القواعد األساسية

للتعلم اإللكتروني

بجامعة القصيم
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مقدمة

�إن التعل��م الإلكترون��ي وتطبيقات��ه و�أنم��اط تقديم��ه ونظ��م �إدارت��ه �أ�صب��ح ج��زء ًا �أ�صي�ل ًا من الم�ش��هد التعليمي في الم�ؤ�س�س��ات
التعليمي��ة عل��ى م�س��توى العال��م ،كم��ا �أن م��ا يقدم��ه التعلم الإلكتروني من ميزات وما ي�ؤديه من خدمات ت�س��هل عملتي التعليم
والتعل��م؛ جع��ل م��ن توظيفه وا�س��تخدامه بالم�ؤ�س�س��ات التعليمية �ضرورة ملحة لمواكبة المتغي��رات الع�صرية لتحقيق �أهداف
العملي��ة التعليمي��ة ،وف��ي ه��ذا الإط��ار ت�س��عى جامع��ة الق�صي��م �إل��ى تبن��ي التعل��م الإلكترون��ي ف��ي ممار�س��ات التعلي��م والتعل��م
بالجامع��ة؛ م��ن خ�لال بيئ��ة تعليمي��ة �إلكترونية متكاملة تعزز العمل المعياري وتلبي االحتياج��ات المختلفة للكليات والبرامج
وتح�س��ن من جودة التعلي��م ومخرجاته.
وتحت��اج عملي��ة توظي��ف التعل��م الإلكترون��ي بجامع��ة الق�صي��م �إل��ى و�ض��ع القواع��د الأ�سا�س��ية للتعل��م الإلكترون��ي بالجامع��ة؛
م�ش��تملة عل��ى المفاهي��م الأ�سا�س��ية للتعل��م الإلكترون��ي ومكونات��ه ونظم �إدارته ،كما ت�ش��مل المواد العامة الت��ي تحدد الجهات
المخت�ص��ة بالتعل��م الإلكترون��ي ،وتتن��اول �أي�ض� ًا الم��واد المرتبطة بالمق��ررات والبرامج الإلكترونية ونظ��ام تفعليها و�إدارتها،
كما تت�ضمن القواعد المنظمة لعمل الأ�س��تاذ و�س��لوك الطالب وحقوق الملكية عند ا�س��تخدام نظام التعلم الإلكتروني ،وتعد
ه��ذه القواع��د بمثاب��ة �أر�ضي��ة للتعام�لات الأ�سا�س��ية المتعلق��ة بالتعلم الإلكتروني ف��ي �إطار من التكام��ل والتناغم مع مكونات
الجامعة المختلفة.
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األهداف

تهدف القواعد الأ�سا�سية للتعلم الإلكتروني في جامعة الق�صيم �إلى الآتي:
�أ
ب
ج
د

تحقيق ر�ؤية الجامعة في تفعيل خطط وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية.
و�ضع القواعد المرجعية للتعلم الإلكتروني بالجامعة.
تحديد المعالم الأ�سا�سية لمنظومة التعلم الإلكتروني بالجامعة.
و�ضع ال�ضوابط المعيارية ال�ستخدام التعلم الإلكتروني بالجامعة.
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التعريفات

الجامعة

جامعة الق�صيم.

العمادة

عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعة.

نظام �إدارة
التعلم

نظام لإدارة التعلم ومتابعة وتقييم العملية التعليمية بجميع �أن�شطتها �إلكترون ًيا ،وهو نظام
�إلكتروني مركزي تُطرح وتُدار من خالله جميع المقررات في الجامعة.

البيئة
التعليمية
الإلكترونية

البيئة الإلكترونية المتكاملة من الأنظمة والأدوات والتقنيات المختلفة الم�ستخدمة لت�سهيل
و�إدارة العملية التعليمية و�أن�شطة التعلم.

التعلم
الإلكتروني

�أ�سلوب تعليمي قائم على توظيف �أحدث تقنيات و�أ�ساليب االت�صال والتوا�صل بين الأ�ستاذ
والمتعلمين لتقديم خدمات التعليم والتدريب والأن�شطة المرتبطة بها من خالل البيئة
التعليمية الإلكترونية� ،سواء داخل الجامعة �أو عن بعد.

التعليم عن
بعد

�أ�سلوب تعليمي يعتمد على نظام �إدارة التعلم الإلكتروني في نقل المعرفة من م�صادرها
�إلى المتعلم في مكان تواجده؛ ومن خالله تُطرح المقررات �أو البرامج المعتمدة على البيئة
التعليمية الإلكترونية دون االحتياج للح�ضور المبا�شر في القاعات الدرا�سية �إال بما تقت�ضيه
ال�ضرورة وبن�سبة ال تزيد عن .٪٢٠

المقررات
الأ�سا�سية

المقررات الإلكترونية الم�ستخدمة لإدارة ودعم المقررات االعتيادية مع االلتزام
بالمحا�ضرات التقليدية المجدولة ،وهي النمط ال�سائد في الجامعة لجميع المقررات.

المقررات
الأ�سا�سية
المتزامنة

المقررات الأ�سا�سية التي تقدم وتدار عبر الف�صول االفترا�ضية المتزامنة في الوقت نف�سه.

مقررات
التعلم المدمج

المقررات التي تقدم وتدار ب�أ�سلوب الدمج؛ حيث تطرح هذه المقررات عن طريق الدمج
بين البيئة التعليمية الإلكترونية والح�ضور التقليدي المبا�شر؛ بحيث ال تزيد ن�سبة الح�ضور
التقليدي المبا�شر عن .٪٧٥

المقررات
الإلكترونية
الكاملة

المقررات التي تطرح عن بعد من خالل البيئة التعليمية الإلكترونية ،بحيث ي�ستبدل الح�ضور
المبا�شر ب�أن�شطة تعلم منا�سبة داخل البيئة التعليمية الإلكترونية.
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برامج التعلم
الإلكتروني

مجموعة من المقررات الإلكترونية والتي ت�شكل وحدة متكاملة؛ وت�شمل البرامج الر�سمية
المنتهية بدرجة علمية معتمدة �أو البرامج الم�صغرة وال�شهادات االحترافية وما في حكمها.
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الم�صادر
المفتوحة

م�صادر التعلم الإلكترونية الموفرة على �شبكة الإنترنت لمن يرغب في اال�ستفادة منها �ضمن
حقوق ن�شر و�سيا�سة ا�ستخدام معينة.

الح�ضور
الإلكتروني

عملية احت�ساب الح�ضور في المقررات الإلكترونية ب�أنماطها المختلفة من خالل �أن�شطة
التعلم في البيئة التعليمية الإلكترونية.

�أن�شطة التعلم
في البيئة
التعليمية
الإلكترونية

جميع الأن�شطة المتزامنة وغير المتزامنة التي يقوم بها الطالب داخل البيئة التعليمية
الإلكترونية لتحقيق �أهداف تعلم محددة في مقرر ،وت�شمل دون ح�صر:
» »الف�صول االفترا�ضية وما ي�شابهها من الأن�شطة المتزامنة.
» »الواجبات والتكليفات ب�أ�شكالها المختلفة.
» »�أن�شطة التقويم التكويني المختلفة.
» »الأن�شطة التفاعلية من نقا�شات وعمل جماعي.
» »االطالع على مواد تعليمية معينة.

الطالب

الطالب المقيد في �سجالت الجامعة.

الأ�ستاذ

ع�ضو هيئة التدري�س ومن في حكمه� ،سواء كمدر�س لأحد المقررات �أو م�شرف على �أحد
مجموعات �أو مجتمعات التعلم وما يماثلها.

المطور

كل من يقوم بتطوير المحتوى الإلكتروني �أو توظيفه �سواء كان فرد ًا واحد ًا �أو �أكثر.

وحدات التعلم
الإلكتروني

فرق تنفيذية موزعة ت�شكلها العمادة بالتن�سيق مع الكليات وت�شرف عليها للم�شاركة في
عمليات تفعيل التعلم الإلكتروني في الكليات وفروع الجامعة المختلفة.

الدعم الفني

تقديم الدعم والم�ساعدة في الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة با�ستخدام البيئة التعليمية الإلكترونية.
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المواد العامة

المادة
1

العمادة هي الجهة المرجعية المخت�صة بكل ما يتعلق بالتعلم الإلكتروني بم�ستوياته و�أ�شكاله
المختلفة ،بما في ذلك التعليم عن بعد.

2

تعمل العمادة على تهيئة وتفعيل البيئة التعليمية الإلكترونية كبيئة متكاملة للتعليم والتعلم في
الجامعة ،وتوفر لذلك خدمات التطوير والدعم لذوي العالقة.

3

البيئة التعليمية الإلكترونية تعد البيئة الأ�سا�سية لممار�سات التعليم والتعلم في الجامعة ،تتكامل مع
�أنظمة الجامعة ذات العالقة ،وتقدم العمادات والوحدات الم�س�ؤولة عن هذه الأنظمة الدعم الالزم
لذلك.

4

تو�صي العمادة بما يلزم من المعايير والمتطلبات المتعلقة بت�صميم وتدري�س المقررات الإلكترونية
والبيئة التعليمية الإلكترونية وبرامج التعلم الإلكتروني.

5

يعد تفعيل التعلم الإلكتروني ح�سب المعايير والمتطلبات المعتمدة جزء ًا �أ�سا�سي ًا من م�س�ؤوليات
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطالب.

6

تعمل العمادة على تطوير وتنفيذ ا�ستراتيجية تفعيل البيئة التعليمية الإلكترونية وت�صدر التقارير
الدورية الخا�صة بذلك.

7

وحدات التعلم الإلكتروني في الكليات والفروع المختلفة امتداد لفرق العمادة التنفيذية الم�س�ؤولة
عن تفعيل البيئة التعليمية الإلكترونية ،وتعمل معها على �إنجاز الخطط المر�سومة وفق المعايير
والمتطلبات المعتمدة.
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المقررات والبرامج اإللكترونية

المادة

1

تطرح المقررات الإلكترونية في الجامعة بالأنماط التالية:
.أالمقررات الأ�سا�سية.
.بالمقررات الأ�سا�سية المتزامنة.
.جمقررات التعلم المدمج.
.دالمقررات الإلكترونية الكاملة.

2

يعتبر تفعيل المقررات الأ�سا�سية �إلزامي ًا لجميع المقررات المطروحة في الجامعة.

3

تدعم الجامعة ا�ستخدام المقررات المدمجة والكاملة في جميع البرامج ،بما يعزز جودة العملية
التعليمية ويعالج التحديات المختلفة.

4

المقررات الإلكترونية ب�أنماطها المختلفة و�سيلة ر�سمية للتوا�صل؛ وا�ستخدامها لطرح و�إدارة
�أن�شطة التعلم والمتابعة المختلفة مثل الإعالنات والواجبات والمواد التعليمية والدرجات؛ ملزم
لجميع ذوي لعالقة.

5

يعتبر ت�صميم المقررات الأ�سا�سية للتعلم الإلكتروني متطلب ًا العتماد خطط البرامج الجديدة
والمحدثة.

6

تفعيل المقررات الأ�سا�سية من قبل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية جزء من عنا�صر تقويم الأداء
الوظيفي.
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يتم �إقرار طرح المقررات الإلكترونية غير الأ�سا�سية من خالل العمادة بعد تن�سيب الجهة
الم�س�ؤولة عن المقررات وتلبية المتطلبات وال�شروط الفنية للمقرر والأ�ستاذ.

8

يتم احت�ساب الح�ضور في المقررات الإلكترونية على النحو التالي:
�أ -المقررات الأ�سا�سية :ال ينطبق .ويكون الح�ضور في القاعات الدرا�سية ب�شكل اعتيادي.
ب-المقررات الأ�سا�سية المتزامنة :كل محا�ضرة مجدولة يقابلها ف�صل افترا�ضي ،ويتم ت�سجيل
الح�ضور في الف�صل االفترا�ضي من خالل:
( )1قائمة الح�ضور المزودة من النظام.
( )2ن�شاط تفاعلي يتطلب الرد من قبل كل طالب ،بواقع ن�شاطين تفاعليين على الأقل
في الف�صل االفترا�ضي الواحد.
ج-مقررات التعلم المدمج:
ً
( )1في الجزء المبا�شر من المقرر (وجها لوجه) :يتم ت�سجيل الح�ضور بالطريقة االعتيادية.
( )2في الجزء الإلكتروني من المقرر :م�شاركة الطالب بمقدار محدد من �أن�شطة التعلم في البيئة
التعليمية الإلكترونية ،مقابل الح�ضور الر�سمي في محا�ضرة �أو �أكثر ،ويحدد هذا المقدار من
قبل الق�سم العلمي الم�س�ؤول عن المقرر وع�ضو هيئة التدري�س ،ويبين للطالب بو�ضوح في المقرر
الإلكتروني.
د -المقررات الإلكترونية الكاملة :ما ينطبق على الجزء الإلكتروني من مقررات التعلم المدمج.

9

االختبارات الإلكترونية م�س�ؤولية الكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،تعد وتدار من قبلهم ،وتعمل
العمادة على توفير الدعم الالزم لذلك.

10

تراعي المقررات الإلكترونية ب�أنماطها المختلفة دعم ذوي االحتياجات الخا�صة وتعمل الجهة
الم�س�ؤولة عن المقرر على تحقيق ذلك بالتعاون مع العمادة.

11

التقنيات والأدوات الم�ستخدمة في الأن�شطة التعليمية غير المرتبطة مبا�شرة بنظام �إدارة التعلم
تعتبر جزء ًا من البيئة التعليمية المتكاملة ويجب �أن يتم اختيارها وت�شغيلها بالتن�سيق والتعاون مع
العمادة.

12

تدير العمادة برامج التعلم الإلكتروني الر�سمية المطروحة في الجامعة بالتعاون مع الكليات
والجهات الأخرى ذات العالقة.

13

للعمادة طرح المقررات الإلكترونية وبرامج التعلم الإلكتروني الم�صغرة المجانية والمدفوعة
بالتعاون مع من يلزم من داخل وخارج الجامعة.
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ب-المقررات الأ�سا�سية المتزامنة :كل محا�ضرة مجدولة يقابلها ف�صل افترا�ضي ،ويتم ت�سجيل
الح�ضور في الف�صل االفترا�ضي من خالل:
( )1قائمة الح�ضور المزودة من النظام.
( )2ن�شاط تفاعلي يتطلب الرد من قبل كل طالب ،بواقع ن�شاطين تفاعليين على الأقل
في الف�صل االفترا�ضي الواحد.
ج-مقررات التعلم المدمج:
ً
( )1في الجزء المبا�شر من المقرر (وجها لوجه) :يتم ت�سجيل الح�ضور بالطريقة االعتيادية.
( )2في الجزء الإلكتروني من المقرر :م�شاركة الطالب بمقدار محدد من �أن�شطة التعلم في البيئة
التعليمية الإلكترونية ،مقابل الح�ضور الر�سمي في محا�ضرة �أو �أكثر ،ويحدد هذا المقدار من
قبل الق�سم العلمي الم�س�ؤول عن المقرر وع�ضو هيئة التدري�س ،ويبين للطالب بو�ضوح في المقرر
الإلكتروني.
د -المقررات الإلكترونية الكاملة :ما ينطبق على الجزء الإلكتروني من مقررات التعلم المدمج.

9

االختبارات الإلكترونية م�س�ؤولية الكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،تعد وتدار من قبلهم ،وتعمل
العمادة على توفير الدعم الالزم لذلك.

10

تراعي المقررات الإلكترونية ب�أنماطها المختلفة دعم ذوي االحتياجات الخا�صة وتعمل الجهة
الم�س�ؤولة عن المقرر على تحقيق ذلك بالتعاون مع العمادة.

11

التقنيات والأدوات الم�ستخدمة في الأن�شطة التعليمية غير المرتبطة مبا�شرة بنظام �إدارة التعلم
تعتبر جزء ًا من البيئة التعليمية المتكاملة ويجب �أن يتم اختيارها وت�شغيلها بالتن�سيق والتعاون مع
العمادة.

12

تدير العمادة برامج التعلم الإلكتروني الر�سمية المطروحة في الجامعة بالتعاون مع الكليات
والجهات الأخرى ذات العالقة.

13

للعمادة طرح المقررات الإلكترونية وبرامج التعلم الإلكتروني الم�صغرة المجانية والمدفوعة
بالتعاون مع من يلزم من داخل وخارج الجامعة.
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6

القواعد المنظمة لعمل األستاذ أثناء التدريس اإللكتروني

القاعدة
1

يلتزم الأ�ستاذ بت�صميم و�إنتاج مقرره الإلكتروني وفق ًا للمعايير المعتمدة في الجامعة.

2

يلتزم الأ�ستاذ بتدري�س المقرر الإلكتروني وفق ًا للقواعد المعتمدة بالجامعة.

3

يقوم الأ�ستاذ بتفعيل م�شاركة الطالب في العملية التعليمية.

4

يقوم الأ�ستاذ بتنظيم و�إدارة عملية التوا�صل والتفاعل بينه وبين الطالب وبين الطالب �أنف�سهم
�أثناء التدري�س بالمقررات الإلكترونية.

5

يلتزم الأ�ستاذ بالمراجعة والتحديث الم�ستمر لمقرره الإلكتروني وفق التطورات العلمية والتقنية.

6

يلتزم الأ�ستاذ بالمتابعة الم�ستمرة لمقرراته بمختلف �أنماطها ،والرد على �أ�سئلة وا�ستف�سارات
الطالب في �أ�سرع وقت ممكن وبمدة �أق�صاها (� )24ساعة للمقررات الإلكترونية الكاملة و ()36
�ساعة لمقررات التعلم المدمج و (� (72ساعة للمقررات الأ�سا�سية.
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 7القواعد المنظمة لسلوك الطالب أثناء التعلم اإللكتروني

القاعدة
1

يتحمل الطالب م�س�ؤولية �سرية معلومات الدخول الخا�صة به.

2

ي�شارك الطالب بفاعلية في العملية التعليمية وفق ال�سيا�سات الخا�صة بكل مقرر.

3

يقوم الطالب بالتوا�صل والتفاعل مع الأ�ستاذ ومع زمالئه الطالب �أثناء التدري�س بالمقررات
الإلكترونية.

4

يمتثل الطالب للقواعد المنظمة للتعلم الإلكتروني في الجامعة وبقية النظم واللوائح المعمول بها
وفي حالة الغ�ش �أو ال�سرقات العلمية �أو اختراقات الأنظمة الإلكترونية فتطبق العقوبات وف ًقا لالئحة
الجامعة ،واللوائح الحكومية المنظمة لأمن المعلومات.

5

تطبق الالئحة الت�أديبية للطالب في الجامعة على جميع �أنماط المقررات الإلكترونية.

 8استخدام البيئة التعليمية اإللكترونية وحقوق الملكية

المادة
1

تطبق الأنظمة وال�سيا�سات المتعلقة بحقوق الملكية والخ�صو�صية وقواعد ال�سلوك و�أمن المعلومات
في الجامعة والمملكة في تفعيل البيئة التعليمية الإلكترونية.

2

يلتزم الم�شاركون في تطوير وتوظيف المحتوى الإلكتروني بقوانين حقوق الملكية ،وتعد هذه المادة
إخال ًء لم�سؤولية الجامعة من �أي تبعات قانونية ناتجة عن �أي خرق لحقوق الملكية.

3

تمتلك الجامعة ر�سمي ًا جميع حقوق المحتوى الإلكتروني الذي يتم تطويره في الجامعة ،إال في في
حالة اال�ستخدام التجاري لهذا المحتوى فتكون الحقوق ح�سب االتفاق بين الجامعة والمطور.
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