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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعهَا لَهَا َما َكَسبَْت َوَعلَْيهَا َما اْكتََسبَْت َربَّنَا الَ "  تَُؤاِخْذنَا إِن الَ يَُكلُِّف ّللاه

َوالَ نَِّسينَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبلِنَا َربَّنَا 

ْلنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغفِْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصرْ  نَا َعلَى اْلقَْوِم تَُحمِّ

 "اْلَكافِِرينَ 

 صدق هللا العظيم
 

 (582)سورة البقرة اآلية 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإللكتروني للتعليم اإلرشادية الضوابط و القواعد و اآلليات دليل
 

 جامعة أفريقيا
 

 

` 

 
 

 ب

 كلمـــــة رئيــــــس الجامعـــــــة

 

عبر العقود الماضية خطت جامعة أفريقيا خطوات واسعة واستحقت مكانتها في الصدارة بين 

 .الجامعات الليبية الخاصة

الكثير ومازالت تنجز فكل دقيقة من وقتها هي نافذة إنتاج إال أن الطريق ما لقد أنجزت الجامعة 

 .يزال طويلً 

وقد بدأنا بالفعل بتشكيل لجان إلعادة تحديد األوليات ومراجعة وتعديل طرق التعليم والتعلم بما 

الدولية يتناسب والظروف الحالية التي تمر بها بلدنا العزيزة واالستفادة من التجارب المحلية و

في إيجاد الظروف التعليمية الملئمة والمناسبة من أجل االستمرار في عملية التعليم باعتباره 

الركيزة األولى للتنمية  ، وتمهيداً لدخول الجامعة حقبة جديدة من التميز في تبني سياسات التعليم 

لها الحتلل عن بعد والتعليم اإللكتروني، وتحصل على مكانة مرموقة، وسمعة رفيعة تؤه

موقعها الذي تستحق بين الجامعات األكثر تميزاً، واألكثر التزاماً بمعايير الجودة ، واألكثر 

 .إبداعاً في مجاالت التعليم والتعلم باستخدام التقنيات الحديثة

 

وتسعى الجامعة نحو التميز والجودة والمكانة المرموقة والعمل الجاد لطواقمها األكاديمية 

وبتميز وإبداع طلبتها، وانفتاحهم على األفكار الجديدة ستبقى الجامعة مشعل ضياء واإلدارية 

 . للمجتمع، وفائدة للتغيير ومصنعاً للبتكار ومختبر للعلوم والثقافة

 

اآلليات  دليللجنة إعداد  ألعضاءوأخيراً نيابة عن مجلس إدارة الجامعة أتقدم بالشكر والعرفان 

دية للتعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني ، ، حتى نكون معاً لتسيير والقواعد والضوابط االرشا

 .مركب من مراكب التعليم العالي ، وبناء لبنة علمية مستقبلية ألجيال قادمة بعون ّللا
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 لجنة إعداد الدلــــيل

 

وأعضاء  للتكليف الصادر من رئيس الجامعة بتكليف لجنة مبدئية من المختصين... وفقــــــــــاً 

هيئة التدريس، لغرض إنشاء دليل اآلليات والقواعد والضوابط االرشادية للتعليم عن بعد 

 -:والتعليم اإللكتروني بحيث تكونت من

 

 رئيسا   مـــدير إدارة الشـــــؤون العــلــمية عبد الحميد علي المقروس الزائدي. د 1
 عضوا   والمعلوماتمدير مكتب التوثيق  أشرف على القماطي.  أ 5
 عضوا   مدير األنظمة اإللكترونية محمد أحمد الخوجة. أ 3
 عضوا   مير مكتب الشؤون القانونية عبد الفتاح انبيه جمعة. د 4
 عضوا   مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس أ.محمد على النائلي 2
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 مصطلحات ومفاهيم عامة

 

 :  هااالتية المعاني المبينة قرين كال منيقصد بالمفاهيم والمصطلحات 

نمطط مطن أنمطاط التعلطيم، تسطتخدم فيطه وسطائل وتقنيطات الكترونيطة فطي العمليطة التعليميطة : التعليم عن بعدد

وإدارة التفاعل بها ، ويتصف باالنفصال بين عضو هيئة التدريس والطالطب او بطين الططلب انفسطهم او 

و بالبعطد أبعطد المكطاني خطارج مقطرات الجامعطة االنفصطال امطا بالبين الططلب ومصطادر الطتعلم ، ويكطون 

 .الوقتي لزمن التعلم 

لتقديم المحتوي التعليمي للطالب باسطتخدام  التقنيةنمط من انماط التعليم يعتمد علي :  التعليم االلكتروني

نيططة  بجميططع آليططات االتصططال الحديثططة مططن الحاسططب االلططي وشططبكات والوسططائط المتعططددة أي اسططتخدام التق

انواعهططا فططي ايصططال المعلومططة بأقصططر وقططت واقططل جهططد واكبططر فائططدة وبصططورة تمكططن مططن ادارة العمليططة 

 .التعليمية وضبطها وقياس وتقييم اداء الطلبة 

اسلوب التعلم الذي يتم باتصال متزامن في نفس الوقطت بطين الطالطب وعضطو هيئطة :  سلوب التزامنياأل

 .او شبكة اتصال الكتروني( االنترنت)التدريس من خلل شبكة المعلومات الدولية 

عطن طريطق تططوفير الب فطي عمليطة الطتعلم ـشططراا الططإسطلوب الطتعلم الطذي يطتم فيطه أ:  سدلوب التفداعلياأل

و مطع الططلب ، بحيطث يطتم ملطخ مطن خطلل تو يطف أعضطو هيئطة التطدريس و مطع أتفاعل مطع المحتطو  

التطبيقططات البرمجيططة المناسططبة إلدارة العمليططة التعليميططة بمططا يتططيء التواصططل وأداء النشططاطات المتعلقططة 

 . بالمقرر الدراسي 

علطى  هو تعليم نظامي يطتم فطي وجطود الطالطب ضطمن منظومطة تعليميطة متكاملطة تشطمل:  التعليم التقليدي

العناصر االساسية للعملية التعليمية من وجود االتصال المباشر بين عضطو هيئطة التطدريس والطالطب او 

 .بين الطلب انفسهم داخل مقرات الجامعة وبنفس البعد الزمني 

المساندة التي تعنى بتطوير التعلطيم  كاديميةاألو الوحدة أو القسم أهي االدارة :  وحدة التعليم االلكتروني

 .شراف عليه بالجامعة واإل اإللكتروني

تنظم هذه اللئحة أحكام التعليم االلكتروني للبرامج التعليمية  الالئحة الداخلية للتعليم اإللكتروني:

 بجامعة أفريقيا  طرابلس والتي تمنء اإلجازة الجامعية التخصصية )البكالوريوس أو الليسانس( 

 .0202( لسنة 51والصادرة عن الجامعة وفق قرار رقم)
هططو عبططارة عططن دليططل استرشططادي لتجططراءات التنفيذيططة :  دليددل اآلليددات والقواعددد والضددوابي االرشددادية

 .يالداخلية للتعليم اإللكترون لكتروني ألحكام اللئحةاإلللتعليم 
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 مقدمة -1

 
إن التعليم هو أساس تقدم الشعوب وأساس التنمية والتقدم والرقي وحرصاً منا إلتاحة الفرصة 

لكافة الطلبة لتلقي التعليم بكل حرية كٌل حسب قدراته ورغباته فإن جامعة أفريقيا للعلوم 

اإلنسانية والتطبيقية تتيح لكم الفرصة لالستمرارية في التحصيل العلمي من خالل تبني خطة 

عليم اإللكتروني خصوصاً في الحاالت الطارئة، كانتشار األوبئة ، وحالة الحرب، أو في الت

الظروف المناخية القاهرة ال سمح هللا، وذلك بتحديد إطار تنظيمي يحكم عمليات التعليم ويسيرة 

تمكن من  تواصل أعضاء هيئة التدريس  والطالب وجهاُ لوجه داخل الحرم الخالل فترة عدم 

 .أو تبني طريقة أخرى للتعليم الجامعي
 

علاا   ااامان اسااتمرارية التعلاايم والااتعلم باعتباااري ركياا ة أساسااية  جامعةةأفريقيا ةةاو حرصاااً ماان 

للتنمية ألبنائها في شت  انواع العلوم واكسابهم المعرفة والمهارات من اهم االولوياات واالهاداف 

الرشةةاديأفلاواعةةوف الاةةوا  فااآلل ةةاوف ادل ةة فللجامعااة ، وانطالقااا ماان هااأا المباادأ لقااد تاام إعااداد 

ليكااون مرجعاااً لجميااء أعضاااء هيئااة التاادريس والكااوادر المساااندة و الطااالب اإللكتق نةة ففللتعلةة  

بالجامعااة و كااألك الجهااات المساااولة عاان اإلشااراف والمتابعااة فااي تنفيااأ سياسااات الجامعااة فيمااا 

 .يخص عمليات التعليم اإللكتروني
 

 نتمنىفلك فك فالتوي ق

  الســــــــــــــــــــــــــالمفعل ك ف رحمأفهللاف  قكاته

 لجنأفإعوادفالول  
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 التعل  فاإللكتق ن اففرهو  -2

 

كان ال بُّد من واء أهداف التعليم  لألك عملية التعليم ودعمالتعليم اإللكتروني ظهر لتسهيل 

اإللكتروني لتبين مدى أهميته وارورة تواجدي في جميء الماسسات التعليمية التي تسع  إل  

 :أساليب التعليم، ومن هأي األهداف اآلتي بأحدثمواكبة التطور 

  خلق بيئة تفاعلية من خالل األجه ة والتقنيات اإللكترونية الجديدة، ووجود تنوع في

 .مصادر المعلومات والخبرة
 

 من  الكوادر المساندةو اعضاء هيئة التدريسدعم وتحسين عملية التواصل بين الطالب و

 .المناقشات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال اإللكترونية
 

  خصوصاً في  ،التعليم االلكترونيعدم ارورة الحضور في المكان نفسه من خالل

 الحاالت الطارئة، كانتشار األوبئة ، وحالة الحرب، أو في الظروف المناخية القاهرة

 .وهأا من أهم أهداف التعليم اإللكتروني
 

 الستخدام الالزمة المهارات التقنية  إكساب اعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة

ي عملية التعلم الجماعي والتعلم األجه ة الحديثة والتقنيات اإللكترونية، التي تساعد ف

 .الأاتي
 

  المناسبةإكساب الطالب المهارات التقنية الالزمة الستخدام وسائل االتصال اإللكترونية 

 .في عملية التعليم اإللكتروني
 

  في بيئة العملية التعليمية حت  تطوير دور اعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة

 .لوجيا المتالحقة والتي تستمر بالتغيريواكب التطور العلمي والتكنو
 

  توسيء دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العالمية والمحلية وعدم

 .كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة عضو هيئة التدريساالعتماد عل  
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 لتعل  فاإللكتق ن ل اله ك فالتنظ م  -3
 
 

علمية ووحدات  ةفني وحدات إداريةقسم و من لتعليم اإللكترونيي لالتنظيمي اإلدار الهيكل يتكون

 وفق هيكل تنظيمي وااح معد بطريقةتعمل من خالل وصف وتوصيف وظيفي لكل وظيفة 
 -:علمية بحيث تنظم العالقات فيما بينها كما هو مواح وفق الشكل اآلتي

 
 

 
 شكل يوضح الهيكل التنظيمي لوحدات التعليم االلكتروني 
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 التنظ  فاإلداريف فالوصففالوظ ف  -4
 
 تعل  فاإللكتق ن لقس فا 4-1
 

 :الوصففالعـــام
 

نشااع علاا  مسااتوى الجامعااة قساام للتعلاايم ي اإللكتروناايالئحااة التعلاايم  ماان (3)المااادة  ألحكاااموفقاااً 

والمتابعااة   باإلشااراف عناا وت،  الشاااون العلميااة  ماادير إدارةرئاسااة بن تكااون أعلاا  اإللكترونااي 

 .لكترونيتطوير التعليم اإلو

 

 :يتولىفالمهامفالتال أ  
 

  تطبيق التعلايم لث في إيجاد بيئة تعليمية مالئمة الحدي تصالواالتوظيف تقنيات المعلومات

 .اإللكتروني

  إيجاااد منااام علمااي لمسااايرة التطااورات المعرفيااة والتقنيااة المسااتمرة وتطبيااق المعااايير

 .التعليم اإللكترونيوالمتطلبات الفنية للجودة في 

 يس فاي مجااالت تقنياة  وتطاوير المقاررات اإللكترونياة تنمية مهارات أعضاء هيئة التادر

 .مء توفير الدعم الفني واالستشاري لهم

 كتساااابالاساااتخدام تقنياااات التعلااايم اإللكتروناااي   تنمياااة وتطاااوير مهاااارات الطاااالب علااا 

 .طلبات  سوق العمللمجتمء ومتالمهارات والمعارف والقدرات التي تلبي   احتياجات ا

  اف والمتابعاة متخصصة لكال برناامأ أكااديمي  تتاول  اإلشار إلكترونيإنشاء وحدة تعليم

لكتروناي و تعنا  بضابط الجاودة وتطبياق المعاايير والقواعاد التنفيأياة عل  نمط التعليم اإل

 .الخاصة التي تتبناها الجامعة لهأا الغرض عل  مستوى البرنامأ األكاديمي

  علا  مساتوى الجامعاة بعملياات اإلشاراف والتنسايق باين   اإللكتروناييختص قسم التعليم

لكاال برنااامأ أكاااديمي والمرافااق التعليمااة بالجامعااة وتااوفير  اإللكتروناايوحاادات التعلاايم 

 .التجهي ات والبرمجيات والبنية التحتية والكوادر الالزمة لنشاطات التعليم اإللكتروني
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  الققم حوةفالتسج  فف- 4-1-1

 
 :الوصففالعـــام

 
وتكون تحت  التسج  فالققم  حوةفنشع ت من الئحة التعليم اإللكتروني( 4)وفقاً ألحكام المادة 

ف شراف إ فاإللكتق ن قس  المنصة اإللكترونية لكل عناصر بغرض العمل عل  تفعيل  التعل  

الدراسية لكل  والمقرراتالعملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطالب المستهدفين 

فالتوث قف ن تكون برئاسةعل  أ لتعليم اإللكترونييقدم اوأكاديمي رنامأ ب فمكتب مويق

 . المعلوماو

 

 :تولىفالمهامفالتال أ ت
 

 وفق التقويم االكاديمي للجامعةفي المنصة اإللكترونية  راكتلالش تحديد الفترات ال منية. 

  ومقرراتهم في المنصة اإللكترونيةتسجيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

  وامان خصوصيتها  أعضاء هيئة التدريسالتأكد من بيانات 
 أنظمة التحقق من الهويةوتوفير  التأكد من بيانات الطالب وامان خصوصيتها.  

   البريد اإللكتروني للطالب وأعضاء هيئة التدريس عمليات إنشاءاإلشراف عل 

 .والكوادر المساندة
  حوةفإنتاجف تحقيقفالمحتوىفالققم ف -4-1-2

 :الوصففالعـــام
 

إنتاج وتحريار المحتاوى الرقماي تنشع وحدة  من الئحة التعليم اإللكتروني( 5)وفقاً ألحكام المادة 

وتعنا   وتكاون تحات اشاراف  قسام التعلايم اإللكتروناي المخصص للمنصاة اإللكترونياة للجامعاة

رئايس  اشارافعلا  ان تكاون  إنتااج المحتاوى الرقمايمراعاة اسلوب ومعايير ومكونات جاودة ب

 .للجامعة  ةااللكتروني األنظمةمدير وحدة تقنية المعلومات و

 

 : تتولىفالمهامفالتال أ

 
 بوحدة التعليم  تحديد اسلوب انتاج المحتوى الأي يتم اعتمادي من قبل اللجنة العلمية

 .هداف ومتطلبات المقرر الدراسي أوفق كاديمي بالبرنامأ األاإللكتروني 
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 باتباع تصاميم وهيكلية معيارية نتاج المحتوي إلمعايير والمكونات المستخدمة في تحديد ا

 .لكافة الوحدات والصفحات  ثابتة

 بحيث تدعم احتياجات توي عالي الجودة مرتك  عل  التفاعل البصري محنتاج إ

 .وتفضيالت الطالب 

  الضوابط التي تضمن عل  المحتوى مثل شعار الجامعة وغيرها من حقوق النشر امان

 .حقوق الملكية الفكرية

  والملفات الصوتية الخاصة بالجامعة وفق القواعد العمل عل  تحرير الفيديوهات

 .والمعايير المعمول بها 

 :اتقحأالمعاي قفالفن أفالم

 1920x1080 FHD مستحسن معايير الصورة

 1280x720 HD حد أدن 

 معايير الصوت
 مستحسن

 في الخلفية الضوااء نعداما
 Noise Eliminated from background 

 حد أدن 
 الضوااء ال تمنء واوح صوت المتحدث

 Noise Does Not Prevent Vocal  

 

 فالتوريب أف حوةفالوع فالفن ف الخط فف-4-1-3

 :الوصففالعـــام
 

 حةوةفالةوع فالفنة ف الخطة فالتعلايم اإللكتروناي تنشاع مان الئحاة ( 7) (6)وفقاً ألحكاام الماادتين 

إجاراءات إعاداد وتنفياأ الخطاط تتاولي و  اشقافففقس فالتعل  فاإللكتق ن وتكون تحت  التوريب أ

التدريبياااة الشااااملة إلساااتخدام اسااااليب و طااارق ومعاااايير التعلااايم اإللكتروناااي  لعناصااار العملياااة 

وإجاراءات الادعم الفناي والتقناي دريس والطلباة والكاوادر المسااندة التعليمية من أعضاء هيئة التا

االمثل في عملياات  االستخدامالمطلوب من االدوات التقنيات والبرامأ الحديثة والتي تساعد عل  

 . اورئ سف حوةفتان أفالمعلومعل  ان تكون برئاسة  التعليم اإللكتروني
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 : تتولىفالمهامفالتال أ

 
  خدام المنصاة وتنفياأ الخطاط التدريبياة ألعضااء هيئاة التادريس علا  إساتالمشاركة في واء

   .اإللكترونية
  أدوات المشاااركة فااي واااء وتنفيااأ الخطااط التدريبيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس علاا  إسااتخدام

 .ومهارات التدريس االلكتروني وبرمجيات أنشاء المحتوى

  إستخدام المنصة اإللكترونيةلطلبة عل  لالمشاركة في واء وتنفيأ الخطط التدريبية. 

  ألعضاء هيئة التدريستقديم الدعم الفني فيما يخص المنصة االلكترونية وإنتاج المحتوى. 

   عان طرياق تاوفير أدلاة إرشاادية  للطلبــاـةتقديم الدعم الفني فيما يخص المنصاة االلكترونياة

 .للتعليم االلكتروني عن االنماط المختلفة
  مان قبال الطلباة  واساتخدامهالمحتاوى  إلنتااجالعمل عل  توفير التجهي ات والتقنيات الالزماة

 .وأعضاء هيئة التدريس

  ألليااات الخاصااة بالجامعاة مااء تااوفير أدلاة إسترشااادية العمال علاا  تاوفير منصااة الاادعم الفناي

 .االستفادة منهــا

  والنسخ االحتياطية لهــا-كترونيةلمنصة اإلالليات مراقبة  أداء آواء وتنفيأ عل  العمل. 
 

 

 ضمانفالجودةف تا   فاالداء حوةف  -4-1-4

 

 :الوصففالعـــام
  حةوةفضةمانفالجةودةف تا ة  فاالداءمان الئحاة التعلايم اإللكتروناي تنشاع ( 8)وفقاً ألحكام الماادة 

والتعلاايم جااودة التعلاايم عاان بعااد ضاامان وتعناا  ب قسةة فالتعلةة  فاإللكتق نةة شااراف  إوتكااون تحاات 

لكترونااي وقياااس راااا المسااتفيدين واالسااتفادة ماان التغطيااة الراجعااة فااي عمليااات التطااوير اإل

 عاةةويأفمنسةةا ففمةةويقفمكتةةبفضةةمانفالجةةودةف تا ةة  فاالداءن تكااون برئاسااة أعلاا  والتحسااين 

 .الجودةف البقامجفالتعل م أف

 : تتولىفالمهامفالتال أ

 
 المقارر نماوذج لمتطلبات من الناحية األكاديمية ومطابقته لمحتوى االشراف عل  تقييم جودة ا

  .الدراسي الصادر عن مرك  امان الجودة

  الراجعاة فاي عملياات التطاوير  التغأياةإستخدام آليات قياس راا المساتفيدين واالساتفادة مان

 .والتحسين
 ميموماادى الت امااه بمعااايير التصاا االشااراف علاا  تقياايم جااودة المحتااوى ماان الناحيااة الفنيااة 

 .المواوعة من إدارة الجامعة
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 اإللكتق ن فف تعل  للالاوا  فاالستقشاديأفاآلل اوف فالاواعوفف-5

 

 :إلدارةفالعل ااس اساوففآل اوف5-1
 

 التعليم اإللكتروني ومصاغة بشكل يمكان تنفياأي نظام واء سياسات علمية وااحة ومحددة ل

 .الخطة اإلستراتيجية للجامعة  في ومعتمد ومنشور
 

  بمااا يحقااق األهااداف  لكتروناايعامااة للتعلاايم اإلال السياساااتاإلشااراف والمتابعااة علاا  تنفيااأ

 .االستراتيجية والتنفيأية بكفاءة وفاعلية
 

  للعملياة والسياساات المنظماة  ارورة العمل عل  تطاوير كافاة الانظم واللاوائح والتشاريعات

 .التعليم اإللكترونيالسليم لنظام تطبيق البما يكفل بالجامعة  التعليمية 
 

  تطبيااق اللااوائح واألنظمااة ااامان اإللتاا ام بتحقيااق الن اهااة وحمايااة الخصوصااية عاان طريااق

 .ال نماط التعليم اإللكترونيواإلجراءات المنظمة 
 

 العلميااة لتنفيااأ سياسااات  اإللتاا ام بتااوفير التجهياا ات والبرمجيااات والبنيااة التحتيااة والكااوادر 
 .وكفاءة عاليةالتعليم اإللكتروني بجودة 

 

 عملياات التادريب  فيماا يخاص معتمادة ومنشاورة ارورة العمل من خالل خطاط اساتراتيجية

الكاوادر  -أعضااء هيئاة التادريس -الطاالب )  مان  التعليمياة والتطوير لكافاة عناصار العملياة

بكفاااءة تقااديم مهااامهم فااي مجااال التعلاايم اإللكترونااي  بشااكل مسااتمر حتاا  يتساان   (المساااندة 

 .وفاعلية
 

 ناساابة لتطبيااق نظااام الجااودة الفنيااة وتطبيااق المعااايير اإللتاا ام بالعماال ماان خااالل إيجاااد بيئااة م

 .لتعليم اإللكترونياتطبيقات العلمية والعملية في جميء مراحل 
 

  مبادئ حقاوق الملكياة الفكرياة وحقاوق تكفل تحقيق  وااحة ومحددة بتوفير إجراءاتااللت ام

 .في أنظمة التعليم اإللكتروني النشر
 

  الاوطني مرك ال، لتعليم اإللكترونياالتواصل والتنسيق مء الجهات الرسمية فيما يخص نظام 
وااللتاا ام  ،ووزارة التعلاايم العااالي واعتماااد الماسسااات التعليميااة والتدريبيااة  جااودة  ضاامانل

 .عن هأي الجهات والمعايير الصادرةبكافة اللوائح 
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 المستخومأفاود اوف التان األ -5-2

 

 من تجهي ات وبرمجيات حديثة زمة لتنفيأ برامأ التعليم اإللكترونيتوفير البنية التقنية الال. 
 

  لكافااة عناصاار العمليااة فااي األنظمااة المسااتخدمة  البيانااات والمعلومااات  خصوصاايةااامان

 .(الكوادر المساندة  -أعضاء هيئة التدريس -الطالب ) التعليمية من  
 

  الوصاول العاادل لجمياء حقاق ي للمنصاة اإللكترونياةتوفير نظام دخول موثاوق وأمان وموحاد

 .الطالب بمختلف قدراتهم

  االلكتروناي تقنياات التعلايم ساتخدام فاي الدى عناصر العملية التعليمية امان توفر المهارات

 : وفق االتي 
 

 : اتاانفالمهاراوفاالساس أفللحاسبفاالل ف: ا الف

  انشاء وتعديل الوثائقتقنية. 

  والمجلدات عل  جهاز الحاسب تقنية انشاء وتنظيم الملفات. 

  تقنية التعامل مء متصفحات االنترنت. 

 الحاسوب المتعلقة بموقء الجامعة االلكترونيعامل مء خدمات تتقنية ال. 
 

 : ف فاعل أالتعام فمعفانظمأفادارةفالتعل ف: ثان اف

  توثيق عملية تسجيل الدخول والخروج من النظام. 

  المتعلمين واسترجاعها ادخال درجات وبيانات. 

  التنقل بين محتويات المقرر والوصول لجميء العناصر. 

  والمراسلة عبر النظام  الطلبةادارة ملفات. 

  ادارة التعليم وانشاء وتنظيم وحأف الملفات والمجلدات داخل النظام. 
 

 : استخوامفاد اوفالتواص فداخ فالنظامف شك فيعالف: ثالثاف

 ل االفترااااية ودفتاار الاادرجات او ايااة واسااتخدام البريااد االلكترونااي والمحادثااة والفصاا

 .الطالب داخل النظام ادوات تواصل مء 
 

  وماء ماء المحتاوى وتوفير انظمة تحليل البيانات وامكانية تتبء تفاعال الطاالب فيماا بيانهم

 .عضو هيئة التدريس 
 

 

  تاادعم االنظمااة المسااتخدمة مختلااف انااواع االجهاا ة واخااتالف انظمااة تشااغيلها واحجااام

 .شاشاتها بما في ذلك الهواتف الأكية واالجه ة اللوحية 
 

  لكتروني لتنبيه الطالب عل  المهام المطلوبة بشكل مستمرتقنية نظام تنبيهات إاستخدام.   
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  لكافاة المقاررات التاي  الرقميةتوفر االنظمة خاصية البحث عن مختلف انواع المحتويات

 .يقدمها البرنامأ التعليمي
 

 ل النظاامستخدام ادوات التواصال داخاإ فيذوي االحتياجات الخاصة  حقوق يجب مراعاة 
 .التعامل مء النظاموتوفير تقنيات تسهل عليهم 

 
 االلكتق ن  التعل   نم  ي  المستخومأ االد او: را عاف

 
 : المنصأفااللكتق ن أفف:فا الاف

 
 الترخيص القابلية للتحديث االصدار الوظيفة االسم

MOODIE مفتوح المصدر نعم 3 التعليم بإدارة الخاصة اإللكترونية المنصة نظام 

 
 : انتاجفالمحتويفالققم ف: ثان اف

 
  : المعواو
  Branded Smart Board وسيلة االيضاح 

 FHD Camera With Resolution Of 1920x1080 Pixel+Sd Card Support ادارة تسجيل الفيديو 

 Condenser Microphone اداة تسجيل الصوت

 
 : البقمج اوف

 الترخيص االصدار الوظيفة اسم البرنامأ
Microsoft PowerPoint تجاري او احدث 2111 برنامأ انشاء العروض التقديمية 

InkScape مفتوح المصدر او احدث 1.94 برنامأ انشاء االشكال 

Adobe Illustrator برنامأ انشاء االشكال CS 6 تجاري 

GIMP مفتوح المصدر 2.8 برنامأ تحرير الصور 

Adobe Photoshop برنامأ تحرير الصور CS 6 تجاري 

Audacity مفتوح المصدر 2.4 برنامأ تحرير الصوت 

Adobe Premier Pro برنامأ تحرير الفيديو CS 6 تجاري 

Shotcut مفتوح المصدر 21 برنامأ تحرير الفيديو 

 
 
   التأه  ف التوريبف الوع فالفن آل اوفف-5-3

 

  حتياجاااتاالخطااة تحديااد علاا  للطااالب بناااًء  تدريبااةباارامأ ويجااب أن يااتم تااوفير خطااط 

 .في إستخدام التقنية والمهارات المطلوبة التدريبية
 

  يتلق  عضو هيئة التادريس تادريبا علا  إساتخدام وتطاوير المحتاوى اإللكتروناي يجب أن

 .وااحة ومحددة وفق أسس علمية ومعلنة من إدارة الجامعةمن خالل خطة تدريبية 
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  توفير خارطة تعليمات وااحة ومعلناة عان الادعم الفناي المقادم مان إدارة الجامعاة لكافاة

 .عناصر العملية التعليمية
 

 هيئاة عضااء للطاالب واالمقادم مان إدارة الجامعاة   المناساب عم الفنيدال فيجب أن يتص

 .طوال مدة تقديم البرنامأ وفي جميء مراحله باالستمرارية التدريس
 

 

  عاان جميااء متساااوية ماان الطااالب فااي تلقااي فرصااة  الخاصااة  االحتياجاااتمراعاااة ذوي

 .االمثل للنظام االستخداموامان قدرتهم عل   احتياجاتهميلبي  إجراءات الدعم الفني بما
 

 للجامعاة  توفير الوحدات اإلدارية الالزمة  المنصوص عنها في الئحة التعلايم اإللكتروناي

ومسااااوليتهم فاااي  اختصاصااااتهموكاااألك تاااوفير الفنياااين والكاااوادر المسااااندة وتواااايح , 

 .عمليات الدعم الفني والتدريب والتطوير
 

 المحتوىإعوادف تصم  فآل اوف 5-4
 

 المحتوى وفاق االختصاصاات المنصاوص  وتصميمفي إنتاج  إدارية مختصة توفير وحدة

 .إدارة الجامعــةعنها في الئحة التعليم االلكتروني الصادر عن 

  ساالوب إنتاااج المحتااوى وفااق أسااس علميااة بحيااث يخاادم اهااداف أتحديااد يجاب مراعاااة آليااة

 -:اآلتية واإلجراءاتالقواعد ومتطلبات المقرر الدراسي عل  أن يشتمل 
 

 :شقاوفاالداءفالتال أؤرنفياعف صفـاافنموذج اافمتكامالافللماقرفالوراس فيشم فم: ر الاف
 

 حسب النموذج الصادر عن مركز الجودة . وصف كامل للمقرر 
 أهداف ومتطلبات المقرر 
 مخرجات التعلم المستهدفة: 

 المعرفة والفهم -
 المهارات الدهنية -
 المهنية والعلمية المهارات -
 العامة والمنقولةالمهارات  -

 

 التعليمية من حيث االمانة العلمية والغا  وماا يترتاب علياه مان  الجامعةسياسات لوائح و

 .عقوبات

 مراعاة سياسات الحقوق الملكية والفكرية. 
  خالل الفصل الدراسي الطالبجميء المشاريء والواجبات والنقاشات المطلوبة من 
  االلكترونية أن وجدات االختباراتتواريخ التسليم النهائية ومواعيد 
  قاراءة المحتاوى التعليماي واالطاالع : مثاال) سابوعياً أ تعليم المقارر الدراسايطريقة سير

ت امنيااة حاال الواجااب علاا  المااوارد التعليميااة المرفقااة لكاال محاااارة، حضااور محاااار 
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يتكارر بحيث ( ، المشاركة في النقاش االسبوعي أسبوعياالسبوعي أو أي نشاط تعليمي 

 نفس النمط إسبوعيــاً 
 والطالاب وإباالا الطاالب بهاا  عضاو هيئاة التادريسة باين قنوات التواصل الرسمي تحديد

بريااد إلكترونااي، رسااائل نصااية، وسااائل التواصاال ) ويفضاال إختيااار أكثاار ماان وساايلة 

 (الخ....االجتماعي، تنبهات نظام إدارة التعلم 
  بمعلومااات التواصاال وت وياادي  التقنااي الفنااي و الاادعم للطااالب بخريطااة واااء تعليمااات

 .معهم
 

الةةو رفالوراسةة ف رنفتتمقكةةلفحةةولفتحاةةقفرهةةواففالماةةقرفرنفيصةةم فمحتةةوىف طقياةةأفف:ثان ـةةـااف

 :التوج هف التنظ  فعاوفه ئأفالتوريس،ف يكونفد رفللطالبفالقئ س 
 

  عل  تنظيم وقاتهم وتاأكيرهم باألعماال المطلوباة مانهم، ومواعياد  الطالبمساعدة

 .التسليم بشكل مستمر

 ال المهام التعليمية المطلوبة منهم ومتابعة ذلك لضمان نجاحهمتشجيعهم عل  إكم. 

 إعطائهم تغدية راجعة فورية وبشكل مستمر. 
 

 :الوراس ف تصم مهالتمكنفمنفالماقرف: ثالثــااف
 

 بمكونات المقرر وطريقة تنظيمه قبل البدءام التام ماإلل 
 ووثااائق، والتأكااد ماان  ابااطومراجعااة الوسااائل واالنشااطة التعليميااة بمااا فيهااا ماان ر

 .سالمة عملهــا

 مراجعة محتويات المقرر قبل البدء فيهــا. 
 

الةتعل ففالتعلة  ف فعمل ةأفياعل ةأتليوفمنفف الت رد اوفالتعل فااللكتق ن فالمناسبأففانتااء: را عــااف

 : تخومفرهوايهــا
 

 أن تساهم االداء المستخدمة في تحقيق أهداف المقرر التعليمية. 

  مهفي تحفي  الطالب وزيادة تفاعلأن تساهم االداء المستخدمة. 

 جء االداء المستخدمة عل  التعلم التعاونيأن تش. 
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 :الطالبلتناسبفرنماطفالتعل فالمختلفأفلوىفاألسال بفففتنويعف:خامســااف
 

 نااص، وصااورة، وفيااديو، وإنفااو )صااال المعلومااة يإسااتخدام اكثاار ماان وساايلة إل 
 .(جراف، ونقاش وغيرهــا

 
 :علىفالعم فالجماع ف تشجعتعل ففاستقات ج أإستخوامف: سادسا ف

 

 وغيرها( مجموعات صغيرة )  نقاش جماعي، مشاريء جماعية. 
 

 السؤالف تشج عفالطالبفعلىفالبحثفعنفاالجا اوفاستقات ج أإستخوامف: سا عــااف
 

  واألنشااطة التعليميااة التااي تشااجء علاا   ،األساابوعيةلوحااات النقاااش، والواجبااات

 .البحث
 

 :رنفي حوثفالماقرفالعلم فالخاصف هف شك فمستمق: ثامنــااف
 

 التأكد من حداثة المعلومات ومواكبة أخر األبحاث والمستجدات. 

  االلكترونية المستخدمة والروابط تعمل بشكل صحيحالتأكد بأن المواقء. 

 تحديث الوثائق اإللكترونية وأية موارد تعليمية. 

 فهـاـا، أو موقاء إلكتروناي لام حأ تغيير أي رابط ال يعمل، أو أية صفحة تم نقلهاا أو

 .يعد له وجود
 

رثنةةاءفتصةةم  فالماةةقر،فل ةةت فتاةةوي فتجق ةةأففالبمقاعةةاةفاالختاليةةاوف ةة نفخصةةائ فالطةةف:اافتاسعـةةـ

 .تعل م أفمناسبأفللجم ع

 تصميم المحتوى واالنشطة بطريقة تراعي حاجات الطالب وخصائصهم. 

 اتباع تصاميم وهيكلة معيارية ثابتة لكافة الوحدات والصفحات. 

 لتعلايم ل الداخلياة فق تصاميم المحتاوى الرقماي ماء المعاايير الفنياة وفاق الالئحاةاتو

 .اإللكتروني

  أج ائهعرض المحتوى الرقمي بطريقة منظمة تسهل التنقل بين.  
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 التفاع ف االنوماجفمعفاألنشطأفالتعل م أآل اوفف -5-5
 

  توفير التعليمات عن كيفية البدء باستخدام المقرر اإللكتروني وسياسة التواصل يجب

 .ونقطة البداية فيه اتساسيوتعريف اال

  مان الطاالب تنفياأها لكال وحادة إلكترونياة ةلجميء الخطوات المتوقعتوفير خطة زمنية يجب 

 .دوات الالزمة لكل خطوةوالمحتوى واأل

 يجب توفير التنوع في استخدام نمط التعليم اإللكتروني الت امني وغير الت امني. 

  يجب تحديد جدول للمحاارات الت امنية لكل مقرر دراسي بحياث يراعا  فياه أوقاات الادوام

 .للجامعة قدر اإلمكانالرسمي 
 

 :عااءفه ئأفالتوريسف الطالبألالحاورفاإللكتق ن فالمستمقف الفعالف:  ر ال
 

 الدورية واالشعارات االلكترونية الرسائل طريق عن الدائم التواصل. 

 النقاش لوحة في مستمر بشكل المشاركة . 

 االسبوع ايام خالل ساعة 24 اقصاها مادة في الطالب استفسارات عل  الرد . 

 اساابوعي بشااكل( المقاارر فااي المعتماادة االتصااال وساايلة باسااتخدام او) الكترونااي بريااد ارسااال 
 نقاااش او واجااب ألي النهائيااة التسااليم ومواعيااد باألساابوع الخاصااة باألعمااال الطااالب لتااأكير
 . اسبوعي

 بالادرجات وت ويادهم مانهم المطلوباة االعماال حاول الفورياة الراجعاة بالتغأياة الطالب ت ويد 
 .رصدها خالل

 لضامان ذلاك بخصاوص معاه والتواصال المقارر فاي التعليمي للطالاب ىمستوال تطور متابعة 
 .نجاحه

 
 

 :  تفاعل   شك  التعل  عمل أ ي  الطلبأ اشقاك : ثان اف
 

 الطالب بين االلكتروني النقاش وتوجيه تسهيل . 

 النقاش في ومشاركتهم للطالب الراجعة التغأية تقديم . 
 علا  الطاالب وتشاجيء وتعميقاه بالنقااش  ترقا التاي االسائلة طارح طرياق عان النقاش تعميق 

 .ذلك

 اجوبااة علاا  الاارد وكااألك ، عليااه باإلجابااة الطااالب والاا ام/  النقاااش اساابوعي ساااال طاارح 
 ( .المشاركة اوابط تحديد مء) ردودهم واثراء زمالئهم

 ادارة مجموعاة كال تاولي مثال متعااون بشاكل االسابوعي النقااش ادارة فرصة الطالب اعطاء 
 ( .محدد اسبوع في االسبوعي النقاش

 المقرر الدراسي  اهداف تخدم تفاعلية الكترونية بأنشطة الطالب ت ويد. 
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 :نجاحه  لامان تطوره   موى ، الماقر داخ  عمل أفالتعل  ف التعل  س ق متا عأ:  ثالثا

 

 ذلك حول دائم بشكل معه والتواصل التعلم مستوي متابعة . 

  تقااديم الاادعم المطلااوب للطلبااة المتعثاارين عاان طريااق اسااتخدام المرشااد االكاااديمي قاادر

 . االمكان
 

 :  لا اسف التاوي اآل اوف -5-6
 

 الرقمي المحتوي وموارد أنشطة مء لتتناسب التعليم والتعلم اهداف لقياس ادوات اختيار . 

 االلكترونية المقررات تقييم توزيء درجات سياسة واوح . 

 مشاااركات اعمااال لتقياايم الاادراجات بسياسااة مرتبطااة ووصاافية محاادودة معااايير تااوفير 
 .الطالب

 تقييمها يجري التي الطالب ألعمال ومناسبتها التقييم ادوات وتنوع تسلسل . 

 وفق اللوائح المعمول بها في الجامعة  وعادل مواوعي بشكل الطالب تقييم  : 
 والمشاريء والواجبات االختبارات في التقييم عالمات لحساب مناسبة ادوات استخدام -

 . درجات االعمال النصفية  له ترصد تعليمي نشاط واي والنقاشات
 . الطالب من مطلوب تعليمي نشاط ألي وااحة تعليمات كتابة -
 اسااليب مان وغيرهاا ونقاشات ومشاريء وواجبات اختبارات بين التقييم اساليب تنوع -

 اساالوب علاا  االقتصااار وعاادم المختلفااة التعلاايم والااتعلم انماااط مااء يناسااب بمااا التقياايم
 . واحد

 بهم الخاصة ميةيالتعل العلمية في التقدم لقياس للطالب متعددة فرص توفير . 
 

 

 : ضمانفالجودةف مقاقبأفاالداءفآل اوف 5-7

 للتقييم موثقة تقنيات باستخدام ورااهم الطالب انجاز قياس خالل من المستمر التحسين . 

 جودتها لضمان باستمرار المقررات ومراجعة تقييم . 

 بألك ماهلة جهات قبل من منتظمة خارجية تقييمات اجراء . 

 التقييم بنتائأ المصلحة اصحاب ت ويد . 

 تقاديم عان( الطاالب واعضااء هيئاة التادريس) المساتفيدين رااا مستوي لقياس آلية توفير 
 . االلكتروني التعليم بنمط المادة

 علاا  المناااهأ تقااديم فااي االلكترونااي التعلاايم اسااتخدام تااأثر لدراسااة االزمااة البيانااات تااوفير 
 . التعلم مخرجات

 واجاراءات سياساات خاالل مان باستمارات والكوادر المساندة اعضاء هيئة التدريس تقييم 
 . التعلم جودة لضمان وااحة
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 خطأفالتوريبفالشاملأفللتعل  فاإللكتق ن  -6

 
  : االلكتق ن  التعل    خصوص التوريس ه ئأ ألعااء شاملأ توريب أ خطأ: ا الف

 
 االلكتق ن أ المنصأ عبق الماقر ادارة: جو لفالتوريبفاال لفف

 

 اس فالو رة رملفالو رة
رق ف

 المكون
 المكوناس ف

الفتقةف

 اللمن أ
 نوعفالتاوي 

Auel-t101 
 عبق الماقر ادارة

 االلكتق ن أ المنصأ
M1 ساعأ 2 الواجهأ مع التعام   ك ف أ المنصأ ي  التسج   ك ف أ ONLIEN 

Auel-t101 
 عبق الماقر ادارة

 االلكتق ن أ المنصأ
M2 ساعأ 2 الماقر تحا ق ي   المنصأ الخاصأ  االنشطأ الموارد استخوام ONLIEN 

Auel-t101 
 عبق الماقر ادارة

 االلكتق ن أ المنصأ
M3 ساعأ 1  المنصأ المخصصأ االد او عبق الطلبأ اعمال تا    آل او  ضع ONLIEN 

Auel-t101 
 عبق الماقر ادارة

 االلكتق ن أ المنصأ
M4 ساعأ 2  المنصأ الخاصأ االيتقاض أ الفصول خاص أ استخوام ONLIEN 

 
 

 : االهواففالتعل م أفللو رةف
 

 االلكترونية المنصة مء والتعامل التسجيل بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف . 

 ماان تحتويااه ومااا االلكترونيااة بالمنصااة الخاصااة بالم ايااا التاادريس هيئااة اعضاااء تعريااف 
 ( .تفاعلي محتوى) وانشطة( ثابت محتوي) موارد

 المنصة عبر واالختبارات الواجبات واء بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف . 

 الطالاب بها يثوم التي لألنشطة الدرجات ورفء التقييم بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف 
 . المنصة عبر

 المنصة عبر االفترااية الفصول واستخدام تحديد بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف. 
 
 

 الققم  المحتوى انتاج: جو لفالتوريبفالثان ف
 

 نوعفالتاوي  الفتقةفاللمن أ كونماس فال رق فالمكون اس فالو رة رملفالو رة
AUCC101 انتاجفالمحتوىف

 الققم 
M1 التاويم أ العق ض  قنامج استخوام 

(PowerPoint )احتقاي أ  
 WORKSHOP ساعاو 8

AUCC101 انتاجفالمحتوىف

 الققم 
M2   ساعاو 8 الذك أ السبورة  استعمال المحاضقاو تسج WORKSHOP 

AUCC101 انتاجفالمحتوىف

 الققم 
M3   قنامج  استخوام المكتب سطح تسج  (OBS) 8 ساعاو WORKSHOP 
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 : االهداف التعليمية للدورة 
 

 التقديمية العروض برنامأ استخدام بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف PowerPoint 
 . باحترافية

 الأكية السبورة باستعمال المحاارات تسجيل بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف. 

 برنامأ باستخدام المكتب سطح تسجيل بكيفية التدريس هيئة اعضاء تعريف (OBS.) 
 

  :االلكتق ن ف التعل    خصوص للطلبأ شاملأ توريب أ خطأ: ثان اف
 

 اس فالو رة رملفالو رة
رق ف

 المكون
 كونماس فال

الفتقةف

 اللمن أ
نوعف

 التاوي 

Auel-S101 
 مع  التفاع  االستخوام
 االلكتق ن أ المنصأ

M1 ساعأ 1 الواجهأ مع التعام   ك ف أ المنصأ ي  التسج   ك ف أ ONLIEN 

Auel-S101 
 مع  التفاع  االستخوام
 االلكتق ن أ المنصأ

M1 
 قب  من المتاحأ  االنشطأ الموارد مع التعام  ك ف أ

 الماقر استاذ
 ONLIEN ساعأ 1

Auel-S101 
 مع  التفاع  االستخوام
 االلكتق ن أ المنصأ

M1 ساعأ 1 االيتقاض أ الفصول مع التعام  ك ف أ ONLIEN 

 
 

 : االهداف التعليمية للدورة 

 االلكترونية المنصة في التسجيل تعريف الطلبة بكيفية. 

 المقرر استاذ قبل من المتاحة واالنشطة الموارد مء التعامل تعريف الطلبة بكيفية. 

 تعريف الطلبة بكيفية تسليم الواجبات وخوض االختبارات عبر المنصة. 

 االفترااية الفصول االنضمام لجلسات تعريف الطلبة بكيفية. 


