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 .١مقدمة

إدراك ًا مــن الجامعــة ألهميــة دور التعلــم اإللكترونــي كبيئــة متكاملــة فــي تحســين العمليــة

التعليميــة وتنميــة طلبــة قادريــن علــى التفاعــل البنــاء و التكامــل مــع محيطهــم ،و دعــم
وتحســين نواتــج التعلــم عموم ـ ًا ،فقــد تــم تجهيــز القواعــد المنظمــة للتعلــم اإللكترونــي فــي
جامعــة الملــك خالــد لتغطيــة العمليــات والتعامــات األساســية المتعلقــة بهــا.
و قــد جــاءت هــذه القواعــد فــي ثالثــة محــاور رئيســية هــي :عضــو هيئــة التدريــس ،الطالــب،
والمقــرر فــي منظومــة تســعى لتكامــل القواعــد المنظمــة مــع البيئــة التعليميــة مــن أجــل
تحقيــق أهــداف الجامعــة بتوفيــر التعلــم اإللكترونــي  ،ودمجــه فــي الممارســات اليوميــة
للتعليــم و التعلــم.

 ١.١األهداف
تهدف القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني في جامعة الملك خالد إلى:
•تحقيق رؤية الجامعة في تطبيق خطط وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم.
•إيجاد مرجعية نظامية للتعلم اإللكتروني في جامعة الملك خالد.
•بنــاء منظومــة معياريــة تيســر تطبيــق التعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة وإيجــاد آليــات
تطبيــق التعلــم اإللكترونــي لكافــة المعنييــن فــي الجامعة من اإلدارة والكليات واألقســام
وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب.

 ١.٢التعريفات
الجامعة:
جامعة الملك خالد.

العمادة:
عمادة التعلم اإللكتروني.

الكلية:
إحدى كليات جامعة الملك خالد.

التعلم اإللكتروني:
التعليميــة ،وإدارة التفاعــل بيــن عضــو هيئــة التدريــس والطالــب ،وبيــن الطالب أنفســهم ،وبين
الطــاب ومصــادر التعلــم ،ويعــد تعليمــا ً حضوريــا ً إلكترونيا.
نظــام إدارة التعلم:نظــام مركــزي علــى شــبكة اإلنترنــت يحتــوي علــى جميــع المقــررات التــي
تطرحهــا الجامعــة و يرتبــط بمجموعــة مــن األدوات األخــرى ذات اإلســتخدام التعليمــي ،ويكــون
دخــول النظــام لألشــخاص المســموح لهــم فقــط و باســتخدام معلومــات دخــول تزودهــم بهــا
الجامعــة.

القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني

هــو نمــط مــن أنمــاط التعلــم يســتخدم فيــه اإلنترنــت وتقنيــات التعليــم األخــرى إليصــال العملية
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المستخدم:
جميــع مســتخدمي أنظمــة التعلــم اإللكترونــي ســواء طالــب أو عضــو هيئــة التدريــس أو فنــي
أو مديــر نظــام.

الطالب:
ويعــرف فــي أنظمــة التعلــم
أحــد طــاب الجامعــة المســجلين فــي عمــادة القبــول والتســجيل،
ّ
اإللكترونــي بإســم مســتخدم وكلمــة مــرور مرتبطــة بنظــام اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات.

عضو هيئة التدريس:
أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة أو المحاضــر أو المعيــد أو مــدرس اللغــة المعتمــد
فــي النظــام األكاديمــي كأســتاذ ألحــد المقــرراتُ ،يعـ َّرف فــي أنظمــة التعلــم اإللكترونــي باســم
مســتخدم وكلمــة مــرور.

المقرر اإللكتروني:
مقــرر تطرحــه الجامعــة علــى نظــام إدارة التعلــم و يشــمل عضــو أو أعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب المســجلين فــي عمــادة القبــول و التســجيل و كل مــن تلــزم مشــاركته باإلضافــة إلــى
األنشــطة والمحتــوى والتقويــم واألدوات أكانــت جــزء ًا مــن نظــام إدارة التعلــم أو مضافــة لــه.

المقرر اإللكتروني الداعم:
أحــد أنمــاط المقــررات اإللكترونيــة فــي الجامعــة بحيــث يكــون حضــور عضــو هيئــة التدريــس
ا (وجهــ ًا لوجــه) فــي القاعــات الدراســية و تســتخدم أنظمــة و أدوات وبيئــة
والطــاب كامــ ً
التعلــم اإللكترونــي لدعــم عمليــة التعلــم و تســهيلها.

المقرر اإللكتروني الجزئي:
أحــد أنمــاط المقــررات اإللكترونيــة فــي الجامعــة تســتبدل فيــه نســبة  ٪٥٠مــن الحضــور المباشــر
داخــل القاعــات الدراســية بمحاضــرات وأنشــطة إلكترونيــة علــى موقــع المقــرر و باســتخدام
أنظمــة و أدوات وبيئــة التعلــم اإللكترونــي.

المقرر اإللكتروني الكامل:
ا داخــل
أحــد أنمــاط المقــررات اإللكترونيــة فــي الجامعــة يســتبدل فيــه الحضــور المباشــر كام ـ ً

القاعــات الدراســية بمحاضــرات وأنشــطة إلكترونيــة علــى موقــع المقــرر باســتخدام أنظمــة و
أدوات وبيئــة التعلــم اإللكترونــي.
القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني

معايير جودة تصميم المقررات اإللكترونية:
هــي معاييــر مــن منظمــة الكوالتــي ماتــرز  .QMتحتــوى علــى مجموعــة مــن  ٨معاييــر عامــة و ٢٤
معيــار خــاص ،تســتخدم لتقييــم تصميــم المقــررات اإللكترونيــة الكاملــة والجزئيــة .يتــم تقييــم
تصميــم المقــرر اإللكترونــي حســب نمــوذج تقييــم يســتخدمه فريــق المراجعــة لتحديــد مــا إذا
كان المقــرر اإللكترونــي قــد حقــق المعاييــر أم ال  .يجــب أن يحقــق المقــرر اإللكترونــي المعاييــر
األساســية (المعاييــر التــي تســتحق  ٣نقــاط) ،ويلــزم أن يحصــل المقــرر اإللكترونــي علــى درجــة
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الحضور اإللكتروني:
ا عــن الحضــور المباشــر باســتخدام
وينقســم إلــى قســمين :متزامــن ،وغيــر متزامــن .ويعتبــر بدي ـ ً
أنظمــة و أدوات و بيئــة التعلــم اإللكترونــي ،ويتــم قياســه بالحضــور المتزامــن للطالــب ومــدى
مشــاركة الطالــب فــي أنشــطة التعلــم و مــدى إنجــاز المهــام المطلوبــة ،باإلضافــة إلــى ســجالت
الدخــول اإللكترونيــة .ويقتصــر تطبيقــه علــى نوعــي التعلــم اإللكترونــي الجزئــي والكامــل
فقــط.

الحضور المتزامن:
أســلوب التعلــم الــذي يتــم باتصــال متزامــن فــي الوقــت نفســه بيــن عضــو هيئــة التدريــس و
المتعلــم إلكترونيــ ًا مــن خــال أدوات نظــام إدارة التعلــم.

الحضور الغير متزامن:
أســلوب التعلــم الــذي يتــم فيــه إشــراك الطالــب فــي عمليــة التعلــم عــن طريــق توفيــر تفاعــل
مــع المحتــوى أو مــع عضــو هيئــة التدريــس أو مــع الطــاب أنفســهم بحيــث يتمكــن الطــاب
مــن التواصــل وأداء النشــاطات المتعلقــة بالمقــرر (علــى ســبيل المثــال :أداء واجبــات أو
مناقشــات أو بحــوث و تطبيقــات أو غيرهــا مــن األنشــطة باســتخدام األدوات المتوفــرة ســواء
كانــت بشــكل فــردي أو جماعــي).

المقررات المفتوحة:
مقــررات مــن الجامعــة أو مــن جامعــات أخــرى تنشــر علــى موقــع مخصــص علــى اإلنترنــت يتمكــن
الجميــع مــن الوصــول إليهــا دون الحاجــة لمعلومــات مــرور ،بحيــث يتــم توفيــر هــذه المــواد لمــن
يرغــب فــي االســتفادة منهــا ضمــن حقــوق نشــر و سياســة اســتخدام معينــة يتــم توضيحهــا
علــى الموقــع.

وحدة التعلم اإللكتروني:
هــي وحــدة تشــرف علــى ســير التعلــم اإللكترونــي فــي الكليــة أو المجمــع األكاديمــي وتقــوم
بمهــام يتطلبهــا تطويــر التعلــم اإللكترونــي تحــت إشــراف مــن عمــادة التعلــم اإللكترونــي.

 .٢القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني بالجامعة
 ١.٢القواعد المنظمة للمستخدم
و اللوائــح المعمــول بهــا ،وفــي حالــة إخاللــه بــأي مــن هــذه القواعــد فتطبــق عليــه أنظمــة
العقوبــات فــي الجامعــة.
2 .يتحمل المستخدم مسؤولية سرية معلومات الدخول الخاصة به.
3 .المحافظــة علــى خصوصيــة المســتخدم وعــدم نشــر معلوماتــه الشــخصية مثــل الهاتــف أو
البريــد اإللكترونــي إال بإذنــه وال تســتخدم إال لألغــراض األكاديميــة فقــط.
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4 .فــي حــال إختــراق األنظمــة اإللكترونيــة أو الدخــول بحســابات اآلخريــن فتطبــق العقوبــات
وفق ـ ًا لالئحــة الجامعــة ،واللوائــح الحكوميــة المنظمــة ألمــن المعلومــات.

القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني

 1 .يمتثــل المســتخدم للقواعــد المنظمــة للتعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة و بقيــة النظــم

 ١.١.٢القواعد المنظمة لعضو هيئة التدريس
1 .يمتثل عضو هيئة التدريس لجميع القواعد المنظمة للمستخدم.
2 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بتصميــم المقــررات اإللكترونيــة الجزئية والكاملة وفقـ ًا لمعايير
جــودة تصميــم المقــررات المعتمدة فــي الجامعة.
3 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بتحفيــز و تفعيــل مشــاركة الطــاب فــي بنــاء العمليــة
التعليميــة و أن يكــون الطالــب محــور هــذه العمليــة.
4 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بتحفيــز و تســهيل التفاعــل و التواصــل بينــه وبيــن الطــاب
وبيــن الطــاب أنفســهم.
5 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بتهيئــة البيئــة التــي تحفــز التفكيــر الناقــد و البنــاء و التحليــل
و حــل المشــكالت فــي المقــرر اإللكترونــي.
6 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بالمراجعــة والتحديــث المســتمرين لمقرراتــه و العمــل علــى
تبنــي الممارســات الجيــدة وابتــكار ممارســات جديــدة فــي التعلــم اإللكترونــي تفيــد نواتــج
التعلــم.
7 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بالمتابعــة المســتمرة لمقرراتــه بمختلــف مســتوياتها (الداعــم،
و المدمــج ،و الكامــل) والــرد علــى أســئلة و استفســارات الطــاب خــال المــدة المحــددة
فــي القواعــد المنظمــة للمقــررات اإللكترونيــة.

 ٢.١.٢القواعد المنظمة للطالب
1 .يمتثل الطالب لجميع القواعد المنظمة للمستخدم.
2 .يلتــزم الطالــب بالدخــول للمقــرر اإللكترونــي وحضور المحاضرات اإللكترونية وأداء األنشــطة
والواجبــات اإللكترونيــة خــال المــدة التــي يحددها عضو هيئــة التدريس.
3 .فــي حــال تخلــف الطالــب فــي المقــرر اإللكتروني الجزئي أو الكامل عــن الحضور اإللكتروني
(ســواء كان متزامن ـ ًا أو غيــر متزامــن) فيســجل غيــاب ،وتحتســب نســبة غيابــه وحرمانــه مــن
المقــرر وفقـ ًا لالئحــة الدراســة المعمــول بهــا فــي الجامعــة.
4 .يلتــزم الطالــب بالحضــور شــخصي ًا ألداء اإلختبــارات اإللكترونيــة الفصليــة و النهائيــة للمقــرر
مــع  إحضــار إثبــات الشــخصية (البطاقــة الجامعيــة) إلثبــات هويتــه.
5 .فــي حــال الغــش فــي االختبــارات أو الواجبــات اإللكترونيــة أو الســرقات العلميــة فــي
المقــررات اإللكترونيــة   فتطبــق علــى الطالــب أنظمــة العقوبــات وفقــ ًا لالئحــة الجامعــة.
القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني

6 .تطبــق الالئحــة التأديبيــة للطــاب فــي الجامعــة علــى جميــع أنــواع المقــررات اإللكترونيــة
(الداعــم ،الجزئــي والكامــل).
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 ٢.٢القواعد المنظمة للمقررات اإللكترونية
1 .يكون المقرر اإللكتروني في الجامعة أحد ثالثة أنماط وهي:
•المقرر اإللكتروني الداعم.
•المقرر اإللكتروني الجزئي.
•المقرر اإللكتروني الكامل.
2 .يراعــى فــي تصميــم المقــررات اإللكترونيــة معاييــر جــودة تصميــم المقــررات المعتمــدة فــي
الجامعة.
3 .يؤخــذ بعيــن اإلعتبــار الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة الســيما المكفوفيــن بتوفيــر
األجهــزة و البرامــج المســاندة لهــم بالتعــاون مــع عمــادة التعلــم اإللكترونــي.

 ١.٢.٢المقرر اإللكتروني الداعم
1 .يعتبــر تطبيــق المقــرر اإللكترونــي بالمســتوى الداعــم ملزم ـ ًا لــكل المقــررات فــي الجامعــة
بــدون اســتثناء.
2 .يجب أن يتم تفعيل العناصر التالية كحد أدنى في المقرر اإللكتروني الداعم:
•معلومــات المقــرر بالكامــل بمــا يشــمل التوصيــف و األهــداف و التقييــم و األنشــطة
و التقويــم.
•معلومات عضو هيئة التدريس.
•لوحة إعالنات المقرر
•مــواد المقــرر مــن مراجــع و شــرائح عــرض و وثائــق و تســجيالت أو أي مــواد أو أدوات
أخــرى تدعــم التعلــم.
3 .يكــون موقــع المقــرر فــي نظــام إدارة التعلــم مركــز ًا للتواصــل و األنشــطة و يعتبــر إســتخدام
الموقــع واألدوات المرافقــة ،لإلعالنــات والواجبــات و تســليم المــواد و الدرجــات و كل مــا
يمكــن عملــه مــن خــال الموقــع ملزمـ ًا.

 ٢.٢.٢المقرر اإللكتروني الجزئي
 ١.٢.٢.٢تطبيق المقرر اإللكتروني الجزئي
ـاء علــى اختيــار عضــو هيئــة التدريــس
1 .يطبــق المقــرر اإللكترونــي الجزئــي فــي مقــررات بنـ ً

2 .يقــوم عضــو هيئــة التدريــس برفــع طلــب تدريــس مقــرر إلكترونــي جزئــي علــى موقــع عمــادة
التعلــم اإللكترونــي فــي بدايــة الفصل الدراســي.
3 .تــدرس عمــادة التعلــم اإللكترونــي الطلــب بنــاء ًا علــى الخبــرة الفنيــة لعضــو هيئــة التدريــس
للتعامــل مــع المقــرر اإللكترونــي بالمســتوى الجزئــي .وفــي حــال موافقــة عمــادة التعلــم
اإللكترونــي علــى الطلــب يرفــع إلــى الكليــة العتمــاده بشــكل نهائــي.
 5 .بعــد االعتمــاد النهائــي للطلــب تكــون مســؤولية عضــو هيئــة التدريــس متابعــة تحويــل

5

2020

4 .ال يسمح بتعديل أو إلغاء الطلب بعد اعتماده بشكل نهائي.

القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني

وبموافقــة العمــادة والكليــة ،وللجامعــة ممثلــة بإدارتهــا أو عمــادة التعلــم اإللكترونــي
طلــب تطبيــق المســتوى الجزئــي بالشــكل والكــم الــذي تــراه مناســب ًا.

اســم المقــرر علــى نظــام إدارة التعلــم إلــى إلكترونــي جزئــي.
6 .يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس إبــاغ عمــادة التعلــم اإللكترونــي فــي حــال عــدم تحويــل
اســم المقــرر علــى نظــام إدارة التعلــم إلــى إلكترونــي جزئــي خــال اســبوعين مــن االعتمــاد
النهائــي للطلــب.

 ٢.٢.٢.٢تدريس المقرر اإللكتروني الجزئي
1 .تســتبدل نســبة  ٪٥٠مــن الحضــور داخــل القاعــات الدراســية بمحاضــرات وأنشــطة إلكترونيــة
متزامنــة و غيــر متزامنــة باســتخدام أنظمــة وأدوات التعلــم اإللكترونــي.
2 .يجب أن يحتوي  المقرر اإللكتروني الجزئي كحد أدنى على التالي:
•توصيف المقرر بالكامل موضح فيه نمط التدريس (إلكتروني جزئي).
•معلومات عضو هيئة التدريس.
•لوحة إعالنات المقرر.
•المــواد التعليميــة للمقــرر مــن مراجــع و شــرائح عــرض و وثائــق و تســجيالت أو أي
مــواد أو أدوات أخــرى تدعــم التعلــم.
•الفصول اإلفتراضية.
•األنشطة والتقييمات.
3 .تحــدد مواعيــد المحاضــرات واألنشــطة اإللكترونيــة باإلتفــاق بيــن عضــو هيئــة التدريــس و
طــاب المقــرر ،علــى أن ال تخالــف القواعــد المنظمــة للحضــور اإللكترونــي.
4 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس باإلعــان عــن موعــد عقــد المحاضــرات اإللكترونيــة المتزامنــة أو
تأجيلهــا أو إلغائهــا قبــل موعــد المحاضــرة ب  ٣٦ســاعة ،علــى األقــل.
5 .يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس التفاعــل مــع الطــاب مــن خــال األنشــطة والتقييمــات
اإللكترونيــة بمــا يســتدعي دخــول الطالــب والتفاعــل مــع المقــرر مــرة واحــدة علــى األقــل
اســبوعي ًا.
6 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس باســتالم الواجبــات واألنشــطة ورصــد الدرجــات وعرضهــا
للطــاب علــى نظــام إدارة التعلــم.
7 .يلتزم عضو هيئة التدريس بالرد على استفسارات الطالب في المقرر خالل  ٤٨ساعة.

 ٣.٢.٢المقرر اإللكتروني الكامل
القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني

 ١.٣.٢.٢تطبيق المقرر اإللكتروني الكامل
1 .يطبق نمط المقرر اإللكتروني الكامل على جميع مقررات اإلعداد العام في الجامعة.
2 .يطبــق نمــط المقــرر اإللكترونــي الكامــل فــي مقــررات غيــر مقــررات اإلعــداد العــام بنــاء ًا
علــى اختيــار عضــو هيئــة التدريــس المقــرر وبموافقــة العمــادة والكليــة ،وللجامعــة ممثلــة
بإدارتهــا أو عمــادة التعلــم اإللكترونــي طلــب تطبيــق النمــط الكامــل بمــا تــراه مناســب ًا.
3 .يشــترط أن يكــون عضــو هيئــة التدريــس الــذي ســيقوم بتدريــس مقــرر إلكترونــي كامــل
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ا علــى التدريــب مــن قبــل العمــادة.
ا وحاص ـ ً
مؤه ـ ً

4 .يشــترط أن ال يتجــاوز عــدد الطــاب المســجلين فــي المقــرر اإللكترونــي الكامــل عــن ١٥٠
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طالــب فــي الشــعبة الواحــدة.
ال المحاضــرات واألنشــطة والتقييمــات) مبنــي
5 .يشــترط وجــود محتــوى كامــل للمقــرر (شــام ً
حســب معاييــر جــودة تصميــم المقــررات المعمــول بهــا فــي الجامعــة.

6 .يقــوم عضــو هيئــة التدريــس برفــع طلــب تدريــس مقــرر إلكترونــي كامــل علــى موقــع عمــادة
التعلــم اإللكترونــي فــي بدايــة الفصــل الدراســي.
7 .تــدرس عمــادة التعلــم اإللكترونــي الطلــب بنــاء علــى الخبــرة الفنيــة الكافيــة والخبــرة فــي
التدريــس اإللكترونــي لعضــو هيئــة التدريــس للتعامــل مــع المقــرر اإللكترونــي بالمســتوى
الكامــل و تكــون مسـؤولية الكليــة التأكــد مــن ذلــك و لهــا طلــب االستشــارة مــن العمــادة.
وفــي حــال موافقــة عمــادة التعلــم اإللكترونــي علــى الطلــب يرفــع إلــى الكليــة العتمــاده
بشــكل نهائــي
8 .ال يسمح بتعديل أو إلغاء الطلب بعد اعتماده بشكل نهائي.
9 .بعــد االعتمــاد النهائــي للطلــب تكــون مســؤولية عضــو هيئــة التدريــس متابعــة تحويــل
اســم المقــرر علــى نظــام إدارة التعلــم إلــى إلكترونــي كامــل.
	10.يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس إبــاغ عمــادة التعلــم اإللكترونــي فــي حــال عــدم تحويــل
اســم المقــرر علــى نظــام إدارة التعلــم إلــى إلكترونــي كامــل خــال اســبوعين مــن االعتمــاد
النهائــي للطلــب.

 ٢.٣.٢.٢تدريس المقرر اإللكتروني الكامل
1 .تســتبدل نســبة  ٪١٠٠مــن الحضــور داخــل القاعــات الدراســية بمحاضــرات وأنشــطة الكترونيــة
متزامنــة و غيــر متزامنــة باســتخدام أنظمــة وأدوات التعلــم اإللكترونــي.
2 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس فــي بدايــة الفصــل الدراســي بعقــد اجتمــاع مباشــر فــي قاعــة
دراســية أو إلكترونــي متزامــن مــع الطــاب يوضــح فيــه نمــط تدريــس المقــرر وخطــة المقــرر
وكيفيــة ســير العمــل بــه.
3 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بالتأكــد مــن قــدرة الطــاب فــي المقــرر اإللكترونــي الكامــل
علــى اســتخدام أدوات المقــرر المختلفــة والتواصــل مــع عضــو هيئــة التدريــس.
4 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بتوجيــه الطــاب للتواصــل مــع عمــادة التعلــم اإللكترونــي فــي
حــال احتــاج الطالــب إلــى دعــم فنــي أو تدريــب.
 5 .يجب أن يحتوي  المقرر اإللكتروني الكامل كحد أدنى على التالي:
(خطــة المقــرر ،جــدول مواعيــد المحاضــرات المتزامنــة ،سياســة التواصــل ،وسياســة
توزيــع الدرجــات).
•معلومات عضو هيئة التدريس.
•لوحة إعالنات المقرر.
•المــواد التعليميــة للمقــرر مــن مراجــع و شــرائح عــرض و وثائــق و تســجيالت أو أي
مــواد أو أدوات أخــرى تدعــم التعلــم.
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6 .تحــدد مواعيــد المحاضــرات واألنشــطة اإللكترونيــة باالتفــاق بيــن عضــو هيئــة التدريــس و
طــاب المقــرر ،علــى أن ال تخالــف القواعــد المنظمــة للحضــور اإللكترونــي.
7 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس باإلعــان عــن موعــد عقــد المحاضــرات اإللكترونيــة المتزامنــة أو
تأجيلهــا أو إلغائهــا قبــل موعــد المحاضــرة ب  ٣٦ســاعة ،علــى األقــل.
8 .يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس التفاعــل مــع الطــاب مــن خــال األنشــطة والتقييمــات
اإللكترونيــة بمــا يســتدعي دخــول الطالــب والتفاعــل مــع المقــرر مــا ال يقــل عــن مرتيــن  فــي
األســبوع.
9 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس باســتالم الواجبــات واألنشــطة ورصــد الدرجــات وعرضهــا
للطــاب علــى نظــام إدارة التعلــم.
	10.يلتزم عضو هيئة التدريس بالرد على استفسارات الطالب في المقرر خالل  ٤٨ساعة.

 ٣.٢القواعد المنظمة للحضور اإللكتروني
يتمثل الحضور اإللكتروني بأحد الطرق التالية:
•الحضور المتزامن.
•المشاركة الغير متزامنة (التفاعل في المقرر).

 ١.٣.٢الحضور في المقررات اإللكترونية الجزئية
1 .يوضــح عضــو هيئــة التدريــس للطــاب نســبة ومواعيــد الحضــور اإللكترونــي فــي أول لقــاء
مــع الطــاب خــال األســبوعين األوليــن مــن بــدء الفصــل الدراســي.
2 .تحتســب نســبة الغيــاب للطــاب فــي المحاضــرات الصفيــة حســب مــا هــو معمــول بــه فــي
عمــادة القبــول والتســجيل.
3 .يحتســب الطالــب غائب ـ ًا إذا لــم يقــم بــأي نشــاط إلكترونــي فــي المقــرر فــي المــدة  التــي
يحددهــا عضــو هيئــة التدريــس إلتمــام النشــاط.
4 .يحــرم الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي إذا كانــت نســبة مجمــوع غيابــه (فــي المحاضرات
الصفيــة والحضــور اإللكترونــي) تجــاوزت الحــد المعمــول بــه في عمــادة القبول والتســجيل.
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 ٢.٣.٢الحضور في المقررات اإللكترونية الكاملة
1 .تكــون وحــدة العمــل أســبوعية فــي المقــررات الكاملــة بغــض النظــر عــن عــدد الســاعات
المعتمــدة للمقــرر و عــدد المحاضــرات فيمــا لــو كان المقــرر وجهــا لوجــه.
2 .يحتســب الطالــب غائبـ ًا إذا لــم يقــم بــأي نشــاط إلكترونــي فــي المقــرر فــي المــدة المحــددة
إلتمــام النشــاط .وال يعــد دخولــه المجــرد علــى المقــرر حضــور ًا.
3 .يحــرم الطالــب مــن دخــول االختبــار النهائــي إذا كانــت نســبة مجمــوع غيابــه تجــاوزت الحــد
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 ٤.٢القواعد المنظمة لالختبارات اإللكترونية
1 .إلجــراء االختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة ،ينبغــي علــى عضــو هيئــة التدريــس الحصــول على
موافقــة مــن رئيــس القســم وعميــد الكلية.
2 .يجــب علــى عضــو هيئــة التدريــس التنســيق مــع منســق االختبــارات اإللكترونيــة لجدولــة
اختباراتــه وإيجــاد معامــل مناســبة لــه إذا كان ذلــك ممكن ـ ًا قبــل أســبوع واحــد علــى األقــل
مــن موعــد االختبــار.
3 .يتــم توفيــر المراقبيــن لالختبــار مــن قبــل عضــو هيئــة التدريــس وفقــ ًا لعــدد الطــاب و
المعامــل المحجــوزة .
4 .ينبغــي لعضــو هيئــة التدريــس محاولــة وتجربــة االختبــار قبــل إجــراء االختبــار لتجنــب أي
خطــأ قــد يحــدث جــراء الضبــط غيــر المناســب.
5 .أي خطــأ يحــدث أثنــاء إعــداد االختبــارات مثــل اختيــار الخيــار الخاطــئ أو اإلعــداد الذي يؤدي
إلــى نتائــج غيــر مقبولــة فهــو مســؤولية عضو هيئــة التدريس.
6 .علــى عضــو هيئــة التدريــس أن يوفــر نســخة ورقية واحــدة على األقل لالختبار الســتخدامها
فــي حالة حــدوث طارئ.
7 .مســؤولية عمــادة التعلــم اإللكترونــي أثنــاء االختبــارات اإللكترونيــة تقتصــر علــى تقديــم
الدعــم التقنــي فقــط.
ُ 8 .يلــزم الطالــب بالحضــور الشــخصي ألداء االختبــارات اإللكترونيــة الفصليــة و النهائيــة

للمقــرر مــع إحضــار إثبــات مقبــول للشــخصية للتحقــق مــن هويتــه مــن قبــل القائميــن علــى

االختبــارات.
9 .التحقــق مــن حضــور الطالــب وهويتــه ،وتســجيل الدخــول والخــروج فــي نظــام إدارة التعلــم
هــي مســؤولية عضــو هيئــة التدريــس و المراقــب.
	10.مســؤولية عضــو هيئــة التدريــس التأكــد مــن تســجيل دخــول جميــع الطــاب فــي نظــام
إدارة التعلــم لالختبــارات الفصليــة والنهائيــة مــن المعمــل المحــدد ،وفــي حــال تــم تســجيل
دخــول طالــب لإلختبــار مــن خــارج المعمــل ،يتــم اعتبارهــا حالــة غــش وينطبــق عليــه الئحــة
العقوبــات المعمــول بهــا فــي الجامعــة.
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 ٥.٢حقوق الملكية الفكرية
1 .تمتلــك الجامعــة رســمي ًا جميــع حقــوق المحتــوى اإللكترونــي الــذي يتــم تطويــره فــي
الجامعــة ،إال فــي حالــة اإلســتخدام التجــاري لهــذا المحتــوى فتكــون الحقــوق حســب
االتفــاق بيــن الجامعــة والمطــور.
2 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس فــي تطويــره و اســتخدامه للمحتــوى اإللكترونــي بقوانيــن
حقــوق الملكيــة ،وتعتبــر هــذه المــادة إخــاء ًا لمســؤولية الجامعــة مــن أي تبعــات قانونيــة
ناتجــة عــن أي خــرق لحقــوق الملكيــة.
3 .يلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بأخــذ موافقــة الطالــب قبــل نشــر أي مــن أعمــال أو نقاشــات
الطالــب خــارج المقــرر وذلــك مــن خــال نمــوذج اإلذن باالســتخدام الــذي يطــرح فــي المقــرر
اإللكترونــي و يعبــأ مــن قبــل الطالــب.

 ٦.٢الدعم الفني
1 .تلتــزم العمــادة بتقديــم الدعــم الفنــي المتعلــق باألنظمــة واســتخدامها ألعضــاء هيئــة
التدريــس والطــاب خــال أوقــات الــدوام أثنــاء الفصــول الدراســية.
ُ 2 .يقدم الدعم الفني من خالل قنوات الدعم في عمادة التعلم اإللكتروني وتشمل:

•الدعــم المباشــر مــن موظفــي عمــادة التعلــم اإللكترونــي فــي كل كليــة أو مجمــع
أكاديمــي.
•الدعم الهاتفي من خالل االتصال بالرقم (. )٠١٧٢٤١٧٠٠٠
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