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ُ
 
ردنيةُُلفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُا الكاملُعنُبعدُُاإللكترونيالـتعلمُ برامجل الخاصعتمادُاُلسسُأ

ُ.2022لسنةُ
 

ُ
ا
سس ( سسل اتسمى هذه ُ:أول

ُ
رار مجلس بموجب قالصادرة ردنية ل في مؤسسات التعليم العالي ا) الكامل عن بعد االلكتروني الـتعلم  برامجل الخاصاالعتماد أ

 إلى الفقرتين )أ، س( من املادة ) ،(م6/7/2022( تاريخ )321/22/2022) رقم الهيئة
ً
( من قانون هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي 7إستنادا

 من تاريخ اقرارها.(، 2007( لسنة )20وضمان جودتها رقم )
ً
 ويعمل بها اعتبارا

ُ
ا
 التعريفاتُ:ثانيا

 ما لم تدل القرينة على غير ذلك:، عاني املخصصة لها أدناه امل االسسيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. :الهيئة

 .الهيئةمجلس ُاملجلس:

 رئيس املجلس.ُالرئيس:

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

 .في مؤسسات التعليم العالي عضو هيئة التدريس املتفرغُاملدرس:

 من خالل نظام إدارة التعلم )الكامل عن بعد اإللكتروني التعلم مساق ُساق:امل
ً
مدة ( وتطبيقاته املعتLMSالذي يتم طرحه كامال

 ويكون على نوعين متزامن وغير متزامن الحضور. التعليم العالي ةمؤسسلدى 

 التعلم الذي يتم باستخدام تكنولوجيا املعلومات ومنصاتها. ُلتعلمُاإللكتروني:ا

 عندما يكون املدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه املتزامن وغير املتزامن بواسطة اُ:لكترونيُالكاملُعنُبعدإلالتعلمُا
ً
ملنصة التعلم الذي يتم كامال

 االفتراضية.

 من خالل لقاءات افتراضية تفاعلية بين املدرس والطلبة مباشرة بواسطة املنصة االفتراضية.التعلم الذي يتم ُمن:املتزااإللكترونيُالتعلمُ

دون  التعلم الذي يتم من خالل انشطة ومهام أداء الواجبات التعليمية التي يقوم بها الطلبة بواسطة املنصة االفتراضيةُغيُراملتزامن:اإللكترونيُالتعلمُ

 ر مع املدرس.لقاء مباش

يشاهدها الطلبة خالل اوقات و  املنصة االفتراضيةبتسجيل املحاضرة ورفعها على املدرس من خالله  التعلم الذي يقومُ:التعلمُاملعكوس

 لةالسئعلى  أو خالل التعلم اإللكتروني غير املتزامن للمساق، ويتم مناقشتها مع املدرس ويجيب الطلبةالفراغ لديهم 

 .للمساق املتزامناإللكتروني  التعلمرس حولها خالل تطرح من املد

منصة موودل مثل التعليمية االلكترونية املعتمدة من الهيئة والتي يتم من خاللها التعلم اإللكتروني املنصة ُ:الفتراضيةاملنصةُ

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

 املوافقه عليها من قبل الهيئة.

ُ
ا
 :عنُبعدالكاملُُاإللكترونيالتعلمُآليةُُ:ثالثا

 في املساق الواحد، وكما يلي: اإللكترونيذ التعلم نف  يُ  .1
ً
 الكامل عن بعد على شكلين يتم استخدامهما معا

ل ي املدرس بالطلبة في لقاءات افتراضية تفاعلية مباشرة من خالاملتزامن والذي يتم عندما يلتق اإللكترونيول وهو التعلم ل الشكل ا .أ

لتعلم ا تطبيق مفهومأو و/جديدة للطلبة  تعليميةلك، ويتم من خالله شرح مادة لذ املعد وحسب الجدول الدراس ي املنصة االفتراضية

 .املعكوس
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ات داء الواجبت التعلمية أو أكمشاهدة الفيديوهاشطة ومهام أن غير املتزامن والذي يكون على شكل اإللكترونيالشكل الثاني وهو التعلم  .ب

 نفسهمغيرها يقوم بها الطلبة أسئلة واملواد االثرائية وفيديوهات قصيرة لكل محاضرة يتم إعدادها من قبل املدرس و إلضافة الى ال با

 ..املنصة االفتراضيةدون وجود تواصل مباشر مع املدرس، وينفذ من خالل  سبوعّياأ

ن املعتمدة إلى نسبة ساعات التعلم غير املتزامن في مساق من وز لية 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 + ساعة ونصف تعلم إلكتروني غير متزامن(،  ، بواقع ساعة ونصف تعلم إلكتروني1+  1نصف )أي نموذج نصف إلى 

 .(، بواقع ساعة تعلم إلكتروني متزامن + ساعتي تعلم إلكتروني غير متزامن2+  1ثلثين )أي نموذج 

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

 ي:املعني، على ما يل الكاديمي، بعد اعتماده من القسم اإللكترونياملساق  ملفيحتوي عل ى أن ، املعتمدة املنصة االفتراضيةعلى  اإللكتروني

ساليب التدريس املستخدمة في املساق أتخدمة ونتاجات التعلم املتوقعة و خطة املساق متضمنة وصف املساق واملنصة التعليمية املس .أ

 واملادة التعليمية موزعة بدقة على مستوى كل لقاء تعليمي.

 .درس )محاضرة( عرض تقديمي لكل .ب

 .)محاضرة( سبعدية لكل در القبلية و ال والسئلةتفاعلية النشطة الو  قصيرةالمتحانات لواجبات واال وظائف وانماذج من ال .ج

  دقائق( 7-5) تتراوح منمدة كل منها  فيديوهات مسجلة على االقل لكل محاضرة ةثالث .د
ً
خالل الجزء غير املتزامن يشاهدها الطلبة تقريبا

 .  للمساق

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

 .قبل بداية التدريس املنصة االفتراضيةسماء الطلبة املسجلين في املساق على أ .و

والجهد اإللكترونية ، على ان يتناسب عدد الواجبات والنشاطات اإللكترونيةطات االختبارات القصيرة وكافة الواجبات والنشانماذج  .ز

 .لمساق ومتوسط عدد املساقات االخرى التي يدرسها الطالباملتوقع تكريسه لها من قبل الطلبة مع الساعات املعتمدة ل

 مقسمة التعليمية  موضوعات املادة .ح
ً
  تقسيما

ً
على تنمية مهارات التعلم والحوار  يركز ، بحيثالتعلم الفردي بشكل يسهل منطقيا

 .والنقاش والتحليل وحل املشكالت وغيرها من اساليب ادارة التعلم الحديثة

 .املتزامنهاإللكترونية ة املحاضر  موعد .ط

  لغايات التحسين والتطوير.التغذية الراجعه من الطلبة  للمساق واملصمم للحصول على اإللكترونياالستبيان  .ي

 .الحضور والغياب ومشاركة الطلبة في املحاضراتسجالت  .ك

 يحرص املدرس على املحافظة على الظهور  .3
ً
لتعليم املعمول به في ا بالطابع الجدي والرسمي نفسه وأن يتعامل مع الطلبة في اللقاءات املتزامنةتماما

 الوجاهي.

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

 عن بعد.الكامل  اإللكترونيثناء التعلم تحديات واملصاعب التي يواجهونها أالتغلب على ال

 لكترونياإلوتوافق املحتوى  املتزامنه وغير املتزامنهاإللكترونية وكافة اللقاءات جودة املحاضرات  م يضمننظا بتوفير التعليم العاليتلتزم مؤسسات  .5

 .مع انظمة التشغيل املختلفة

ُ
ا
 :عنُبعدالكاملُاإللكترونيُفيُالتعلمُُ:ُآليةُتقييمُالطلبةرابعا

 :اآلتيمن خالل عن بعد الكامل  اإللكترونيفي التعلم يتم تقييم الطلبة 

ة اإللكترونية، مثل االمتحانات القصيرة والتقارير والبحوث واملشاركات الطالبي النشطةتشمل صلية )ما قبل االمتحان النهائي(: العمال الف .1

م تنفيذ ، ويتلوالتي تتحقق من خاللها املهارات املطلوبة في املجتمع وسوق العم مناسبة لطبيعة املساق أنهاواملشاريع وأية أعمال أخرى يرى املدرس 

 .للمنصة االفتراضيةكوسائل مساندة  إضافية، كما يمكن االستعانة بمنصات تعليم الكتروني املنصة االفتراضيةهذه العمال وتقييمها من خالل 
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ت مؤسسااملعتمدة في  ةاملنصة االفتراضياو  االمتحانات املحوسبةمن خالل نظام  اتاالمتحان ههذ تعقدحانات الفصلية: واالمتاالمتحان النهائي  .2

 املنصةنظام االمتحانات املحوسبة او ذات الطبيعة الخاصة والتي يتعذر تنفيذها من خالل النهائية ، أما بالنسبة لالمتحانات التعليم العالي

 .إلجرائها، فيمكن االستعانة باملنصات الخرى املتاحة املعتمدة االفتراضية

ُ
ا
 يضمن نزاهتها ومصداقيتها بشكلالكامل عن بعد  اإللكترونيجميع امتحانات مواد التعلم  ي بعقدتلتزم مؤسسات التعليم العال :خامسا

ُ
واظبة شترط امل، كما ت

مخطط ي فحسب الساعات املقررة لكل مادة اإللكترونية املتزامنه وغير املتزامنه لجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي في كافة املحاضرات واملناقشات 

 .، وتكون الساعات املكتبية ملواد التعلم اإللكتروني إلكترونية عن بعد في وقت مناسب للمدرس والطلبةلذلك املادة املعد

ُ
ا
ُسادسا  فاعلية العملية التعليمية لقياسفصلي بشكل بتطبيق إستبيان الكتروني  في مؤسسات التعليم العالي الكاديمي تقوم مراكز الجودة والتطوير:

 التغذية الراجعة لغايات التحسين والتطوير.لحصول على واالتعلمية 

ُ
ا
ُ:سين()املدرُ ُأعضاءُالهيئةُالتدريسية:ُسابعا

إلى  إضافة اإللكتروني الكامل عن بعدم في التعلبتوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة تدريس متخصصين لديهم الخبرة والتأهيل  مؤسسات التعليم العاليتلتزم 

وضمن املعايير التعليم العالي  اتمؤسس اتطرحهمن التخصصات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا التي تخصص  الكوادر املساعدة، وذلك في كل

 اآلتية:

مج( )حسب طبيعة البرناعلى أال يقل العدد عن ثالثة من حملة درجة الدكتوراه املتفرغين  في برامج البكالوريوساملدرسين توفير العدد الكافي من  .1

ي ف واملتبقي الخاص على أن يتم توفير إثنين من حملة الدكتوراه في مجال التخصص على القل عند تقديم طلب االعتمادرتبة أستاذ مشارك، حدهم بأ

 . الخاص للتخصصبداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد 

على ستاذ، احدهم برتبة أن ثالثة من حملة درجة الدكتوراه املتفرغين على أال يقل العدد ع املدرسين في برامج الدراسات العلياتوفير العدد الكافي من  .2

 من تاريخ الثانيةالثالث في بداية السنة و  الخاص أن يتم توفير إثنين من حملة الدكتوراه في مجال التخصص على القل عند تقديم طلب االعتماد

 . الخاص للتخصصاالعتماد 

 كل تخصص من تخصصات الدراسات العليا ونسبتهم في أي تخصص كما يلي:في  للمدرسينتكون الرتب الكاديمية  .3

 %(.50-25الساتذة ) -

 %(.50-25الساتذة املشاركون ) -

 أعلى.25الساتذة املساعدون ) -
ً
 %( حدا

 في آخر خمس سنوات أحد الشروط أن يتوافر لديه في برامج الدراسات العليا يشترط العتماد أعضاء هيئة التدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك .4

 اآلتية:

 للنشـر فـ .أ
ً
 أو مقبـوال

ً
ي مجلـة مصـنفة ما ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في تخصصه في مجالت علمية محكمـة بشـرط أن يكـون أحـد البحثـين منشـورا

.
ً
 عامليا

 كتابان محكمان في مجال التخصص. .ب

.كتاب محكم في مجال التخصص وبحث  .ج
ً
 منشور أو مقبول للنشر في مجلة مصنفة عامليا

ورين يتوافر لديه في آخر ثالث سنوات ما ال يقل عن بحثين منش أنفي برامج الدراسات العليا يشترط العتماد عضو هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد  .5

، ويجوز بشرط يكون أحد البحثين تعتمدها الهيئة أو مقبولين للنشر في مجالت علمية محكمة 
ً
 للنشر في مجلة مصنفة عامليا

ً
 أو مقبوال

ً
منشورا

 للمجلس في حاالت مبررة منح استثناء ملدة محددة.

ها ضرورة حصول عضو هيئة التدريس الذي ينطبق عليه نظام ممارسة العمل الكاديمي الصادر عن مجلس التعليم العالي على اإلجازة املنصوص علي .6

 بثقة عنه. في النظام والتعليمات املن

التعلم إعداد املواد الدراسية ومتطلباتها بصورة مالئمة ومتكاملة بما يتناسب وطبيعة  مؤسسات التعليم العالياملتفرغون في  املدرسون يتولى  .7

 اإللكتروني الكامل عن بعد



 
 
 
 
 
 

 
AQACHEI | 4 

ُ:
ا
ُالطاقةُالستيعابيةثامنا

 لغراض احتساب الطاقة االستيعابية للتخصص تراعى المور اآلتية:

 .في التخصصات االنسانية لدرجة البكالوريوس في البرنامج الكاديمي  (1:60) نسبة  طالب : مدرس .1

 .في التخصصات العلمية لدرجة البكالوريوسفي البرنامج الكاديمي ( 1:40)نسبة  طالب : مدرس  .2

 لدرجة الدبلوم العالي.في البرنامج الكاديمي ( 1:30)نسبة  طالب : مدرس  .3

 .املاجستير ةلدرجفي البرنامج الكاديمي  (1:25) نسبة  طالب : مدرس .4

 في البرنامج الكاديمي  لدرجة الدكتوراة.( 1:20)نسبة  طالب : مدرس  .5

 غير املتفرغين.املدرسين وعمل  للمدرسين املتفرغين( من حملة درجة الدكتوراه املتفرغين لتغطية العمل اإلضافي  %10تضاف نسبة ) .6

وذلك لبرامج  من حملة درجة الدكتوراه املتفرغين املدرسين%( من 10حملة درجة املاجستير املتفرغين وبنسبة ال تزيد على )يتم إحتساب  .7

 .البكالوريوس

ُ
ا
ُاإلنتاجُالعلميُلعضاءُهيئةُالتدريس:ُتاسعا

السـتيعابية العامـة أو الخاصـة فـي بـرامج الدراسـات العليـا  اذا كانـت منشـورة تعتمد الهيئة أبحاث عضو هيئة التدريس لغايات التدريس واإلشراف وحساب الطاقـة ا

 أو مقبولة للنشر في املجالت العلمية اآلتية:

 :شروط اآلتيةاملجلة العلمية املحكمة: أن تصدر عن مؤسسة علمية أو املجالت الردنية املدعومة من صندوق دعم البحث العلمي الردني وتنطبق عليها ال .أ

 أن يكون لها هيئة تحرير ورئيس تحرير.  .1

 .أن يكون لها هيئة استشارية .2

 أن يكون مض ى على إصدارها ثالث سنوات على القل. .3

 أن يكون هنالك استمرارية في إصدار هذه املجلة. .4

  .ب
ً
ا رى يعتمدهالواردة ادناه، أو اية قواعد بيانات عاملية اخ امليةأن تكون مفهرسة في أحدى قواعد البيانات الع شريطة املجلة العلمية املحكمة املصنفة عامليا

 : املجلس

 

 Science Citation Index (SCI) 

 Science Citation Index Expanded (SCIE) 

 Web of Science (Formerly ISI) 

 Scopus 

 Social Sciences 

ُ
ا
ُ:الخططُالدراسية:ُعاشرا

لبــرامج البكـــالوريوس والدراســات العليــا فـــي بــرامج الــتعلم اإللكترونــي الكامـــل عــن بعــد كمـــا  لســاعات املعتمــدة فـــي الخطــط الدراســيةاملجــاالت املعرفيــة وعـــدد اتعتمــد 

ت العلميـة لدرجــة البكـالوريوس وتعليمـات االعتمـاد الخـاص لبـرامج الدراسـات العليـا فـي الجامعــاو الخـاص الولـي للتخصصـات النسـانية جـاءت فـي تعليمـات االعتمـاد 

 والكليات الجامعية املعمول بها في الهيئة.
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ُ:والتقنيُلعضاءُالهيئةُالتدريسيةُالكاديميالدعمُ:ُالحاديُعشر

بتطوير  ليالتعليم العا اتتلتزم مؤسس ،ات املتزامنة او غير املتزامنةسواء كان من خالل اللقاءبشكل فعال التفاعل مع الطلبة سين من لغايات تمكين املدر   .أ

 :بما يليتهم معرف

 لكتروني.إلاستخدام املنصات املختلفة للتعلم ا .1

 1البند )في  الوارده الشكالبمكونيه املتزامن وغير املتزامن وحسب  الكامل عن بعد لكترونيإلاالتعلم استخدام  .2
ً
 .هذه االسس في ( من ثالثا

 .الرسم اللوحي التفاعلية كاجهزة لكترونيإلااستخدام الوسائل التكنولوجية املساندة للتعلم  .3

 املعتمدة. املنصات اإلفتراضيةباستخدام ة لكترونيإلانشاء االمتحانات إ .4

 عمال الفصل.أالتعامل مع الورقة البحثية والواجبات البيتية املسندة للطلبة ضمن  .5

على  ويتم نشرها ن خالل فيديوهات يتم اعدادها لهذه الغايةم املتزامن لكترونيإلاالستخدامها في التعليم ة لكترونيإلاالتدريب على بعض الوسائط  .6

 اعضاء الهيئة التدريسية.عليها حتى يطلع  ملؤسسة التعليم العالي لكترونيإلااملوقع 

 .التدريب على اساليب واستراتيجيات التعلم الحديثه في التدريس .7

 .التدريب على ادارة مجموعات التعلم الكبيرة 

  التدريب على تو( ظيف اساليب التعلم املعكوسFlipped Learning.) 

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

 .فتراضيةاملنصة اال تحميله على و  وكيفية نشره( Course Portfolioاملتكامل للمساق )اإللكتروني بناء امللف  التدريب على .8

في  ودورات الكامل عن بعد لكترونيإلائمة في عملية التعلم من خالل توظيف التقنيات املال  للطلبةالتدريب على تصميم املحتوى التعليمي واتاحته  .9

 تصميم خطة املادة وآليات تقييم املحتوى وتطويره.

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

 .اللهاختوفير أدلة أرشادية للتعلم اإللكتروني الكامل عن بعد وأساليب التدريس والتقييم فيهما واملنصات التي تنفذ من تلتزم مؤسسات التعليم العالي ب .ب

 ملؤسسة التعليم العالي. لكترونيإلا املوقع، ونشرها على املعتمدة لكترونيإلاتوفير مجموعة من الفيديوهات الخاصة بالتدريب على منصات التعلم  .ج

 .املنصة االفتراضيةتوفير الدعم الفني للمدرس للتعامل مع  .د

ُ:للطلبةوالتقنيُُالكاديمي:ُالدعمُعشرُالثاني

 :بما يليتلتزم الجهات املعنية في مؤسسات التعليم العالي 

 .الكامل عن بعد لكترونيإلالتعلم لتتضمن إرشادات  سة التعليم العاليملؤس لكترونيإلااملوقع على ونشرها تصميم نشرات تثقيفية للطلبة  .1

 .لكترونيإلانظمة التعلم أستخدام تدريب الطلبة على كيفية ا .2

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

 .التنفيذ والتفكير

يثها ، وأن يتم تجديد محتوياتها وتحدتغطي كافة مواد التخصص ومراجع تعلم حديثةودوريات مكتبة إلكترونية تلبي حاجات الطلبة وتتيح لهم مصادر  توفير .4

 بإستمرار.

 ملباشرة وغيرها من الوسائل.خدمة اإلرشاد الكاديمي والتقني للطلبة من خالل موقع املساق واللقاءات اتوفير  .5

ُ:ُالبنيةُالتقنية:عشرُالثالث

 :بما يلي التعليم العالي اتتلتزم مؤسس

خاصية  معوإنشاء لقاءات إلكترونية متزامنة ذات جودة عالية املتزامن وغير املتزامن  اإللكتروني توفير املنصة/املنصات التي تتيح إمكانية التعلم .1

 واصفات البرنامج أو املادة بطريقة تفاعلية.م عرض محتويات املواد وملف
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من ي إل تقييم إجراء و  الواجبات وتقييمها ورفعمتحانات إل على نظام تقييم إلكتروني يتيح للمدرس إجراء ا هاتوفير املنصة/املنصات التي تتيح احتواء .2

 مكونات التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد.

من حيث الخوادم وسرعة النطاق الترددي وتوافر الخدمة  مةئمال من خالل بنية تحتية  سة التعليم العاليمؤسخدمة اإلنترنت داخل حرم توفير  .3

 السلكية والالسلكية بشكل متصل وبدرجة عالية من الجودة.

 لدعم عملية التعلم اإللكتروني فيها.مؤسسة التعليم العالي التي تحتاجها  للبرمجياتاشتراك توفير  .4

 رها.ومنصات االمتحانات وأنظمة العالمات والتسجيل وغي املنصة االفتراضيةحماية متكامل لجميع أنظمة التعلم اإللكتروني وبما يشمل نظام توفير  .5

 .جودة عاليةي محتوى تفاعلي الكتروني متميز ذتوفير  .6

 .نظام وأدوات فحص االقتباس وامللكيات الفكرية والتحقق من المانة العلميةتوفير  .7

املحتوى  عن بعد كأجهزة الرسم اللوحي على سبيل املثال، وذلك إلنشاء وشرحالكامل  لكترونيإلاالالزمة للتعلم ة لكترونيإلاتوفير االجهزة واالدوات  .8

 . ةلكترونيإلاالتفاعلي عن طريق الكتابة والتحرير والتعليق مباشرة على املادة املستخدمة في املحاضرات 

ُ:الفاعلُاإللكترونيالتعلمُُلتنفيذسياساتُوالتشريعاتُوالجراءاتُالالزمةُتطويُرال:ُعشرُالرابع

 .اآلتي، وعلى النحو عن بعدالكامل  لكترونيإلام مع معطيات التعلم لتتواء فيهاالنافذة  الكاديميةتعديل التشريعات تلتزم مؤسسات التعليم العالي ب

ب ما وحس فيها، وكذلك آلية تقييم الطلبة الكامل عن بعدتوضح آلية التعلم االلكتروني الكامل عن بعد  لكترونيإلاجديدة للتعلم  تشريعاتإعداد واقرار  .1

خرى أية قضايا أ، و الكامل عن بعد لكترونيإلااالجراءات املتعلقة بتأديب الطلبة أثناء عملية التعلم كما يجب ان تتضمن السس على ، جاء في هذه االسس

 .الكامل عن بعد لكترونيإلاتتعلق بعملية التعلم 

تاج تنظم عملية اناملعمول بها في الهيئة  ومعاييره الكامل عن بعد لكترونيإلاتعلم الـ برامج وجودة اعتماد تعليماتمتوافقة مع خاصة  تشريعاتوضع  .2

 .من تصميم وتدريس الكاديمياملحتوى 

ما بحيث تكون مساوية ملا هو معمول به في التعليم الوجاهي فيالكامل عن بعد  لكترونيإلالبرامج التعلم  العلمية الدرجاتبمنح  تشريعات تتعلق وضع .3

 تي تعادلها مؤسسات التعليم العالي.يتعلق بالحد الدنى للساعات املعتمدة التي يسجلها الطالب في الفصل الدراس ي ونسبة الساعات املعتمدة ال

ُأحكامُعامةُ:ُعشرُالخامس

، وذلك حسب قرارات مجلس التعليم العالي النافذة.16اسيين مدة كل منهما )من فصلين در  مؤسسات التعليم العاليية في تتكون السنة الدراس .أ
ً
 ( أسبوعا

 ( أسابيع، وذلك حسب قرارات مجلس التعليم العالي النافذة.8على أال تقل مدته عن ) يجوز طرح مواد دراسية في الفصل الصيفي لطلبة البكالوريوس  .ب

 علــى القــلأو املاجســتير أو الــدكتوراة يكـون الحــد الدنـى مــن عــدد السـاعات املعتمــدة الالزمـة ملــنح درجــة البكـالوريوس أو الــدبلوم العـالي  .ج
ً
 فـي أي تخصــص مسـاويا

 املعمول به في مؤسسات التعليم العالي.في التعليم الوجاهي للحد الدنى لنظيره 

 علـى القـل للحـد الدنـى املعمـول بـه يكون الحد الدنى للمدة الزمنية  .د
ً
 للحصـول علـى الدرجـة العلميـة مسـاويا

ً
ي فـفـي التعلـيم الوجـاهي التي يقضيها الطالب مسجال

 مؤسسات التعليم العالي. 

 مؤسسات التعليم العالي على  .ه
ً
  املعتمدة اعتمادا

ً
 قبل قبول طلب عاما

ً
 خاصا

ً
 ة في ذلك التخصص.أن تتقدم بطلب العتماد أي تخصص تطرحه اعتمادا

 .للبرنامج بعد الحصول على االعتماد الخاصمباشرة ني للمؤهالت دضمن االطار الوطني الر  للبرنامجمؤسسات التعليم العالي البدء باجراءات التسكين على  .و

 خامؤسسات التعليم العالي تلتزم  .ز
ً
 فقط وبمسمياتها الدقيقة التي رخصت بها.باإلعالن في بداية كل فصل دراس ي عن التخصصات املعتمدة اعتمادا

ً
 صا

 ال يجوز قبول أي طالب في أي تخصص غير مرخص، وغير معتمد.  .ح

 .االسسيبت املجلس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه ُ:عشرُالسادس

 


