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 2012/2020يف الفصل الصيفي من العام اجلامعي  لكرتوينتعلاميت التعلمي ال  

 م18/6/2020 بتارخي (2020/ 131رمق )يف جامعة الطفيةل التقنية صادرة مبوجب قرار جملس العمداء 

يف الفصل الصيفي من العام اجلامعي  تسمى هذه التعلاميت "تعلاميت التعلمي ال لكرتوين(: 1املادة )

قرارها"يف جامعة الطفيةل التقنية 2012/2020  .1، ويعمل هبا اعتبارًا من اترخي ا 

ما مل تدل القرينة عىل حيامث وردت  يف هذه التعلاميت املعاين اخملصصة لها أ دانه الآتيةيكون لللكامت  (:2املادة )

 غري ذكل:

 جامعة الطفيةل التقنية.                               اجلامعة:

 رئيس اجلامعة. س:الرئي

 جملس معداء اجلامعة. اجمللس:               

 معيد اللكية املعين العميد:

           ال لكرتوين:  التعلمي 

املدرس أ و مصادر  والتواصل بنييمت التفاعل  بعد حيثالتعمل عن و  منط من امناط التعلمي

 الصوتية بشلكأ و  واملرئيةوبة املكتخالل الوسائل  أ نفسهم منالطلبة أ و الطلبة و  التعمل

 غريها.مبارش )مزتامن( أ و غري مبارش )غري مزتامن( عرب ش بكة ال نرتنت أ و 

 :املنصة ال لكرتونية
 ي منصة للتعلمي الالكرتوين معمتدة من اجمللس بتنسيب مشرتك من مركز احلاسوبأ  

 يف اجلامعة. التعلمي الالكرتوينو  مكتب تمنية املوارد البرشيةو 

 2012/2020من العام اجلامعي  الصيفيالفصل  :صل ادلرايسالف

 

                                                           

قرارها يف جلسة جملس العمداء احلادية والعرشين 1   ، ويعمل هبا اعتباراً من اترخيه18/6/2020بتارخي  2020للعام  مت ا 
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 (3املادة )

يس متر العمل يف معلية التعلمي تبعه من اجراءات  ادلفاع وماتفعيل قانون و  اململكةنظرا للحاةل الطارئة يف  

 املنصاتخالل  ومنأ خرى ية ترشيعات ردة يف أ  االنظر عن النسب الو  بغض اجلامعةيف ال لكرتوين 

قرارات جملس التعلمي العايل النافذة خبصوص يقرر اجمللس املواد اليت تدرس الكرتونيًا، بناًء عىل و  .يةلكرتون الا

 .التعلمي يف الفصل الصيفي

 ييل:لضامن جودة العملية التعلميية يلزتم عضو الهيئة التدريس ية مبا  (4املادة )

يف  تملواعيد احملارضا وفقًا اليت تكونو  ينالتعلمي ال لكرتوحملارضة وانهتاهئا يف نظام موعد بدء ا .أ  

جابة عىل  ،اجلدول ادلرايس الرمسي ىل ساعات مكتبية حيددها عضو هيئة التدريس لال  ضافة ا  ا 

آخر و  اس تفسارات وأ س ئةل طلبته تسجيل اللقاءات مع الطلبة ل اتحهتا ملن فاته مشاهدهتا يف وقت أ

 .وتسجيل احلضور والغياب رضةغري وقت احملا

الصوتية و  املقروءة امللفاتوحتميل ، ووصفها املعمتد يف جمالس ال قسام املعمتداملادة التعلميية حمتوى  .ب

  .املنصة الالكرتونية ادلراس ية عىل ختص املادة واملرئية اليت

نشاء هجة اتصال ) .ج التواصل معه  وسائل( حتتوي عىل بياانت املدرس و Contact Informationا 

  .سهل عىل الطلبة التواصليث ت خالل الفصل ادلرايس ب 

التعلمي  منصةمن خالل التواصل مع الطلبة و ية ساعات املكتب ال و  عطى احملارضات الافرتاضيةت .د

يضاح وسائل يديوهات و حمارضاته بف  مدريس أ ن يطع  تلعضو هيئة ال و املعمتدة التفاعلية الالكرتوين  ا 

 ب الوقوع يف حمظورات امللكيةعىل أ ن يتجن ت أ و مثررات صوتية واجارب مصورةو بياانوجداول أ  

ىلبوضوح  وال شارةريف ذكل بتجنب النقل احلو الفكرية   مكراجع.ه صادر م ا 

للموضوعات لتسهيل التعلمي تقس اميً منطقيًا وتسلساًل سلسًا تصمم املادة التعلمية بيث تتبع أ ن  .ه

مل للمحتوى، اثبت للك جزء من املساق حيتوي عىل: خمرجات التع منوذجالفردي وأ ن يمت تصممي 

ومقدمة بس يطة للمحتوى، ومقدمة للنشاطات، واحملتوى العلمي، والامتحاانت القصرية والوظائف، 

وأ مثةل معلية، وحلقات نقاش ية، وتقومي زمين حيدد فهيا مس بقًا مواعيد اللقاءات والامتحاانت 
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ابس تخدام  ةيوتسلمي الوظائف وغريها. كام جيب أ ن حيتوي لك جزء من املساق عىل أ نشطة توضيح 

  أ و ال لعاب أ و غريها من تقنيات دمع التعمل التفاعيل.الوسائط املتعددة أ و احملااكة 

 (5) املادة

 :أ س بوع يتضمنيف هناية لك  تقريرًا دوريً ريس ية لرئيس قسمه عضو الهيئة التد يقدم 

لزنلية اجبات املوالقيام ابلو  املساقات املطروحة عن بعدالغياب ومشاركة الطلبة يف و  احلضورأ .

 .الاختبارات القصريةو

من خالل تعبئة استبانة خاصة يمت تعمميها لهذ  الالكرتوينيئة التدريس جلودة التعلمي تقيمي عضو ه  ب.

 .الغاية

س بة للوقوف املنا ال جراءات لختاذالافرتاضية بة املنقطعني عن حضور احملارضات بأ سامء الطل قامئة  ج.

 وضع احللول املناس بة ل وضاعهم. و عىل أ س باب انقطاعهم 

 (6املادة )

 :الآيت النحو عىل والتقيميالعام للتدريس  يكون ال طار

لكرتونيًا عن بعد. .1  يمت تدريس مجيع املساقات النظرية يف اكفة اللكيات ا 

جراء اكفة امتحاانت متطلبات اجلامعة ومتطلبات اللكيات .2 عن بعد مع اختاذ اكفة النظرية  يمت ا 

 .ال جراءات الالزمة لضامن نزاهة ومصداقية الامتحاانت

جراء اكفة الامتحاانت الهنائية ملساقات التخصص يف لك لكية يف احلرم اجلامعي وابلطريقة  .3 يمت ا 

لكرتونيًا عن  الاعتيادية مع مراعاة رشوط السالمة العامة، عىل أ ن يمت تقيمي أ عامل الفصل ال خرى ا 

 بعد.
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 ( 1املادة )

 :الآيتعىل النحو الطلبة لتقيمي كون ال طار العام ي

استنادًا  عن بعد يمت تدريس مساقاهتا)درجة الباكلوريوس وادلبلوم املتوسط( واليت  :للمواد النظرية .أ  

 التعلمي العايل. جملس للقرارات النافذة هبذا اخلصوص والصادرة عن

لكرتوين رشيطة تنويع وسائل لطالب من خالل التعلمي ال  عالمة لل عامل اليت يقدهما ا 50يمت رصد  -

 .(امللزنلية،قصرية، متارين، تقارير، مناقشات تفاعلية، واجبات  )امتحاانتالتقيمي 

 لالمتحان الهنايئ واذلي س يعقد عن بعد أ و داخل احلرم اجلامعي.عالمة  50يمت رصد -

جراء مناقشات رسائل ادلراسات  -  امعة.اجلما تقرره  بعد وحسبعن اجلامعي أ و يف احلرم  العليايمت ا 

 مشاريع التخرج: - ب

لكرتونيًا مبتابعة  ، ومادة بثندوة البحث ،2ع التخرج ـرومشو  1ع التخرج ـرولطالب اجناز مشل ميكن ا 

يف التعلمي ال لكرتوين ويقوم الطالب بتسلمي املرشوع للمرشف عند  بشلك متناسب ـرفمن املش

 .ومناقش ته عن بعدلتقيميه منه ليصار  نهتاءالا

 امليداين: التدريب -ج 

تسلمي  ويمت عن بعد مع الطالب اتعىل مادة التدريب امليداين لقاءـرف يعقد عضو الهيئة التدريس ية املش

 .مادة التدريب امليداينتقرير من قبل الطالب حول 

 

  (8املادة )

ابس تثناء املساقات اليت درسها الطالب  مجيع اكملعتاد يف عالمة 100ترصد عالمة املادة للطالب من  .أ  

بعض املواد اليت ترصد عالمهتا  انحج/راسب أ صاًل وتعلن نتاجئها للطلبة اكملعتاد وجيوز للطالب أ ن يتقدم 

ىل دائرة القبول  )من خالل منوذج خاص يعد لهذه الغاية (بطلب خطي  أ و الكرتوين ل رجعة فيه ا 
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املواد اليت درسها عن اجئ يتيح هل ترصيد عالمات بعض أ و لك والتسجيل وخالل أ س بوع من اعالن النت

 وعىل النحو الآيت: انحج/راسب ول حتسب هل يف املعدل الرتامكي،  2012/2020بعد يف الفصل الصيفي 

 ول تدخل يف املعدل الرتامكي  توضع عالمته انحج أ ن أ عىلو أ   %50ه للطالب اذلي عالمت -

توضع عالمته راسب ول تدخل يف حساب املعدل  أ نخيار  %50للطالب اذلي عالمته اقل من و 

 .الرتامكي

عادة 2020 - 2012 الصيفي انحج يف الفصل أ وجيوز للطالب اذلي جسلت هل مادة راسب  - املادة  ا 

 .بغض النظر عن معدهل الرتامكي

 

نعىل الرمغ مما ورد يف )أ ( من هذه املادة  .ب وابلطريقة املساقات اليت تدرس داخل احلرم اجلامعي  فا 

 فيطبق علهيا نظام العالمات النافذ يف اجلامعة وليس للطالب خيار انحج/راسب. التقليدية

 

 (2املادة )

 مدعامً ببياانت دقيقة يف لكيته حول سري التعلمي ال لكرتوين للرئيساس بوع أ  يف هناية لك يرفع العميد تقرير 

مشاركة الطلبة و  نس بة حضور الطلبةو  املنصة املعمتدةعىل  نس بة املواد احملمةلو  مجليع املواد ادلراس ية يف لكيته

اترخيه كرتوين حىت لالتحديت اليت تواجه التعلمي ال  و  وسائل التقيمي املس تخدمةو  يف الصفوف الافرتاضية

ىل الرئيس بتحويلهايقوم  حيث مركز و والتعلمي ال لكرتوين  مركز تمنية املوارد البرشيةو  جملس العمداء ا 

 وضع احللول املناس بة لك حسب اختصاصه.و  ناقش هتااحلاسوب مل 

 (10املادة )

وضع احللول للتحديت اليت تعظمي الاجيابيات و ل من قبل اجمللس  دوريً  لكرتوينمعلية التعلمي ال   يمت تقيمي

 .سري التعلمي ال لكرتوينتواجه 
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 ( 11املادة )

مدير مكتب تمنية املوارد مركز احلاسوب و  يرالتدريس ومدأ عضاء هيئة و  رؤساء ال قسامو  العمداءو  الرئيس

 مسثولون عن تطبيق هذ التعلاميت. لكرتوين التعلمي ال  و  البرشية

 (12) املادة

 مراعاة املصلحة الفضىل للطلبة. التعلاميت معاجمللس يف احلالت اليت مل يرد فهيا نص يف هذه يبت 


