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إدراكا ً من الجامعة ألهمية دور التعلم اإللكرتوني كبيئة متكاملة يف تحسني العملية
التعليمية وتنمية طلبة قادرين عىل التفاعل البنّاء و التكامل مع محيطهم ،و دعم وتحسني
املخرجات التعليمية عموماً ،فقد تم تجهيز القواعد املنظمة للتعلم اإللكرتوني يف جامعة
امللك خالد لتغطية العمليات والتعامالت األساسية املتعلقة بها.
و قد جاءت هذه القواعد يف أربعة محاور رئيسية ،هي :عمادة التعلم اإللكرتوني ،املعلم،
الطالب ،واملقرر يف منظومة تسعى لتكامل القواعد املنظمة مع البيئة التعليمية من أجل
تحقيق أهداف الجامعة بتوفري التعلم اإللكرتوني للجميع ،ودمجه يف املمارسات اليومية
للتعليم و التعلم.

 .1األهداف:
تهدف القواعد املنظمة للتعلم اإللكرتوني يف جامعة امللك خالد إىل تحقيق التايل:
1.1تحقيق رؤية الجامعة يف تطبيق خطط وزارة التعليم العايل لتطوير التعليم.
2.2إيجاد مرجعية نظامية للتعلم اإللكرتوني يف جامعة امللك خالد.
3.3بناء منظومة معيارية تيرس تطبيق التعلم اإللكرتوني يف الجامعة وإيجاد آليات
تطبيق التعلم اإللكرتوني لكافة املعنيني يف الجامعة من اإلدارة والكليات واألقسام
وأعضاء هيئة التدريس والطالب.

4

 .2القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني في الجامعة:
 2 .1التعريفات
الجامعة:
جامعة امللك خالد

العمادة:

عمادة التعلم اإللكرتوني بجامعة امللك خالد

الكلية:

إحدى كليات جامعة امللك خالد.

التعلم اإللكرتوني:

هو نمط من أنماط التعلم يستخدم فيه اإلنرتنت وتقنيات التعليم األخرى إليصال العملية التعليمية ،وإدارة التفاعل بني املعلم والطالب،
وبني الطالب أنفسهم ،وبني الطالب ومصادر التعلم ،ويع ّد تعليما ً حضوريا ً إلكرتونياً.

الطالب:

أحد طالب الجامعة املقيدين يف عمادة القبول و التسجيل ،و يع ّرف يف أنظمة التعلم اإللكرتوني باسم مستخدم وكلمة مرور مرتبطة
بنظام املستخدمني التابع لإلدارة العامة لتقنية املعلومات.

املعلم:

عضو هيئة التدريس أو املحارض أو املعيد أو املعلم املعتمد املدرج عىل النظام األكاديمي كمعلم ألحد املقررات ،ويع ّرف يف أنظمة التعلم
اإللكرتوني باسم مستخدم وكلمة مرور و ينطبق التعريف عىل مسئويل املجموعات واملجتمعات بغض النظر عن مسماهم الوظيفي
األصيل.

التعلم اإللكرتوني الداعم:

أحد مستويات استخدام التعلم اإللكرتوني يف الجامعة بحيث يكون الحضور كامالً يف القاعات و تستخدم أنظمة و أدوات و بيئة التعلم
اإللكرتوني لدعم عملية التعلم و تسهيلها.

التعلم اإللكرتوني املدمج:

أحد مستويات استخدام التعلم اإللكرتوني يف الجامعة تستبدل فيه نسبة محددة من الحضور داخل القاعات بحضور وأنشطة إلكرتونية
عىل موقع املقرر و باستخدام أنظمة و أدوات و بيئة التعلم اإللكرتوني.

التعلم اإللكرتوني الكامل:

أحد مستويات استخدام التعلم اإللكرتوني يف الجامعة يستبدل فيه الحضور داخل القاعات الصفية بأنشطة إلكرتونية عىل موقع املقرر
و باستخدام أنظمة و أدوات و بيئة التعلم اإللكرتوني ،ويستثنى من ذلك االختبار النهائي و ما يقرر من قبل الكلية و املعلم من لقاءات
محدودة وجها ً لوجه.
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الحضور اإللكرتوني:

وينقسم إىل قسمني :تزامني ،وغري تزامني.
ويعترب بديالً عن الحضور للقاعات باستخدام أنظمة و أدوات و بيئة التعلم اإللكرتوني ،ويتم قياس الحضور بمدى مشاركة الطالب يف أنشطة
التعلم و مدى إنجاز املهام املطلوبة ،باإلضافة إىل استخدام سجالت الدخول اإللكرتونية .ويقترص تطبيقه عىل نوعي التعلم اإللكرتوني املدمج
والكامل فقط.

الحضور التزامني:

أسلوب التعلم الذي يتم باتصال متزامن يف الوقت نفسه بني املعلم و املتعلم من خالل شبكة اإلنرتنت أو أي شبكة اتصال الكرتوني.

املشاركة الالتزامنية (األنشطة اإللكرتونية):

أسلوب التعلم الذي يتم فيه إرشاك الطالب يف عملية التعلم عن طريق توفري تفاعل مع املحتوى أو مع املعلم أو مع الطالب أنفسهم بحيث يتم
ذلك من خالل توظيف التطبيقات الربمجية املناسبة إلدارة العملية التعليمية بما يتيح التواصل وأداء النشاطات املتعلقة باملقرر (قد يكون
عىل شكل واجبات أو مناقشات أو بحوث و تطبيقات أو غريها من األنشطة باستخدام األدوات املتوفرة سواء كانت بشكل فردي أو جماعي).

املقرر اإللكرتوني:

مقرر تطرحه الجامعة عىل نظام إدارة التعلم و يشمل املعلم أو املعلمني والطالب املقيدين يف عمادة القبول و التسجيل و كل من تلزم مشاركته
باإلضافة إىل األنشطة واملحتوى والتقويم واألدوات أكانت جزءًا من نظام إدارة التعلم أو مضافة له.

املقررات املفتوحة:

مقررات من الجامعة أو من جامعات أخرى تنرش عىل موقع مخصص عىل اإلنرتنت يتمكن الجميع من الوصول إليها دون الحاجة ملعلومات
مرور ،بحيث يتم توفري هذه املواد ملن يرغب يف االستفادة منها ضمن حقوق نرش و سياسة استخدام معينة تفصل عىل املوقع.

نظام إدارة التعلم:

نظام مركزي عىل شبكة اإلنرتنت يحتوي عىل جميع املقررات التي تطرحها الجامعة و يرتبط بمجموعة من األدوات األخرى ذات االستخدام
التعليمي ،ويكون دخول النظام لألشخاص املسموح لهم فقط و باستخدام معلومات دخول تزودهم بها الجامعة.

وحدة التعلم اإللكرتوني:

هي وحدة التعلم اإللكرتوني يف الكلية أو املجمع األكاديمي و التي تقوم بمهام يتطلبها تطوير التعلم اإللكرتوني تحت إرشاف من عمادة التعلم
اإللكرتوني.
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 2 .2القواعد المنظمة على مستوى العمادة
1.1يكون التعلم اإللكرتوني يف الجامعة عىل ثالثة مستويات و هي:
•التعلم اإللكرتوني الداعم.
•التعلم اإللكرتوني املدمج.
•التعلم اإللكرتوني الكامل.
2.2يعترب تطبيق التعلم اإللكرتوني باملستوى الداعم ملزمً ا لكل املقررات يف الجامعة و بدون استثناء.
3.3يتم تطبيق التعلم اإللكرتوني املدمج و التعلم اإللكرتوني الكامل يف مقررات أو برامج بنا ًء عىل اختيار القسم وبموافقة
الكلية ،وللجامعة ممثلة بإدارتها أو العمادة طلب تطبيق املستووين املدمج و الكامل بالشكل و الكم الذي تراه مناسبًا.

أوال :التعلم اإللكتروني الداعم:
1.1يجب أن يحتوي املقرر يف نظام إدارة التعلم عىل العنارص التالية كحد أدنى:
 2.2منهج املقرر بالكامل بما يشمل التوصيف و األهداف و التقسيم و األنشطة و التقويم.
•معلومات املعلم.
•تفعيل لوحة إعالنات املقرر.
•تفعيل منتدى للنقاش.
3.3مواد املقرر من مراجع و رشائح عرض و وثائق و تسجيالت أو أي مواد أو أدوات أخرى تدعم التعلم.
4.4تخصص  %15من مجموع درجات املقرر عىل األنشطة اإللكرتونية.
5.5يكون موقع املقرر يف نظام إدارة التعلم مركزا ً للتواصل و األنشطة و يعترب استخدام املوقع واألدوات املرافقة لإلعالنات
والواجبات و تسليم املواد و الدرجات و كل ما يمكن عمله من خالل املوقع ملزماً.
6.6يتم تطبيق هذا النمط عىل جميع مقررات الجامعة باستثناء املقررات املدمجة والكاملة.

ثانيا :التعلم اإللكتروني المدمج:
ً
1.1يتم إقرار طرح املقررات باملستوى املدمج بموافقة من رئيس القسم وعميد الكلية ،أو بتنسيق من الجامعة أو العمادة.
2.2يقوم معلم املقرر بتعبئة النموذج الخاص بتدريس مقرر باملستوى املدمج ورفعه إىل رئيس القسم ،ويف حال املوافقة
يرفع إىل عميد الكلية العتماده .ويؤخذ ذلك باالعتبار عند بناء الجدول الدرايس بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
3.3يجب أن يمتلك املعلم املرشح الخربة الفنية و التدريسية الكافية للتعامل مع املقرر باملستوى املدمج و تكون مسؤولية
الكلية التأكد من ذلك و لها طلب االستشارة من العمادة.
4.4تحديد مواعيد الحضور اإللكرتونية باالتفاق بني املعلم و طالب املقرر ،عىل أن ال تخالف القواعد املنظمة للحضور
اإللكرتوني.
ً
مسبقا عىل ثالثة مستويات،%50 ،%25 :
5.5تحدد نسبة الجزء املخصص للتعلم اإللكرتوني من ساعات التدريس الفعلية
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 ،%75ويجب االلتزام بالنسبة املتفق عليها و املعتمدة يف نموذج طلب تدريس املقرر املدمج.
6.6يتم احتساب درجات األنشطة اإللكرتونية  %25من مجموع درجات املقرر.
7.7يلتزم املعلم بإضافة أنشطة إلكرتونية للمقرر مرة واحدة يف األسبوع عىل األقل بما يستدعي دخول الطالب للرد و
املشاركة.
ً
8.8كل ما ينطبق عىل الداعم ينطبق تلقائيا عىل املدمج ما لم يتعارض مع مادة أخرى من املواد الخاصة بهذا النوع.

ثال ًثا :التعلم اإللكتروني الكامل:
1.1يتم إقرار طرح املقررات باملستوى الكامل بموافقة من رئيس القسم وعميد الكلية ،أو بتنسيق من الجامعة أو العمادة.
2.2يقوم معلم املقرر بتعبئة النموذج الخاص بتدريس مقرر باملستوى الكامل ورفعه إىل رئيس القسم ،ويف حال املوافقة
يرفع إىل عميد الكلية العتماده .عىل أن تبنى مع الجدول الدرايس بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
3.3يجب أن يمتلك املعلم املرشح الخربة الفنية و التدريسية الكافية للتعامل مع مقرر باملستوى الكامل و تكون مسؤولية
الكلية التأكد من ذلك و لها طلب االستشارة من العمادة.
4.4يعقد اجتماع تزامني بني الطالب واملعلم توضح خالله خطة املقرر و كيفية سري العمل به.
5.5يخصص األسبوعان األوالن من بدء الفصل الدرايس للتأكد من مهارات الطالب األساسية الالزمة لضمان حسن سري
املقرر؛ مثل استخدام أدوات املقرر املختلفة و التواصل مع عضو هيئة التدريس و الطالب.
6.6يتم احتساب درجات األنشطة اإللكرتونية  %٤٠من مجموع درجات املقرر.
7.7ما يدرس تزامنيا ً ال يقل عن  ٪٢٥من املقرر اإللكرتوني.
8.8ما يدرس باألنشطة اإللكرتونية ال يقل عن  ٪50من املقرر اإللكرتوني.
9.9ال يمكن إلغاء تدريس مقرر باملستوى الكامل بعد تسجيل الطالب ،و تتكفل الكلية بتوفري معلم بديل يف حال تعذر إكمال
املعلم األسايس مهامه.
1010يلتزم املعلم بإضافة نشاطني إلكرتونني يف املقرر أسبوعيا ً مع تحديد توقيت انتهاء كل نشاط عىل حدة ،بما يستدعي
دخول الطالب للرد و املشاركة.
1111كل ما ينطبق عىل الداعم ينطبق تلقائيا ً عىل الكامل ما لم يتعارض مع مادة أخرى من املواد الخاصة بهذا النوع.

رابعا :الدعم الفني:
ً
توفر العمادة للمعلمني و الطالب الدعم الفني املتعلق باألنظمة و استخدامها خالل أيام األسبوع بما فيها أيام العطل أثناء
الفصول الدراسية.
يقدم الدعم املسجل املبني عىل قاعدة بيانات و الدعم املبارش من خالل موقع العمادة عىل الشبكة العنكبوتية.
يقدم الدعم الهاتفي و الشخيص يف الحاالت الطارئة.
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 2 .3القواعد المنظمة على مستوى المعلم:
أوال  :التدريس اإللكتروني:
1.1يلتزم املعلم بتصميم املقررات اإللكرتونية وفقا ً ملعايري الجودة املعتمدة يف الجامعة.
2.2يلتزم املعلم بتحفيز و تفعيل مشاركة الطالب يف بناء العملية التعليمية و أن يكون الطالب
محور هذه العملية.
3.3يلتزم املعلم بتحفيز و تسهيل التفاعل و التواصل بينه و بني الطالب و بني الطالب أنفسهم.
4.4يساهم الطالب يف تقييم املقرر اإللكرتوني للنهوض بالعملية التعليمية عن طريق التحسني
املستمر.
5.5يلتزم املعلم بتهيئة البيئة التي تحفز التفكري الناقد و البناء و التحليل و حل املشكالت يف املقرر
اإللكرتوني.
6.6يلتزم املعلم باملراجعة و التحديث املستمرين ملقرراته و العمل عىل تبني املمارسات الجيدة و
ابتكار ممارسات جديدة يف التعلم اإللكرتوني تفيد مخرجات التعلم.
7.7يلتزم املعلم باملتابعة املستمرة ملقرراته بمختلف مستوياتها (الداعم ،و املدمج ،و الكامل) و
الرد عىل أسئلة و استفسارات الطالب يف أرسع وقت ممكن و بمدة أقصاها ( )36ساعة بالنسبة
للمستوى الكامل ،و ( )72ساعة للمستوى املدمج.

ثانياً :حقوق الملكية الفكرية:
1.1تمتلك الجامعة رسميا ً جميع حقوق املحتوى اإللكرتوني الذي يتم تطويره يف الجامعة ،إال يف
حالة االستخدام التجاري لهذا املحتوى فتكون الحقوق حسب االتفاق بني الجامعة واملطوّر.
2.2يلتزم املعلم يف تطويره و استخدامه للمحتوى اإللكرتوني بقوانني حقوق امللكية ،وتعترب هذه
املادة إخالءًا ملسؤولية الجامعة من أي تبعات قانونية ناتجة عن أي خرق لحقوق امللكية.
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 2 .4القواعد المنظمة على مستوى الطالب:
أوال :خصوصية الطالب:
1.1املعلومات الشخصية مثل الهاتف و الربيد اإللكرتوني للطالب محفوظة و ال يحق نرشها إال بإذنه و
ال تستخدم إال لألغراض األكاديمية.
أي من أعمال أو نقاشات الطالب خارج املقرر ال بد من موافقة الطالب و ذلك من خالل
2.2يف حالة نرش ٍ
نموذج اإلذن باالستخدام الذي يطرح يف املقرر و يعبأ من قبل الطالب.

ثانيا :قواعد السلوك:
ً
1.1يلتزم الطالب بتعليمات و إرشادات الجامعة املتعلقة بالتعلم اإللكرتوني ،ويف حالة إخالله بأي من
هذه التعليمات فتطبق عليه أنظمة العقوبات يف الجامعة.
2.2يتحمل الطالب مسؤولية رسية معلومات الدخول الخاصة به.
3.3تطبق الالئحة التأديبية للطالب يف الجامعة عىل جميع أنواع املقررات اإللكرتونية (الداعم واملدمج
والكامل).
4.4يمتثل الطالب للقواعد املنظمة للتعلم اإللكرتوني يف الجامعة و بقية النظم و اللوائح املعمول بها و
يف حالة الغش أو الرسقات العلمية أو اخرتاقات األنظمة اإللكرتونية فتطبق العقوبات ً
وفقا لالئحة
الجامعة ،واللوائح الحكومية املنظمة ألمن املعلومات.
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 2 .5القواعد المنظمة على مستوى المقرر:
أوال  :تصميم المقرر:
1.1يكون تصميم املقرر وتطويره وفقا ً ملواصفات جودة املقررات اإللكرتونية املعتمدة يف الجامعة.
2.2اعتبار الطالب محور العملية التعليمية يف جميع أنشطته و مواده و تقويماته.
3.3األخذ بعني االعتبار الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة السيما املكفوفني بتوفري األجهزة و الربامج املساندة
لهم بالتعاون مع عمادة التعلم اإللكرتوني.

ثانياً :الحضور اإللكتروني:
يف حالة املقررات املدمجة:

• تحدد نسبة الحضور اإللكرتوني و يتم توضيحها للطالب يف أول لقاء مع الطالب خالل األسبوعني األولني
من بدء الفصل الدرايس.
•تحتسب نسبة الغياب للطالب يف املحارضات الصفية حسب ما هو معمول به يف عمادة القبول والتسجيل.
•يحتسب الطالب غائبًا إذا لم يقم بأي نشاط إلكرتوني يف املقرر يف املدة املحددة.
•يحرم الطالب من دخول االختبار النهائي إذا كانت نسبة مجموع غيابه  ٪٢٥من عدد ساعات املقرر
األصيل.

يف حالة املقررات الكاملة:

•تكون وحدة العمل أسبوعية يف املقررات الكاملة بغض النظر عن عدد الساعات املعتمدة للمقرر و عدد
املحارضات فيما لو كان املقرر وجها ً لوجه.
•يحتسب الطالب غائبًا إذا لم يقم بأي نشاط إلكرتوني يف املقرر يف املدة املحددة .وال يع ّد دخوله املجرد عىل
املقرر حضو ًرا.
•يحرم الطالب من دخول االختبار إذا كانت نسبة غيابه  ٪٢٥من عدد أسابيع املقرر.
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يتمثل الحضور اإللكرتوني بأحد الطرق التالية:

•الحضور التزامني.
•املشاركة الالتزامنية (التفاعل يف املقرر)
• يجب أن تحدد مواعيد الحضور التزامني بشكل واضح يف توصيف املقرر و يتم التأكيد عىل الحضور
باإلعالن عنها يف لوحة اإلعالنات بوقت ٍ
كاف ال يقل عن ( )36ساعة من موعدها.
•يلزم الطالب بالحضور الشخيص ألداء االختبارات الفصلية و النهائية للمقرر مع توفري إثبات مقبول
للشخصية للتحقق من هويته من قبل القائمني عىل االختبارات.

ثالث ًا  :االختبارات اإللكترونية:
1.1إلجراء االختبارات اإللكرتونية النهائية  ،ينبغي عىل املعلم الحصول عىل موافقة من عميد الكلية ورئيس
القسم.
2.2ينبغي للمعلم محاولة وتجربة االختبار قبل إجراء االختبار لتجنب أي خطأ قد يحدث جراء الضبط الغري
مناسب.
3.3يجب عىل املعلم التنسيق مع منسق االختبارات اإللكرتونية لجدولة اختباراته وإيجاد معامل مناسبة له إذا
كان ذلك ممكنًا قبل أسبوع واحد عىل األقل من موعد االختبار.
4.4يتم توفري املراقبني لالختبار من قبل املعلم ً
وفقا لعدد الطالب و املعامل املحجوزة .
5.5التحقق من حضور الطالب وهويته ،وتسجيل الدخول والخروج للنظام هي مسؤولية املعلم أو املراقب.
6.6تسليم درجات االختبارات مسؤولية املعلم ً
وفقا لقوانني الجامعة وأنظمتها.
7.7أي خطأ يحدث أثناء إعداد االختبارات مثل اختيار الخيار الخاطئ أو اإلعداد الذي يؤدي إىل نتائج غري
مقبولة فهو مسؤولية املعلم.
8.8مسؤولية عمادة التعلم اإللكرتوني أثناء االختبارات اإللكرتونية يقترص عىل تقديم الدعم التقني فقط.
9.9عىل املعلم أن يوفر نسخة ورقية واحدة عىل األقل لالختبار لالستخدامها يف حالة حدوث طارئ.
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