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مقدمة
تسعى عمادة التعليم اإللكتروني
والتعلم عن بعد إلــى بناء البيئة
المتكاملة فــي تطوير العملية
التعليمية وتنمية قدرة الطلبة على
التفاعل مــع محيطهم ،وتحسين
ً
ً
ونظرا
عموما.
المخرجات التعليمية
إلــى الــدور المهم الــذي يقوم به
التعليم اإللكتروني في العملية
التعليمية ومــواكــبــة التوجهات
ّ
التعلم والتعليم ،قامت
الحديثة في
الجامعة ممثلة بعمادة التعليم
ّ
والتعلم عن بعد بوضع
اإللكتروني
قواعد منظمة للتعليم اإللكتروني
ّ
والتعلم عن بعد بالجامعة.

األهداف
وقد جاءت هذه القواعد في ستة محاور أساسية تتعلق
بالجامعة ،وبــعــمــادة التعليم اإللكتروني والقسم
والكلية،وعضو هيئة التدريس ،والطالب ،والمقرر الدراسي
وذلــك ضمن منظومة تسعى إلــى تكامل القواعد
المنظمة مع البيئة التعليمية من أجل تحقيق أهداف
الجامعة المتمثلة بتوفير التعلم اإللكتروني للجميع،
ودمجه في الممارسات اليومية للتعليم والتعلم*.

ّ
المنظمة للتعليم
تهدف القواعد
اإللكتروني إلى تحقيق التالي:

01

تــنــفــيــذ رؤيـــــة الــجــامــعــة
وسياسات التعليم والتعلم
وفق التطلعات المستقبلية.

02

إيــجــاد مــرجــعــيــة نظامية
للتعليم اإللكتروني في
جامعة الحدود الشمالية.

03

الوصول إلى الجودة في التعليم اإللكتروني
بالجامعة.

04

بناء منظومة معيارية تسهل تطبيق التعليم
اإللكتروني في الجامعة .

05

إيجاد منظومة من المعايير لضبط آلية تطبيق
التعليم اإللكتروني لكافة المعنيين في الجامعة
من اإلدارات والكليات واألقسام وأعضاء هيئة
التدريس والطلبة.

* تم االستفادة في صياغة هذه القواعد من وثيقة
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الملك خالد
وعدد من جامعات المملكة العربية السعودية،والئحة
التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
العربية السعودية.
6
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تعريفات
0 1الجامعة
جامعة الحدود الشمالية.

	0 2العمادة
عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم
عن بعد بجامعة الحدود الشمالية.

	0 3الكلية
إحـــدى كــلــيــات جــامــعــة الــحــدود
الشمالية ،وعمادة السنة التحضيرية
وعمادة خدمة المجتمع والتعليم
المستمر.
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	0 4التعليم اإللكتروني
هو نمط من أنماط التعلم يستخدم فيه اإلنترنت وتقنيات
التعليم األخرى إليصال العملية التعليمية ،وإدارة التفاعل
بين عضو هيئة التدريس والطالب ،وبين الطالب أنفسهم،
ً
ً
حضوريا
تعليما
ويعد
وبين الطالب ومصادر التعلم،
ّ
ً
إلكترونيا.

	0 6وحدة
التعليم
اإللكتروني
هي وحدة التعليم اإللكتروني في
الكليات أو العمادات األكاديمية
وهي امتداد لفرق العمادة التنفيذية
المسؤولة عن تفعيل البيئة التعليمية
اإللكترونية ،وتعمل معها على إنجاز
الخطط المرسومة وفــق المعايير
والمتطلبات المعتمدة.

	0 5نظام إدارة التعليم

	0 7الطالب

هــو نظام مــركــزي يتكامل مــع النظام األكاديمي
بالجامعة ،ويستخدم إلضافة المحتوى والمقررات وإدارتها
ً
إلكترونيا وإدارة المستخدمين سواء أكانوا أعضاء هيئة
ً
ً
ً
متصال باإلنترنت وتتوفر
نظاما
طالبا،ويصبح
التدريس أم

أحــد الــطــاب المسجلين بالنظام
األكــاديــمــي فــي نــظــام القبول
ً
ويـــدرس مــقـ ً
دراسيا
ـررا
والتسجيل
َّ
ويـــعـــرف فـــي أنــظــمــة التعليم
ّ
اإللكتروني باسم مستخدم وكلمة
مــرور مرتبطة بنظام المستخدمين
التابع لعمادة تقنية المعلومات.

فيه األدوات المناسبة التي تدعم العملية التعليمية
للمصرح لهم بالدخول على النظام.
ويسمح
ّ

	0 8عضو هيئة التدريس
ـمــدرج على النظام
عضو هيئة التدريس المعتمد الـ ُ
ويعرف
األكاديمي كعضو هيئة تدريس ألحد المقررات،
ّ
في أنظمة التعليم اإللكتروني باسم مستخدم وكلمة
مــرور .وينطبق التعريف على مسؤولي المجموعات
والمجتمعات بغض النظر عن مسماهم الوظيفي األصلي.

	0 9التعليم اإللكتروني
الداعم
أحد مستويات التعليم اإللكتروني في الجامعة ويتسم
بالحضور الكامل في القاعات ،وتستخدم أنظمة التعليم
اإللكتروني وأدواته وبيئته لدعم عملية التعلم وتسهيلها.

	1 0التعليم اإللكتروني
المدمج
أحد مستويات استخدام التعليم اإللكتروني ،وتستبدل
فيه نسبة محددة من الحضور داخــل القاعات بحضور
أنشطة إلكترونية على موقع المقرر وباستخدام أنظمة
التعليم اإللكتروني وأدواته وبيئته.
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1 1التعليم
اإللكتروني
الكامل
أحــد مستويات استخدام التعليم
اإللكتروني في الجامعة ،ويستبدل
فيه الحضور داخل القاعات الصفية
بأنشطة إلكترونية على موقع المقرر
وبـــاســـتـــخـــدام أنــظــمــة الــتــعــلــيــم
اإللكتروني وأدواته وبيئته ،ويستثنى
من ذلك االختبار النهائي وما يقرر من
قبل الكلية.

	1 2الحضور اإللكتروني

	1 3األنشطة
اإللكترونية

ً
بديال عن الحضور للقاعات باستخدام أنظمة أدوات
ويعتبر
وبيئة التعليم اإللكتروني ويتم قياس الحضور بمدى
مشاركة الطالب في أنشطة التعلم ومدى إنجاز المهام
المطلوبة باإلضافة إلــى استخدام سجالت الدخول
اإللكترونية ويقتصر تطبيقه على نــوعــي التعليم
اإللكتروني المدمج والكامل فقط.

جميع األنــشــطــة المتزامنة وغير
المتزامنة التي يقوم بها الطالب
داخــل البيئة التعليمية اإللكترونية
محددة في
لتحقيق أهــداف تعلم
ً
مقرر وتشمل دون حصر:

وينقسم إلى قسمين :تزامني ،وغير تزامني.

1الحضور التزامني
أسلوب التعليم الذي يتم باتصال متزامن في الوقت
نفسه بين عضو هيئة التدريس والمتعلم من خالل شبكة
اإلنترنت أو أي شبكة اتصال إلكترونية.

2الحضور غير التزامني
أسلوب التعليم الذي يتم فيه تفاعل الطالب مع المقرر
اإللكتروني ،أو مع عضو هيئة التدريس ،أو مع الطالب
أنفسهم في أوقات مختلفة.
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01

الــفــصــول االفــتــراضــيــة وما
يــشــابــهــهــا مـــن األنــشــطــة
التزامنية.

02

الـــواجـــبـــات والــتــكــلــيــفــات
بأشكالها المختلفة.

	1 4المقرر اإللكتروني
ً
إلكترونيا
هو المقرر الذي يتم تطوير محتواه العلمي
ليتناسب مع مستوى التعليم المدمج أو المستوى
الكامل.

	1 5المقررات المفتوحة
مقررات من الجامعة أو من جامعات أخرى تنشر على
معين على اإلنترنت،ويتمكن الجميع من الوصول
موقع
ّ
إليها دون الحاجة لمعلومات مرور ،ويتم توفير هذه المواد
لمن يرغب في االستفادة منها ضمن حقوق نشر وسياسة
استخدام معينة تفصل على الموقع.

أنشطة التقويم المختلفة.

	1 6الدعم الفني

األنــشــطــة الــتــفــاعــلــيــة من
نشاطات وعمل جماعي.

تقديم الدعم والمساعدة في الجوانب الفنية والتقنية
المرتبطة باستخدام البيئة التعليمية اإللكترونية.

03
04
05

حضور المحاضرات المسجلة.
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01

فصل

القواعد
المنظمة
على مستوى
الجامعة
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية

12

ةعماجلا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا

01

الـــعـــمـــادة هـــي الــجــهــة
المرجعية المختصة بكل ما
ّ
يتعلق بالتعليم اإللكتروني
بــمــســتــويــاتــه وأشــكــالــه
المختلفة.

02

تعمل العمادة على تهيئة
البيئة التعليمية اإللكترونية
وتفعيلها كبيئة متكاملة
لــلــتــعــلــيــم والــتــعــلــم في
الــجــامــعــة ،وتــوفــر لذلك
خــدمــات التطوير والدعم
لذوي العالقة.

03

البيئة التعليمية اإللكترونية
تــعــد الــبــيــئــة األســاســيــة
لممارسات التعليم والتعلم
في الجامعة ،وتتكامل مع
أنــظــمــة الــجــامــعــة ذات
العالقة ،وتقدم العمادات
والــوحــدات المسؤولة عن
هذه األنظمة الدعم الالزم
لذلك.
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04

تطبق جميع اللوائح واألنظمة الخاصة بالدراسة
واالختبارات والقواعد التنفيذية لها في الجامعة
على جميع مستويات التعليم اإللكتروني.

05

االلتزام بالمعايير والمتطلبات المتعلقة بتصميم
المقررات اإللكترونية ،وتدريسها ،وتعميم البيئة
التعليمية اإللكترونية ،وبرامج التعلم اإللكتروني.

06

يعد تفعيل التعليم اإللكتروني حسب المعايير
جـــزءا أســاســيـ ًـا من
والمتطلبات المعتمدة
ً
مسؤوليات أعضاء الهيئة التدريسية والطالب .

07

تعمل العمادة على تطوير إستراتيجية تفعيل
البيئة التعليمية اإللكترونية وتنفيذها وتصدر
التقارير الدورية الخاصة بذلك وإشعار الكليات ٌ
كل
فيما يخصه.

09

تــكــون مــســؤولــيــة تقديم
الــدعــم الفني والصيانة
للمعامل والشبكات وكل
مــا يــقــع ضــمــن اختصاص
عمادة تقنية المعلومات؛
عـــلـــى عــــمــــادة تــقــنــيــة
المعلومات وتكون الكلية
مسؤولة عــن المحافظة
عليها.

11

يكون القسم العلمي المختص الجهة المرجعية
ً
إلكترونيا.
للمحتوى العلمي المطور

12

يكون مستوى التعليم اإللكتروني الداعم من
جزءا من عناصر تقويم
قبل أعضاء هيئة التدريس ً
األداء الوظيفي.

	1 0

تــكــون مــســؤولــيــة تقديم
الدعم الفني لنظام إدارة
التعلم وتوفير التجهيزات
التعليمية عــلــى عــمــادة
التعليم اإللكتروني والتعلم
عن بعد.

08

وحدات التعليم اإللكتروني في الكليات والفروع
المختلفة امــتــداد لفرق الــعــمــادة التنفيذية
المسؤولة عن تفعيل البيئة التعليمية اإللكترونية،
وتعمل معها على إنجاز الخطط المرسومة وفق
المعايير والمتطلبات المعتمدة.

15

02

فصل

القواعد
المنظمة
على مستوى
العمادة
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية
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	1.02.القواعد المنظمة
على مستوى العمادة
01

يكون التعليم اإللكتروني في
الجامعة على ثالثة مستويات
وهي:

	أالتعليم اإللكتروني الداعم
	بالتعليم اإللكتروني المدمج
	جالتعليم اإللكتروني الكامل

02

ً
ملزما
يعتبر تطبيق التعليم اإللكتروني الداعم
لكل المقررات في الجامعة وبدون استثناء.

03

يتم تطبيق التعليم اإللكتروني المدمج والتعليم
اإللكتروني الكامل في المقررات أو البرامج بناء
على موافقة مجلس القسم وبموافقة مجلس
الكلية ،وإقراره من اللجنة الدائمة للنظم والخطط
الدراسية التابعة لوكالة الجامعة للشؤون
وبناء على تقرير من عمادة التعليم
األكاديمية،
ً
اإللكتروني عن مدى تفاعل عضو هيئة التدريس
على نظام بالك بورد.

	1.1.02.التعليم اإللكتروني الداعم
01

يجب أن يحتوي المقرر في
نـــظـــام إدارة الــتــعــلــيــم
اإللكتروني على العناصر
التالية كحد أدنى.

	أمنهج المقرر بالكامل
بــمــا يشمل التوصيف
واألهـــداف والتقسيم
واألنشطة والتقويم.
	بمعلومات عضو هيئة
التدريس

02

تخصص  15%من مجموع درجات المقرر لألنشطة
اإللكترونية شرط ّأل يتعارض مع توصيف المقرر.

03

يكون موقع المقرر في نظام إدارة التعليم
ً
ويعد
مركزا للتواصل واألنشطة
اإللكتروني
ّ
استخدام الموقع واألدوات المرافقة لإلعالنات
والواجبات وتسليم المواد والدرجات ،وكل ما
ً
ملزما.
يمكن عمله من خالل الموقع

04

يتم تطبيق هذا المستوى على جميع المقررات
الجامعية باستثناء المقررات المدمجة والكاملة.

	جتفعيل لوحة إعالنات
المقرر.
	دتفعيل منتدى النقاش.
	همواد المقرر من مراجع
وشرائح عــرض ،ووثائق
وتسجيالت ،أو أي مواد،
أو أدوات أخــرى تدعم
التعلم.

18
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ةدامعلا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا



	2.1.02.التعليم اإللكتروني المدمج
01

يتم إقـــرار طــرح المقررات
بنظام التعليم اإللكتروني
بــمــوافــقــة من
الــمــدمــج
ٍ
مجلس القسم ومجلس
الكلية.

02

يقوم أستاذ تدريس المقرر
بتعبئة الــنــمــوذج الخاص
بتدريس المقرر بالمستوى
المدمج ورفعه إلى رئيس
القسم وفي حال الموافقة
يــرفــع إلــى عميد الكلية
العتماده.

03

يجب أن يمتلك عضو هيئة
الــتــدريــس المرشح الخبرة
الفنية والتدريسية الكافية
لــلــتــعــامــل مـــع الــمــقــرر
بالمستوى المدمج وتكون
مسؤولية الكلية التأكد من
ذلك ولها طلب االستشارات
من العمادة.

20

04

08

تحديد مواعيد الحضور اإللكتروني باالتفاق بين
أستاذ المقرر وطالبه ،على أن ال تخالف القواعد
المنظمة للحضور اإللكتروني.

يجب أن يحتوي المقرر في نظام
إدارة التعليم اإللكتروني على
العناصر التالية كحد أدنى:

تحدد نسبة الجزء المخصص للتعلم اإللكتروني
ً
مسبقا على
مــن ســاعــات الــتــدريــس الفعلية

	أمنهج الــمــقــرر بالكامل بما
يشمل التوصيف واألهــداف
والــتــقــســيــم واألنـــشـــطـــة
والتقويم.

05

المستويين  50%،25% :ويجب االلتزام بالنسبة
المتفق عليها والمعتمدة في نموذج طلب
تدريس المقرر المدمج.

06

يتم احتساب درجات األنشطة اإللكترونية بنسبة
واضحة ومحددة من عضو هيئة التدريس في
مجموع درجات المقرر.

07

يلتزم عضو هيئة الــتــدريــس بإضافة أنشطة
إلكترونية للمقرر مرة واحدة في األسبوع على
األقـــل بما يستدعي دخـــول الــطــالــب والــرد
والمشاركة.

	بمواد المقرر من مراجع وشرائح عرض ووثائق
وتسجيالت أو أي مواد أو أدوات أخرى تدعم
التعلم.
	جتخصص  25%-15%مــن مجموع درجــات
المقرر لألنشطة اإللكترونية بصورة ال تتعارض
مع توصيف المقرر.

1مــعــلــومــات عــضــو هيئة
التدريس (عنوان المكتب،
رقــــم الـــثـــابـــت ،الــبــريــد
اإللــكــتــرونــي ،الساعات
المكتبية).
2الواجبات والتكليفات.
3تفعيل لــوحــة إعــانــات
المقرر.
4تفعيل منتدى النقاش.

21

ةدامعلا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا



	3.1.02.التعليم اإللكتروني الكامل
01

يتم إقرار طرح المقرر بنظام
التعليم اإللكتروني الكامل
بموافقة من مجلس القسم
ومجلس الكلية ،وإقراره من
الــلــجــنــة الــدائــمــة للنظم
والخطط الدراسية التابعة
لوكالة الجامعة للشؤون
األكاديمية.

02

يقوم أستاذ المقرر بتعبئة
النموذج الــخــاص بتدريس
المقرر بالمستوى الكامل
ّ
ورفعه إلى رئيس القسم،
وفي حال الموافقة يرفع
إلى عميد الكلية العتماده،
على أن تدمج مع الجدول
الـــدراســـي بالتنسيق مع
عمادة القبول والتسجيل.

03

يجب أن يمتلك عضو هيئة
الــتــدريــس المرشح الخبرة
الفنية والتدريسية الكافية

22

للتعامل مع المقرر بالمستوى الكامل ،وتكون
مسؤولية الكلية التأكد من ذلــك ولها طلب
االستشارة من العمادة.

04

يعقد اجتماع تزامني بين الطالب والمعلم توضح
من خالله خطة المقرر وكيفية سير العمل به.

05

يخصص األســبــوعــان األولــيــان مــن بــدء الفصل
الدراسي للتأكد من مهارات الطالب األساسية
الالزمة لضمان حسن سير المقرر،مثل :استخدام
أدوات المقرر المختلفة والتواصل مع عضو هيئة
التدريس والطالب.

06

يتم احتساب درجات األنشطة اإللكترونية بما ال
يقل عن  30%من مجموع درجات المقرر شرط ّأل
يتعارض مع توصيف المقرر.

07

ً
تزامنيا ال يقل عن  25%من المقرر
ما يــدرس
اإللكتروني.

09

ال يمكن إلغاء تدريس مقرر
بالمستوى الــكــامــل بعد
تسجيل الطالب ،وتتكفل
الكلية بتوفير عضو هيئة
تدريس بديل في حال تعذر
إكمال عضو هيئة التدريس
األساسي مهامه.

12

تنظيم المقرر وعقد المحاضرات من مسؤولية
الكلية والقسم.

13

يسمح بتدريس مــا ال يزيد عــن  25%مــن عدد
الوحدات الدراسية في البرنامج الواحد عن طريق
التعليم المدمج والكامل.
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يلتزم عضو هيئة التدريس
بإضافة نشاطين إلكترونيين
ً
أسبوعيا مع
المقرر
فــي
ّ
تحديد توقيت انتهاء كل
نــشــاط عــلــى حــــدة ،بما
يستدعي دخــول الطالب
للرد والمشاركة.

11

كل ما ينطبق على التعليم
اإللكتروني الداعم ينطبق
تــلــقــائــيـ ًـا عــلــى التعليم
اإللكتروني الكامل ما لم
يتعارض مع مادة أخرى من
الـــمـــواد الــخــاصــة بــهــذا
الموضوع.

الدعم الفني:
4توفر العمادة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة في
الجامعة الدعم الفني المتعلق باألنظمة واستخدامها
خالل أيام الفصل الدراسي.
4يقدم الدعم الفني من خالل نظام خاص بالدعم المباشر
الموجود على موقع العمادة على بوابة الجامعة
اإللكترونية.
4يقدم الدعم الهاتفي في الحاالت الطارئة.

08

ما يدرس باألنشطة اإللكترونية ال يقل عن 50%
من المقرر اإللكتروني.
23

03

فصل

القواعد
المنظمة على
مستوى القسم
والكلية
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية
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ةيلكلاو مسقلا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا

01

التقيد بما ورد في القواعد
المنظمة على مستوى
الجامعة.

02

متابعة تنفيذ جميع ما ورد
في القواعد المنظمة على
مستوى عــمــادة التعليم
اإللكتروني والتعلم عن
بعد.

03

تــبــلــغ عـــمـــادة الــتــعــلــيــم
اإللكتروني والتعلم عن بعد
ً
رسميا عند التخطيط لتطبيق



04

أن يكون أستاذ المقرر المرشح لتدريس المقرر من
ذوي الخبرة الفنية والتدريسية الكافية للتعامل
مع نظام إدارة التعليم اإللكتروني ،وتكون
مسؤولية الكلية التأكد من ذلك.

05

تحدد خطة تنفيذ المحاضرات فــي التعليم
اإللكتروني المدمج والكامل حسب توزيع
األسابيع طيلة أيام الفصل الدراسي،مع مراعاة
أن تكون في أوقات تختلف عن مواعيد جداول
الطالب في محاضرات التعليم التقليدي ،ورفعها
للعمادة مع اإلعالن عنها في موقع المقرر في
بداية الفصل الدراسي.

06

يجب أال يزيد عدد الطالب
في الشعبة الواحدة للمقرر
فــي التعليم اإللكتروني
الكامل عن ( )150طالب،
وعند الــزيــادة تفتح شعبة
أخرى لضمان جودة عملية
التعليم والتعلم.

07

القسم العلمي المختص
هو المعني بتوصيف المقرر
والمحتوى وتدريسه ووضع
الضوابط المتعلقة به.

التعليم اإللكتروني المدمج
والكامل قبل بــدء الفصل
الدراسي بمدة ال تقل عن
فــصــل دراســـــي ،إلكــمــال
إجــــــراءات الــتــنــســيــق مع
الجهات ذات العالقة.

26
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04

فصل

القواعد
المنظمة على
مستوى عضو
هيئة التدريس
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية
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سيردتلا ةئيه وضع ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا



	1.04.التدريس اإللكتروني
01

يلتزم عضو هيئة التدريس
بــتــصــمــيــم الـــمـــقـــررات
ً
وفقا لمعايير
اإللكترونية
الــجــودة المعتمدة في
الجامعة.

02

يلتزم عضو هيئة التدريس
بتحفيز مشاركة الطالب
في بناء العملية التعليمية
وتــفــعــيــلــهــا ،وأن يــكــون
الطالب محور هذه العملية.

03

يلتزم عضو هيئة التدريس
بتعبئة الــنــمــاذج الخاصة
بإنتاج المقررات اإللكترونية
ً
مسبقا
في العمادة
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04

يلتزم عضو هيئة التدريس بتحفيز عملية التفاعل
والتواصل بينه وبين الطلبة وبين الطالب
أنفسهم وتسهيلها.

05

يساهم الطالب في تقييم المقرر اإللكتروني
للنهوض بالعملية التعليمية عن طريق التحسين
المستمر.

06

يلتزم عضو هيئة التدريس بتهيئة البيئة التي
تحفز التفكير الناقد والبناء والتحليل وحل
المشكالت في المقرر اإللكتروني.

07

يلتزم عضو هيئة التدريس بالمراجعة والتحديث
المستمرين لمقرراته والعمل على تبني
الممارسات الجيدة وابتكار ممارسات جديدة
في التعليم اإللكتروني تغني مخرجات التعلم.

08

يلتزم عضو هيئة التدريس
بــالــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة
لمقرراته واإلجابة عن أسئلة
واستفسارات الطلبة في
أسرع وقت ممكن وبمده
أقصاها ( )24ساعة بالنسبة
إلــى المستوى الكامل،
و( )48ساعة بالنسبة إلى
المستوى المدمج ،و()72
ســـاعـــة بــالــنــســبــة إلـــى
المستوى الداعم.

09

استبعاد أستاذ المقرر عن
تدريس المقررات المدمجة
والكاملة إذا كــان أداؤه
ً
بناء على تقارير
منخفضا
ً

	1 0

ال يــجــوز إعـــادة إســنــاد الــمــقــرر الــدراســي
اإللكتروني لألستاذ المستبعد بسبب انخفاض
األداء إال بعد مرور فصل دراسي والتأكد من
ً
ً
ومهاريا.
فنيا
جاهزيته

11

يتحمل عضو هيئة التدريس مسؤولية سرية
معلومات الدخول الخاصة به.

12

يلتزم عضو هيئة التدريس بجميع الضوابط
والتعليمات التي تصدرها عمادة التعليم
اإللكتروني فيما يخص االختبارات اإللكترونية
وتسجيل الدخول إلى النظام.

األداء الـــواردة من عمادة
التعليم اإللكتروني.
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سيردتلا ةئيه وضع ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا

	2.04.حقوق الملكية
الفكرية

32



01

تطبق األنظمة والسياسات
المتعلقة بحقوق الملكية
الــفــكــريــة والــخــصــوصــيــة
وقــواعــد الــســلــوك وأمــن
المعلومات في الجامعة
والـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة
السعودية في تفعيل البيئة
التعليمية اإللكترونية.

02

ً
رسميا جميع حقوق المحتوى
تمتلك الجامعة
اإللكتروني الذي يتم تطويره في الجامعة ،إال
في حالة االستخدام التجاري لهذا المحتوى،
فتكون الحقوق حسب االتفاق بين الجامعة
والمطور.
َ

03

يلتزم عضو هيئة التدريس في تطويره واستخدامه
للمحتوى اإللكتروني بقوانين حقوق الملكية
ـاء لمسؤولية
الفكرية ،وتعد هذه المادة إخـ ً
الجامعة من أي تبعات ناتجة عن أي خرق لحقوق
الملكية.
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05

فصل

القواعد
المنظمة
على مستوى
الطالب
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية

34

بلاطلا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا

	1.05.خصوصية الطالب
01

ال يحق نشر المعلومات
الشخصية،مثل:الهاتف
والبريد اإللكتروني للطالب
إال بإذنه وال تستخدم إال
لألغراض األكاديمية.

02

أي من أعمال أو
يمنع نشر ٍ
نــقــاشــات الــطــالــب خــارج
المقرر ،وفــي حالة النشر
ــــد مــن أخـــذ مــوافــقــة
ُ
الب ّ
الطالب وذلـــك مــن خالل
نموذج اإلذن باالستخدام
الـــذي يــطــرح فــي المقرر
ويعبأ من قبل الطالب.
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	2.05.قواعد السلوك
01

يلتزم الطالب بتعليمات
وإرشــــــادات الجامعة
الــمــتــعــلــقــة بالتعليم
اإللكتروني ،وفي حال
إخــالــه بـــأي مــن هــذه
التعليمات ستطبق عليه
أنظمة العقوبات في
الجامعة.

02

يتحمل الطالب مسؤولية
سرية معلومات الدخول
الخاصة به.

03

تطبق الئحة تأديب الطلبة في الجامعة
على جميع المقررات اإللكترونية.

04

يمتثل الــطــالــب للسياسات والــشــروط
المنظمة للتعليم اإللكتروني في الجامعة
وبقية النظم واللوائح المعمول بها وفي
حالة الغش أو السرقة العلمية أو اختراق
األنظمة اإللكترونية ستطبق العقوبات
وفقا لالئحة الجامعة واللوائح الحكومية
ً
المنظمة ألمن المعلومات.
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06

فصل

القواعد
المنظمة
على مستوى
المقرر
القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية
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ررقملا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا



	1.06.تصميم المقرر
01

يـــكـــون تــصــمــيــم الــمــقــرر
ً
وفقا لمواصفات
وتطويره
جودة المقررات اإللكترونية
المعتمدة في الجامعة.

02

اعتبار الطالب محور العملية
التعليمية في جميع أنشطته
ومواده وتقويماته.

	2.06.الحضور اإللكتروني
للمقررات
03

يرشح مجلس القسم العلمي المختص أحد أعضاء
ً
ً
وعضوا
مؤلفا
هيئة التدريس المتخصصين ليكون
ً
ّ
إلكترونيا.
محكما في تطوير المقرر
آخر ليكون

04

مــراعــاة (الــطــاب ذوي االحتياجات الخاصة)
السيما المكفوفين بتوفير األجهزة والبرامج
المساندة لهم بالتعاون مع عمادة التعليم
اإللكتروني.

	1.2.06.في المستوي الداعم
تحتسب نسبة الغياب للطالب في
المحاضرات الصفية حسب ما هو
معمول بــه فــي الئــحــة الــدراســة
واالختبارات في الجامعة.

40
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ررقملا ىوتسم ىلع ةمظنملا دعاوقلا



	2.2.06.في المستوي المدمج
تحدد نسبة الحضور اإللكتروني
ويتم توضيحها للطالب في أول
لقاء مع الطالب خالل األسبوعين
األولين من بدء الفصل الدراسي
وهي كاالتي:

	3.2.06.في المستوى الكامل

01

 30%تخصص لحضور المحاضرات التزامنية التي
تقدم عن طريق الفصول االفتراضية.

02

 10%تخصص لحضور محاضرات الدروس المسجلة.

03

 10%تخصص لمشاركة الطالب في األنشطة
اإللكترونية.

04

 50%تخصص لحضور الــمــحــاضــرات الصفية،
وتحتسب حسب ما هو معمول به في الئحة
الدراسة واالختبارات في الجامعة.

05

محروما بالمقرر إذا ّ
ً
قلت نسبة
يعتبر الطالب
حضوره عن  75%من كل نسب الحضور المذكورة
في الفقرة أعالها.

42

تحتسب نسبة الحضور اإللكتروني  
بناء على ما
في هــذا المستوى
ً
يلي:

يتمثل الحضور اإللكتروني بأحد الطرق التالية:

01

01

يجب حضور ما ال يقل عن 75%
من المحاضرات التدريسية التي
تقدم عبر الفصول االفتراضية.

02

يجب حضور ما ال يقل عن 75%
من عدد األنشطة اإللكترونية
التي يحددها أستاذ المقرر.

03

ً
محروما في
يعتبر الطالب
المقرر الدراسي الذي يدرسه
عن بعد إذا زادت نسبة غيابه
عــلــى  25%فـــي كـــل من
األنـــشـــطـــة اإللــكــتــرونــيــة
والمحاضرات التزامنية.

الحضور التزامني :يجب أن تحدد مواعيد الحضور
التزامني بشكل واضح في توصيف المقرر ويتم
التأكيد على الحضور باإلعالن عنها في لوحة
كاف ال يقل عن ( )36ساعة من
اإلعالنات بوقت
ٍ
موعدها.

02

المشاركة الالتزامنية (التفاعل في المقرر):
يجب أن يحدد في بداية المقرر وفق جدول زمني
يتضمن مواعيد االنتهاء من األنشطة والتفاعالت
الالتزامنية بدقة.

03

يــلــزم الــطــالــب بــالــحــضــور الــشــخــصــي ألداء
االختبارات الفصلية والنهائية للمقرر مع
توفير إثبات الشخصية للتحقق من هويته من
قبل القائمين على االختبارات.
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07

فصل

االختبارات
اإللكترونية

القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية
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نورتكلإلا تارابتخالا



09
01

االخــتــبــارات اإللــكــتــرونــيــة
مسؤولية الكليات وأعضاء
هيئة التدريس ،وتعد وتدار
من قبلهم ،وتعمل العمادة
على توفير ال ــدعــم الــازم
لذلك.

02

إلجراء االختبارات اإللكترونية
النهائية ،ينبغي على عضو
هيئة التدريس الحصول على
موافقة من عميد الكلية و
ورئيس القسم.

03

تشكل في كل كلية لجنة
اختبارات إلكترونية ولجان
سير اختبارات بالكلية.

04

ينبغي لعضو هيئة التدريس محاولة وتجربة
االختبار قبل إجــراء االختبار لتجنب أي خطأ قد
يحدث جراء الضبط غير المناسب.

05

يجب على عضو هيئة التدريس التنسيق مع منسق
االختبارات اإللكترونية لجدولة اختباراته وإيجاد
معامل مناسبة له إذا كــان ذلــك ممكنً ا قبل
أسبوع واحد على األقل من موعد االختبار.

06

يتم توفير المراقبين لالختبار من قبل الكلية ،وذلك
بوضع جدول لالختبارات اإللكترونية خاصة بالكلية
ُيحدد فيها المراقبون والقاعات على غرار جدول
االختبارات الورقية.

07

التحقق من حضور الطالب وهويته ،وتسجيل
الدخول إلى النظام والخروج منه مسؤولية عضو
هيئة التدريس أو المراقب.

أي خطأ يحدث أثناء إعداد
االختبارات مثل اختيار الخيار
الخاطئ أو اإلعــداد الذي
يؤدي إلى نتائج غير مقبولة
فهو مسؤولية عضو هيئة
التدريس ،ويمكن تدارك ذلك
قبل تسليم النتيجة.

	1 0

مسؤولية عمادة التعليم
اإللكتروني أثناء االختبارات
اإللكترونية تقتصر على
تقديم الدعم التقني فقط.

11

على عضو هيئة التدريس أن
يوفر نسخة ورقية واحدة
عـــلـــى األقــــــل لــاخــتــبــار
الســتــخــدامــهــا فـــي حــال
حدوث طارئ.

13

تكون مسؤولية قبول أعذار الطالب المتغيبين
عن االختبار اإللكتروني لمجلس القسم ومجلس
ويحدد موعد
الكلية التي يتبع لها الطالب،
ّ
لالختبار البديل بالتنسيق مع عمادة التعليم
اإللكتروني.

14

على عضو هيئة التدريس التأكد بأن جميع طالبه
في المقرر يمكنهم الدخول إلى نظام بالك بورد
وبأنهم جميعا مسجلين في ذلك المقرر وذلك
قبل إجراء أي جلسة اختبار.

15

يجب وضع كلمة مرور معقدة (ال تقل عن أربعة
رموز) على االختبار ،وعليه القيام بتغييرها خالل
 15دقيقة بحد أقصى بعد بدء االختبار.

12

أخــذ كشف توقيع جميع
الــطــاب الــحــاضــريــن إلــى
جلسة االختبار.

08

تسليم درجات االختبارات مسؤولية عضو هيئة
وفقا لقوانين الجامعة وأنظمتها.
التدريس
ً
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08

فصل

وحدة التعليم
اإللكتروني

القواعد المنظمة للتعليم اإللكتروني بجامعة الحدود الشمالية
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نورتكلإلا ميلعتلا ةدحو



مهام الوحدة
تنشـأ في الكلية وحــدة للتعليم
اإللكتروني لدعم تفعيل التعليم
اإللكتروني ومساندته داخل الكلية،
ويكلف أحد أعضاء هيئة التدريس
ً
مشرفا على الوحدة ،ويعاونه أحد
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس ،مــع توفير
طاقم إداري مناسب في شطري
الطالب والطالبات.

نشر ثقافة التعليم اإللكتروني
داخــل الكلية بالتنسيق مع
عمادة التعليم اإللكتروني
والتعلم عن بعد.

05

01

مــتــابــعــة تــســجــيــل جميع
الــمــقــررات وإســنــادهــا في
النظام األكاديمي ،لضمان
وجودها في نظام التعليم
اإللكتروني.

06

02

03

تقديم خدمات الدعم األولي
لمنسوبي الــكــلــيــة ،وعند
الــحــاجــة يتم الــتــواصــل مع
عمادة التعليم اإللكتروني
والــتــعــلــم عــن بــعــد لتقديم
خدمات الدعم الالزمة.

04

متابعة تنفيذ المقررات في
التعليم اإللكتروني المدمج
والكامل والتأكد من ذلك.
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تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
في التعليم اإللكتروني والتنسيق مع عمادة
تطوير التعليم الجامعي للترشيح للبرامج التي
تلبي تلك االحتياجات.

رفع تقارير للكلية في نهاية كل فصل دراسي عن
سير التعليم اإللكتروني في الكلية ،والصعوبات
إن وجدت ، -مع تزويد عمادة التعليم اإللكترونيوالتعلم عن بعد بنسخة منه.

07

تدريب الطالب على استخدام نظام التعليم
اإللكتروني.

08

اإلشــراف على تجهيزات تقنيات التعليم في
الكلية  ،مثل المعامل والمنصات التعليمية
الصيانة
وأجهزة العرض وغيرها  ،ورفع طلبات
عند الحاجة.

09

حصر احتياجات الكلية من تجهيزات الوسائل
التعليمية والرفع بها لعميد الكلية لمخاطبة لجنة
الفصول الدراسية و الوسائل التعليمية للعمل
على تزويدها.
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