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ُ
 
فيُمؤسساتُالتعليمُُواملدمج(عنُبعدُالكاملُلكترونيُإللكترونيُ)بشكليهُاإلاالتعلمُدماجُإُسسأ

 .2022لسنةُُردنيةُلالعاليُا

ُ
ا
ن مجلس عالصادرة ردنية ل في مؤسسات التعليم العالي ا )لكتروني الكامل عن بعد واملدمجإلبشكليه ا لكترونيلالتعلم اإدماج  سسأ( سسل اتسمى هذه ُ:أول

في  لكترونيإلنظام إدماج التعلم ا وتقرأ مع ،(12/1/2022( تاريخ )38/2/2022) ات التعليم العالي وضمان جودتها بقراره رقمهيئة اعتماد مؤسس

 الصادرة في مؤسسات التعليم العالي لكتروني إلوتعليمات إدماج التعلم امؤسسات التعليم العالي 
ً
علم إدماج التمن نظام ( 6لحكام املادة )استنادا

 من تاريخ اقر ، وتعليمات االعتماد املعمول بها في الهيئة (2021( لسنة )69رقم ) في مؤسسات التعليم العالي إللكترونيا
ً
 ا.ارهويعمل بها اعتبارا

ُ
ا
 التعريفاتُ:ثانيا

ؤسسات ملكتروني في إلنظام إدماج التعلم اواملنسجمة مع التعريفات الواردة في املعاني املخصصة لها أدناه  االسسيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه 

 ما لم تدل القرينة على غير ذلك:(، 2021( لسنة )69رقم )التعليم العالي 

 مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.هيئة اعتماد  :الهيئة

 .الهيئةمجلس ُاملجلس:

 رئيس املجلس.ُالرئيس:

 .املؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرهاُ:مؤسساتُالتعليمُالعالي

 .مؤسسات التعليم العاليفي عميد الكلية/املعهد ُالعميد:

 .مؤسسات التعليم العاليفي  الكاديميئيس القسم ر ُرئيسُالقسم:

يمه املسؤول عن إدارة االنظمة وتطوير املحتوى وتصم مؤسسات التعليم العاليفي أو ما يناظره  مركز التعلم االلكترونيُاملركز:

 .املركز تكون هناك تعليمات وآليات لعمل على انوتوفير الخدمات والدعم الفني املتعلقة بالتعلم االلكتروني 

 .املركزمدير ُاملدير:

 .كل من يتولى التدريس من خالل التعلم االلكترونيُاملدرس:

، وفي حالة وجود مواد تدرس من قبل مؤسسات التعليم العاليفي  مدرس املساق حسب بيانات دائرة القبول والتسجيلُاملنسق:

 من قبل العميد او رئيس 
ً
 .القسمأكثر من مدرس تتم تسمية املنسق خطيا

 ن بعد واملدمج.الكامل عاملقرر الدراس ي والذي يتضمن التعلم االلكتروني بشكليه االلكتروني ُاملساق:

 منصة موودلمثل  املعتمدة من الهيئة والتي يتم من خاللها التعلم اإللكتروني التعليمية االلكترونيةاملنصة ُ:الفتراضيةاملنصةُ

(Moodle)  بالك بورد منصة أو(Blackboard ) أي منصة أخرى مماثله تعتمدها مؤسسة التعليم العالي ويتم أو

 .املوافقه عليها من قبل الهيئة

 في حرم مؤسسات التعليم العالي.ُالتعلمُالوجاهي:
ً
 التعلم الذي ينفذ وجاهيا

 الذي يستخدم التعلم الوجاهي في كل مواده. الكاديميالبرنامج ُالبرنامجُالوجاهيُالكامل:

 لتعلم الذي يتم باستخدام تكنولوجيا املعلومات ومنصاتها. اُلكتروني:إلالتعلمُا

 .املنصة االفتراضيةمن خالل لقاءات افتراضية تفاعلية بين املدرس والطلبة مباشرة بواسطة لتعلم الذي يتم اُاملتزامن:لكترونيُإلاالتعلمُ

دون  املنصة االفتراضيةخالل انشطة ومهام أداء الواجبات التعليمية التي يقوم بها الطلبة بواسطة  لتعلم الذي يتم مناُغيُراملتزامن:لكترونيُإلاالتعلمُ

 .املدرسلقاء مباشر مع 

 التعلم الذي يمزج في املادة الواحدة بين التعلم الوجاهي والتعلم اإللكتروني.ُالتعلمُاملدمج:
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 عندما يكون املدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه املتزامن وغير املتزامن بواسطة لتعلم الذي يتم كااُ:لكترونيُالكاملُعنُبعدإلالتعلمُا
ً
نصة املمال

 .االفتراضية

 عد.باإللكتروني الكامل عن و املدمج و الوجاهي  :الذي يستخدم في مواده النواع الثالثة من التعلم الكاديمي البرنامجُالبرنامجُاملتنوع:

از الكتروني يستخدم إلنشاء وشرح املحتوى التفاعلي عن طريق الكتابة والتحرير والتعليق مباشرة على امللفات جهُ:جهاُزالرسمُاللوحي

 املستخدمة في املحاضرات االلكترونية.

ُ
ا
لتعلم متطلبات إدماج ا بما يتناسب مع ، ولجميع الدرجات العلمية،وخطط املواد الكاديميةبإعادة هيكلة البرامج  تلتزم مؤسسات التعليم العاليُ:ثالثا

 االلكتروني فيها 
ً
 :اآلتيملفهوم البرنامج املتنوع، وعلى النحو  تحقيقا

مية لتتالءم مع متطلبات إدماج التعلم اإللكتروني في  الكاديميرؤية البرنامج  مراجعة .1
ّ
ؤسسات مورسالته ووصفه العام وأهدافه ونتاجاته التعل

 املتنوع وطرق تدريسه وتقويمه.  الكاديميبرنامج التعليم العالي وآلياته ومكونات ال

سجم مع التعليم العالي وبما ين اتتوثيق نسب إدماج التعلم اإللكتروني في كل برنامج أكاديمي بعد إقرارها من الجهة املختصة املعنية في مؤسس .2

رية يات املواد الدراسية املختلفة وشمولها متطلبات إجبامستو  اإلدماج شمولهاعلى أن يراعى في توزيع نسب  ،نظام إدماج التعلم اإللكتروني

 واختيارية.

عتمدة ونوع التعلم املستخدم وي على مسميات املواد الدراسية وعدد الساعات املتيح الكاديميلبرنامج اإعداد جدول ضمن ملف مواصفات  .3

 :اآلتيحسب فيها، و 

 الكلي للبرنامج الوجاهي الكامل ولجميع التخصصات.املعتمدة د الساعات د% من ع20-%10التعلم االلكتروني الكامل عن بعد:  .أ

% من 50-%30لساعات الكلي للبرنامج الوجاهي الكامل في التخصصات االنسانية واالجتماعية، و % من عدد ا60-%40التعلم املدمج:  .ب

 ة والطبية.في التخصصات العلمية والتقنيالكامل عدد الساعات الكلي للبرنامج الوجاهي 

 الجوانب املتصلة بأنواع التعلم املستخدمة في ا الكاديميوجود مصفوفة املواءمة بين نتاجات تعلم البرنامج  .4
ً
 لبرنامج.ومواده الدراسية متضمنا

ُ
ا
 :عنُبعدالكاملُالتعلمُاللكترونيُآليةُُ:رابعا

 في املساق الواحد، وكما يلي:ينفذ التعلم االلكتروني الكامل عن بعد على شكلين يتم استخدامهم .1
ً
 ا معا

ل الشكل االول وهو التعلم االلكتروني املتزامن والذي يتم عندما يلتقي املدرس بالطلبة في لقاءات افتراضية تفاعلية مباشرة من خال .أ

 .املعد وحسب الجدول الدراس ي املنصة االفتراضية

بات ن والذي يكون على شكل انشطة ومهام كمشاهدة الفيديوهات التعلمية او اداء الواجالشكل الثاني وهو التعلم االلكتروني غير املتزام .ب

 .املنصة االفتراضيةنفذ من خالل يوغيرها يقوم بها الطالب بنفسه دون تواصل مباشر مع املدرس، و 

ن ت التعلم غير املتزامن في مساق من وز املعتمدة إلى نسبة ساعالية تكون نسبة ساعات التعلم املتزامن السبوعية و/أو الفصلية الفع .ج

و أ، بواقع ساعتي تعلم إلكتروني متزامن + ساعة تعلم إلكتروني غير متزامن( 1+  2ثالث ساعات معتمدة إما ثلثين إلى ثلث  )أي نموذج 

ثلث إلى أو متزامن(، متزامن + ساعة ونصف تعلم إلكتروني غير  ، بواقع ساعة ونصف تعلم إلكتروني1+  1نصف إلى نصف )أي نموذج 

من البند  مع مراعاة ما ورد  في الفقرة )أ(( ، بواقع ساعة تعلم إلكتروني متزامن + ساعتي تعلم إلكتروني غير متزامن2+  1ثلثين )أي نموذج 

 أعاله3)
ً
 .وذلك بقرار من الجهة املعنية في مؤسسات التعليم العالي ،( في ثالثا

املساق  ملفتجميعها في و وفًقا ملخطط املساق املعتمد،  وحدات دراسيةبإعداد وتنظيم محتويات املساق ضمن  تلتزم مؤسسات التعليم العالي .2

 املعني، على ما يلي: الكاديمييحتوي مجلد املساق االلكتروني، بعد اعتماده من القسم عل ى أن ، املنصة االفتراضيةااللكتروني على 

نصة التعليمية املستخدمة ونتاجات التعلم املتوقعة واساليب التدريس املستخدمة في املساق خطة املساق متضمنة وصف املساق وامل .أ

 واملادة التعليمية موزعة بدقة على مستوى كل لقاء تعليمي.

 .درس )محاضرة( عرض تقديمي لكل .ب
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 .)محاضرة( بعدية لكل درساللية و قبال والسئلةتفاعلية النشطة الو  قصيرةالمتحانات لواجبات واال وظائف وانماذج من ال .ج

 .  ( دقائق5مدة كل منها ال تزيد عن ) فيديوهات مسجلة على االقل لكل محاضرة ةثالث .د

 .التواصل بين املدرس والطلبةتقّدم كل طالب في العملية التعليمية توضح  عن املنصة االفتراضيةمن تقارير دورية  .ه

 .قبل بداية التدريس املنصة االفتراضيةق على اسماء الطلبة املسجلين في املسا .و

، على ان يتناسب عدد الواجبات والنشاطات االلكترونية والجهد طات االلكترونيةاالختبارات القصيرة وكافة الواجبات والنشانماذج  .ز

 .ي يدرسها الطالباملتوقع تكريسه لها من قبل الطلبة مع الساعات املعتمدة للمساق ومتوسط عدد املساقات االخرى الت

على تنمية مهارات التعلم والحوار  يركز ، بحيثالتعلم الفردي بشكل يسهلتقسيما منطقيا مقسمة التعليمية  موضوعات املادة .ح

 .والنقاش والتحليل وحل املشكالت وغيرها من اساليب ادارة التعلم الحديثة

 ع تحميلهاالتي تم  االلكترونيةاملحاضرة  موعد .ط
ً
 .املنصة االفتراضيةلى مسبقا

  لغايات التحسين والتطوير.التغذية الراجعه من الطلبة  للمساق واملصمم للحصول علىاالستبيان االلكتروني  .ي

 .الحضور والغياب ومشاركة الطلبة في املحاضراتسجالت  .ك

 يحرص املدرس على املحافظة على الظهور  .3
ً
لبة مع اضرة تعقد في الحرم الجامعي، وان يحرص على ان يتعامل الطوكأن املح في اللقاءات املتزامنةتماما

 بالطابع الجدي والرسمي نفسه. املتزامنةاللقاءات 

 فيهم الطلبة من ذوي االعاقة او الحاجات الخاصة او الذين يعانون صعوبات في التعلم االهتمام الكافي ملساعدت بإعطاء تلتزم املؤسسات التعليمية .4

 التحديات واملصاعب التي يواجهونها اثناء التعلم االلكتروني عن بعد.التغلب على 

كتروني مع وتوافق املحتوى االل االلكترونية املتزامنه وغير املتزامنهوكافة اللقاءات جودة املحاضرات  نظام يضمن بتوفير تلتزم املؤسسات التعليمية .5

 .انظمة التشغيل املختلفة

ُ
ا
ُ::ُآليةُالتعلمُاملدمجخامسا

 في املساق الواحد .1
ً
 وكما يلي: ،ينفذ التعلم املدمج على شكلين يتم استخدامهما معا

 الشكل االول وهو التعلم الوجاهي. .أ

والذي يكون على شكل انشطة ومهام كمشاهدة الفيديوهات التعلمية او اداء الشكل الثاني وهو التعلم االلكتروني غير املتزامن،  .ب

د دون وجو  اسبوعّياغيرها يقوم بها الطلبة انفسهم الى االسئلة واملواد االثرائية وفيديوهات قصيرة لكل محاضرة و باالضافة الواجبات 

 .املنصة االفتراضيةتواصل مباشر مع املدرس، وينفذ من خالل 

 غير املتزامن فيااللكتروني لم املعتمدة إلى نسبة ساعات التعلسبوعية و/أو  الفصلية الفعلية ا الوجاهينسبة ساعات التعلم تكون  .ج

( + ساعة تعلم إلكتروني غير متزامن وجاهي، بواقع ساعتي تعلم 1+  2من وزن ثالث ساعات معتمدة إما ثلثين إلى ثلث  )أي نموذج  مساق

قرار من + ساعة ونصف تعلم إلكتروني غير متزامن(، وذلك ب وجاهي، بواقع ساعة ونصف تعلم 1+  1أو نصف إلى نصف )أي نموذج 

 .التعليم العالي اتالجهة املعنية في مؤسس

معتمدة   ةساع 12أو أكثر وبما ال يزيد على  مساق( في 2+  1يجوز ملؤسسات التعليم العالي استخدام نسبة ثلث إلى ثلثين )أي نموذج  .د

كون من ثالث لقاءات اسبوعية مدة كل فعلى سبيل املثال ملساق من وزن ثالث ساعات معتمدة وامل، من مجموع ساعات البرنامج الكلية

  اسبوعي لقاء يكون هناك، لقاء منها ساعة
ً
 الكتروني لقائين عن بعد، بحيث يكون اللقاء االول  لوجه في الحرم الجامعي يضاف اليهوجها

يشاهدها  فتراضيةاملنصة اال متزامن يطبق فيه التعلم املعكوس، وهو ان يقوم عضو هيئة التدريس بتسجيل املحاضرة ورفعها على 

اإللكتروني الطلبة خالل اوقات الفراغ لديهم ويناقشونها مع املدرس ويجيبون على اسئلة تطرح من املدرس حولها خالل هذا اللقاء 

 ، ويكون اللقاء الثاني %( من الجزء االلكتروني في التعلم املدمج50الذي يشكل )و  املتزامن
ً
لجزء %( من ا50ويشكل )غير متزامن الكترونيا

يتضمن تدريبات واختبارات قصيرة ومهام متصلة باملادة ومشاريع فردية او جماعية وحوارات حول موضوعات تطرح االلكتروني، و 

، على ان يتم توثيق املنصة االفتراضيةللنقاش وقراءات اضافية وبحوث وتقارير واية مكونات اخرى يراها املدرس مناسبة تنفذ من خالل 
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لوجاهية وااللكترونية املتزامنة والغير متزامنة في خطة املساق، وتكون مسؤولية رئيس القسم متابعة ذلك وتقديم مكونات اللقاءات ا

 .تقرير شهري للعميد حول التزام املدرسين بذلك

 في هذه االسس بما يخص 2بما جاء في البند ) تلتزم مؤسسات التعليم العالي .2
ً
 .م املدمجفي التعلااللكتروني  الجزء( من رابعا

يتم  ،% من سعة القاعة50عند زيادة عدد الطلبة عن وغيرها من االمراض املعدية، ي بين الطلبة خالل جائحة كورونا لضمان التباعد الجسد .3

 تنفيذ الشكل االول من اشكال التعلم املدمج بقيام املدرس بتقسيم الطلبة الى مجموعتين، يكون دوامهما كما يلي:

 داخل الحرم الجامعي في حين يكون دو بالنسبة لطل .أ
ً
ام بة البكالوريوس تداوم املجموعة االولى في املحاضرة االولى من كل اسبوع وجاهيا

قبل يوم من بدء املحاضرة،  املنصة االفتراضيةاملجموعة الثانية عن بعد، على ان يقوم املدرس بتسجيل تلك املحاضرة ووضعها على 

 واالولى عن بعد. أما بالنسبة للمحاضرة الثالثة ويتم عكس دوام املجموعات في
ً
في  املحاضرة الثانية لتداوم املجموعة الثانية وجاهيا

 غير متزامنة ويقوم املدرس بإعداد النشاطات والتمارين بشكل مسبق وارسالها للطلبة.الكترونية االسبوع فتكون 

 ين املجموعتين مابين الحضور الوجاهي والتعلم عن بعد.ب اسبوعّيابالنسبة لطلبة الدراسات العليا يتم التناوب  .ب

ُ
ا
لك، كما ، ما لم يقرر مجلس التعليم العالي خالف ذتعقد جميع امتحانات مواد التعلم االلكتروني الكامل عن بعد والتعلم املدمج في الحرم الجامعي :سادسا

ي ، والذالدراس ي الجدول ات واملناقشات حسب الساعات املقررة لكل مادة في املحاضر  كافةفي  مؤسسات التعليم العاليتشترط املواظبة لجميع طلبة 

بة من بشكل يضمن وجود وقت كاٍف بين انتهاء الطل مؤسسات التعليم العاليفي القبول والتسجيل  دوائربالتنسيق مع بإعداده الكليات/املعاهد تلتزم 

 عن بعد تمكنهم من االنضمام اليها في الوقت املحدد ومن حاضراتبمحضور املحاضرات املقررة داخل الحرم الجامعي والتحاقهم 
ً
 تدرس الكترونيا

اعات س، وتكون الساعات املكتبية ملواد التعلم اإللكتروني إلكترونية عن بعد في وقت مناسب للمدرس والطلبة، ويجوز أن ترتب املكان املناسب لذلك

 ، م، أما مواد التعلم املدمج فتكون الساعات املكتبية املتعلقة بها وجاهيةوجاهية في مؤسسة التعليم العالي حسب االصول إن لز 

ُ
ا
لية حول فاعهيئة التدريس  فصلي على أعضاءستبيان الكتروني إ بتطبيق ،مؤسسات التعليم العاليفي  مراكز الجودة والتطوير، أو ما يناظرها تقومُ:سابعا

 .لغايات التحسين والتطوير الراجعةللحصول على التغذية العملية التعليمية التعلمية 

ُ
ا
 :عنُبعدالكاملُفيُالتعلمُاللكترونيُُ:ُآليةُتقييمُالطلبةثامنا

 :اآلتيمن خالل عن بعد الكامل في التعلم االلكتروني يتم تقييم الطلبة 

 النشطةلبة الدراسات العليا، وتشمل %( لط60%( لطلبة البكالوريوس و )40-%30العمال الفصلية )ما قبل االمتحان النهائي(، ويخصص لها ) .1

 ة املساق،مناسبة لطبيع أنهااإللكترونية، مثل االمتحانات القصيرة والتقارير والبحوث واملشاركات الطالبية واملشاريع وأية أعمال أخرى يرى املدرس 

للمنصة كوسائل مساندة  إضافيةت تعليم الكتروني ، كما يمكن االستعانة بمنصااملنصة االفتراضيةويتم تنفيذ هذه العمال وتقييمها من خالل 

 .االفتراضية

 تااالمتحان ههذ تعقد%( لطلبة الدراسات العليا، و 40( لطلبة البكالوريوس و )%70-%60) اويخصص لهواالمتحانات الفصلية االمتحان النهائي  .2

ات ، أما بالنسبة لالمتحانمؤسسات التعليم العالياملعتمدة في  ضيةاملنصة االفترااو  االمتحانات املحوسبةمن خالل نظام داخل الحرم الجامعي 

، فيمكن االستعانة املعتمدة املنصة االفتراضيةنظام االمتحانات املحوسبة او ذات الطبيعة الخاصة والتي يتعذر تنفيذها من خالل النهائية 

ليم في مؤسسات التع الكاديمينائب الرئيس ول على املوافقة الخطية من وذلك بعد الحص، داخل الحرم الجامعي إلجرائهاباملنصات الخرى املتاحة 

 من بداية الفصل الدراس ي. الول خالل الشهر  او من ينوب عنه العالي

 االمتحان النهائي ومدته موحدة للطالب الذين يدرسون املقرر نفسه وإن كانوا مسجلين في شعب مختلفة. أسئلةتكون  .3

ُ
ا
ُ:والتقنيُلعضاءُالهيئةُالتدريسيةُيميالكادالدعمُ:ُتاسعا

الل لتمكينهم من التفاعل مع الطلبة سواء كان من خبما يلي، وذلك اعضاء الهيئة التدريسية   بتعريف التعليم العالي اتتلتزم الجهات املعنية في مؤسس .أ

 :ات املتزامنة او غير املتزامنةاللقاء

 تروني.استخدام املنصات املختلفة للتعلم االلك .1
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 في  الوارده الشكالالتعلم االلكتروني عن بعد بمكونيه املتزامن وغير املتزامن والتعلم املدمج بمكونيه الوجاهي وااللكتروني وحسب  .2
ً
  رابعا

ً
ن موخامسا

 .هذه االسس

 .استخدام الوسائل التكنولوجية املساندة للتعلم االلكتروني كاجهزة الرسم اللوحي التفاعلية .3

 شاء االمتحانات االلكترونية باستخدام منصات التعلم االلكتروني املعتمدة.نإ .4

 التعامل مع الورقة البحثية والواجبات البيتية املسندة للطلبة ضمن اعمال الفصل. .5

على  ويتم نشرها ها لهذه الغايةمن خالل فيديوهات يتم اعداد االلكتروني املتزامنالتدريب على بعض الوسائط االلكترونية الستخدامها في التعليم  .6

 اعضاء الهيئة التدريسية.عليها حتى يطلع  املوقع االلكتروني ملؤسسة التعليم العالي

 .التدريب على اساليب واستراتيجيات التعلم الحديثه في التدريس .7

 .التدريب على ادارة مجموعات التعلم الكبيرة 

 التدريب على توظيف اساليب التعلم املعكوس (Flipped Learning.) 

 ( التدريب على التعلم القائم على املشاريعProject Based Learning( والتعلم املتصل )Connected Learning.)  

 .املنصة االفتراضيةتحميله على و  وكيفية نشره( Course Portfolioاملتكامل للمساق )اإللكتروني بناء امللف  التدريب على .8

بعد  صميم املحتوى التعليمي واتاحته للمتعلمين من خالل توظيف التقنيات املالئمة في عملية التعلم االلكتروني بشكليه الكامل عنالتدريب على ت .9

 واملدمج ودورات في تصميم خطة املادة وآليات تقييم املحتوى وتطويره.

 .التدريب على اساليب القياس والتقويم، بما في ذلك االساليب االلكترونية .10

 .توفير أدلة أرشادية للتعلم اإللكتروني الكامل عن بعد والتعلم املدمج وأساليب التدريس والتقييم فيهما واملنصات التي تنفذ من خاللها .ب

 تعليم العالي.املوقع االلكتروني ملؤسسة ال، ونشرها على املعتمدةتوفير مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالتدريب على منصات التعلم االلكتروني  .ج

 .املنصة االفتراضيةتوفير الدعم الفني للمدرس للتعامل مع  .د

ُ
ا
ُ:للطلبةوالتقنيُُالكاديمي:ُالدعمُعاشرا

 تتضمن إرشادات التعليم االلكتروني. املوقع االلكتروني ملؤسسة التعليم العاليعلى ونشرها تصميم نشرات تثقيفية للطلبة  .1

 نظمة التعلم االلكتروني.أتخدام ستدريب الطلبة على كيفية ا .2

على  ومهارات االتصال والقدرة ،فريق والعمل ضمنتنمية املهارات االساسية للطلبة في التعلم الذاتي الدائم مثل جمع املعلومات واالستكشاف والتخطيط  .3

 .التنفيذ والتفكير

ُعشر:ُالبنيةُالتقنية:ُالحادي

 :بما يلي العالي التعليم اتتلتزم الجهات املعنية في مؤسس

ج أو مواصفات البرنام خاصية عرض محتويات املواد وملف املتزامن وغير املتزامن مع اإللكتروني توفير املنصة/املنصات التي تتيح إمكانية التعلم .1

 املادة بطريقة تفاعلية.

 ة عالية.متزامنة ذات جودإلكترونية توفير املنصة/املنصات التي تتيح إمكانية إنشاء لقاءات  .2

من ي إل تقييم إجراء و  الواجبات وتقييمها ورفعمتحانات إل على نظام تقييم إلكتروني يتيح للمدرس إجراء ا هاتوفير املنصة/املنصات التي تتيح احتواء .3

 مكونات التعلم املدمج أو اإللكتروني الكامل عن بعد.

من حيث الخوادم وسرعة النطاق الترددي وتوافر الخدمة  مالءمةل بنية تحتية من خال مؤسسة التعليم العاليخدمة اإلنترنت داخل حرم توفير  .4

 السلكية والالسلكية بشكل متصل وبدرجة عالية من الجودة.

 لدعم عملية إدماج التعلم اإللكتروني  فيها.مؤسسة التعليم العالي التي تحتاجها  للبرمجياتاشتراك توفير  .5

 رها.ومنصات االمتحانات وأنظمة العالمات والتسجيل وغي املنصة االفتراضيةيع أنظمة التعلم اإللكتروني وبما يشمل نظام حماية متكامل لجمتوفير  .6
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استوديوهات وأنظمة تسجيل ومعالجة وتصوير ومونتاج املحتوى البصري والصوتي التعلمي لدعم إنتاج مواد ذات جودة عالية ومحتوى توفير  .7

 .تفاعلي متميز

 .ام وأدوات فحص االقتباس وامللكيات الفكرية والتحقق من المانة العلميةنظتوفير  .8

ن طريق علي توفير االجهزة واالدوات االلكترونية الالزمة للتعلم عن بعد كأجهزة الرسم اللوحي على سبيل املثال، وذلك إلنشاء وشرح املحتوى التفاع .9

 تخدمة في املحاضرات االلكترونية. الكتابة والتحرير والتعليق مباشرة على املادة املس

ُ:تطويُرالسياساتُوالتشريعاتُوالجراءاتُالالزمةُلتطويُرالتعلمُاللكترونيعشر:ُُالثاني

 .اآلتيحو ، وعلى النلتتوائم مع معطيات التعلم االلكتروني الكامل والتعلم املدمج  فيهاالنافذة  الكاديميةتعديل التشريعات تلتزم مؤسسات التعليم العالي ب

سسإعداد واقرار  .1
ُ
تعلم جديدة للتعلم االلكتروني )بشكلية االلكتروني عن بعد واملدمج( توضح آلية التعلم االلكتروني عن بعد وآلية الو/أو إجراءات  أ

ية ة بتأديب الطلبة أثناء عملاالجراءات املتعلقكما يجب ان تتضمن السس على ، وحسب ما جاء في هذه االسس فيهمااملدمج، وكذلك آلية تقييم الطلبة 

 .املدمجوالتعلم ، واية قضايا أخرى تتعلق بعملية التعلم االلكتروني التعلم االلكتروني بشكليه الكامل عن بعد واملدمج

 وضع  .2
ُ
 .من تصميم وتدريس الكاديميتنظم عملية انتاج املحتوى  الكاديميةمتوافقة مع معاير االعتماد والجودة للبرامج خاصة و/أو إجراءات سس أ

 من هذه االسس، املتعلقة بالعالمات وتوزيعها وخاصة  العلمية الدرجاتتعديل تعليمات منح  .3
ً
ت بحيث يقل التركيز على االمتحانابما يتواقق مع ثامنا

التي تتحقق  صيرة، وهيقواختبارات م من واجبات ومشاريع وتقارير ومها وتخفض نسبة العالمة الكلية املخصصة لها، ويزداد التركيز على اعمال الفصل

 % اعمال فصل تقسم على سبيل املثال60% امتحان نهائي و 40من خاللها املهارات املطلوبة في املجتمع وسوق العمل ويخصص املزيد من العالمات لها )

 عن عالمات لفي 5عالمات عروض تقديمية و  5عالمة واجبات قصيرة و  15عالمات مشاركة و  10كالتالي: 
ً
ديو بصوت الطالب او الصوت والصورة معا

بها  ومتزامنه التي يقاملاملتزامنه وغير عالمات اختبار قصير وهكذا(، وهذا لكي يتم قياس االنشطة  10عالمة ملشروع او ورقة بحثية و  15موضوع معين و 

 .الطلبة، على ان يتم توثيق ذلك في خطة املساق

وف ر ظواملدمج الى التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد، أو العكس، إذا اقتضت الم العالي التحول من التعلم الوجاهي يجوز ملؤسسات التعلي:ُعشرُالثالث

 
 
 .ذلك، بتنسيٍب من مؤسسة التعليم العالي املعنية وموافقة مجلس التعليم العالي، ويجري ذلك على طرق التقييم ايضا

 .االسسرد فيها نص في هذه يبت املجلس في الحاالت التي لم يُ:عشرُالرابع

 


