
  العلوم  قسم في االلكتروني للتعليم التنظيمية القواعد

  :األهداف

  اإللكتروني والتعليم التعلم ممارسات جودة ضمان .١

 .المستفيدة األطراف لجميع اإللكتروني التعلم تطبيق آليات تحديد .٢

 :اإللكتروني لتعلما
 والتعلم، التعليم عملية في اإللكترونية والوسائط التقنية توظيف على يعتمد تعليمي نمط

 التعلم أنظمة خالل من متزامن غير أو متزامن بشكل يكون وقد بها، التفاعل وإدارة
 وأدواتها اإللكتروني

 :اإللكتروني التعلم إدارة نظام
 موقعا يوفر إلكترونيا، أنشطتها بجميع التعليمية العملية وتقويم ومتابعة إلدارة نظام

 والتعلم، التعليم عملية تخدم التي األدوات من مجموعة يتضمن ياسدر مقرر لكل خاصا

 اسم إدخال بعد مكان أي ومن وقت أي في له الدخول والطالب المقرر ألستاذ ويتاح

  .به الخاصة المرور وكلمة المستخدم

 :المدمج اإللكتروني التعلم
 داخل الحضور من محددة نسبة فيه يستبدل الجامعة في اإللكتروني التعلم مستويات أحد

 وباستخدام المقرر، موقع على إلكترونية وأنشطة بحضور التقليدية الدراسية القاعات

  وأدواتها اإللكتروني التعلم أنظمة

 :االفتراضية الفصول
 العلمي والمحتوى المحاضرة المقرر أستاذ خاللها من يقدم إلكترونية دراسية قاعات

 إدارة نظام في المقرر موقع عبر )تزامني( مباشر بشكل بأحدهما أو والصورة بالصوت

 تحاكي تعلم بيئة في والطالب المقرر أستاذ بين التفاعل وتتيح اإللكتروني، التعلم

 التقليدية الفصول

 :اإللكتروني الحضور
 التعلم وأنشطة االفتراضية الفصول خالل من اإللكتروني التعلم إدارة نظام داخل الحضور

 .اإللكترونية
 



 :اإللكترونية األنشطة
 إدارة نظام خالل من والتعلم التعليم عملية أثناء الطالب بها يقوم التي الجهود جميع

 نقاشات من التفاعلية األنشطة مثل المقرر، أستاذ إشراف تحت اإللكتروني التعلم

 والتكليفات والتدريبات والواجبات المختلفة، التكويني التقويم وأنشطة جماعية، وأعمال

  .وأهدافه المقرر طبيعة على بناء األنشطة هذه وتختلف المختلفة، بأشكالها والتقارير

 

  واللوائح التنظيمية  القواعد

 اعتماد منصة كوكل ميت منصة رسمية لكافة المراحل  .١

  ٥٠ عن اإللكتروني التعلم في للمقرر الواحدة الشعبة في الطالب عدد يزيد أال يجب .٢

 .والتعلم التعليم عملية جودة لضمان أخرى شعبة تفتح الزيادة وعند طالبا،

 االختبارات، ومواعيد وتسليمها، الواجباتالدراسي مثل  المقرر أنشطة عن اإلعالن .٣

 وغيرها

 مجموع من % 15  يتجاوز ال بما الدرجات من جزء تخصيص المقرر ألستاذ يمكن .٤

 اإللكترونية األنشطة على المقرر درجات

 المعلومات، تقديمطرق  المحتوى، األهداف،( التعليمية العملية عناصر بجميع االهتمام.٥

  .)المناسبة التقويم أساليب المختلفة، التعلم مصادر األنشطة،

 العمل مع واستفساراتهم، الطالب أسئلة على والرد ومتابعتها النقاش منتديات وتفعيل إنشاء .٦

  .الطالب مع التواصل في النظام يوفرها التي التواصل وسائل جميع تفعيل على

ً  موعداً  في والكامل المدمج اإللكتروني التعلم في المقررات مواعيد تحدد .٧  والساعة باليوم ثابتا

 الطالب جداول مواعيد عن تختلف أوقات في تكون أن مراعاة مع سي،االدر الفصل أيام طيلة

  .التقليدي التعليم محاضرات في



وفق يتوزع الطلبة األول والثاني إلكترونيا  .اجراء االمتحانات النهائية للكورسين٨

  .اول االمتحانية عبر منصات التعليم االلكترونية الجد

 :المقرر أستاذ مستوى على المنظمة القواعد

 التعلم إدارة نظام وأدوات بالمقرر الطالب لتعريف األول اللقاء تخصيص . ١

 التعلم في المقرر طالب إبالغ مع االفتراضية، للفصول الدخول وكيفية اإللكتروني،

 .ومواعيدهاإللكتروني  الحضور بنسبة المدمج اإللكتروني

 في اإللكترونية سيالدرا الفصل محاضرات لجميع االفتراضية الفصول إنشاء  . ٢

 .سي الدرا الفصل بداية من الثاني األسبوع أقصاه موعد

 15  عن يقل ال بما المحاضرة وقت بدء قبل اإللكتروني التعلم إدارة لنظام الدخول . ٣

  .دقيقة 

 مع الطالب، ومستوى المقرر ألهداف المناسبة اإللكترونية األنشطة وتنظيم إعداد . ٤

 .فيها التنوع مراعاة

 .المستحقة بتقديراتهم الطالب وإبالغ اإللكترونية، األنشطة تصحيح . ٥

 .بينهم وفيما الطالب، وبين بينه والتفاعل التواصل عملية وإدارة تنظيم . ٦

 ممكن.  وقت أسرع في الطالب واستفسارات أسئلة على الرد . ٧

 .سيالدرا الفصل نهاية اختبارات وعقد وتنظيم إعداد في المشاركة . ٨

  .والتقنية العلمية التطورات وفق للمقرر المستمر والتحديث المراجعة . ٩
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