و�شراف ع بذلك

والذي يغين عن نظام إدارة التعلم  يف (املناقشات أو الدردشة .. إخل) تزامينالوغري  (الفصول االفرتاضية) ويقصد به احلضور التزامين :احلضور اإللكرتوين 

  يف القاعات الدراسية. املباشر احلضور

  املقررات الدراسية اإللكرتونية الفصلية أو النهائية ا�دولة �وقات حمددة ومعلنة وملزمة لكل طالب.  اختبارات : ويقصد به جدولاالختبار اإللكرتوينجدول 

   ري.فيها اختيا الطالبين ويكون تسجيل : ويقصد به االختبارات اإللكرتونية اليت حتددها عمادة التعليم اإللكرتو االختبار املبكر

  

  على مستوى اجلامعةللتعليم االلكرتوين القواعد املنظمة : املادة الثالثة

  :اجلامعةعلى مستوى  :أوالً 

 . يف اجلامعةالتعليمة  العمليةال يتجزأ من  االتعليم اإللكرتوين جزءً  يعد -١

 كلي)  - مدمج - (جزئي ثالثة أمناطعلى  �جلامعة يم اإللكرتوينالتعليطبق  -٢

 مجيع أعمال التعليم اإللكرتوين ووضع التعليمات املنظمة لذلك. عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد اجلهة املنسقة واملشرفة على تنظيم تعد -٣

ع جلهات االختصاص والرف واألقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس الطالبتتوىل عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد مهام اصدار التقارير عن أداء  -٤

 عن مالحظات األداء.

  

  على املقررات الدراسية التعليم اإللكرتوين أمناط�نيًا: آلية تطبيق 

  اجلزئيمنط التعليم أوًال: 

 .واليت تقدم مباشرة يف الفصول الدراسية إلزامياً يف مجيع املقررات الدراسية يف اجلامعة النمطهذا  يعد -١

 :اآليت عامة تتمثل يفمعلومات املقرر  جيب أن يتضمن -٢

 ورمزه املقرر اسم. 

 املقرر. طبيعة 

 .عدد ساعات املقرر 

 .الكلية أو القسم املشرف على املقرر 

 .بيا�ت أستاذ املقرر 

 .خطة الدراسة وجدول االختبارات  

 إلكرتونية، عروض بوربوينت) أو أي ملفات تدعم العملية التعليمية.  مصادر، رقمية(ملفات  مصادر التعلم االلكرتوين 

 .عال�ت، والواجباتالتواصل، واإل االلكرتوين يف نظام إدارة التعلميعتمد كلًيا على  -٣
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 التعليمية وفق هذ النمط داخل القاعات الدراسية. احملاضراتتقدم  -٤

 لذلك.لوائح املنظمة الوفًقا  هذا النمطاحلضور يف  يعامل -٥

 .يف القاعات الدراسية حضور�ً  هذا النمطاختبارات املقررات يف  تعقد -٦

بتقدمي االختبارات اخلاصة �ملقرر الدراسي بشكل إلكرتوين، جيب احلصول على موافقة رئيس  النمط هذا رغب أستاذ املقرر الدراسي يف إذا -٧

 عمادة التعليم اإللكرتوين. التنسيق مع و  وإشعار جلنة اجلداول يف الكليةالقسم العلمي 

  شاملة وحمكمة.ك أسئلة و بن إنشاءأستاذ املقرر ) جيب على ٧حال املوافقة على البند رقم ( يف -٨

  :وفًقا للتايل النمطقياس أداء عضو هيئة التدريس يف هذا يتم  -٩

  التطبيق  التوظيف األدوات

  اختياري  إلكرتوين). –حيدد أستاذ املقرر املرجع العلمي (ورقي   احملتوى العلمي 

  إلزامي  جدول االختبارات –آلية التقييم  –خطة الدراسة  –توصيف املقرر   ملفات املقرر

  اختياري  تفعيل املناقشات للدروس العلمية  املناقشات

  اختياري  نظام إدارة التعلمعرب  الطالبُتسلم واجبات وتكاليف   الواجبات

  إلزامي  نظام إدارة التعلمتفعل االعال�ت اخلاصة �ملقرر عرب   اإلعال�ت

  إلزامي  .الطالبيفعل الربيد اإللكرتوين للتواصل بني األستاذ و   الربيد اإللكرتوين 

حسب أعمال)  –مشاريع  –الكرتونية  -ورقية  -شفهية  - (حتريرية اختبارات  التقييم

  إلكرتوين. مع إمكانية حتويله –ما حيدده القسم العلمي 

  اختياري

   

  )Blended( املدمجااللكرتوين منط التعليم �نيًا: 

 .جزئًياعضو هيئة التدريس  يطورهااملقررات اليت  تلك أو كمقررات إلكرتونية مدجمةمسبًقا  املدمج على املقررات املطورة إلكرتونياً  النمطيطبق  -١

عددها، واالعالن عن مواعيد احملاضرات االلكرتونية واحلضورية  أمجايلمن  %٥٠حبيث ال تزيد عن اليت تقدم إلكرتونيًا  احملاضرات حيدد أستاذ املقرر -٢

 .البللط

من  أسبوعخيصص أخر  كما  ،احلضورو  ،وتوضيح طريقة التدريس اخلاصة �ملقرر ،الطالبللتأكد من مهارات  ؛للقاءات احلضوريةخيصص أول أسبوعني  -٣

يف معامل  الطالبيف القاعات التدريسية �ستثناء حال كان املقرر حيتوي على وحدات أو دروس تتطلب حضور  الطالبمع  يحضور قاء الدراسة لل

 حسب الوحدات الدراسية. احلضوريةالكلية فيكون توزيع احملاضرات 

 حيضر الفصل االفرتاضي يف الوقت احملدد.مل الطالب غائباً إذا مل ينجز النشاط اإللكرتوين أو  يعد -٤

 يف القاعات الدراسية.  حضور�ً النمط تبارات املقررات يف هذا اخ تعقد -٥

عمادة واشعار جلنة اجلداول �لكلية �لتنسيق مع  ،القسم جملسبعد موافقة  اً إلكرتوني املدمج لنمطاملقرر الدراسي � اتاختبار  بعض أو مجيع عقدجيوز  -٦

 التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد. 

 يكون تطبيق مستوى التعليم اإللكرتوين املدمج بناًء على موافقة جملس القسم والكلية �لتنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوين.  -٧

املدمج إال مبوافقة جملس القسم وجملس  بنمط التعليم األكادمييعدد الساعات التدريسية للرب�مج  إمجايل من %٥٠للقسم العلمي طرح أكثر من  حيقال  -٨

 الكلية وجملس اجلامعة.

 يكون تطبيق منط التعليم اإللكرتوين املدمج بناًء على موافقة جملس القسم والكلية �لتنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوين.  -٩

  يتم قياس أداء عضو هيئة التدريس يف هذا النمط وفًقا للتايل: -١٠
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  التطبيق  التوظيف األدوات

  إلزامي  إلكرتوين) –حيدد أستاذ املقرر املرجع العلمي (ورقي   احملتوى العلمي   

  إلزامي  جدول االختبارات –آلية التقييم  –خطة الدراسة  –توصيف املقرر   ملفات املقرر

  إلزامي  نظام إدارة التعلمعرب  الطالبتسلم واجبات وتكاليف   الواجبات

  إلزامي  نظام إدارة التعلمتفعل االعال�ت اخلاصة �ملقرر عرب   اإلعال�ت

  إلزامي  .الطالبيفعل الربيد اإللكرتوين للتواصل بني األستاذ و   الربيد اإللكرتوين 

  إلزامي  نظام إدارة التعلمتفعل أداة املناقشات للدروس اليت تقدم عرب   املناقشات

عن املوضوعات اليت يعقد أستاذ املقرر فصول افرتاضية متزامنة / غري متزامنة (مسجلة)   الفصول االفرتاضية

  نظام إدارة التعلمعرب  ختصص للدراسة

  إلزامي

أعمال) حسب  –مشاريع  –الكرتونية  -ورقية  -شفهية  -اختبارات (حتريرية   التقييم

  مع إمكانية حتويله إلكرتوين. –ما حيدده القسم العلمي 

  اختياري

 

  )Full Online(الكامل  االلكرتوين منط التعليم :�لثاً 

  .عدعن بُ  هاسيلتدر من قبل عمادة التعليم االلكرتوين  الكرتونياً  على املقررات الدراسية املطورة الكاملااللكرتوين  منط التعليميطبق  -١

 على املقررات اليت مت تطويرها الكرتونًيا. يقتصر تقدمي املقررات االلكرتونية وفق منط التعليم االلكرتوين الكامل -٢

 مبا ال يقل عن لقاء لكل وحدة تدريسية. الطالبلقاءات تزامنية مع  تعقد -٣

  .والواجبات يف املناقشات واحدا على األقل نشاط إلكرتوين دراسيةيكون لكل وحدة  -٤

 تكون إلكرتونية.  النمطاالختبارات يف هذا تعقد  -٥

 يف الوقت احملدد. اللقاء االفرتاضي حيضرمل  أو النشاط اإللكرتوين ينجزالطالب غائباً إذا مل  يعد -٦

 من درجة املقرر لالختبار االلكرتوين الفصلي %٢٥الدراسي لألنشطة اإللكرتونية، و من درجة املقرر %٢٥خيصص  -٧

 .لالختبار النهائي درجات املقرر جممل% من  ٥٠خيصص  -٨

 .وأخذ موافقة وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية جملس القسم والكليةجيوز للقسم العلمي التعديل على توزيع درجات املقرر اإللكرتوين بعد أخذ املوافقة من  -٩

 بدون عذر مقبول من إمجايل األنشطة اإللكرتونية %٢٥ جتاوزت نسبة غيابهالطالب حمرومًا �ملقرر إذا  يعد -١٠

  طالب. ١٠٠عن  الكامليف كل شعبة �ملقرر الدراسي  الطالبأال يزيد عدد  يفضل  -١١

 إىل جمموعات داخل املقرر اإللكرتوين. الطالبم يتقسيفضل  -١٢

 طالب. ٥٠يزيد عدد طال�ا عن جيوز إضافة أستاذ مساند للشعب الدراسية اليت  -١٣

الدراسية اليت يكون جمموع عدد طلبتها أقل من  اتالطالب والطالبات يف املقرر  جيوز للقسم العلمي �لتنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوين دمج شعب -١٤

 طالب وطالبة. ٥٠

 يف الكليات املتناظرة بشعبة واحدة. الطالبطالب، جيوز دمج  ٥٠يف حال كان جمموع طلبة املقرر الدراسي يف األقسام املتناظرة أقل من  -١٥

تقدم بشكل إلكرتوين �لتنسيق بني األقسام العلمية وعمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد، ويراعى يف ذلك يتم بناء اجلداول الدراسية للمقررات اليت  -١٦

 يف �نياً. ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١ما ورد يف الفقرات 
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  تم قياس أداء عضو هيئة التدريس يف هذا النمط وفًقا للتايل:ي -١٧

  التطبيق  التوظيف األدوات

 إلزامي  احملتوى العلمي كامال الكرتونًيايقدم   احملتوى العلمي 

 إلزامي  جدول االختبارات –آلية التقييم  –خطة الدراسة  –توصيف املقرر   ملفات املقرر

 إلزامي  تفعل مجيع املناقشات الكرتونًيا، على أال تقل عن مناقشة واحدة لكل وحدة.  املناقشات

 إلزامي  تقل عن واجب واحد لكل وحدة. تسلم مجيع الواجبات الكرتونًيا، على أال  الواجبات

 إلزامي  تقدم مجيع االعال�ت عرب نظام ادارة التعلم االلكرتوين  اإلعال�ت

 إلزامي  اختبار إلكرتوين يف معامل اجلامعة.  التقييم

 إلزامي  تقدم مجيع احملاضرات من خالل نظام الفصول االفرتاضية ويتم تسجيلها  الفصول االفرتاضية

  

  املقرر اإللكرتوين:�لثًا: 

 ويتم تطويره الكرتونيا وفق املعايري احملددة لذلك.  ية املعتمدة ضمن اخلطة الدراسيةهو أحد املقررات الدراس -١

 دروس املقرر.من  %٥٠إلكرتونياً عن  تدريسهنسبة ما يتم  تزيدجيب أال ، املدمج منط التعليميف  -٢

 .%١٠٠ بنسبة عدوتدرس عن بُ مجيع الوحدات الدراسية إلكرتونيا  تطور الكامل، منط التعليميف  -٣

 .بشكل كامل إلكرتونياً  لتطوير املقرر الدراسي يرشح جملس القسم املختص أحد أعضاء هيئة التدريس املختصني كمؤلف وعضو أخر كمحكم -٤

 .املختص العلمي �لتنسيق مع القسم على مجيع مراحل تطوير املقرر ورفعه على نظام إدارة التعلم املقررات اإللكرتونية وتطوير يشرف مركز انتاج -٥

 لعلمي املختص.جيوز ملركز انتاج وتطوير املقررات اإللكرتونية االستعانة مبختصني من خارج اجلامعة سواء للتأليف أو التحكيم بعد التنسيق مع القسم ا -٦

 املقررات اإللكرتونية عند تطوير أي مقرر دراسي. وتطوير �نتاج اجلودة اخلاصة معايريتطبيق أعلى جيب مراعاة  -٧

 تعلم املقرر الدراسي.  على الطالب األدوات املناسبة اليت تسهل الكاملاملدمج و  منط التعليمجيب أن يتوفر يف املقرر اإللكرتوين يف  -٨

 .بعد تطويره الكرتونياً  اإللكرتوينمتلك اجلامعة مجيع احلقوق امللكية اخلاصة �ملقرر  -٩

 

  أستاذ املقرر اإللكرتوين:ًا: رابع

 هو عضو هيئة التدريس ويكون املقرر له صالحية الدخول على املقرر اإللكرتوين. -١

 .�لتنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوينالكامل  النمطاملقرر اإللكرتوين يف  ألستاذ أستاذ مساندللقسم العلمي إضافة جيوز  -٢

 جيب أن ميتلك أستاذ املقرر املهارات واخلربات الفنية الكافية للتعامل مع املقرر اإللكرتوين. -٣

 جيب على أستاذ املقرر اتباع مجيع التعليمات املنظمة والتقيد �ا. -٤

تعلم معتمدة من عمادة التعليم ة تدريبية على نظام إدارة الحضور دور كامل جيب على عضو هيئة التدريس الذي يرغب بتدريس مقرر إلكرتوين مدمج أو   -٥

 اإللكرتوين والتعلم عن بعد.

 .بعدد الساعات الفعلية للشعبة الدراسية واملدمج الكامل النمطحتتسب الساعات التدريسية لعضو هيئة التدريس يف املقرر الدراسي يف  -٦

�لتنسيق مع عمادة  أو األقسام املتناظرة القسم العلمي املختصيتم ترشيح عضو هيئة التدريس للمقرر الذي ُيدرس بنمط التعليم املدمج أو الكامل من  -٧

 التعليم اإللكرتوين.

إذا كان الكاملة س املقررات املدجمة أو أستاذ املقرر عن تدريترشيح لقسم املختص استبعاد �لتنسيق مع ا بعد عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عنلحيق  -٨

 األداء.وفًقا لتقارير متابعة  اأدائه منخفضً 
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إال بعد مرور فصل دراسي وحضور دورة تدريبية  بسبب اخنفاض األداء لألستاذ املستبعد املدمج أو الكامل اإللكرتوين ال جيوز إعادة اسناد املقرر الدراسي -٩

 على نظام إدارة التعلم.

 ورصد درجا�م وفقاً للتعليماتطلبته إعداد اختبار  ويكون مسؤوالً عن أمناط التعليم اإللكرتوين،جبميع خمازن األسئلة يف أداة  بنك أسئلةيضع أستاذ املقرر  -١٠

 �لنظام األكادميي.

 

  احلضور اإللكرتوين 

مجايل عدد الساعات التدريسية للمقرر إمن  %٧٥عن  الدراسيةحضور احملاضرات نسبة أال تقل ، جيب واملدمج اجلزئياإللكرتوين  التعليم يمنطيف  -١

  .وتطبق يف هذا النمط التعليمات اخلاصة بذلك الدراسي

 على ما يلي: بناًء  هذا النمطيف  نسبة حضور الطالب توزع، املدمجمنط التعليم يف  -٢

يف ملشاركة اضرات املسجلة أو ااحملو أتقدم عن طريق الفصول االفرتاضية  اليتحلضور احملاضرات التزامنية ختصص مجالية من نسبة احلضور اإل %٥٠ -

 اإللكرتونية.األنشطة 

 .واملعامل يف القاعات الدراسية احلضوريةاحملاضرات  مجالية ختصص حلضورمن نسبة احلضور اإل %٥٠ -

 ).٢كل نسب احلضور املذكورة يف الفقرة (متوسط جمموع  يف  %٧٥ قلت نسبة حضوره عنالطالب حمرومًا �ملقرر إذا  يعد -٣

 على ما يلي: بناءً  هذا النمطيف  نسبة احلضور اإللكرتوين حتتسب، الكاملمنط التعليم يف  -٤

 من احملاضرات التدريسية اليت تقدم عن طريق الفصول االفرتاضية. %٧٥حضور ما ال يقل عن جيب  -

 .اليت حيددها أستاذ املقرر األنشطة اإللكرتونية عدد من %٧٥ال يقل عن ما  اجنازجيب  -

األنشطة اإللكرتونية واحملاضرات  كل من  جمموع يف %٥٠زادت نسبة غيابه عن الطالب حمرومًا يف املقرر الدراسي الذي يدرس عن بعد إذا  يعد -

 التزامنية.

   

  : االختبارات اإللكرتونيةخامًسا

واإلشراف  الفصلية والنهائية االختبارات اإللكرتونيةوضع جدول  مسؤولة عن عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد �لتنسيق مع الكليات -١

 .على تنظيم أعماهلا على مستوى اجلامعة

االختبارات اإللكرتونية  تنفيذمتابعة عن مسؤولة  �لتعاون مع األقسام العلميةو من خالل وحدة التعليم اإللكرتوين وجلنة االختبارات و الكلية  عدت -٢

 ب.الطالوتسجيل 

 ان اختبارات إلكرتونية وجلان سري من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني �لكلية.كل كلية جليف  تشكل  -٣

 .الطالب هلااليت يتبع الكلية خيترب كل طالب يف معامل  -٤

 . وكليتهجيوز للطالب االختبار يف معامل كلية أخرى بعد أخذ املوافقة من الكلية اليت يرغب الطالب االختبار مبعاملها  -٥

 دد. وحتوفقاً ملا ورد يف الالئحة فيكون النهائي ألستاذ املقرر أما الفصلي املتغيبني عن االختبار اإللكرتوين الطالبقبول أعذار مسؤولية تكون  -٦

 .النهائي اإللكرتوين البديل االختبارموعد عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد  الكلية �لتنسيق مع

�وقات خمتلفة عن االختبارات اإللكرتونية مبكرة  إلكرتونية طرح مواعيد اختبارات تنسيق مع األقسام العلمية�ل جيوز لعمادة التعليم اإللكرتوين -٧

 .ا�دولة

 لنفس املقرر.مبكر و  جمدول ال حيق للطالب حضور اختبار -٨

 .أو عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد مجيع االختبارات اإللكرتونية تعقد يف املعامل بكليات اجلامعة -٩
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  ملادة الرابعة: أدوار الكليات والعمادات املساندةا

  أوًال: عمادة التعليم اإللكرتوين

 أعمال التعليم اإللكرتوين يف اجلامعة �لتنسيق مع وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية والكليات واألقسام العلمية. مجيع تنظيماإلشراف على  -

 لتعليم اإللكرتوين يف اجلامعة.تطبيق اوضع السياسات والتعليمات واألطر العامة ل -

عضو هيئة تدريس ووضع خطة لتحسني األداء �لتنسيق مع  –قسم  –إصدار تقارير األداء يف التعليم اإللكرتوين على مستوى كلية  -

 اجلهات املعنية.

 وتوفري التجهيزات التعليمية على عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد. تقدمي الدعم الفين لنظام إدارة التعلم مسؤوليةتكون  -

 اعتماد ترشيح أساتذة املقررات اإللكرتونية وربطهم �لنظام األكادميي. -

 

  القسم العلمي -الكلية �نيًا: 

 . عدد الشعب وسقف الطلبة يف كل شعبة دراسيةيف إنشاء الشعب الدراسية للمقرر �لتنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوين -

 .املقررات اإللكرتونية املدجمة والكاملة �لتنسيق مع عمادة التعليم اإللكرتوينترشيح أساتذة  -

 الكلية جلنة لتنفيذ ومتابعة سري على االختبارات اإللكرتونية يف الكلية. كل  يف تشكل -

 يتابع القسم العلمي أعضاء هيئة التدريس من خالل أنظمة حتليل األداء. -

 رجعية للمحتوى العلمي املطور إلكرتونياً.يكون القسم العلمي املختص اجلهة امل -

  تفعيل دور وحدة التعليم االلكرتوين �لكلية. -

  

  �لثًا: عمادة تقنية املعلومات

 والصيانة للمعامل التعليمية والشبكات وغريها مما يقع ضمن اختصاصها. التقينتقدمي الدعم  -

 األنظمة اإللكرتونية لضمان عملها على مدار الساعة.حتديث  -

  

  رابعًا: عمادة القبول والتسجيل

 التقومي الدراسي. وضع -

 حتديد مواعيد االختبارات جلميع أمناط التعليم �جلامعة. -

 حتديد مواعيد بداية و�اية التسجيل �ملقررات الدراسية. -

 منح الصالحيات لألقسام العلمية على النظام األكادميي. -

 يتماشى مع توجهات وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية.تنظيم أعمال التسجيل واحلذف واالضافة مبا  -

 �ملقررات االلكرتونية.�لبيا�ت وامللفات املرتبطة عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن بعد تزويد  -
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  عامة تعليمات: اخلامسةاملادة 

 على مجيع مستو�ت التعليم اإللكرتوين �جلامعة. والسلوك تطبق مجيع اللوائح واألنظمة اخلاصة �لدراسة واالختبارات -١

االلكرتوين ميكن لعمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد �لتنسيق مع وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية حتويل أي مقرر دراسي إىل منط التعليم  -٢

 الكامل �لتنسيق مع القسم العلمي املختص.

 اإللكرتوين مبا ال يقل عن ثالث مرات اسبوعياً.جيب على الطالب دخول املقرر  -٣

 جيب على الطالب اتباع التعليمات واخلطة الدراسية املعلنة على نظام إدارة التعلم والتقيد �ا. -٤

على مستوى  كرتوينللقيام �عمال تتعلق �لتعليم اإلل اجلامعة تشكيل جلانموافقة رئيس بناًء على و جيوز لعمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد  -٥

 .اجلامعة

  املصلحة العامة. تقتضيهما بناًء على الواردة يف هذه القواعد املنظمة للتعليم اإللكرتوين اجلامعة إضافة أو تعديل أو حذف أي من املواد  لرئيسجيوز  -٦


