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املقدمة

ســعیاً مــن الجامعــة فــي إعــداد بیئــة تعلیمیــة جامعیــة توظــف تقنیــات التعلیــم والمعلومــات 
واالتصــاالت لرفــع كفــاءة العملیــة التعلیمیــة عــن طریــق توفیــر التعلــم اإللكترونــي للجمیــع وضبــط 
جودتــھ، وإدراكاً مــن الجامعــة ألھمیــة دور النظــم واللوائــح فــي تحدیــد القواعــد العامــة والمالمــح 
ــة  ــي جامع ــي ف ــم اإللكترون ــة للتعلی ــد المنظم ــداد القواع ــم إع ــد ت ــي، فق ــم اإللكترون ــیة للتعل األساس
نجــران مــن أجــل تحقیــق أھدافھــا، وتحدیــد الصالحیــات والمھــام، ولتغطیــة العملیــات والتعامــالت 

األساسیة المتعلقة بھا. 

وقد تم تنظیم ھذه القواعد على أربع مستویات رئیسة، ھي: 

القواعد المنظمة على مستوى الجامعة   

القواعد المنظمة على مستوى المعلم  

القواعد المنظمة على مستوى الطالب  

القواعد المنظمة على مستوى المقرر  

أوًال: األهداف

تھدف القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني في جامعة نجران إلى تحقیق التالي:

إیجــاد مرجعیــة نظامیــة للتعلــم اإللكترونــي بجمیــع انماطــھ المطبقــة فــي جامعــة   
نجران.

تحدید معاییر تطبیق التعلم اإللكتروني بمختلف انماطھ في جامعة نجران.  

تحقیق رؤیة الجامعة وسیاسات التعلم والتعلیم وفق رؤیة المملكة ۲۰۳۰.  

ــم اإللكترونــي بأنمــاط مختلفــة للمعنییــن فــي الجامعــة مــن  إیجــاد آلیــات تطبیــق التعل  
اإلدارات والكلیات واألقسام وأعضاء ھیئة التدریس والطالب.

ــات  ــة االتجاھ ــي لمواكب ــم اإللكترون ــات التعل ــدي بخدم ــم التقلی ــج التعلی ــز برام تعزی  
الحدیثة في التعلم والتعلیم.
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ثانيًا: التعريفات

الجامعة:
جامعة نجران.

العمادة:
عمادة التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد بجامعة نجران.

الكلیة:
إحدى كلیات الجامعة وعمادة السنة التحضیریة وعمادة خدمة المجتمع والتعلیم المستمر.

التعلم اإللكتروني:
ھــو نمــط مــن أنمــاط التعلــم یســتخدم فیــھ اإلنترنــت وتقنیــات التعلیــم األخــرى إلیصــال العملیــة التعلیمیــة، 
وإدارة التفاعــل بیــن المعلــم والطالــب، وبیــن الطــالب أنفســھم، وبیــن الطــالب ومصــادر التعلــم، ویعــّد 

تعلیماً حضوریاً إلكترونیاً.
الطالب:

ــن فــي عمــادة القبــول والتســجیل، ویعــّرف فــي أنظمــة التعلــم  أحــد طــالب جامعــة نجــران المقیدی
اإللكتروني بإسم مستخدم وكلمة مرور مرتبطة بنظام المستخدمین التابع لعمادة تقنیة المعلومات.

المعلم:
عضــو ھیئــة التدریــس أو المحاضــر أو المعیــد أو المعلــم المعتمــد المــدرج علــى النظــام األكادیمــي كمعلــم 
ــق  ــرور وینطب ــة م ــتخدم وكلم ــم مس ــي بإس ــم اإللكترون ــة التعل ــي أنظم ــّرف ف ــررات، ویع ــد المق ألح

التعریف على مسئولي المجموعات والمجتمعات بغض النظر عن مسماھم الوظیفي األصلي.
التعلم اإللكتروني الداعم:

أحــد مســتویات إســتخدام التعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة بحیــث یكــون الحضــور كامــالً فــي القاعــات 
وتستخدم أنظمة وأدوات وبیئة التعلم اإللكتروني لدعم عملیة التعلم وتسھیلھا.

التعلم اإللكتروني المدمج:
أحــد مســتویات إســتخدام التعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة تســتبدل فیــھ نســبة محــددة مــن الحضــور 
داخــل القاعــات بحضــور وأنشــطة إلكترونیــة علــى موقــع المقــرر وبإســتخدام أنظمــة وأدوات وبیئــة 

التعلم اإللكتروني.
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التعلم اإللكتروني الكامل:
أحــد مســتویات إســتخدام التعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة یســتبدل فیــھ الحضــور داخــل القاعــات الصفیــة 
بأنشــطة إلكترونیــة علــى موقــع المقــرر وباســتخدام أنظمــة وأدوات وبیئــة التعلــم اإللكترونــي، ویســتثنى 

من ذلك اإلختبارات وما یقرر من قبل الكلیة والمعلم من لقاءات محدودة وجھاً لوجھ.
نظام إدارة التعلم:

 نظــام مركــزي علــى شــبكة اإلنترنــت یحتــوي علــى جمیــع المقــررات التــي تطرحھــا الجامعــة ویرتبــط 
بمجموعــة مــن األدوات األخــرى ذات اإلســتخدام التعلیمــي، ویكــون دخــول النظــام لألشــخاص المســموح 

لھم فقط وبإستخدام معلومات دخول تزودھم بھا الجامعة.
الحضور اإللكتروني:

 وینقســم إلــى قســمین: تزامنــي، وغیــر تزامنــي. ویعتبــر بدیــال عــن الحضــور للقاعــات بإســتخدام أنظمــة 
ــم  ــاس الحضــور بمــدى مشــاركة الطالــب فــي أنشــطة التعل ــم قی ــم اإللكترونــي، ویت ــة التعل وأدوات وبیئ
ــر  ــة. ویقتص ــول اإللكترونی ــجالت الدخ ــتخدام س ــى إس ــة إل ــة، باإلضاف ــام المطلوب ــاز المھ ــدى إنج وم

تطبیقھ على نوعي التعلم اإللكتروني المدمج والكامل فقط.
 الحضور التزامني: 

ــم مــن خــالل شــبكة  ــم والمتعل ــم بإتصــال متزامــن فــي الوقــت نفســھ بیــن المعل ــذي یت ــم ال أســلوب التعل
اإلنترنت أو أي شبكة إتصال الكرتوني.

(المشاركة الالتزامنیة) األنشطة اإللكترونیة: 
أســلوب التعلــم الــذي یتــم فیــھ إشــراك الطــالب فــي عملیــة التعلــم عــن طریــق توفیــر تفاعــل مــع المحتــوى 
أو مــع المعلــم أو مــع الطــالب أنفســھم بحیــث یتــم ذلــك مــن خــالل توظیــف التطبیقــات البرمجیــة المناســبة 

إلدارة العملیة التعلیمیة بما یتیح التواصل وأداء النشاطات المتعلقة بالمقرر
 )قــد یكــون علــى شــكل واجبــات أو مناقشــات أو بحــوث و تطبیقــات أو غیرھــا مــن األنشــطة باســتخدام 

األدوات المتوفرة سواء كانت بشكل فردي أو جماعي(.
المقرر اإللكتروني: 

مقــرر تطرحــھ الجامعــة علــى نظــام إدارة التعلــم ویشــمل المعلــم أو المعلمیــن و الطــالب المقیدیــن فــي 
عمــادة القبــول والتســجیل وكل مــن تلــزم مشــاركتھ باإلضافــة إلــى األنشــطة والمحتــوى والتقویــم 

واألدوات سواء كانت جزءا من نظام إدارة التعلم أو مضافة لھ. 
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المقررات المدمجة:
ــى  ــي عل ــي مبن ــرر إلكترون ــارة عــن مق ــت وھــو عب ــن خــالل شــبكة اإلنترن ــن المقررم ــدم جــزء م  یق
ــة  ــم إلكترونی ــوى وبرامــج تقیی ــم وإدارة المحت ــم معتمــدة ویخضــع لنظــام إدارة التعل ــر تقیی أســاس معایی
ــن  ــج بی ــم الدم ــث یت ــدي وحی ــي الفصــل التقلی ــدرس ف ــي والجــزء اآلخــر ی ــع للتحــاور اإللكترون ومواق

الجزئیین بنسبة یحددھا طبیعة الدرس وظروفھ.

المقررات الكاملة:
 المقــررات التــي  یتــم تدریســھا كاملــة مــن خــالل شــبكة االنترنــت بجمیــع محتویتھــا وأنشــطتھا و تتــم 

بصورة مباشرة بین المعلم والطالب المسجلین في المقرر.

المقررات المفتوحة: 
مقــررات مــن الجامعــة أو مــن جامعــات أخــرى تنشــر علــى موقــع مخصــص علــى اإلنترنــت یتمكــن 
الجمیــع مــن الوصــول إلیھــا دون الحاجــة لمعلومــات مــرور، بحیــث یتــم توفیــر ھــذه المــواد لمــن یرغــب 

في اإلستفادة منھا ضمن حقوق نشر وسیاسة إستخدام معینة تفصل على الموقع.

اإلختبار اإللكتروني: 
ھــو وســیلة لتقییــم الطــالب إلكترونًیــا ، حیــث تمكــن المعلــم مــن إعــداد إختبــارات بطریقــة ســھلة لتطبیقھــا 
ــائط  ــي و الوس ــب االل ــتخدام الحاس ــق إس ــن طری ــك ع ــم ذل ــا و یت ــح إلكترونًی ــالب ، وتصح ــى الط عل
المتعــددة. یعقــد اإلختبــار اإللكترونــي  بمقــر الجامعــة في أي قاعة دراســیة أو معمل تجــده الجامعة متوافق 

مع المعاییر الواجب توافرھا ألداء اإلختبار اإللكتروني.
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ثالثًا: اللجنة اإلشرافية العليا للعمـادة

تتولــى إدارة العمــادة كًل مــن العمیــد ووكالء العمــادة واللجنــة الدائمــة للعمــادة وكذلــك اللجنـــة اإلشــرافیة 
العلیــا للعمــادة. وتختــص اللجنــة اإلشــرافیة العلیــا بالنظــر فـــي جمیـــع األمـــور المتعلقـــة بالعمــادة وإتخــاذ 

القرارات الالزمة بشأنھا في حدود اختصاصھا وفق ما تقضي بھ لوائح الجامعة. 

تتألف اللجنة اإلشرافیة العلیا من: 
۱. مدیر الجامعة                           رئیساً  

۲. وكیل الجامعة                           نائباً للرئیس 

۳. العمید              أمیناً للجنة 

٤. وكالء العمادة             أعضاء
٥. وكیلة العمادة بشطر الطالبات   عضواً
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رابعًا: القواعد املنظمة للتعلم اإللكتروني في اجلامعة

القواعد المنظمة على مستوى الجامعة:  .1
1٫1 یكون التعلم اإللكتروني في الجامعة على ثالثة مستویات وھي:

التعلم اإللكتروني الداعم: أ- 
یجب أن یحتوي المقرر في نظام إدارة التعلم على العناصر التالیة كحد أدنى:  •

منھج المقرر بالكامل بما یشمل التوصیف واألھداف والتقسیم واألنشطة والتقویم  
معلومات المعلم  

تفعیل لوحة إعالنات المقرر  
تفعیل منتدى للنقاش  

مــواد المقــرر مــن مراجــع وشــرائح عــرض ووثائــق وتســجیالت أو أدوات أخــرى تدعــم   
العلم وفق سیاسات وأنظمة الجامعة.

تخصــص جــزء مــن الدرجــات بمــا ال یتجــاوز ۱٥٪ مــن مجمــوع درجــات المقــرر علــى   •
األنشطة اإللكترونیة.

یكــون موقــع المقــرر فــي نظــام إدارة التعلــم مركــزاً للتواصــل واألنشــطة ویعتبــر اســتخدام   •
ــا یمكــن  ــات وتســلیم المــواد والدرجــات وكل م ــات والواجب ــة لإلعالن ــع واألدوات المرافق الموق

عملھ من خالل الموقع ملزماً.
ــة  ــررات المدمج ــتثناء المق ــة باس ــررات الجامع ــع مق ــى جمی ــط عل ــذا النم ــق ھ ــم تطبی یت  •

والكاملة.
التعلم اإللكتروني المدمج: ب- 

ــس  ــم ومجل ــس القس ــن مجل ــة م ــج بموافق ــتوى المدم ــررات بالمس ــرار طــرح المق ــم إق یت  •
الكلیة، أو بتنسیق من الجامعة أو العمادة.

یجــب أن یمتلــك المعلــم المرشــح الخبــرة الفنیــة والتدریســیة الكافیــة للتعامــل مــع المقــرر   •
بالمستوى المدمج وتكون مسؤولیة الكلیة التأكد من ذلك ولھا طلب االستشارة من العمادة.

ــى أال  ــم وطــالب المقــرر، عل ــن المعل ــاق بی ــة باالتف ــد الحضــور اإللكترونی ــد مواعی تحدی  •
تخالف القواعد المنظمة للحضور اإللكتروني.

تكون نسبة الجزء المخصص للتعلم اإللكتروني من ساعات التدریس الفعلیة ٥۰٪.  •

یتم احتساب درجات األنشطة اإللكترونیة ۲٥٪ من مجموع درجات المقرر.  •
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یلتــزم المعلــم بإضافــة أنشــطة إلكترونیــة للمقــرر مــرة واحــدة فــي األســبوع علــى األقــل   •
بما یستدعي دخول الطالب للرد والمشاركة.

كل مــا ینطبــق علــى الداعــم ینطبــق تلقائیــاً علــى المدمــج مــا لــم یتعــارض مــع مــادة أخــرى   •
من المواد الخاصة بھذا النوع.

ج- التعلم اإللكتروني الكامل:
ــس  ــم ومجل ــس القس ــن مجل ــة م ــل بموافق ــتوى الكام ــررات بالمس ــرح المق ــرار ط ــم إق یت  •

الكلیة.
ــم المرشــح الخبــرة الفنیــة والتدریســیة الكافیــة للتعامــل مــع مقــرر  یجــب أن یمتلــك المعل  •

بالمستوى الكامل وتكون مسؤولیة الكلیة التأكد من ذلك ولھا طلب االستشارة من العمادة.
یعقــد اجتمــاع تزامنــي بیــن الطــالب والمعلــم توضــح خاللــھ خطــة المقــرر وكیفیــة ســیر   •

العمل بھ.
یخصــص األســبوعان األوالن مــن بــدء الفصــل الدراســي للتأكــد مــن مھــارات الطــالب   •
األساســیة الالزمــة لضمــان حســن ســیر المقــرر؛ مثــل اســتخدام أدوات المقــرر المختلفــة 

والتواصل مع عضو ھیئة التدریس والطالب.
یتم احتساب درجات األنشطة اإللكترونیة ٤۰٪ من مجموع درجات المقرر.  •

ما یدرس تزامنیاً ال یقل عن ۲٥٪ من المقرر اإللكتروني.  •
ما یدرس باألنشطة اإللكترونیة ال یقل عن ٥۰٪ من المقرر اإللكتروني.  •

ال یمكــن إلغــاء تدریــس مقــرر بالمســتوى الكامــل بعــد تســجیل الطــالب، وتتكفــل الكلیــة   •
بتوفیر معلم بدیل في حال تعذر إكمال المعلم األساسي مھامھ.

یلتــزم المعلــم بإضافــة نشــاطین إلكترونیــن فــي المقــرر أســبوعیاً مــع تحدیــد توقیــت انتھــاء   •
كل نشاط على حدة، بما یستدعي دخول الطالب للرد والمشاركة.

كل مــا ینطبــق علــى الداعــم ینطبــق تلقائیــاً علــى الكامــل مــا لــم یتعــارض مــع مــادة أخــرى   •
من المواد الخاصة بھذا النوع.

ــة     ــي الجامع ــررات ف ــكل المق ــا ل ــم ملزًم ــتوى الداع ــي بالمس ــم اإللكترون ــق التعل ــر تطبی 1٫2 یعتب
وبدون استثناء.

1٫3  یتــم تطبیــق التعلــم اإللكترونــي المدمــج والتعلــم اإللكترونــي الكامــل فــي مقــررات أو برامــج     
ــة بإدارتھــا أو العمــادة طلــب تطبیــق  ــار القســم وبموافقــة الكلیــة، وللجامعــة ممثل ــاًء علــى اختی بن

المستویین المدمج والكامل بالشكل والكم الذي تراه مناسًبا.
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ــام      1٫4 توفــر العمــادة للمعلمیــن والطــالب الدعــم الفنــي المتعلــق باألنظمــة واســتخدامھا خــالل أی
األســبوع بمــا فیھــا أیــام العطــل أثنــاء الفصــول الدراســیة. یقــدم الدعــم المســجل المبنــي علــى قاعــدة 
بیانــات والدعــم المباشــر مــن خــالل موقــع العمــادة علــى الشــبكة العنكبوتیــة. یقــدم الدعــم الھاتفــي 

والشخصي في الحاالت الطارئة.

القواعد المنظمة على مستوى المعلم:  .2
التدریس اإللكتروني: أ- 

یلتــزم المعلــم بتصمیــم المقــررات اإللكترونیــة وفقــاً لمعاییــر الجــودة المعتمــدة فــي   •
الجامعة.

ــاء العملیــة التعلیمیــة وأن یكــون  ــم بتحفیــز وتفعیــل مشــاركة الطــالب فــي بن یلتــزم المعل  •
الطالب محور ھذه العملیة.

ــن الطــالب  ــن الطــالب وبی ــھ وبی ــز وتســھیل التفاعــل والتواصــل بین ــم بتحفی ــزم المعل یلت  •
أنفسھم.

یســاھم الطالــب فــي تقییــم المقــرر اإللكترونــي للنھــوض بالعملیــة التعلیمیــة عــن طریــق   •
التحسین المستمر.

یلتــزم المعلــم بتھیئــة البیئــة التــي تحفــز التفكیــر الناقــد والبنــاء والتحلیــل وحــل المشــكالت   •
في المقرر اإللكتروني.

یلتــزم المعلــم بالمراجعــة والتحدیــث المســتمرین لمقرراتــھ والعمــل علــى تبنــي الممارســات   •
الجیدة وابتكار ممارسات جدیدة في التعلم اإللكتروني تفید مخرجات التعلم.

ــج،  ــم، والمدم ــتویاتھا (الداع ــف مس ــھ بمختل ــتمرة لمقررات ــة المس ــم بالمتابع ــزم المعل یلت  •
والكامــل) والــرد علــى أســئلة واستفســارات الطــالب فــي أســرع وقــت ممكــن وبمــدة أقصاھــا 

(۳٦) ساعة بالنسبة للمستوى الكامل، و (۷۲) ساعة للمستوى المدمج.
ب-  حقوق الملكیة الفكریة:

ــي  ــره ف ــم تطوی ــذي یت ــي ال ــوى اإللكترون ــوق المحت ــع حق ــمیاً جمی ــة رس ــك الجامع تمتل  •
الجامعــة، إال فــي حالــة االســتخدام التجــاري لھــذا المحتــوى فتكــون الحقــوق حســب االتفــاق بیــن 

الجامعة والمطّور.
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ــة،  ــوق الملكی ــن حق ــي بقوانی ــوى اإللكترون ــره واســتخدامھ للمحت ــي تطوی ــم ف ــزم المعل یلت  •
ــة ناتجــة عــن أي خــرق  ــر ھــذه المــادة إخــالء لمســؤولیة الجامعــة مــن أي تبعــات قانونی وتعتب

لحقوق الملكیة.

القواعد المنظمة على مستوى الطالب:  .3
خصوصیة الطالب: أ- 

ــق  ــة وال یح ــب محفوظ ــي للطال ــد اإللكترون ــف والبری ــل الھات ــخصیة مث ــات الش المعلوم  •
نشرھا إال بإذنھ وال تستخدم إال لألغراض األكادیمیة.

ــة  ــد مــن موافق ــرر ال ب ــب خــارج المق ــال أو نقاشــات الطال ــة نشــر أيٍ مــن أعم ــي حال ف  •
الطالــب وذلــك مــن خــالل نمــوذج اإلذن باالســتخدام الــذي یطــرح فــي المقــرر ویعبــأ مــن قبــل 

الطالب.
ب-  قواعد السلوك:

یلتــزم الطالــب بتعلیمــات وإرشــادات الجامعــة المتعلقــة بالتعلــم اإللكترونــي، وفــي حالــة   •
إخاللھ بأي من ھذه التعلیمات فتطبق علیھ أنظمة العقوبات في الجامعة.

یتحمل الطالب مسؤولیة سریة معلومات الدخول الخاصة بھ.  •
تطبــق الالئحــة التأدیبیــة للطــالب فــي الجامعــة علــى جمیــع أنــواع المقــررات اإللكترونیــة   •

(الداعم والمدمج والكامل).
یمتثــل الطالــب للقواعــد المنظمــة للتعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة وبقیــة النظــم واللوائــح   •
المعمــول بھــا وفــي حالــة الغــش أو الســرقات العلمیــة أو اختراقــات األنظمــة اإللكترونیــة فتطبــق 

العقوبات وفًقا لالئحة الجامعة، واللوائح الحكومیة المنظمة ألمن المعلومات.

القواعد المنظمة على مستوى المقرر:  .4
تصمیم المقرر: أ- 

یكــون تصمیــم المقــرر وتطویــره وفقــاً لمواصفــات جــودة المقــررات اإللكترونیــة المعتمــدة   •
في الجامعة.

إعتبار الطالب محور العملیة التعلیمیة في جمیع أنشطتھ ومواده وتقویماتھ.  •
ــج  ــزة والبرام ــر األجھ ــة بتوفی ــات الخاص ــة ذوي االحتیاج ــار الطلب ــن اإلعتب ــذ بعی األخ  •

المساندة لھم بالتعاون مع عمادة التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد.
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ب-  الحضور اإللكتروني:
في حالة المقررات المدمجة:  .1

ــع الطــالب  ــاء م ــي أول لق ــا للطــالب ف ــم توضیحھ ــي ویت تحــدد نســبة الحضــور اإللكترون  •
خالل األسبوعین األولین من بدء الفصل الدراسي.

تحتســب نســبة الغیــاب للطــالب فــي المحاضــرات الصفیــة حســب مــا ھــو معمــول بــھ فــي   •
عمادة القبول والتسجیل.

یحتســب الطالــب غائًبــا إذا لــم یقــم بــأي نشــاط إلكترونــي فــي المقــرر فــي المــدة المحددة،مالــم   •
یكون لدیة عذر مقبول.

تطبــق أنظمــة الجامعــة المتبعــة بمــا یخــص الحرمــان إذا كانــت نســبة مجمــوع غیابــھ ٪۲٥   •
من عدد ساعات المقرر األصلي.
في حالة المقررات الكاملة:  .2

ــة بغــض النظــر عــن عــدد الســاعات  ــررات الكامل ــي المق تكــون وحــدة العمــل أســبوعیة ف  •
المعتمدة للمقرر وعدد المحاضرات فیما لو كان المقرر وجھاً لوجھ.

ــا إذا لــم یقــم بــأي نشــاط إلكترونــي فــي المقــرر فــي المــدة المحــددة.  یحتســب الطالــب غائًب  •
وال یعّد دخولھ المجرد على المقرر حضوًرا.

تطبــق أنظمــة الجامعــة المتبعــة بمــا یخــص الحرمــان إذا كانــت نســبة مجمــوع غیابــھ ٪۲٥   •
من عدد أسابیع المقرر.

یتمثل الحضور اإللكتروني بأحد الطرق التالیة:  .3
الحضور التزامني.  •

المشاركة الالتزامنیة (التفاعل في المقرر)  •
ــم  ــرر ویت ــف المق ــي توصی ــكل واضــح ف ــي بش ــد الحضــور التزامن ــدد مواعی یجــب أن تح  •
ــن (۳٦)  ــل ع ــت كاٍف ال یق ــات بوق ــة اإلعالن ــي لوح ــا ف ــى الحضــور باإلعــالن عنھ ــد عل التأكی

ساعة من موعدھا.
یلــزم الطالــب بالحضــور الشــخصي ألداء اإلختبــارات الفصلیــة والنھائیــة للمقــرر مــع توفیــر   •

إثبات مقبول للشخصیة للتحقق من ھویتھ من قبل القائمین على االختبارات.
اإلختبارات اإللكترونیة: ج- 

ــك،  ــزة لذل ــل المجھ ــل القاعــات او المعام ــة داخ ــة النھائی ــراء اإلختبــارات اإللكترونی إلج  •
ینبغي على المعلم تصمیم اإلختبارات بما یتناسب مع ھذا النوع من اإلختبارات.
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ــد  ــأ ق ــب أي خط ــار لتجن ــراء اإلختب ــل إج ــار قب ــة اإلختب ــة وتجرب ــم محاول ــي للمعل ینبغ  •
یحدث جراء الضبط الغیر مناسب.

یجــب علــى المعلــم التنســیق مــع منســق اإلختبــارات اإللكترونیــة لجدولــة إختباراتــھ   •
ــد  ــن موع ــل م ــى األق ــد عل ــبوع واح ــل أس ــا قب ــك ممكًن ــھ إذا كان ذل ــبة ل ــل مناس ــاد معام وإیج

اإلختبار.
یتم توفیر المراقبین لإلختبار من قبل المعلم وفًقا لعدد الطالب والمعامل المحجوزة.  •

التحقــق مــن حضــور الطالــب وھویتــھ، وتســجیل الدخــول والخــروج للنظــام ھــي مســؤولیة   •
المعلم أو المراقب.

تسلیم درجات اإلختبارات مسؤولیة المعلم وفًقا لقوانین الجامعة وأنظمتھا.  •
أي خطــأ یحــدث أثنــاء إعــداد اإلختبــارات مثــل اختیــار الخیــار الخاطــئ أو اإلعــداد الــذي   •

یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة فھو مسؤولیة المعلم.
مسؤولیة العمادة أثناء اإلختبارات اإللكترونیة یقتصر على تقدیم الدعم التقني فقط.  •

علــى المعلــم أن یوفــر نســخة ورقیــة واحــدة علــى األقــل لإلختبــار إلســتخدامھا فــي حالــة   •
حدوث طارئ.

یتم مراجعة وتعدیل ھذه القواعد من قبل اللجنة اإلشرافیھ العلیا للعمادة متى   
ما تطلب األمر ذلك.

**انتھى**
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