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أسس التعلم االلكتروني عن بعد في الجامعة االردنیة لسنة 2020

الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (709/2020) تاریخ 27/7/2020

**********************************************

 

المادة:(1) تسمى ھذه األسس " أسس التعلم االلكتروني عن بعد" ویعمل بھا اعتباراً من تاریخ صدورھا.

المادة:(2) یكون للكلمات التالیة المعاني المبینة إزاء كل منھا ما لم تدل القرینة على خالف ذلك:

 المادة:  المادة المسجل فیھا الطالب.

التعلم االلكتروني عن بعد: التعلم الذي یتم كامال عندما یكون المدرس والطالب في مكانیین و/او زمانین مختلفین

ویكون مبنیاً على اللقاءات االفتراضیة المتزامنة وعلى النشاطات االلكترونیة غیر المتزامنة

مادة التعلم االلكتروني عن بعد: المادة التي تدرس بناء على أسلوب التعلم االلكتروني عن بعد.

المدرس: مدرس المادة.

منّصة المحتوى: المنصة التعلیمیّة اإللكترونیة المعتمدة في الجامعة والتي یتم من خاللھا تنفیذ وإدارة المحتوى اإللكتروني.

المنصة االفتراضیة: المنصة االفتراضیة المعتمدة في الجامعة والتي یتم من خاللھا اللقاءات االفتراضیھ المتزامنة بین مدرس المادة والطلبة المسجلین في
المادة.

اللقاء االفتراضي المتزامن:  المحاضرة الجامعیة التي تعقد عن بعد باستخدام المنصة االفتراضیة التي تعتمدھا الجامعة.

النشاط اإللكتروني غیر المتزامن:  التعلم الذي یقوم بھ الطالب بمفرده أو باالشتراك مع أقرانھ أو المدرس، بدیالً عن واحد أو أكثر من اللقاءات االفتراضیة
المتزامنة األسبوعیة، وینفذ من خالل منّصة المحتوى وأیة وسیلة تقنیة أخرى تتطلبھا المادة.

القسم : القسم األكادیمي أو الشعبة األكادیمیة الذي یتبع لھا البرنامج الملتحق بھ الطالب.

الكلیة: الكلیة التي تضم القسم الملتحق بھ الطالب.

 مركز المصادر: مركز المصادر التعلیمیة المفتوحة والتعلم المدمج.
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مركز االعتماد: مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة.

المكتب: مكتب تنسیق متطلبات الجامعة.

كلیة تكنولوجیا المعلومات: كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات

منسق التعلم االلكتروني: المدرس الذي طور خبرة في التعلم االلكتروني عن بعد وعنده القدرة على مساعدة اآلخرین.

الدلیل: دلیل التعلم االلكتروني عن بعد الذي أعدتھ الجامعة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.

 

المادة:(3) 

 أ. تكون نسبة اللقاءات االفتراضیة المتزامنھ إلى النشاطات اإللكترونیة غیر المتزامنة في مادة التعلم االلكتروني عن بعد  بنسبة ال تقل عن 40% من الساعات
الفعلیة الكلیة في األسبوع وعلى مدار الفصل، كما ھو موّضح في الدلیل.

المادة:(4) 

تعامل مادة التعلم االلكتروني عن بعد من حیث عدد الساعات  المعتمدة والعبء التدریسي معاملة المادة العادیة بغض النظرعن عدد اللقاءات االفتراضیة
المتزامنھ عن بعد.

 

 المادة:(5) 

أ. یتقدم المدرس بطلب لرئیس القسم المعني قبل بدایة الفصل یبدي فیھ رغبتھ في تدریس مادة تعلیم الكتروني عن بعد أو أكثر.

ب. تتم الموافقة على الطلب بتوصیة كل من رئیس القسم وعمید الكلیة المعنیین وموافقة نائب الرئیس المعني الذي بدوره یرسل الطلب إلى مركز المصادر
وكلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات ووحدة القبول والتسجیل.

ج. فیما یخص متطلبات الجامعة اإلجباریة واالختیاریة التابعة للمكتب فیكون مدیر المكتب معنیاً بالتوصیة لتدریسھا بطریقة التعلم التعلم االلكتروني عن بعد.

 

المادة:(6) 
یبین في مخطط المادة الدراسیة نسبة التعلم االلكتروني في اللقاءات المتزامنة والتي یتم اختیارھا، حسب ما ھو منصوص علیھ في المادة (3) أعاله، وكما ھو
موضح في الدلیل، ویبین المخطط بوضوح المنصات التي سوف یتم استخدامھا بالتعلیم، كذلك أوقات اللقاءات المتزامنة األسبوعیة والمادة التعلیمیة التي

أل أ
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ستغطى فیھا، وأوقات النشاطات اإللكترونیة األسبوعیة غیرالمتزامنة والمادة التي ستنفذ من خاللھ.

 

المادة :(7) 

یدار اللقاء االفتراضي المتزامن من قبل المدرس باستخدام المنصة االفتراضیة بناء على أسس اإلدارة التدریسیة الحدیثة عن بعد، وینفذ النشاط اإللكتروني
غیر المتزامن من قبل الطالب في أي مكان یتاح لھ فیھ استخدام منّصة المحتوى، بھدف تحقیق مبدأ التعلم الذاتي ومبدأ عمل الفریق.

 

المادة:(8) 

یخصص اللقاء االفتراضي المتزامن لشرح المادة التعلیمیة المقررة حسب خطة المادة المعتمدة للنقاش والتدریبات القصیرة والعروض التقدیمیة ویخصص
النشاط اإللكتروني غیر المتزامن  لمشاھدة الفیدیوھات المطلوبة في المادة واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بھا، وأداء الواجبات والمھام القصیرة واألنشطة
والمشاریع والقراءات المتصلة بالمادة، والحوارات اإللكترونیة بین الطلبة على منصة المحتوى بناء على قضایا النقاش التي یحملھا لھم المدرس وغیرھا من

الوسائل، ویكون الطالب مسؤوالً عن المتابعة والتنفیذ.

 

المادة:(9) 

ً من المادة ویُقیم الطالب فیھا مثلھا مثل المادة المقررة في اللقاءات االفتراضیة أ. تكون الفیدیوھات التي یتم تحمیلھا على منصة المحتوى جزءاً أساسیا
المتزامنة، وھي إما محاضرات تعلیمیة قصیرة یسجلھا المدرس أو غیرھا، أو مقابالت مع خبراء في المادة، أو أفالم وثائقیة أو تقاریر ُمتلفزة، وأیة مادة
إلكترونیة مناسبة تتصل بمحتوى المادة، ویُراعي أن تكون الفیدیوھات ذات جودة عالیة وصلة وثیقة بالمادة، وان ال تحتوي الفیدیوھات على شخوص دون

الموافقة الخطیة منھم  اوایة مواد محمیة  تتعارض مع حقوق الملكیة الفكریة،  ویجب التقید بجمیع المعاییر التي تضعھا الجھھ المعنیة بھذا الخصوص.

ب. یتمتع المدرس بالحریة الكاملة في التفكیر والتعبیر والنشر وتبادل الرأي في حدود القوانین واألنظمة المعمول بھا، وتكون الفیدیوھات المشار إلیھا في
الفقرة (أ) من ھذه المادة مسؤولیة مدرس المادة ویتحمل مسؤولیة المحتوى.

 ج. یلتزم المدرس بوضع اوقات مكتبیة محددة كساعات اضافیة باستخدام المنصة االفتراضیة  في ساعات األنشطة اإللكترونیة غیر المتزامنة واألسبوعیة
البدیلة عن اللقاءات االفتراضیة المتزامنة  للمادة بھدف متابعة نشاط الطلبة على منصة المحتوى واإلجابة عن استفساراتھم اإللكترونیة، والقیام بأیة أعمال

أخرى تتطلبھا المادة وباشراف الجھھ المعنیة.

د. تطبّق التعلیمات النافذة في الجامعة االردنیة فیما یخص التزام المدرس باوقات المحاضرات االفتراضیة وتوفیر االلیة المناسبة لتعویض الطلبة.
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المادة:(10) 
تبین خطة المادة بوضوح، إضافة إلى وزن العالمات في اعمال الفصل واالمتحان النھائي، أوزان العالمات لمكونات أعمال الفصل بالتفصیل، بما في ذلك

مكونات النشاط اإللكتروني غیر المتزامن وغیرھا من واجبات ووظائف وذلك حسب نموذج محدد من الجھھ المعنیة.

 

المادة:(11) 
یتوّجب على المدرس استخدام المنصة االفتراضیة ومنصة المحتوى االلكتروني التي تعتمدھا الجامعة، ویجوز لھ استخدام منصات عالمیة موثوقة وفق

مبررات تقبلھا الجھھ المعنیة بعد التأكد من فاعلیة تلك المنصة.

 

المادة:(12) 
أ. یقوم مركز المصادر، بالتنسیق مع مركز االعتماد وكلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات ومركز تكنولوجیا المعلومات، بعقد دورة أو أكثر في
التعلم االلكتروني عن بعد في استخدام المنصة االفتراضیة ومنصة المحتوى  لكل من یدّرس باسلوب التعلم االلكتروني عن بعد ألول مّرة قبل بدایة الفصل،

كما یتم  عقد  دورات متقدمة لذات الغرض حسب مقتضى الحال.

ب. یمنح مركز المصادر، بالتعاون مع مركز االعتماد وكلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات، وثیقة تبین اجتیاز المدرس لدورة التعلم االلكتروني
عن بعد ودورة استخدام المنصة االفتراضیة ومنصة المحتوى ویكون الحصول على الوثیقة شرطاً للبدء بتدریس مواد التعلم االلكتروني عن بعد.

 

المادة )13:(

ال یُسمح لمدرس التعلم االلكتروني عن بعد الجدید أن یُدّرس أكثر من مادة تعلیم الكتروني عن بعد واحده في الفصل الدراسي الذي یلي اجتیازه لدورة التعلم
االلكتروني عن بعد ودورة استخدام المنصات المختلفة، ومادتي تعلّیم الكتروني عن بعد مختلفیتن بعد حصولھ على الدورتین المذكورتین بفصل واحد وتقییم
تجربتھ من قبل الجھھ المعنیة، ویجوز بعد ذلك أن یُدّرس ما ال یزید على أربع مواد تعلیم الكتروني عن بعد مختلفة في الفصل الواحد بعد حصولھ على

الموافقات الالزمة باستثناء متطلبات الجامعة.

 

المادة:(14) 
ً أ أ أ



9/18/2020 الجامعة األردنیة - القوانین واألنظمة والتعلیمات

units.ju.edu.jo/ar/LegalAffairs/Regulations.aspx 6/9

یمكن لوحدة القبول والتسجیل وضع رمز ك ( الكتروني عن بعد) أو O (Online)، أو أي رمز تراه مناسباً، بجانب رمز مادة التعلم االلكتروني عن بعد
ألغراض تنظیمیة، لكن ھذا الرمز ال یظھر في كشف العالمات.

 

المادة:(15) 

یكون لكل مادة تعلیم الكتروني عن بعد أو أكثر "ُمنّسق تعلّیم الكتروني عن بعد" واحد یختاره العمید بتنسیب من رئیس القسم المعني بھدف مساعدة المدرس
في إعداد مخطط المادة التدریسیة وتقدیم العون والمشورة خالل الفصل.

 

 

المادة:(16) 

تقوم الجھات المعنیة برصد المنصة االفتراضیة  ومنصة المحتوى االلكتروني لكل مادة تعلیم الكتروني عن بعد للوقوف على أیة اختالالت والتوصیة  إلى
نائب الرئیس المعني بھدف تصویبھا ومنع تكرارھا مستقبالً، وللوقوف على الممارسات الناجحة والتوصیة بتعمیم الفائدة منھا.

 

المادة:(17) 

تقوم الجھھ المعنیة بمتابعة عملیة تقییم الطلبة الفصلي لمواد التعلم االلكتروني عن بعد ومدرسیھا، ومن ثم دراستھا وتحلیل نتائجھا وتزوید  الجھات المعنیة
بالتغذیة الراجعة بناًء على ذلك.

 

المادة:(18) 

تقوم الجھھ المعنیة بتوعیة مدرس التعلم االلكتروني عن بعد بحقوق الملكیة الفكریة لمصادر التعلیم المفتوحة والتي یجب االلتزام الكامل بھا وبكیفیة اإلفادة من
تلك المصادر وسبل تضمینھا في المادة حسب األصول.

 

المادة:(19) 

أ أ
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یسّمي عمید الكلیة المعني أحد مساعدیھ ضابط ارتباط للتعلیم االلكتروني عن بعد تكون مھمتھ التواصل مع الجھات المعنیة حول اي أمور تخص التعلم
االلكتروني عن بعد في الكلیة وأقسامھا وبھدف تذلیل العقبات والتحدیات التي یواجھھا المدرس.

 

المادة:(20) 

تطبق النسب المتعلقة بالمواظبة والحضور والحرمان والغیاب الساریة بموجب تعلیمات منح درجة البكالوریوس في الجامعة على اللقاء االفتراضیة المتزامنة.

 

المادة:(21) 

یبِت مجلس العمداء في الحاالت غیر الواردة في ھذه األسس.

 

 

*****************************

 

تعلیمات منح درجة البكالوریوس في الجامعة األردنیة

أسس تنظیم األعمال الفصلیة واالختبارات واالمتحانات والعالمات لدرجة البكالوریوس في الجامعة األردنیة

أسس تنظیم القبول في برنامجین من برامج البكالوریوس بالتزامن في الجامعة األردنیة

تعلیمات منح درجة الماجستیر في الجامعة األردنیة

تعلیمات منح درجة الدكتوراه في الجامعة األردنیة

أسس دراسة مواد خارج الجامعة

نظام منح الدرجات العلمیة والدرجات الفخریة والشھادات في الجامعة األردنیة

في الجامعة األردنیة (DDS) تعلیمات منح درجة دكتور في طب األسنان


