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املادة األوىل :املقدمة واألهداف
• المقدمح
ﺣزﺻخ ﺟامعح المﺟمعح منذ دﺄﺳﯾﺳﮭا علﻰ دﺟوﯾد العملﯾح الدعلﯾمﯾح ودقدﯾم ﻛاﻓح أوﺟه الدعم الذي
القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

ﯾنﮭض ةالمﺳدوى األﻛادﯾمﻲ للطالب .ونظسا ً للدوز المﮭم الذي ﯾلعةه الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ﻓﻲ العملﯾح
الدعلﯾمﯾح ودواﻛةاً مﻊ الدوﺟﮭاخ الﺣدﯾﺛح ﻓﻲ الدعلم والدعلﯾم ،ةوﺿﻊ ﻗواعد منظمح للدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ
والدعلم عن ةعد والدعلم عن ةعد ﻗامخ الﺟامعح ممﺛلح ةعمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ةالﺟامعح.
• األھداﻒ
دﮭدﻒ القواعد المنظمح ةﺟامعح المﺟمعح إلﻰ دﺣقﯾق مﺟموعح األھداﻒ الدالﯾح:

إﯾﺟاد منظومح من المعاﯾﯾز لﺿةط آلﯾح دطةﯾق الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ﻓﻲ الﺟامعح ﺳواء علﻰ مﺳدوى
الطلةح ،أعﺿاء ھﯾﺋح الددزﯾس ،الﻛلﯾاخ ،اﻻﻗﺳام ،عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.

03
إﯾﺟاد مزﺟعﯾح نظامﯾح
لﮭوﯾح الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ
ةالﺟامعح.

دﺣقﯾق أعلﻰ مﺳدوﯾاخ

01

02

اﻻﺳدﻔادج من الدعلﯾم
اإللﻛدزونﻲ ةالﺟامعح.
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املادة الثانية  :الجعريفات
•

الﺟامعح :ﺟامعح المﺟمعح.

• العمادج :عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.
القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

• الﻛلﯾح :ھﻲ إﺣدى ﻛلﯾاخ ﺟامعح المﺟمعح وﯾدخل ﺿمنﮭا عمادج الﺳنح الدﺣﺿﯾزﯾح.

• وﺣدج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ :ھﻲ إﺣدى الوﺣداخ الدﻲ ددةﻊ لوﻛالح من وﻛاﻻخ الﻛلﯾح ﺣﺳب
الدنظﯾم المعدمد ةالﺟامعح .ودﻛون مﮭمدﮭا األﺳاﺳﯾح دعم أنﺷطح الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ
ودنﻔﯾذ ما ﯾدعلق ةذلك ةالدنﺳﯾق مﻊ الﺟﮭاخ ذاخ العﻼﻗح داخل الﻛلﯾح وةالدنﺳﯾق مﻊ عمادج
الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.
• نظام إدازج الدعلم :ھو نظام إدازج الدعلم الذي ﯾدﻛامل مﻊ النظام األﻛادﯾمﻲ
ةالﺟامعح وﯾﺳدخدم إلﺿاﻓح المﺣدوي والمقززاخ وإدازدﮭا الﻛدزونﯾاً وإدازج المﺳدخدمﯾن
ﺳواء أعﺿاء ھﯾﺋح ددزﯾس أو طﻼب .وﯾﻛون النظام مدﺻل ةاإلندزنخ وددوﻓز ةه األدواخ
المناﺳةح الدﻲ ددعم العملﯾح الدعلﯾمﯾح وﯾﺳمﺢ للمﺻزح لﮭم ةالدخول علﻰ النظام.
• المقزز اإللﻛدزونﻲ :ھو المقزز الذي ﯾدم دطوﯾز مﺣدواه العلمﻲ إلﻛدزونﯾاً لﯾدناﺳب مﻊ
مﺳدوى الدعلﯾم المدمﺞ أو المﺳدوي الﻛامل .
• عﺿو ھﯾﺋح الددزﯾس :أﺳداذ مقزز وله ﺻﻼﺣﯾح الدخول علﻰ نظام إدازج الدعلم.
• الطالب :أﺣد الطﻼب المﺳﺟلﯾن ةالنظام األﻛادﯾمﻲ ﻓﻲ نظام القةول والدﺳﺟﯾل وﯾدزس مقزز
دزاﺳﻲ وله ﺻﻼﺣﯾح الدخول علﻰ نظام إدازج الدعلم.
• الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ المﺳاند:
ھو أﻗل مﺳدوﯾاخ دﻔعﯾل الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ﻓﻲ الﺟامعح .وﯾﻛون ﺣﺿوز الطلةح ﻛامﻼً ﻓﻲ
القاعاخ الدزاﺳﯾح .وﯾﺳدخدم ﻓﯾه ةعض أدواخ نظام إدازج الدعلم لدﺳﮭﯾل عملﯾح الدعلم
والدواﺻل ةﯾن الطالب واألﺳداذ)(ﻛذﺴليم الواﺟةاخ ،طسح المناﻗﺷاخ  ...إلﺦ).
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املادة الثانية  :الجعريفات
• الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ الداعم
القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

ھو نمط مﺷاةه لنمط الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ المﺳاند وﯾخدلﻒ عنه ﻓﻲ اﻻﺳدﻔادج من الﻔﺻول اﻻﻓدزاﺿﯾح خﻼل
الﻔدزج المﺳاﺋﯾح عوﺿاً عن المﺣاﺿزاخ المةاﺷزج.

• الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ المدمﺞ:
وھو أﺣد مﺳدوﯾاخ الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ةالﺟامعح .وﯾﻛون دوشﯾﻊ المﺣاﺿزاخ علﻰ ﺟشﺋﯾﯾن .ﺟشء من المﺣاﺿزاخ
دقدم ةﺷﻛل مةاﺷز ﻓﻲ القاعاخ الدزاﺳﯾح وﺟشء عن طسﯾق نظام إدازج الدعلم ةﺷﻛل دشامنﻲ وﻏﯾز دشامنﻲ.
•

الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ الﻛامل:

ھو أﺣد مﺳدوﯾاخ الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ةالﺟامعح .ودﻛون الدزاﺳح ﻓﻲ ھرا المقزز اإللﻛدزونﻲ عن ةعد ةنﺳةح
 %100ودﻛون دشامنﯾح وﻏﯾز دشامنﯾح.

• النﺷاط اإللﻛدزونﻲ:
ھو عةازج عن ﺟمﯾﻊ األعمال الدﻲ ﯾقوم ةﮭا الطالب من خﻼل دﻔاعله أو دعلمه عةز اﻻندزنخ وﻗد دﻛون مدشامنح أو
ﻏﯾز مدشامنح مﺛل المناﻗﺷاخ أو الواﺟةاخ أو الدزدﺷح أو اﻻخدةازاخ اﻻلﻛدزونﯾح أو ﺣﺿوز الﻔﺻول اﻻﻓدزاﺿﯾح
علﻰ أﻻ ﯾقل الﻔﺻل اﻻﻓدزاﺿﻲ عن 60دﻗﯾقح.
• الﺣﺿوز اإللﻛدزونﻲ:
وﯾقﺻد ةه الﺣﺿوز الدشامنﻲ والﻐﯾز دشامنﻲ عن طسﯾق نظام إدازج الدعلم والذي ﯾﻐنﻲ عن الﺣﺿوز المةاﺷز
ﻓﻲ القاعاخ الدزاﺳﯾح.
•

اﻻخدةاز اإللﻛدزونﻲ المﺟدول:

وﯾقﺻد ةه ﺟدول اخدةازاخ المقززاخ اإللﻛدزونﯾح الﻔﺻلﯾح أو النﮭاﺋﯾح المﺟدولح ةﺄوﻗاخ مﺣددج ومعلنح وملشمح
لﻛل طالب ،ودﻛون مﺳؤولﯾح اﻻﺷزاﻒ علﻰ اﻻخدةاز للﻛلﯾح.
•

اﻻخدةاز اإللﻛدزونﻲ المةﻛز:

وﯾقﺻد ةﮫ اﻻخدةاز اﻻلﻛدزونﻲ الذي ﯾﺷمل ﺟمﯾﻊ وﺣداخ المقزز الدزاﺳﻲ ،وﯾﻛون اﻻخدةاز ﻗةل دازﯾﺦ اﻻخدةازاخ
النﮭاﺋﯾح المﺟدولح ،وﯾﻛون دﺳﺟﯾل الطلةح ةه اخدﯾازياً ،ودﻛون مﺳؤولﯾح اﻻﺷزاﻒ علﻰ اﻻخدةاز لعمادج الدعلﯾم
اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة
أوﻻً :علﻰ مﺴذوى الجامعح
 -1ﯾعدةز الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ﺟشء ﻻ ﯾدﺟشأ من العملﯾح الدعلﯾمح ﻓﻲ الﺟامعح.
القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

 -2ﯾطةق الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ةالﺟامعح علﻰ أزةعح مﺳدوﯾاخ.
 -3ﯾﻛون دطةﯾق مﺳدوى الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ المدمﺞ والﻛامل ةنا ًء علﻰ مواﻓقح مدﯾز الﺟامعح.
-4

لعمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد دطوﯾز أي مقزز دزاﺳﻲ إلﻰ إلﻛدزونﻲ للمﺳدوي المدمﺞ أو

الﻛامل ةالدنﺳﯾق مﻊ القﺳم العلمﻲ المخدص.
 -5دعدةز عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد الﺟﮭح المنﺳقح والمﺷزﻓح علﻰ دنظﯾم ﺟمﯾﻊ أعمال الدعلﯾم
اإللﻛدزونﻲ ووﺿﻊ الدعلﯾماخ المنظمح لذلك.
ﺛانﯿاً :آلﯿح دﻄتﯿﻖ مﺴذوﯾاخ الذعلﯿم اإللكذسونﻲ علﻰ المقسزاخ الدزاﺳﯿح

 -1الذعلﯿم اﻻلكذسونﻲ المﺴاند
 ﯾعدةز ھرا المﺳدوى إلشامﯾاً ﻓﻲ ﺟمﯾﻊ المقززاخ الدزاﺳﯾح ﻓﻲ الﺟامعح. -ﯾﻔعل المقزز ﻓﻲ نظام إدازج الدعلم ةدﺿمﯾن العناﺻز ادﯾح:

دوﺻﯾﻒ المقزز
معلوماخ أﺳداذ المقزز

المناﻗﺷاخ
الواﺟةاخ

مزاﺟﻊ إﺛزاﺋﯾه (ملﻔاخ ةﻲ دي اﻒ ،مزاﺟﻊ
إلﻛدزونﯾح ،عزوض ةوزةوﯾنخ ( أو أي ملﻔاخ
إلﻛدزونﯾح ددعم العملﯾح الدعلﯾمﯾح(.
لوﺣح إعﻼناخ
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة
 ﯾﻛون المقزز اإللﻛدزونﻲ مزﻛش الدواﺻل ةﯾن األﺳداذ والطالب وﯾدم دﺳلﯾم الواﺟةاخ من خﻼله.القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

 ﯾطةق ھرا المﺳدوى علﻰ ﺟمﯾﻊ مقززاخ الﺟامعح ةاﺳدﺛناء المقززاخ المدمﺟح والﻛاملح. ﯾخﺻص  %10من دزﺟح المقزز علﻰ األنﺷطح اإللﻛدزونﯾح. ﯾﺣدﺳب الﺣﺿوز ﻓﻲ ھرا المﺳدوى علﻰ نﺳةح الﺣﺿوز الﻔعلﻲ للﺳاعاخ الددزﯾﺳﯾح ﻓﻲ القاعاخ الدزاﺳﯾح. دﻛون اخدةازاخ المقززاخ ﻓﻲ ھرا المﺳدوى مةاﺷزج ﻓﻲ القاعاخ الدزاﺳﯾح. ﻓﻲ ﺣال زﻏب أﺳداذ المقزز الدزاﺳﻲ ﻓﻲ المﺳدوى المﺳاند ةدقدﯾم اﻻخدةازاخ الخاﺻح ةالمقزز الدزاﺳﻲ ةﺷﻛلإلﻛدزونﻲ ،ﯾﺟب الﺣﺻول علﻰ مواﻓقح مﺟلس القﺳم العلمﻲ ومﺟلس الﻛلﯾح وأخذ مواﻓقح عمادج الدعلﯾم

اإللﻛدزونﻲ.
 -2الذعلﯿم اﻻلكذسونﻲ الداعم
 ﯾﺳدخدم ھرا المﺳدوى ﻓﻲ ﺣال لم دﺳدطﯾﻊ الﻛلﯾح ﺟدولح أوﻗاخ مﺣاﺿزاخ المقزز الدزاﺳﻲ خﻼل الوﻗخالزﺳمﻲ الﺻةاﺣﻲ.
 ﯾﺟوش دطةﯾق ھرا المﺳدوى علﻰ ما ﻻ ﯾدﺟاوش مقززﯾن دزاﺳﯾﯾن من إﺟمالﻲ عدد المقززاخ الدزاﺳﯾح المطسوﺣحللمﺳدوى الدزاﺳﻲ.
-

ﯾنطةق علﻰ ھرا المﺳدوى ما ﯾنطةق علﻰ المﺳدوى المﺳاند ةاﺳدﺛناء ما ﯾخص الﺣﺿوز.

-

ﯾﺷدزط لدطةﯾق ھرا المﺳدوى وﺟود مواﻓقح من مﺟلس القﺳم العلمﻲ ومﺟلس الﻛلﯾح ومواﻓقح وﻛالح
الﺟامعح للﺷؤون الدعلﯾمﯾح.

 دعقد المﺣاﺿزاخ اﻻﻓدزاﺿﯾح الدشامنﯾح خﻼل الﻔدزج المﺳاﺋﯾح وةﺣﺿوز أﺳداذ المقزز والطلةح. ﯾدطلب دطةﯾق المﺳدوى الداعم علﻰ مقزز دزاﺳﻲ مواﻓقح مﺟلس القﺳم وعﺿو ھﯾﺋح الددزﯾس علﻰ أن ﯾدﺿمنمﺣﺿز القﺳم مةززاخ ذلك.
 ﯾﺣدد أﺳداذ المقزز والطلةح أوﻗاخ المﺣاﺿزاخ الدشامنﯾح المﺳاﺋﯾح وﯾةلﻑ زﺋﯾس القﺳم العلمﻲ ولﺟنح الﺟداولالدزاﺳﯾح ةالﻛلﯾح ﻻعدمادھا.
ﯾﺟب اﺷعاز عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد وعمادج القةول والدﺳﺟﯾل ةﺄوﻗاخ المﺣاﺿزاخ الددزﯾﺳﯾح
الدشامنﯾح المﺳاﺋﯾح إلﺿاﻓدﮭا ةالنظام األﻛادﯾمﻲ.
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة
 -3الذعلﯿم اﻻلكذسونﻲ المدمﺞ
 ﯾطةق المﺳدوى المدمﺞ علﻰ المقززاخ المطوزج ﻛمقززاخ إلﻛدزونﯾح مدمﺟح.القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

 ﯾﺣدد أﺳداذ المقزز الدزوس الدﻲ ﺳدقدم إلﻛدزونﯾاً والدزوس الدﻲ ﺳدقدم ةالقاعاخ الدزاﺳﯾح .-

ﯾﻔﺿل أن ﯾخﺻص أول أﺳةوعﯾن للﺣﺿوز المةاﺷز للدﺄﻛد من مﮭازاخ الطلةح ودوﺿﯾﺢ طسﯾقح دزاﺳح املقسز والدﺣﺿﯾز للطلةح،

ﻛذلك ﯾخﺻص أخز أﺳةوع من الدزاﺳح للﺣﺿوز المةاﺷز مﻊ الطلةح ﻓﻲ القاعاخ الددزﯾﺳﯾح.
 ﻓﻲ ﺣال ﻛان المقزز ﯾﺣدوي علﻰ وﺣداخ أو دزوس ددطلب ﺣﺿوز الطلةح ﻓﻲ معامل الﻛلﯾح ﻓﯾﻛون دوشﯾﻊ المﺣاﺿزاخ المةاﺷزجدة ًعا لذلك.
-

ﯾﻛون الﺣﺿوز ﻓﻲ القاعاخ الددزﯾﺳﯾح ﻓﻲ ھرا المﺳدوى إما  %25أو  %50أو  %75ﺣﺳب ما ﯾﺣدده القﺳم عند طلب دطوﯾز

المقزز.

-

دعقد اخدةازاخ المقززاخ ﻓﻲ ھرا المﺳدوى الﻛدزون ًﯾا.

-

ﻻ ﯾﺟوش طسح أﻛﺛز من  %50من إﺟمالﻲ عدد الﺳاعاخ الددزﯾﺳﯾح للةزنامﺞ األﻛادﯾمﻲ ةالمﺳدوى المدمﺞ إﻻ ةمواﻓقح مﺟلس

القﺳم ومﺟلس الﻛلﯾح ومﺟلس الﺟامعح.
 ﯾﻔﺿل أﻻ ﯾشﯾد عدد الطلةح ﻓﻲ ﻛل ﺷعةح ةالمقزز اإللﻛدزونﻲ المدمﺞ عن  100طالب. -4الذعلﯿم اﻻلكذسونﻲ الكامﻞ
 ﯾطةق المﺳدوى الﻛامل علﻰ المقززاخ الدزاﺳﯾح المطوزج الﻛدزونﯾاً لددزس عن ةعد. دعقد لقاءاخ دشامنﯾح مﻊ الطلةح ةما ﻻ ﯾقل عن لقاء لﻛل وﺣدج ددزﯾﺳﯾح.-

ﯾﻛون لﻛل وﺣدج ددزﯾﺳﯾح نﺷاط إلﻛدزونﻲ ﻓﻲ المناﻗﺷاخ أو الواﺟةاخ.

 ﺟمﯾﻊ اﻻخدةازاخ ﻓﻲ ھرا المﺳدوى دﻛون إلﻛدزونﯾح وموﺣدج علﻰ مﺳدوي الﺟامعح. ﯾعدةز الطالب ﻏاﺋةاً إذا لم ﯾنﺟش النﺷاط اإللﻛدزونﻲ أو ﯾﺣﺿز الﻔﺻل اﻻﻓدزاﺿﻲ ﻓﻲ الوﻗخ المﺣدد.-

ﯾخﺻص  %15من دزﺟح المقزز الدزاﺳﻲ لﻸنﺷطح اإللﻛدزونﯾح.

-

ﻻ دقل نﺳةح دزﺟح اﻻخدةاز اإللﻛدزونﻲ الﻔﺻلﻲ عن  % 25ودزﺟح اﻻخدةاز النﮭاﺋﻲ عن  % 60من مﺟمل دزﺟاخ المقزز الدزاﺳﻲ.

-

ﯾﺟوش للقﺳم العلمﻲ الدعدﯾل علﻰ دوشﯾﻊ دزﺟاخ المقزز اإللﻛدزونﻲ ةعد أخذ المواﻓقح من مﺟلس القﺳم والﻛلﯾح ووﻛالح

الﺟامعح للﺷؤون الدعلﯾمﯾح ،واﺷعاز عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد
 ﯾعدةز الطالب مﺣزوماً ةالمقزز إذا لم ﯾﺣﺿز ماﻻ ﯾقل عن  %75من إﺟمالﻲ األنﺷطح اإللﻛدزونﯾح ةدون عذز مقةول. -ﯾﻔﺿل أﻻ ﯾشﯾد عدد الطلةح ﻓﻲ ﻛل ﺷعةح ةالمقزز الدزاﺳﻲ اإللﻛدزونﻲ الذي ﯾدزس عن ةعد عن 200طالب.
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة

القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

ﺛالثاً :المقسز اإللكذسونﻲ
 ھو أﺣد المقززاخ الدزاﺳﯾح المعدمدج ﺿمن الخطح الدزاﺳﯾح وﯾدم دطوﯾزه الﻛدزونﯾا وﻓق المعاﯾﯾزالمﺣددج لذلك.
 ﯾزﺷﺢ مﺟلس القﺳم المخدص أﺣد أعﺿاء ھﯾﺋح الددزﯾس المخدﺻﯾن ﻛمؤلﻒ وعﺿو أخز ﻛمﺣﻛم لدطوﯾزالمقزز الدزاﺳﻲ إلﻛدزونﯾاً.
 -ﯾﺷزﻒ مزﻛش انداج ودطوﯾز المقززاخ اإللﻛدزونﯾح علﻰ ﺟمﯾﻊ مزاﺣل دطوﯾز المقزز وزﻓعﮫ علﻰ نظام

إدازج الدعلم ةالدنﺳﯾق مﻊ عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد والقﺳم العلمﻲ المخدص.
 ﯾﺟوش لمزﻛش انداج ودطوﯾز المقززاخ اإللﻛدزونﯾح اﻻﺳدعانح ةمخدﺻﯾن من خازج الﺟامعح ﺳواء للدﺄلﯾﻒ أوالدﺣﻛﯾم ةعد الدنﺳﯾق مﻊ القﺳم العلمﻲ المخدص.
 ﯾﺟب مزاعاج دطةﯾق أعلﻰ معاﯾﯾز الﺟودج الخاﺻح ةﺈنداج ودطوﯾز المقززاخ اإللﻛدزونﯾح عند دطوﯾز أيمقزز دزاﺳﻲ.
-

ﯾﺟب أن ﯾدوﻓز ﻓﻲ المقزز اإللﻛدزونﻲ األدواخ المناﺳةح الدﻲ دﺳﮭل دعلم المقزز الدزاﺳﻲ ﺳواء ﻓﻲ

المﺳدوى المدمﺞ أو الﻛامل.
 -دملك الﺟامعح ﺟمﯾﻊ الﺣقوق الملﻛﯾح والﻔﻛزﯾح الخاﺻح ةالمقزز اإللﻛدزونﻲ ةعد دطوﯾزه.
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة
زاةعاً  :الﻄالث
القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

 -1ﯾﺟب علﻰ الطالب دعةﺋح معلوماخ ﺻﺣﯾﺣح عنه ،مﺛل زﻗم الﺟوال والةزﯾد اإللﻛدزونﻲ علﻰ نظام إدازج الدعلم.

 ﻻ دﺳدخدم معلوماخ الطالب الﺷخﺻﯾح إﻻ ألﻏزاض دعلﯾمﯾح. ﯾﺟب علﻰ الطالب دخول المقزز اإللﻛدزونﻲ ةما ﻻ ﯾقل عن ﺛﻼث مزاخ اﺳةوعﯾاً. ﯾﺟب علﻰ الطالب ادةاع الدعلﯾماخ والخطح الدزاﺳﯾح المعلنح علﻰ نظام إدازج الدعلم والدقﯾد ةﮭا.-

دطةق علﻰ الطالب ﻓﻲ المقزز اإللﻛدزونﻲ ﺟمﯾﻊ الدعلﯾماخ واللواﺋﺢ الخاﺻح ةالدزاﺳح واﻻخدةازاخ والﺳلوك.

-

ﯾﺟب علﻰ عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ دوﻓﯾز الدﺟﮭﯾشاخ الدعلﯾمﯾح للطلةح ذوي اﻻﺣدﯾاﺟاخ الخاﺻح والدﻲ دمﻛنﮭم من
دزاﺳح المقزز اإللﻛدزونﻲ ةالدنﺳﯾق مﻊ الﺟﮭاخ ذاخ العﻼﻗح.

خامﺴاً :أﺳذاذ المقسز اإللكذسونﻲ
-

ھو عﺿو ھﯾﺋح الددزﯾس وﯾﻛون المقزز له ﺻﻼﺣﯾح الدخول علﻰ المقزز اإللﻛدزونﻲ.

-

ﯾﺟوش لزﺋﯾس القﺳم إﺿاﻓح أﺣد المعﯾدﯾن أو المﺣاﺿزﯾن ﻛمدزس مﺳاعد ألﺳداذ املقسز اإللكرتوين يف املﺴذوى
الﻛامل والمدمﺞ ودقﺳم الﺳاعاخ الددزﯾﺳﯾح ةﯾنﮭما ﻓﻲ ﺣالح الﺣاﺟح لذلك.

-

ﯾﺟب علﻰ أﺳداذ المقزز ادةاع ﺟمﯾﻊ الدعلﯾماخ المنظمح والدقﯾد ةﮭا.

-

ﯾﺟب علﻰ عﺿو ھﯾﺋح الددزﯾس الذي ﯾزﻏب ةددزﯾس مقزز إلﻛدزونﻲ مدمﺞ أو ﻛامل ،ﺣﺿوز دوزج ددزﯾةﯾح علﻰ

نظام إدازج الدعلم معدمدج من عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.
-

ﯾﺣق لوﻛالح الﺟامعح للﺷؤون الدعلﯾمﯾح ةنا ًء علﻰ دقازﯾز األداء الوازدج من عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن
ةعد.

-

اﺳدةعاد أﺳداذ المقزز عن ددزﯾس المقززاخ المدمﺟح أو عن ةعد إذا ﻛان أداﺋﮫ منخﻔض.

 -ﻻ ﯾﺟوش إعادج اﺳناد المقزز الدزاﺳﻲ اإللﻛدزونﻲ لﻸﺳداذ المﺳدةعد ةﺳةب انخﻔاض األداء إﻻ ةعد مزوز ﻓﺻل دزاﺳﻲ

وﺣﺿوز دوزج ددزﯾةﯾح علﻰ نظام إدازج الدعلم.
-

ﯾﺿﻊ أﺳداذ المقزز أﺳﺋلح المقزز ﻓﻲ أداج اﻻخدةازاخ ﻓﻲ المﺳدوي المﺳاند والداعم ةعد أخذ المواﻓقاخ الﻼشمح

لذلك ،وﯾﻛون مﺳؤوﻻ عن زﺻدھا ةالنظام األﻛادﯾمﻲ.
 -ﯾﺟب أن ﯾمدلك أﺳداذ المقزز المﮭازاخ والخةزاخ الﻔنﯾح الﻛاﻓﯾح للدعامل مﻊ المقزز المدمﺞ والﻛامل.
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة

القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

ﺳادﺳاً :الحضوز اإللكذسونﻲ
-

ﻓﻲ المﺳدوى الداعم :ﯾﺟب أﻻ دقل نﺳةح ﺣﺿوز الطالب للمﺣاﺿزاخ الددزﯾﺳﯾح ﻓﻲ الﻔﺻول اﻻﻓدزاﺿﯾح عن %75

من اﺟمالﻲ عدد الﺳاعاخ الددزﯾﺳﯾح للمقزز الدزاﺳﻲ.
-

ﻓﻲ المﺳدوى المدمﺞ :دوشع نﺳةح ﺣﺿوز الطالب ﻓﻲ ھرا المﺳدوى ةناء ًعلﻰ ما ﯾلﻲ:

%25

%25

%25

دخﺻص لﺣﺿوز

دخﺻص لﺣﺿوز

دخﺻص

المﺣاﺿزاخ الدشامنﯾح

مﺣاﺿزاخ

للمﺷازﻛح

الدﻲ دقدم عن طسﯾق

الدزوس

الطالب ﻓﻲ

الﻔﺻول اﻻﻓدزاﺿﯾح.

المﺳﺟلح.

األنﺷطح

%25
دخﺻص لﺣﺿوز

المﺣاﺿزاخ
المةاﺷزج ﻓﻲ
القاعاخ
الدزاﺳﯾح

اإللﻛدزونﯾح.

والمعامل.

 ﯾعدةز الطالب مﺣزوماً ةالمقزز إذا ﻗلخ نﺳةح ﺣﺿوزه عن  %75ﻓﻲ ﻛل نﺳب الﺣﺿوز المذﻛوزج ﻓﻲ الﻔقزج أعﻼه. -ﻓﻲ المﺳدوى الﻛامل :دﺣدﺳب نﺳةح الﺣﺿوز اإللﻛدزونﻲ ﻓﻲ ھرا المﺳدوى ةنا ًء علﻰ ما ﯾلﻲ:

ﯾﺟب ﺣﺿوز ما ﻻ ﯾقل عن  %75من
المﺣاﺿزاخ الددزﯾﺳﯾح الدﻲ دقدم
عن طسﯾق الﻔﺻول اﻻﻓدزاﺿﯾح.

ﯾﺟب انﺟاش ما ﻻ ﯾقل عن  %75من
عدد األنﺷطح اإللﻛدزونﯾح الدﻲ
ﯾﺣددھا أﺳداذ المقزز.

ﯾعدةز الطالب مﺣزوماً ﻓﻲ المقزز الدزاﺳﻲ الذي
ﯾدزس عن ةعد إذا شادخ نﺳةح ﻏﯾاةﮫ عن  %25ﻓﻲ
ﻛل من األنﺷطح اإللﻛدزونﯾح والمﺣاﺿزاخ الدشامنﯾح.
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الﻤادة الثالثة :القﻮاﻋد الﻤﻨﻈﻤة ﻋﻠﻰ مﺴجﻮى الﺠامعة

القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

· ﺳاةعاً :اﻻخذتازاخ اإللكذسونﯿح
-

دﻛون مﺳؤولﯾح وﺿﻊ ﺟدول اﻻخدةازاخ اإللﻛدزونﯾح الﻔﺻلﯾح والنﮭاﺋﯾح علﻰ عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم
عن ةعد واإلﺷزاﻒ دنظﯾمﮭا علﻰ مﺳدوى الﺟامعح ووﺿﻊ الدعلﯾماخ المنظمح لذلك ةالدنﺳﯾق مﻊ وﻛالح
الﺟامعح للﺷؤون الدعلﯾمﯾح.

-

 دﻛون مﺳؤولﯾح مداةعح ودنظﯾم اﻻخدةازاخ اإللﻛدزونﯾحودﺳﺟﯾل الطلةح داخل الﻛلﯾح علﻰ وﺣدج الدعلﯾماإللﻛدزونﻲ ولﺟنح اﻻخدةازاخ.

 دﺷﻛل ﻓﻲ ﻛل ﻛلﯾح لﺟان اخدةازاخ إلﻛدزونﯾح ولﺟان ﺳﯾز من أعﺿاء ھﯾﺋح الددزﯾس والموظﻔﯾن ةالﻛلﯾح.-

ﯾخدةز ﻛل طالب ﻓﻲ معامل الﻛلﯾح الدﻲ ﯾدةﻊ لﮭا.

-

ﯾﺟوش للطالب اﻻخدةاز ﻓﻲ معامل ﻛلﯾح أخزى ةعد أخذ مواﻓقح من ﻛلﯾدﮫ ،وﻛذلك مواﻓقح من الﻛلﯾح الدﻲ ﯾزﻏب
الطالب اﻻخدةاز ةمعاملﮭا ،وﯾدم اﺷعاز عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ةذلك.

-

دﻛون مﺳﺋولﯾح ﻗةول أعذاز الطلةح المدﻐﯾةﯾن عن اﻻخدةاز اإللﻛدزونﻲ الﻔﺻلﻲ أو النﮭاﺋﻲ من مﺟلس القﺳم
ومﺟلس الﻛلﯾح الدﻲ ﯾدةﻊ لﮭا الطالب .ودﺣدد عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد موعد اﻻخدةاز
اإللﻛدزونﻲ الةدﯾل.

-

ﯾﺟوش لعمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ طسح مواعﯾد اخدةازاخ إلﻛدزونﯾح متكسج ﻓﺻلﯾح أو نﮭاﺋﯾح ةﺄوﻗاخ مخدلﻔح
عن اﻻخدةازاخ اإللﻛدزونﯾح المﺟدولح ودﻛون مﮭمح اإلﺷزاﻒ علﯾﮭا علﻰ العمادج.

-

ﻻ ﯾﺣق للطالب ﺣﺿوز اخدةاز مﺟدول ومةﻛز لنﻔس المقزز.

 -ﺟمﯾﻊ اﻻخدةازاخ اإللﻛدزونﯾح دعقد ﻓﻲ المعامل ةﻛلﯾاخ الﺟامعح أو عمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.
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الﻤادة الراﺑعة :ثعﻠﯿﻤات ﻋامة

القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

-

دطةق ﺟمﯾﻊ اللواﺋﺢ واألنظمح الخاﺻح ةالدزاﺳح واﻻخدةازاخ علﻰ ﺟمﯾﻊ مﺳدوﯾاخ الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ ةالﺟامعح.

-

دﻛون مﺳﺋولﯾح دقدﯾم الدعم الﻔنﻲ والﺻﯾانح للمعامل والدﺟﮭﯾشاخ الدعلﯾمﯾح والﺷةﻛاخ وﻏﯾزھا مما ﯾقﻊ ﺿمن
اخدﺻاص عمادج دقنﯾح المعلوماخ علﻰ عمادج دقنﯾح المعلوماخ ودﻛون الﻛلﯾح مﺳﺋولح عن المﺣاﻓظح علﯾﮭا.

-

دﻛون مﺳﺋولﯾح دقدﯾم الدعم الﻔنﻲ لنظام إدازج الدعلم ودوﻓﯾز الدﺟﮭﯾشاخ الدعلﯾمﯾح علﻰ عمادج الدعلﯾم
اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد.

-

ﯾﻛون القﺳم العلمﻲ المخدص الﺟﮭح المزﺟعﯾح للمﺣدوى العلمﻲ المطوز إلﻛدزونﯾاً.

-

ﯾﺟوش لعمادج الدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ والدعلم عن ةعد وةنا ًء علﻰ مواﻓقح مدﯾز الﺟامعح دﺷﻛﯾل لﺟان مؤﻗدح
للقﯾام ةﺄعمالددعلق ةالدعلﯾم اإللﻛدزونﻲ علﻰ مﺳدوى الﺟامعح.

 -ﯾﺟوش لمدﯾز الﺟامعح إﺿاﻓح أو دعدﯾل أو ﺣذﻒ أي من المواد ةنا ًء علﻰ المﺻلﺣح العامح.

القواعد املنظمح للذعليم اإللكرتوين ةجامعح املجمعح

المﺷزﻒ العام

أ.د .مﺳلم ةن مﺣمد الدوﺳزي
ﻓزﯾق اإلعداد

د .خالد ةن ناﺷﻲ المﺿﯾةزي

د .مﺣمد مﺣمد الﺳعﯾد نعﯾم
ا .نوزه عةدﷲ الةﮭﻼل

