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 تمهيد

التدريس م االلكتروني المتطلبات، والمعلومات، واالرشادات األساسية الالزمة لتصميم ييقدم دليل التعل
، E-learningلكتروني شكاله ) التعليم اإلأالمعلومات والتعلم االلكتروني بمختلف  تكنولوجيا مصادر عبر

قسام أكاديمية في للمقررات الدراسية في مختلف التخصصات األ ( Distance Learning والتعلم عن بعد
التعليم  ة لجامعة مؤتة ممثلة بمركزستراتيجيرشادات الى الخطة اإلوكليات جامعة مؤتة. وتستند هذه اإل

تصاالت في التعليم اإللكتروني والتعلم عن لكتروني ومصادر التعلم لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلاإل
 لكتروني الكامل والمدمج.  اإل هبعد، وكذلك الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي إلدماج التعلم اإللكتروني بشكلي

التعليم الوجاهي مع إبراز  لكتروني والفروق بينهما وبيننماط التعليم اإلأدليل مفهوم و ويعرض ال
المتطلبات والمهارات التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس في مسار التحول من التعليم الوجاهي الى التعليم 

على قرار التحول لكتروني بكافة أشكاله وضمن نطاق طبيعة المواد التي يمكن تحويلها. حيث يترتب اإل
لكتروني ي مقرر دراسي مجموعة من اإلجراءات التنظيمية والبيداغوجية لضمان حوكمة التحول اإللكتروني ألاإل

لكتروني وتحقيق األهداف ستغالل األمثل لمصادر التعلم اإللال ضمن نطاق المسؤوليات والتدابير الضامنة
 ألكاديمي بشكل عام. التعليمية من المقرر الدراسي بشكل خاص والتخصص ا

كما يتناول طرق التقييم والتحديات المرتبطة بتنفيذها في جميع اشكال التعليم اإللكتروني سواء الكامل 
او المدمج . حيث يركز الدليل على المحور البيداغوجي لتحديد الكفاءات األساسية الالزمة لتحقيق تجربة 
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التعليم االلكتروني واإلجراءات المرتبطة في إعادة تصميم  ناجحة للتعليم االلكتروني بالتزامن مع متطلبات
الخطط الدراسية وأساليب التقييم. وبالتالي، يقدم الدليل إرشادات ضمن محوري البيداغوجيا واستغالل مصادر 

د وهذا يساع المتزامنة. تكنولوجيا المعلومات في التعليم االلكتروني وذلك لتسهيل أنماط التعلم المتزامنة وغير
األقسام االكاديمية ممثلة بأعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأفضل الممارسات في مسار التحول االلكتروني 
واستخدام التكنولوجيا في التعليم. كما ُيعتبر الدليل أحد اهم مخرجات مركز التعليم االلكتروني في ضوء 

اتخاذ قرار بناًء على إرشادات  في تكوين رأي أواالستراتيجية المعلنة ليكون أداة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس 
عملية يمكن تطبيقها على مختلف التخصصات، وكذلك التغلب على التحديات والوصول الى االحتياجات التي 

 ما تأتي مع هذا النمط من التعلم.غالبًا 

 في سطور جامعة مؤتة .1

 بإنشاء العالي التعليم مجلس قرار رصد 1986 سنة وفي ، 1981 سنة العسكري  الجناح مؤتة جامعة  أسستت
 الجامعات من شقيقاتها عن لتتميز والمدني العسكري  بجناحيها الجامعة فاكتملت للجامعة. المدني الجناح

 إنسانية، كليات (7) علمية، كليات (7) منها كلية، ( 15) الجامعة وتضم والمدني. العسكري  بشقيها األردنية
 الشؤون  وعمادة الطلبة، شؤون  وعمادة العلمي، البحث تشمل  عمادات لثالثة إضافة العليا، الدارسات وكلية

 وبرنامجا البكالوريوس، مستوى  على برنامجا (53) منها ، أكاديمية برامج (105) الجامعة .وتطرح االكاديمية
 كتوراة.الد مستوى  على برامج (9) و الماجستير، مستوى  على برنامجا (42) و ، العالي الدبلوم مستوى  على

  اإلستراتيجي التخطيط مجال في العالمية الممارسات أفضل تطبيق  للجامعة االستراتيجية الخطة وتضمنت
 و والعالمية، الوطنية المعايير مع يتفق بما الجامعة، في األكاديمية للبرامج المستمر التحسين و والحوكمة،

 والبشرية، والمادية المالية المصادر كفاءة تطوير و داع،واإلب واإليفاد العلمي للبحث كمركز الجامعة مكانة تعزيز
 في الجامعة دور تفعيل و والعالمية، الوطنية المعايير مع لتتناسب إليهم، المقدمة الطالبية الخدمات تحسين و

 والدولي، واالقليمي المحلي، المجتمع مع الجامعة تفاعل يكفل بما الخارجية، العالقات وترسيخ المجتمع، خدمة
 الريادة منظومة تعزيز و ، ومخرجاتها وعملياتها، دخالتها، بهدف الجامعة، في الجودة ضمان إجراءات تطوير

 الجامعة. في واالبتكار
وفي ظل التطور التكنولوجي في التعليم ، فقد تبنت الجامعة استراتيجية التعليم االلكتروني برؤية ورسالة تضمن  
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افسة، تتميز بالريادة في مجاالت التعليم األكاديمي والعسكري والبحث العلمي ايجاد تعلم إلكتروني في جامعة من
والتنمية المستدامة للمجتمع. واالستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية التعلمية 

ن والمعنيين من توفير المحتوى واستغاللها في دعم التعلم عن بعد. وتمّكن الوسائل واالدوات التكنولوجية المعلمي
التعليمي بعدة انماط تتمثل بعرض المعلومات بطريقة عملية لمساعدة المتعلمين على التعلم عن طريق العمل 
بشكل أكثر فعالية. وإضافًة لذلك يدعم إيجاد مجتمعات المتعلمين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مشاركة 

متعددة، حيث أظهرت الدراسات ان المتعلمين يتعلمون بشكل أسرع وأجود المعلومات وتبادلها بطرق ووسائل 
من خالل الوسائل االلكترونية ويتمكنون كذلك من استرجاع المعلومات وتوظيفها ضمن أدائهم. لذا، يعد تحسين 

 راحل القادمة.نوعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستفادة منها من أهم أولويات وزارة  التعليم العالي للم
وتستند جامعة مؤتة في اتجاهها نحو التعليم االلكتروني  الى استراتيجية التعليم العالي االردنية التي تؤكد أن 
تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  بتضمين أساليب التعلم المتمازج لتطوير مهارات الطلبة 

نولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخصصات والمجاالت االخرى، يتماشى مع مواكبة التقدم في مجاالت تك
بحيث يتم تطوير مفهوم التعلم ليصبح تعلما ذاتيًا مستمرًا منسجمًا مع التسارع الكبير في المعرفة، كما أنها 
تساهم في بناء آليات تقييم فعالة تستهدف تقييم مهارات الطلبة وتحصيلهم وأدائهم. وينظر الى تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت أنها تعزز الوصول الى فرص تعليمية وتدريبية نوعية وبالتالي تهيئ الطلبة القتصاد 
المعرفة وتمكنهم من امتالك مهارات القرن الواحد والعشرين وإتقانها، لذا؛ فإن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 

سالة واضحتين تحددان المسار تنطلق من رؤية ور  التعليم العالي ووالبحث العلمي واالتصاالت في وزارة 
المستقبلي لنظام تعليمي ذي جودة عالية يسهم في تقّدم المجتمع وازدهاره، وال يتم هذا بمعزل عن اإلستفادة 

 من التجارب العالمية والمحلية .
  400-301على ترتيب  2021وفي معرض تنافسية جامعة مؤتة، فقد حصلت جامعة مؤتة خالل العام 

، وذلك في اطار  (400-301) المرتبة الثانية محليا ضمن الفئة  ، وفي لعالمي للجامعات بحسب الترتيب ا

( جامعة عالمية من 1240، ومن بين )(THE Impact Ranking 2021الجامعات تصنيف التايمز لتاثير 
 جامعة  حرزتاكما  .( دولة عربية 14( جامعة من )135دولة منها ) ( 98تاهلت للتصنيف من ) ( 98)

العالمي،   ( QS World University Rankings 2022 ) تاسيسها دخول تصنيف  مؤتة وألول مرة منذ
 جامعة عالميا، ويعد تصنيف  (1200 -1001في المركز الخامس محليا، ومن ضمن أفضل )   حيث حلت
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( QS )  يعتمد على ستة محاور العالمي من أكثر التصنيفات العالمية للجامعات شهرة وتميزا وانتشارا وتأثيرا، و
رئيسة لقياس أداء الجامعات وتميزها عالميا وهي: السمعة األكاديمية للجامعة، والسمعة التوظيفية للخريجين 
لدى المشغلين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، وعدد االستشهادات ألعضاء الهيئة األكاديمية، وأعضاء 

 .مسجلين في الجامعةهية التدريس االجانب، والطلبة االجانب ال
 مركز التعليم االلكتروني .2

الحاجة لـتأسيس  ومن هذا المنطلق برزت يشهد العالم نقلة نوعية في التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد ،  
مركز متخصص للتعليم اإللكتروني ومصادر التعلم في الجامعة تكون مهمته النهوض بواقع التعليم اإللكتروني 

قليم الجنوب والوطن بشكل عام وذلك باجتياز الحواجز المكانية والزمانية إليصال المعرفة لمختلف في الجامعة وإ
إنشاء مركز التعليم اإللكتروني ومصادر التعلم في جامعة  الفئات في المجتمع وبشكل مرن ومناسب. فقد تم

مانا من إدارة الجامعة بأن نظام (، ليكون الرافد األساس للعملية التعليمية في الجامعة، وإي2021مؤتة عام )
التعليم االلكتروني هو أحد مقومات الحياة المعاصرة، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم يسهل العملية 

 التعليمية؛ بحيث يجعلها تتصف بالمرونة، ويساعد على إيجاد بيئة تعليمية مؤثرة وفاعلة.

ما يخدم إستراتيجية الجامعة للتعليم، ب  م اإللكتروني ومصادر التعلموقامت الجامعة بإنشاء مركز مركز التعلي
وجيا الحديثة وليكون الرافد األساسي للكليات المختلفة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة في استخدام التكنول

دث المجهزة بأح في إطار أهداف شاملة وواضحة المعالم؛ لذلك تم تزويد المركز بالكادر المؤهل، والمختبرات
توجيهية ال ولترجمة الرؤية والرسالة والمبادئ. التجهيزات، واألنظمة البرمجية الالزمة لدعم العملية التدريسية

والتي  ،يةإلستراتيجية مركز التعليم االلكتروني ومصادر التعلم ، فقد تم تحديد المحاور األربعة الرئيسية التال
 ليم االلكتروني في جامعة مؤتة.للتع  تتضمن األهداف االستراتيجية

 محور العملية التعلمية التعيمية والمحتوى اللكتروني -
 محور الموارد البشرية  -
 المحور التكنولوجي  -
 المحور التنظيمي والتشريعي  -

ويتصل المحور التكنولوجي  بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعميمها بعدالة ومساواة 
ميع الوحدات التنظيمية للجامعة من كليات وعمادات ومراكز ووحدات إدارية. وكذلك تطوير ونشر في ج
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وتوظيف أنظمة متكاملة الدارة التعلم وادارة المعلومات األكاديمية واالدارية لدعم العملية التعليمية وجميع 
 ة في الجامعة.األنشطة اإلدارية والخدمات واتخاذ القرارات على جميع المستويات الوظيفي

اقات ويركز محور العملية التعلمية التعلمية على تطوير استراتيجيات وأساليب التعلم المستخدمة لتدريس المس
 المطروحة في الجامعة بحيث تتناسب مع استخدام أكثر فاعلية للتعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد. وكذلك

لمطروحة في الجامعة مع التركيز على حوسبة متطلبات تطوير محتوى إلكتروني ذو جودة عالية للمساقات ا
عزيز الجامعة اإلجبارية واالختيارية باإلضافة إلى متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية. كما يركز على ت

المسؤولية المجتمعية للجامعة من خالل تطوير محتوى إلكتروني ذو جودة عالية وإتاحته للمجتمع المحلي 
ا من خالل بوابة خاصة على موقع الجامعة بحيث يشمل المحتوى مواد معرفية تهم المجتمع والمهتمين مجان

لمحور المحلي مثل المواد اإلثرائية لطلبة المدارس ومواد دات صلة بالصحة العامة واألسرية وغيرها. ويشمل  ا
 توفير نظام اختبارات فعال يدعم التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

نهوض ر التنظيمي والتشريعي تطوير الهياكل التنظمية وتعديلها  وتشكيل اللجان المختصة لضمان اليتبنى المحو 
روني بواقع التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة بما في ذلك إنشاء مركز متخصص في التعليم اإللكت

م عن يق التعليم اإللكتروني والتعلوالتعلم عن بعد. كما ان تطوير التشريعات والسياسات وتعديلها لضمان تطب
% تعلم بعد  من مجمل  المحاضرات 25بعد تماشيا مع قانون الجامعات اإلردنية الذي يسمح بما نسبته 

 واألنشطة التعلمية. 
رية في وفي محور الموارد البشرية، يقدم المركز فرصًا  لتمكين الموارد البشرية من أعضاء هيئة تدريسية و إدا

لى وجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها في التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد. باالضافة امجال تكنول
نونية ، تمكين الطلبة في مجال التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بجميع أبعاده التكنولوجية والتعلمية والقا

والتعلم  يذ ودعم ملف التعليم اإللكترونيوتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة تأهيال عاليا إلدارة وتنف
 عن بعد.
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 لكترونيالتعليم اإلمدخل الى  .3
 لكترونيم اإليمفهوم التعل 3.1

لتعليم اإللكتروني هو نظام تفاعلي للتعليم ا
م للمتعلم باستخدام تكنولوجيات االتصال ُيقد  

والمعلومات، ويعتمد على بيئة إلكترونية 
رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية 
عبر منصات إلكترونية مصممة إلدارة 

 سبل اإلرشاد وتوفر لكتروني،عليم اإلالت
والتوجيه وتنظيم االختبارات وكذلك إدارة 

عن التطور التكنولوجي الحديث وليس  اً لكتروني مسارًا ناتجالمصادر والعمليات وتقويمها. كما ُيعتبر التعليم اإل
حيث  سمى البيداغوجيا.بدياًل عن أصول التعليم التقليدي القائم على مجموعة من أصول علم التدريس او ما ي

تكمن أهمية التعليم اإللكتروني في حل مشكلة االنفجار المعرفي واإلقبال المتزايد على التعليم وتوسيع فرص 
 القبول في التعليم، إضافة إلى التمكين من تدريب وتعليم العاملين دون ترك أعمالهم والمساهمة في كسر

ك إشباع حاجات المتعلم مع رفع العائد من االستثمار بتقليل تكلفة الحواجز النفسية بين المعلم والمتعلم وكذل
  التعليم، وبالتالي توسيع نطاق الفرص المتاحة للتعلم.

الجيل ساسي وخدمات ألكتروني على تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل ويعتمد مفهوم التعليم اإل
نصوص مكتوبة أو منطوقة،  ي متعدد الوسائط )الثاني من الويب وذلك من خالل تقديم محتوى رقمي وتفاعل

حيث تتكامل هذه الوسائط مع بعضها  (و مؤثرات صوتية، رسومات، صور ثابتة أو متحركة، لقطات فيدي
منصات إدارة التعليم  من خالل العديد من البعض لتحقيق أهداف تعليمية محددة. ويدار هذا التعلم إلكترونياً 

، مثل Learning Management Systems( LMS) لكتروني المشهورةاإلاإللكتروني وإدارة المحتوى 
Modulo ،Blackboard  ،من الخدمات أو المهام ذات العالقة بعملية إدارة التعليم والتعلم  العديد رتوف التي

اعل تف اتي، والتفاعلية في عملية التعليم )ذوتساعد المتعلم على اكتساب معارفه بنفسه فيحقق بذلك التعلم ال
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ه يوفر ( كونّ  المتعلم مع المعلم، مع المحتوى، مع الزمالء، مع المؤسسة التعليمية، مع البرامج والتطبيقات
فقد يكون نمط  إمكانية الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان . والتعلم االلكتروني متعدد األنماط واالشكال

 ،نلكتروني المتزامن، وغير المتزامتشمل التعليم اإل شكالأ. كما يتخذ عدة اً او مدمج كتروني كامالً التعلم اإل
 والهجين او المدمج. 

 لكترونيأهمية ومتطلبات التعليم اإل 3.2

ة ند مقارنة التعليم االلكتروني بالتعليم الوجاهي، يمكن التوصل الى مجموعة من الخصائص المتعلقع
 تي: لكتروني على النحو اآلبالتعليم اإل

لمتزامن والتعليم غير ا Synchronizedتشمل التعلم المتزامن  شكال للتعلم،أني عدة م التعليم االلكترو يقدّ   .1
Asynchronized ( من خالل أحد  متزامن ن يلتقي الطلبة مع المدرس بشكل مباشر )أ. حيث يمكن

بشكل يحاكي التعليم الوجاهي والتفاعل المباشر بين  Virtual Classesفتراضية تطبيقات الفصول اإل
 فيتيح للطلبة متابعة المقرر الدراسي في أي وقت وال يتطلب وجود ما غير المتزامنأس والطلبة. المدر 

لكتروني المدرس، بل يمكن التواصل معه من خالل نماذج وطرق اتصال يحددها نظام إدارة التعليم اإل
 Blended المستخدم. باإلضافة الى ذلك، يمكن دمج الشكلين السابقين فيما يعرف بالتعلم المدمج

Learningغير المتزامنة بين الطلبة والنشاطات نسبة معينة من اللقاءات المتزامنة  نوفر به، حيث ت
 والمدرس، وهذا ما يشار الية احيانًا بالتعلم مفتوح المصدر. 

ت المسجلة ولوحا مختلف الوسائط مثل مقاطع الفيديوللكتروني أساليب مشاركة متنوعة يقدم التعليم اإل  .2
ألنشطة للخطة الدراسية وكذلك ا بالمقابل إعداًد جيدً  يتطلبهذا و . الذاتياو  اقشة والتعليم التعاونيالمن

 .المناسبة لالستخدامالمرتبطة بالمقرر الدراسي وتحديد الوسائط 
رونية لكتإوسائل بواسطة لكتروني ردود الفعل والتغذية الراجعة بشكل مباشر او غير مباشر يوفر التعليم اإل .3

ديات لكترونية ومنتتلفة تعزز من التفاعل بين المدرس والطالب. وهذا يتطلب تفعيل لوحات اإلعالنات اإلمخ
 لكتروني.النقاش وكذلك البريد اإل
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ن قبل م سهلة االستخدام سواءً  الذي يوفر بيئة تفاعلية لكتروني بأحد أنظمة إدارة التعلميرتبط التعليم اإل .4
تقديم  في لكترونياً إكاديمية التي تدرس مقرراتها األقسام والكليات األتهد في حين تجمدرسين او الطلبة، ال

ة وتقديم التوجيه لكافوتصويبها الدعم الفني للمدرسين والطلبة وأن تكون قادرة على استكشاف األخطاء 
 لكتروني.التعليم اإلعملية المعنيين ب

والتقييم  رة المحتوى وكذلك األنشطة وطرق التفاعلإلداالالزمة  دواتاأللكتروني توفر منصات إدارة التعلم اإل .5
عليمي بالتالي يتحتم على األقسام االكاديمية تعديل خططها والمحتوى الت بشكل مختلف عن التعليم الوجاهي،

م تقديم التدريب الالز أيضًا  لكترونية. ويتطلب هذابطريقة تضمن االستغالل األمثل لمصادر التعلم اإل
عداد الجانب البيداغوجي، والتكنولوجي، والتنظيمي في ا  منة ألعضاء الهيئة التدريسية رشادات العمليواإل

 لكترونية. المقررات الدراسية اإل
سي الواحد عداد كبيرة من الطلبة في المقرر الدراأ لكترونية بقدرتها على استيعاب تتميز البيئة التعليمية اإل .6

م استخدا يتطلبوهذا . ( لكتروني من المنزل او العملاإل بمعنى التعلم)  التعلم عن بعد خصوصًا في حال
ل ظلكتروني في لكتروني يتماشى مع تلك المتطلبات ويوفر المرونة الكافية للتحول اإلإنظام إدارة تعليم 

 اختالف طبيعة المقررات الدراسية من كلية الى أخرى.
عليم قسام االكاديمية تحديد نمط وشكل التب على األيتوجّ  شكال التعليم االلكترونيأنظرًا لتعدد أنماط و  .7

 االلكتروني المناسب لكل مقرر دراسي. 
اإللكتروني  التعلم أنماطالتوازي بين  أو إمكانية التناظرو التعليم،  لكتروني استمراريةتتيح مرونة التعليم اإل .8

 سهل التنقل بينهامن الحيث  تتطلب نفس البنية ونفس المكونات، كونها الكامل عن بعد والتعلم المدمج
 بسهولة إذا اقتضت الظروف ذلك، مثل الجوائح او الكوارث الطبيعية او الظروف الجوية. 

لميًا عا يهلكتروني على تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم ضمن اإلطار المتفق علم اإلييساعد التعل .9
تم لكتروني وما يمن خالل المحتوى اإلوذلك لسهولة تقييم تلك المعايير  فيما يخص التعليم االلكتروني،

واألدوات  لكتروني، وأساليب التقييم،وحوسبة المحتوى اإل عداد الخطط الدراسية،إ خالل مرحلة  هتقديم
 التكنولوجية المستخدمة. 
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 كما تراها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في االردنلكتروني أنماط التعلم اإل 3.3

لكتروني، هما: التعلم م العالي في مختلف دول العالم نمطين من التعليم اإلطبق مؤسسات التعليتُ 
كل ليهما من خالل محددات الزمان والمكان وشإاإللكتروني الكامل عن بعد، والتعلم المدمج. ويمكن اإلشارة 

 تزامن.ماو غير  اً إذا كان متزامنفيما تصال اإل

 
 .لكترونينماط التعلم اإلأ :(1) الشكل

 
 Full Online Learningعلم اإللكتروني الكامل عن بعد الت 3.3.1

أو /الى البيئة التعليمية التي يكون فيها الطالب وعضو هيئة التدريس في مكانين وبهذا النمط  اريشو 
اهية أي لقاءات وجهنالك  فتراضية المعتمدة في الجامعة، وال تكون زمانين مختلفين من خالل منصات التعلم اإل

. ل المنصات المشار إليهاهيئة التدريس، وإنما ُيكتفى بالتواصل من خال ة بين الطالب وعضوالجامع في حرم
 متزامن. ويمكن تنفيذ هذا النمط من التعليم اإللكتروني بشكل متزامن وغير

 
 عن بعد. شكال التعلم االلكتروني الكاملأ :(2) الشكل

 

التعلم اللكتروني الكامل عن بعد

التعلم المدمج

التعلم اللكتروني الكامل عن بعد

التعلم اللكتروني الكامل عن بعد 
المتزامن

التعلم اللكتروني الكامل عن بعد   غير 
المتزامن
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 لتعلم اللكتروني المتزامنا Synchronous: ناءً عضو هيئة التدريس بالطلبة أسبوعيًا بيلتقي  وبه 
مة فتراضية تفاعلية مباشرة إما بواسطة المنصة التعليمية المستخدإعلى جدول دراسي منظم في لقاءات 

في الجامعة أو إحدى المنصات العالمية الشائعة مثل مايكرو سوفت تيمز أو زوم أو سكايب فور 
 قة وسلسة االستخدام.بيزنس أو أية منصة تواصل مباشر أخرى موثو 

 المتزامن غير التعلم اللكتروني :Asynchronous  على شكل أنشطة ومهام كمشاهدة  يكون وهو
صل مباشر الفيديوهات التعّلمية أو أداء الواجبات وغيرها يقوم بها الطلبة أنفسهم أسبوعيًا دون وجود توا

 صغيرة، وذلك بداًل من واحد أو أكثرمع عضو هيئة التدريس، منفردين غالبًا وأحيانًا في مجموعات 
 من اللقاءات االفتراضية األسبوعية المباشرة وتنفذ من خالل المنصة التعّليمية المعتمدة.

 :الشكل  ( في المساق الواحد إلى نسبة التعلم المتزامن ويشير الى نسبة الشكل األول ) الشكل المتبادل
ة على التشريعات الناظمة في الجامعة، وتكون مرتبط (، والتي تعتمد التعلم غير المتزامن الثاني )

 بطبيعة المقرر الدراسي وبعض الجوانب العلمية والفنية الخاصة باألنشطة وأسلوب التفاعل.

 Blended Learningالتعلّم الُمدمج:  3.3.2
 ( يم الوجاهي) التعل في المقرر الواحد بين اللقاءات الوجاهية ويشير هذا النمط الى التعلم الذي يدمج أو يمزج

التعلم المدمج يتكون من جزئين، هما فإن بالتالي،  داخل حرم الجامعة وأحد اشكال التعلم اإللكتروني عن بعد.
متزامن او غير  ) التعلم الوجاهي الذي يتم في الحرم الجامعي في موعد منظم، والتعلم اإللكتروني عن بعد

ي أو خارج القاعة الدراسية دون ضرورة حضور الطالب. متزامن (، والذي يتم عادة من خارج الحرم الجامع
 لكتروني غير هنالك عدة اشكال للتعليم المدمج، أهمها الشكل المخصص، والذي يعتمد على التعليم اإلأن  كما

 المدمج.لكتروني شكال التعلم اإلأ :(3) الشكل

التعلّم الُمدمج

(التقليدي ) لوجه وجها  

التعلم اللكتروني الجزئي
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منصة لمتزامن، حيث يتم من خالله إحالل أنشطة إلكترونية أسبوعية بتوقيتات منظمة معظمها ُتنفذ من خالل الا
جامعي. ال بداًل من لقاء أسبوعي واحد أو أكثر من اللقاءات التي تتم وجهًا لوجه في الحرم المعتمدة التعليمية

هام ملية في إتاحة الفرصة للطلبة لتعزيز مهارة التعلم الذاتي وتكريس الوقت الالزم لتنفيذ وتساهم هذه اآل
 .ون عليها معتمدين على أنفسهمنوعية وخاّلقة يعمل ومشاريع وأفكار

 في مؤسسات التعليم العالي خطة العمل التنفيذية إلدماج التعلم اإللكتروني .4
علم ستراتيجية إدماج التمي مؤخرًا خطة العمل التنفيذية الطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلأ

. حيث تم وضع 2023-2021نظومة التعليم العالي اإللكتروني بشكليه اإللكتروني الكامل والمدمج في م
فرضتها  من تحديات عّدة، إضافة إلى فرص الخطة التنفيذية كاستجابة لما تواجهه مؤسسات التعليم العالي

واألفراد  إلى اإلغالقات المتكررة على مستوى القطاعات وكذلك نتيجةً لعلمية والتكنولوجية المتالحقة، التطورات ا
ضمن  ن تستجيب المؤسسات التعليميةأشارت الخطة الى ضرورة أورونا وغيرها. بالتالي، جّراء جائحة ك

ليتماشى  ودتهتقاء بمستواه ورفع كفاءته وجلإلقبال المتزايد على التعليم العالي واالر  اإلمكانات والموارد المتاحة
 مع متطلبات العصر من ناحية والظروف الطارئة من ناحية أخرى. 

 
 .اإللكتروني التعلم إلدماج التنفيذية العمل خطةحاور م .(4) الشكل
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لتعلم ما قبل الجائحة أو ما بعدها، أبرزها إدخال ا ، سواءً تة التنفيذية على عدة أولوياواشتملت الخط
طلبة اإللكتروني في منظومة التعليم العالي على نحو ُممنهج لإلبقاء على قنوات تواصل تعّلمية مستمرة مع ال

جب ينمية بالكفاءات. ولهذا لإليفاء بحاجاتهم المعرفية باإلضافة إلى تلبية حاجات سوق العمل ورفد خطط الت
ل به أاّل يكون نظام التعليم الجامعي العالي مقتصًرا على نمط التدريس الوجاهي داخل قاعات الدراسة المعمو 

ماتها تصاالت واستخداالحديثة ودمجها في تكنولوجيا اإل حاليا في معظم جامعاتنا، بل البد من توظيف التطورات
عابية مواده ومناهجه للطلبة في أي وقت ومن أي مكان، وتزداد القدرات االستي تاحلتوفير أنماط من التعليم تُ 

الحياة  يتعلمون مدى للمؤسسات بما يمّكنها من منح القدرات والمهارات والمعارف الضرورية لعدد أكبر من أفراد  
  ويفيدون أعظم فائدة من عصر ثورات المعارف ويتمكنون من إيجاد فرص عمل مناسبة.

اط شارت الخطة الى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في نظام التعليم وإيجاد أنمأهداف، جل تحقيق هذه األومن أ
التقليدي الُمهيمن  يمبين التعل –ليس اإلحالل و  –تعّلمية وطرائق تتسم بالمرونة والكفاءة، وذلك من خالل الدمج 

اور  على خطة تنفيذية مرنة ُمؤّسسة على محلعقود والتعلم اإللكتروني بشكليه الكامل عن بعد والمدمج بناءً 
ات.  مبنية على مؤشرات أداء وإجراءات تسترشد بها مؤسسات التعليم العالي بهدف تنظيم األداء وتجويد المخرج

اشتملت الخطة حيث ، حرصت الخطة على اقتراح نموذج عملي قابل للتطبيق خالل جدول زمني محدد. هوعلي
يات منها أحد الجوانب المتعلقة بموضوع اإلدماج من تعريفات وأهداف ومزايا وتحدّ يتناول كل  على عدة أجزاء

يم المطلوب تطبيقها في مؤسسات التعل وتوصيات واإلطار الزمني المقترح، إضافة إلى المحاور الستة الرئيسة
 ة.والتقني شرية،وإمكاناتها الب العالي جميعها بغض النظر عن نوعها وحجمها وتخصصاتها، وقدراتها المالية،

 هنالك نوعان رئيسان )أن  ى، حيث يشير ال( أصول التدريس -البيداغوجي ) يركز الدليل على المحور األول
هما ( من التعلم اإللكتروني تطبقهما مؤسسات التعليم العالي عمومًا والمطلوب أن تطّبق من بين أنواع أخرى 

هوميهما لكتروني الكامل، والتعليم المدمج بمفترحة التعليم اإلمؤسساتنا بفاعلية واحتراف. وتشمل األنواع المق
تعليم سابقًا. وانطالقًا من أهمية هذا المحور والصيغ البنيوية المقترحة إلدماج ال هتمت اإلشارة الي نالذي

االلكتروني، يقدم الدليل مجموعة من االرشادات خالل عملية التنفيذ مع اإلشارة الى دالالت المفاهيم 
 (.5لمصطلحات الخاصة بتنفيذ الخطة كما في الشكل )وا
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 .(: مفاهيم التعلم اإللكتروني في خطة اإلدماج5الشكل )

 

دماج من خالل لجانها المختصة وبالتنسيق مع إدارة الجامعة تتولى مجالس األقسام تنفيذ خطة اإلو 
ذ ولتنفي. وني ومركز ضبط الجودة في الجامعةلكترمن خالل مجلس الكلية وكذلك من خالل مركز التعليم اإل

 اعتمادًا على األنظمة والتعليمات الصادرة من جامعة مؤتةي األكاديم اإلجراءات، يتطلب من القسم هذه
من المقررات الدراسية التي يمكن دمجها ض القيام بتحديد - (6) الشكلانظر  - لكترونيالتعليم اإلبخصوص 

 دتحدو األكاديمي تتولى تلك المسؤولية. لك من خالل لجنة متخصصة في القسممسار التعلم االلكتروني وذ
 الذي يتفق مع طبيعة المقرر الدراسي.لكتروني اللجنة المختصة نمط وشكل التعليم اإلأيضاً 
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 (: إجراءات تنفيذ خطة االدماج على مستوى القسم األكاديمي.6) الشكل
 

 مرحلة التحضير إرشادات 4.1

رشادات التي تضمن نجاح خطط قدم الدليل العديد من اإلي
لكتروني للمقررات الدراسية. وتشمل هذه دماج التعليم اإلإ

اإلرشادات في مرحلة التحضير طرق اختيار نمط وشكل 
لكتروني المناسب للمقرر الدراسي، واالستغالل التعليم اإل

األمثل لمميزات التعليم اإللكتروني ومصادر التعلم 
 رئيسةالمحاور الهذه اإلرشادات على  لمتاحة. وتركزا

، المرتبط بأنواع التعلم : المحور البيداغوجيالتالية
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 الحوكمة اإللكترونية، ومحور اإللكتروني والصيغ البنيوية المقترحة، ومحور البرامج األكاديمية والخطط الدراسية،
 ومحور التشريعات والهيكل اإلداري، ومحور ضمان الجودة.

أصول  ) المحور البيداغوجي 4.1.1

 ( التدريس

رتبط هذا المحور بأنواع التعلم اإللكتروني والصيغ البنيوية ي
المقترحة، حيث من الضروري مراعاة اتباع مجموعة من 

دماج للمقررات واإل مرحلة التحضيراإلجراءات في 
على مستوى الخطة الدراسية للتخصص في  ) لكترونيةاإل

 3نها بواقع أفرض ب ذلك على، و ( القسم األكاديمي
أحد،  ساعات معتمدة ومطروحة بجدول دراسي منتظم )

 الرموز تشيركما  (. ، اربعاءثنينا (، او ) ثالثاء، خميس
لى نسبة كل شكل من اشكال إ ثلثان ( ،) ثلث ≡ ( 2، 1 )
ط من أنماط التعلم يوية لكل نمحيث حددت الخطة التنفيذية نماذج بن .لكتروني المقرر اعتمادهاإل لتعليما

  :تيلكتروني على النحو اآلاإل

 عن بعد لكتروني الكاملأواًل: التعليم ال 
 .اربعاء ،خميس او اثنين ،ثالثاء ،باعتبار ان المواد تطرح احد (7)توضيحة من خالل الشكل ويمكن 

يمكن للقسم المعني تحديد ما يراه مناسبا في اختيار  (ساعة معتمده)مواد التي تطرح يوم واحد للموبالسبة 
 .كتروني الكامل عن بعدشكل التعلم االل
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 عن بعد. لكتروني الكاملنماذج التعلم اإل :(7) الشكل

 
 
 
 
 

 المواد المطروحة

 خميس ( ،ثالثاء ،) أحد

 

 

 

 

 

 

 

 

تم اختيار ي
النموذج بناًء 
على طبيعة 

 المساق

 المواد المطروحة

 اربعاء ( ،) اثنين

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 ( نصف متزامن + نصف غير متزامن )  ( ثلث متزامن + ثلثان غير متزامن ) ( امنثلثان متزامن + ثلث غير متز  )

غير متزامن غير متزامنمتزامن غير متزامنمتزامن متزامن

 1+  2نموذج 
 لقاءان اسبوعيان متزامنان + أنشطة

 اً اسبوعي ومهام تعادل لقاءً  إلكترونية
 غير متزامن. واحدً 

 2+  1نموذج 
 لقاء اسبوعي متزامن واحد + أنشطة

تعادل لقاءين  ومهام إلكترونية
 اسبوعيين غير متزامنين.

 1+  1نموذج 
 لقاء اسبوعي متزامن واحد + أنشطة

ًا اسبوعي ومهام تعادل لقاءً  إلكترونية
 غير متزامن.  واحدً 
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 ثانيًا: التعليم المدمج

 نماذج التعلم االلكتروني المدمج. :(7) الشكل
 

(، وما 2(، و)1لجدول )ن في ارشادية على النحو المبيّ ومن خالل ما سبق، يمكن تلخيص تلك اإلجراءات اإل
شكاله. ألكتروني بمختلف التي تحدد مكونات المحتوى للمساقات ذات المسار اإل بتبعها من نقاط توضيحية،

لجنة الخطة الدراسية من خالل  هن هذه االقتراحات مرتبطة بطبيعة المساق وما ترتأيألى إوتجدر اإلشارة 
  .تواليمجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة على ال

 

 المواد المطروحة

 خميس ( ،ثالثاء ،) أحد

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم اختيار 
النموذج بناًء 
على طبيعة 

 المساق

 وحةالمواد المطر 

 اربعاء ( ،) اثنين

 

 

 

 

  

   

 ( نصف وجاهي + نصف إلكتروني )  ( ثلثان إلكتروني + ثلث وجاهي ) ( ثلثان وجاهي + ثلث إلكتروني )

إلكتروني إلكترونيوجاهي إلكترونيوجاهي وجاهي

 1+  2نموذج 
لقاءان اسبوعيان وجهًا لوجه 
في الحرم الجامعي + أنشطة 
إلكترونية معظمها غير متزامن 
في العادة على شكل فيديوهات 
أو واجبات أو غيرها ُتنفذ على 
 المنصة التعليمية تعادل لقاءً 

 .واحدً  ياً اسبوع

 2+  1نموذج 
لقاء اسبوعي واحد وجهًا لوجه 
في الحرم الجامعي + أنشطة 
إلكترونية معظمها غير متزامن 
في العادة على شكل فيديوهات 
أو واجبات أو غيرها ُتنفذ على 

المنصة التعليمية تعادل 
 .لقاءين اسبوعيين

 

 1+  1نموذج 
لقاء اسبوعي واحد وجهًا لوجه 
في الحرم الجامعي + أنشطة 

رونية غير اسبوعية إلكت
 متزامنة تعادل لقاًء اسبوعياً 

 واحد.
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 لكتروني الكاملاشكال التعليم اإل :(1) الجدول

النسبة  الوصف االشكال لنمطا
 طريقة التنفيذ النموذج المكونات المقترحة

التعليم 
االلكتروني 

 عن بعد الكامل

تعليم متزامن  متزامن كامل
 جميع االسابيع بشكل كامل

أسئلة  ،شروحات من المدرس لبعض جوانب المادة
عروض تقديمية قصيرة  ،من الطلبة والمدرس جاباتاو 

 ،نقاشات وتدريبات قصيرة ،يقّدمها المدرس أو الطلبة
 أي مكونات أخرى يراها المدرس مناسبة

 غير متزامن كامل
تعليم غير 

 متزامن
 بشكل كامل

 جميع االسابيع

فيديوهات تعليمية قصيرة جاهزة أو ُمعّدة من المدرس 
يشاهدها الطلبة ويجيبون  على المنصة ُترفع أسبوعياً 

 عن أسئلة حولها ثم يناقشونها في اللقاء المتزامن على
 ،اختبارات قصيرة ،تدريبات ،مبدأ التعلم المعكوس

 ،( فردية أو جماعية ) مشاريع ،مهام متصلة بالمادة
قراءات  ،ُتطرح للنقاش مواضيع وحوارات حول 

 أي مكونات أخرى  ،تقارير أو بحوث ،إضافية

1+2 
 تزامنم

+ 
 غير متزامن

تعليم متزامن 
وتعليم غير 

 متزامن

تعليم  لقاءان
غير  ولقاءمتزامن 

 متزامن
 . جميع مكونات التعليم المتزامن وغير المتزامن

2+1 
 متزامن

+ 
 غير متزامن

تعليم متزامن 
وتعليم غير 

 متزامن

متزامن  لقاء
غير ولقاءان 

 متزامنان
 المتزامن.جميع مكونات التعليم المتزامن وغير 

1+1 
 متزامن

+ 
 غير متزامن

تعليم متزامن 
وتعليم غير 

 متزامن
 واخرمتزامن لقاء 

 . جميع مكونات التعليم المتزامن وغير المتزامن غير متزامن

 1+1، و 2+1، و1+2يتم تحديد النسبة من قبل القسم األكاديمي فيما يتعلق بالنموذج  : مالحظة
 

 لكتروني المدمجشكال التعليم اإلأ :(2) الجدول

 النمط
 االشكال

 المكونات النسبة المقترحة الوصف
 طريقة التنفيذ النموذج

التعليم 
لكتروني ال 

 المدمج

1+2 
 ( أحد، ثالثاء، خميس) 

 وجاهي
+ 

 الكتروني

تعليم الكتروني 
 جزئي

 ولقاءتعليم وجاهي لقاءان 
 الكترونيتعليم 

نفس مكونات التعليم 
لوجاهي باإلضافة الى ا

 مكونات التعليم غير المتزامن

2+1 
 ( أحد، ثالثاء، خميس) 

 وجاهي
+ 

 الكتروني

تعليم الكتروني 
 جزئي

ولقاءان تعليم وجاهي لقاء 
 تعليم الكتروني

نفس مكونات التعليم 
الوجاهي باإلضافة الى 

 مكونات التعليم غير المتزامن

1+1 
 ( اثنين، اربعاء) 

 وجاهي
+ 

 ترونيالك

تعليم الكتروني 
 جزئي

 تعليم وجاهيلقاء 
 تعليم الكترونيولقاء 

نفس مكونات التعليم 
الوجاهي باإلضافة الى 

 مكونات التعليم غير المتزامن
 1+1، 2+1، و 1+2مالحظة: يتم تحديد النسبة من قبل القسم األكاديمي فيما يتعلق بالنموذج 
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 :يجب مراعاة النقاط التالية ولذلك 

، لكن على طبيعة المساق لكتروني الكامل، يتم اختيار النموذج بناءً يم اإلفي حالة اختيار نموذج التعل .1
 اك( من أجل إتاحة مزيد من االحتك 1 + 2)  ل في مراحل التطبيق األولى، اختيار النموذج األوليفّض 

للطلبة مع المدرس. كما يجب على المدرس توثيق ذلك بوضوح في خطة المساق، وااللتزام بذلك في 
 ساق وتقييم الطلبة.تدريس الم

 بدّ ال(،  لكتروني الكاملالتعليم اإل ) ولضمان نجاح عملية التعلم في المساقات بناًء على هذه النماذج .2
 من تحديد مكّونات التعلم المتزامن ومكّونات التعلم غير المتزامن وتوثيق ذلك في خطة المساق ثم

 تطبيقها بدقة. 
 2    بة المعنية في المؤسسة التعليمية، بتحديد النموذج المناسأن يقوم المدّرس، بعد أخذ موافقة الجه .3

( لكل مساق مدمج يدّرسه حسب  أو غير ذلك في حاالت خاصة مبررة ) 1+  1، 2+  1، 1+ 
 طبيعة المساق وخبرة المدّرس وتوثيق ذلك بوضوح في خطة المساق، وااللتزام بذلك في تدريس المساق

 وفي تقييم الطلبة.

ذج المناسب له، يجب على المدرس توثيق ذلك بوضوح في خطة في حالة اختيار التعليم المدمج والنمو  .4
 المساق، وااللتزام بذلك في تدريس المساق وتقييم الطلبة.

امل لكتروني الكيجب على القسم األكاديمي مراعاة إمكانية التحول من التعليم المدمج الى التعليم اإل .5
 من ظروف استثنائية .في حاالت الضرورة كالجوائح او الظروف الجوية وما الى ذلك 

امل وهو مكّون من مساقات تعلم إلكتروني ك :يمكن للقسم األكاديمي استخدام البرنامج الهجين الثالثي .6
 نسبة )     ( + مساقات تعليم وجاهي النسبة األكبر ( + مساقات تعلم مدمج ) نسبة قليلة عن بعد )

 (. قليلة
امل وهو مكّون من مساقات تعلم إلكتروني ك ن الثنائي:يمكن للقسم األكاديمي استخدام البرنامج الهجي .7

 النسبة األكبر(. ( + مساقات تعلم مدمج ) نسبة قليلة عن بعد )
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الكلية  إعادة هيكلة نظام التقييم، بحيث يقل التركيز في التقييم على االمتحانات وُتخّفض نسبة العالمة .8
اجبات ومشاريع ومهام وتقارير واختبارات من و  المخصصة لها، وزيادة التركيز على أعمال الفصل )

( وهي التي تتحقق من خاللها المهارات المطلوبة في المجتمع وسوق العمل وتخصيص مزيد  قصيرة
 من العالمات لها. 

 10مثاًل، مشاركة  %: )60% من العالمة الكلية، وأعمال الفصل 40 تخصيص امتحان نهائي .9
عالمات، فيديو بصوت الطالب أو الصوت  5قديمي عالمة، عرض ت 15عالمات، واجبات قصيرة 

عالمات، وبحوث  10عالمة، اختبار قصير  15عالمات، مشروع  5والصورة عن موضوع معين 
لمتزامنة (، وهذا مهم حتى يتم تقويم وقياس األنشطة ا ...وتقارير بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، وهكذا

 مشكالت والتفكير اإلبداعي والناقد لدى الطلبة.ي مهارات حل الوغير المتزامنة التي تنمّ 
 Flipped Learningإدخال أساليب واستراتيجيات التعلم الحديثة في التدريس، مثل التعلم المعكوس  .10

 ، والتعلم من خالل حّل المشكالتProject-Based Learningوالتعلم من خالل المشاريع 
Problem-Solving،  والتعلم التشاركيCollaborative Learning، والتعلم المتصل 

connected learning.وغيرها من طرائق التعلم الحديثة ، 
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 ( ) ملف المادة إعداد الخطط الدراسية إرشادات 4.1.2
 

كاديمية ُتعتبر الخطط الدراسية لمختلف البرامج األ
لكتروني، حيث دماج اإلاللبنة األساسية في تنفيذ خطة اإل

لجميع أنواع التعليم تتطلب الخطة تخصيص نسب محددة 
( لتشكل في النهاية  لكتروني الكامل، المدمجالوجاهي، اإل )

البرنامج الهجين. والذي يشمل على تلك األنواع الثالثة من 
، ه(. وعلي6كما ظهرت في الشكل ) ةالتعليم بنسب محدد

يتطلب من القسم مراجعة الخطة الدراسية لكل برنامج 
دماج نفيذ خطة اإل( بحيث يضمن ت تخصص أكاديمي )

 خذ بعين االعتباربما يتالءم مع النسب المقترحة، مع األ
وتاليًا، بعض اإلرشادات المهمة  النظام التعليمي للجامعة.

عداد الخطط الدراسية على مستوى إ والواجب اتباعها في 
وزارة التعليم العالي وصت الخطة التنفيذية لأ امالمادة وعلى مستوى البرنامج ليصار الى إيجاد برامج هجينة ك

الخاصة بالبرامج والخطط  رشادات إجراءات قياسية هدفها إعادة هيكلة البنىاإل حيث تقدم والبحث العلمي.
الدراسية بحيث تكون مالئمة لدمج التعلم اإللكتروني في البرامج األكاديمية على نحو تكاملّي. وتفترض 

 على النحو االتي:  ني الذي تم تحديده في مرحلة التحضيرلكترو اإل رشادات تحديد المقررات ضمن المساراإل

توزيع المقررات الدراسية في التخصص الواحد من حيث شكل التعليم، كما تراها لجنة الخطة، إلى ثالثة  .1
، او الوجاهي. ويراعى تطبيق عن بعد أقسام تحت مسمى التعّلم المدمج، أو اإللكتروني الكامل

 عملي، نظري، إنساني، علمي، هندسي، طبي... إلخ. -المساق  اإلجراءات بناًء على طبيعة
مراجعة وتعديل الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية والمقررات جميعها بما يتفق مع نماذج ضبط الجودة  .2

 في الجامعة. 
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مية والنشاطات التفاعلية غير المتزامنة بين الطالب والمحتوى على تصميم صفحات المساقات التعلّ  .3
 (. يطبق على المساقات اإللكترونية والمدمجة ت التعلم اإللكترونية )منّصا

 (. يطبق على المساقات اإللكترونية والمدمجة تصميم اللقاءات المتزامنة ) .4
تابعة في يقوم القسم األكاديمي بمتابعة تنفيذ هذه اإلجراءات والتأكد من تحّققها مع أطراف التنفيذ والم .5

 لكتروني ومصادر التعلم، ومركز ضبط الجودة، ومركز الحاسوب.تعليم اإلالجامعة الممثلة بمركز ال
طلب المساعدة على فهم وتوضيح اإلجراء التنفيذي المطلوب من خالل التنسيق مع مركز التعليم  .6

 لكتروني.  اإل
 تطبق هذه اإلجراءات على جميع مساقات البرامج األكاديمية في القسم دون استثناء. .7
ى لكتروني على مستوى البرنامج والمقررات الدراسية بحيث يحتوي علدماج اإلذج اإلمراعاة تصميم نمو  .8

ن الهدف، والنتائج المتوقعة، وطريقة التنفيذ، والمصادر، ومسؤولية التنفيذ، ودليل اإلنجاز. ويمك
 ( لتنفيذ تلك اإلجراءات.3) االستعانة بالجدول

نواع أ، تجمع بين ( كاديميةمج األخطط البرا ) هجينيةيكون النتاج من هذه المرحلة متمثل بإيجاد برامج  .9
 (.  ، مدمجعن بعد لكتروني كاملإوجاهي، ) التعلم الثالثة: 

 وفي هذا السياق،  يقترح الدليل اعتماد نموذج تفصيلي لكل ماده في الخطة الدراسية كما يتضح في 
 .(9)الجدول 
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 مسار التعليم االلكترونينموذج إعادة هيكلة الخطط الدراسية في  :(3)الجدول

  .مراجعة وتعديل الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية والمساقات جميعها (1) إلجراءا

 الهدف
ي فاإللكتروني  مع متطلبات إدماج التعلم إعادة هيكلة الخطط األكاديمية لتتناسب

وى المساقات وقياس مخرجاتها البرامج والخطط ومتطلبات التصميم الحديثة محت
 .مع سوق العملا مواءمتهو 

 

 النتائج المتوقعة

يدة نتاجات التعلم للمساق آخذة بعين االعتبار النتاجات التعلمية المتحققة الجد .1
 الناتجة عن توظيف أدوات تعلم جديدة باستخدام أدوات التعلم اإللكتروني.

 .مصفوفة المواءمة بين مخرجات التعلم للبرنامج والمساق .2
 .حتوى المساقالمراجع الرئيسية لم .3
الموضوعات التي يغطيها المساق: وتكون المادة التعّلمية موزعة بوضوح بين  .4

تلك التي ستنفذ من خالل اللقاءات المتزامنة وغير المتزامنة في حال التعلم 
اإللكتروني الكامل عن بعد، وبين تلك التي ستنفذ من خالل الشق الوجاهي في 

والذي هو غالبًا غير  الكامل عن بعد )الحرم الجامعي أو الشق اإللكتروني 
( في حال التعلم المدمج؛ مع ضرورة النص في كلتا الحالتين على  متزامن

(. وفي حال اللجوء  1 +1أو  2+1أو  1+ 2 )  النموذج المعتمد في المساق
 فينص على ذلك مع ذكر المسّوغات. للتعلم الوجاهي الكامل،

يمية ساعة، وُترّتب األنشطة التعليمية والتقيالجدول الزمني باليوم والتاريخ وال .5
 صل الدراسي.للمساق على مدار الف

المهام ُمكّونات التقويم المطلوبة لهذا النوع من التعلم والذي يركز على األنشطة و  .6
والمشاريع والواجبات أكثر من تركيزه على االختبارات، مما يستدعي إعطاء 

جبات والمشاريع، وتقليل تلك زيادة للعالمات المخصصة لألنشطة والوا
 المخصصة لالمتحانات.

عن ثالثة أشكال أشكال التقويم المستخدمة على أال تقل في حّدها األدنى  .7
 ( وحسب طبيعة المساق.8من المشار إلى عدد منها في البند السابق )مختلفة 

 ةعلى الموقع الرسمي للمؤسس لدراسية للبرامج والمساقات كاملةأن تعلن الخطط ا .8
 الكلية. /

يدة نتاجات التعلم للمساق آخذة بعين االعتبار النتاجات التعلمية المتحققة الجد .9
 الناتجة عن توظيف أدوات تعلم جديدة باستخدام أدوات التعلم اإللكتروني.

 .مصفوفة المواءمة بين مخرجات التعلم للبرنامج والمساقاعداد   .10

 

 
 

 طريقة التنفيذ

 
 

بإعادة هيكلة نظام التقويم وتوزيع تعديل التعليمات وإضافة نصوص تسمح  .1
العالمات في المساق وبتنويع طرق التقويم وعدم اقتصارها على االمتحانات، وفق 

 ما هو مبين في المحور البيداغوجي.

 
 

الفصالن الثاني 
 والصيفي

2020-2021 
 .وما بعدهما

د تحديد الرؤية والمهمة ونتاجات التعلم للبرامج األكاديمية على أن تراعي عن .2
 صياغتها حاجات سوق العمل وحاجات المتعلم

لفصالن الثاني ا
 والصيفي

2020-2021 
تحديد وصف لكل مساق على أن يراعي حداثة المحتوى وعدم وجود تقاطعات  .3

 مع مساقات أخرى.
الفصالن الثاني 

 والصيفي
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2020-2021 
راسة تحديد نتاجات التعلم لكل مساق على أن تراعي المهارات المستهدفة من د .4

 .المساق وأن تقاس بأساليب التقويم المختلفة
الفصالن الثاني 

 والصيفي
2020-2021 

 وما بعدهما
امج إنشاء مصفوفة المواءمة بين نتاجات التعلم للمساقات ونتاجات التعلم للبرن .5

 التي تراعي اشكال التعلم الجديدة، وإدراج تلك المصفوفة في مخطط المساق.
الفصالن الثاني 

 يوالصيف
2020-2021 

 وما بعدهما
الفصالن الثاني  .تحديد المراجع الرئيسية للمساق مع مراعاة حداثتها .6

 والصيفي
2020-2021 

تحديد المواضيع التي يغطيها المساق على أن ُتقسم إلى أجزاء ومواضيع أو  .7
دروس أو مادة أسبوعية أو نشاطات فردية أو جماعية مرتبطة بأزمنة محددة 

" في "النتائج المتوقعة 6أن توزع بوضوح كما هو مبّين في بند  لإلنجاز وعلى
 أعاله الخاصة بالخطة الدراسية للمساق.

الفصالن الثاني 
 والصيفي

2020-2021 
 وما بعدهما

 يقوم مدرس المساق باختيار طرق التقويم المناسبة لمخرجات التعلم التي تم .8
منها وفقا لمرجعيات ووضع وزن مناسب لكل تحديدها في الخطة الدراسية 

 (. تكنولوجيًا، إداريًا، تنظيميًا، ...إلخ مستجدة )

لفصالن الثاني ا
 والصيفي

2020-2021 

 المصادر

 األدّلة الواجب توفيرها:
 .دليل أساليب تنظيم المحاضرات التزامنية وغير التزامنية .1
 والمساقات ومواءمتها. دليل صياغة نتاجات التعلم للبرامج األكاديمية .2
 يل التعرف على احتياجات سوق العمل للتخصصات األكاديمية.دل .3
 .دليل طرق التقويم الحديثة وأساليب اختيارها .4
 دليل أدوات وبرامج التقويم البنائي والنهائي. .5

 ة.مجلس العمداء، القسم األكاديمي، مدرس المساق، مركز أو وحدة الجودة المعني مسؤولية التنفيذ
لدراسية للمساقات التي تم إعادة هيكلتها بناء على القالب الموضح عدد الخطط ا دليل اإلنجاز

 نسبة إلى مجموع عدد الخطط الدراسية في مساقات المؤسسة الكلية.
 (. ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي * المصدر: خطة العمل التنفيذية إلدماج التعلم اإللكتروني
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 إرشادات ضبط الجودة  4.1.3
لتعلم اإللكتروني ضمان جودة ا عتبري

األداة الرئيسة التي يمكن من خاللها ضمان نجاح 
دمج التكنولوجيا الحديثة في برامج التعّلم 
اإللكتروني للوصول إلى تعلم هجين يمزج في 
مساقات البرنامج الواحد بين التعلم اإللكتروني 
الكامل عن بعد والتعلم المدمج والتعليم الوجاهي 

يق والتنفيذ والقياس والتقويم للتطب بحيث يكون قابالً 
ويتطلب ذلك حوكمة إلكترونية فاعلة تدعم 

 من: بدّ ت التعلم اإللكتروني والمدمج فالعمليات ضمان الجودة. ومن أجل ضمان جودة تنفيذ عمليا

، ويمكن قبل مركز ضبط الجودة في الجامعة نماذج الخطط الدراسية المعتمدة من التقيد التام بمتطلبات .1
لكتروني بحسب معايير مركز ضبط الجودة في دماج اإلفي رصد وتقييم إجراءات اإل هاة مناالستفاد

 الجامعة. 
لكتروني ومتابعتها من خالل مركز التعليم اإللكتروني ومصادر التعلم لتقيد التام بتعليمات التعليم اإلا .2

  في الجامعة والمنبثقة عن استراتيجية الجامعة في ادماج التعليم االلكتروني
 . عالنها للطلبةإ لكتروني والمدرس و المعلومات الكافية حول المساق اإليجب توفير  .3
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 إرشادات الحوكمة االلكترونية 4.1.4
 

ات الى تقييم األنظمة رشادتهدف هذه اإل
المتعلقة بالعملية التعليمية وموائمتها للتحول  والتعليمات

، كاديمية والمقرراتلكتروني على مستوى البرامج األاإل
التحقق من ضمان  يجب على القسم األكاديمي هليوع

لكتروني وعدم تناقض اإلجراءات جودة التعليم اإل
تعليمات القائمة على النحو المقررة مع األنظمة وال

 :تياآل

مراجعة الهيكلية واآلليات والقرارات في  .1
 مؤسسات التعليم العالي األردنية الالزمة لتنفيذ تعّلم إلكتروني ناجح .

بشقيه الكامل  اإلدارة الرشيدة واألداء المتميز للعملية التعليمية في مجال التعلم اإللكتروني )تحقيق  .2
 (. والمدمج

 لكتروني في برامج التعليم العالي.تحديد سبل نجاح إدماج التعليم اإل .3
ا واستمرارية إلدارة مساقات التعلم اإللكتروني بما يضمن فعالية نتائجه الةاختيار األساليب المناسبة والفعّ  .4

مية اإللكترونية بمختلف مكوناتها، مع األخذ بعين أدائها من خالل تقييم نتاجات العملية التعليمية/التعلّ 
 االعتبار التفاوت في متطلبات البرنامج األكاديمي الفعلّية والمقررات الدراسية. 

اإلجرائية على شكل متطلبات  روني تحديد العديد من المسؤولياتلكتيترتب على مبدأ حوكمة التعليم اإل
. وتشمل هذه المتطلبات اإلجراءات التي يجب لكترونيدماج اإلحقيق األهداف المتصورة من خطة اإلتضمن ت

اإلدارية والفنية في المؤسسة  المراكز، والمدرس، والطالب، و ؤسسة التعليمية، والكلية، والقسمن تتبعها المأ
 التعليمية.
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 من قبل الجامعة جراءات الواجب تنفيذهااإل 4.1.5

تطلب خطة اإلدماج اإللكتروني العديد من اإلجراءات على مستوى الجامعة وذلك بهدف بناء القدرة على ت
تطوير برامج أكاديمية هجينة تماشيًا مع رؤية الجامعة وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل 

 اإلجراءات اآلتية: 
 التدريس عن بعد بما في ذلك توفير البرمجيات والمنصات المناسبة مثلتوفير البيئة المناسبة لعملية 

(Microsoft Teams  (و )Moodle  .) 
  .العملية التدريسية المطلوبة لتعزيز المساندة للمدرسين البرمجيات التعليمية توفير
 وني.مهارات المدرسين المتعلقة بالتعليم اإللكتر  التدريب والتأهيل المناسب لتطوير توفير
 نترنت للطلبة والمدرسين. اإلحزم  توفير

 جهزة حاسوب مناسبة للمدرسين في مكاتبهم.أتوفير 
حسب طبيعة التخصصات والمواد  الستخدامها في العملية التدريسية وسائل تعليمة متطورة مناسبة توفير
  .قسامفي األ ةحو المطر 

من كليات  ةجراءات على جميع الجهات ذات العالقبنشر وتعميم هذه اإل ةجراءات الكفيلالتأكد من اتخاذ اإل
 .بعملية التدريس ةالمعني ةداريالى الوحدات اإل ةضافباإل ةوأقسام ومدرسين وطلب

 

أن تتأكد وحدة القبول والتسجيل، في حالة الطلبة المسجلين في مساقات عملية أو تطبيقية أو تدريبية  .1
بين انتهائهم من حضور تلك المساقات في الحرم  أو غيرها في الحرم الجامعي، من وجود وقت كاف
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الجامعي والتحاقهم بلقاءات تدرس إلكترونيًا عن بعد تمكّنهم من االنضمام إليها في الوقت المحدد 
 ومن المكان المناسب لذلك.

أن توفر الجامعة المنصات المتزامنة وغير المتزامنة المناسبتين وسرعة اإلنترنت الالزمة للتعليم  .2
ويم ومنصات االمتحانات، وأن تتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس بها، وعدم اللجوء إلستخدام والتق

 منصات غير معتمدة.
أن يتأكد رئيس القسم المعني من تسلم خطة المساق مكتملة من جميع أعضاء هيئة التدريس في  .3

المؤسسة لمزيد من الدراسة القسم قبل بدء التدريس، وأن يراجعها ثم يحيلها إلى الجهات المعنية في 
 والتحليل وإعطاء تغذية راجعة بشأنها بهدف تطويرها في الفصول الالحقة.

أن تتابع عمادات شؤون الطلبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المؤسسة، حاجات الطلبة غير  .4
 المقتدرين إلى حزم إنترنت إضافية.

 وجستي لكل كلية.أن توفر الفرق الفنية المتخصصة لتقديم الدعم الل .5
أن توفر المؤسسة اآللية اإللكترونية السريعة، التي تمكن الطلبة من عرض أية إشكاالت يتعرضون  .6

 لها أو أية استفسارات والحصول على إجابات سريعة بشأنها.
أن تحرص المؤسسة على تقديم اإلرشاد األكاديمي والنفسي للطلبة حيثما لزم إلكترونيًا أو في الحرم  .7

 ي، مع مراعاة قواعد السالمة حسب مقتضى الحال.الجامع
أن تحرص المؤسسة على العناية بالطلبة من ذوي اإلعاقة والحاجات الخاصة، الذين يعانون  .8

 .صعوبات تعلم، لتمكينهم من الحصول على تعلم وتقويم فاعلين
حسن سير عمليتي  أن تعد المراكز أو الوحدات أو اللجان المعنية في المؤسسة التقارير الالزمة حول .9

 التعليم والتقويم، وتعالج أية إشكاالت تطرأ وفقًا لألنظمة والتعليمات.
 اإلجراءات الواجب تنفيذها من قبل الكلية .10
يتطلب تنفيذ خطة اإلدماج اإللكتروني من مختلف الكليات تحديد اإلجراءات واألولويات  .11

 حو اآلتي:المنظمة لعملية التعليم اإللكتروني بكافة أشكاله على الن
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 مراجعة واقرار الخطط الدراسية في البرامج الهجينة والتي قرر القسم اعتمادها. .12
متابعة عمل األقسام فيما يخص التعليم اإللكتروني وذلك من خالل مراجعة التقارير الدورية  .13

 التي تقدمها األقسام حول مجريات سير العملية التدريسية عن بعد.
ين لتقييم سير العملية التدريسية ومناقشة التقارير المرفوعة عقد اجتماعات دورية كل اسبوع .14

 من قبل األقسام باإلضافة إلى أية قضايا أو مشاكل متعلقة بالعملية التدريسية.
التأكيد على جميع المدرسين التقيد التام بتعليمات التعليم اإللكتروني في الجامعة التي تخص  .15

 متحانات.عملية التدريس وكذلك التقييم واجراء اال
 متابعة سير االمتحانات وذلك بالتنسيق مع األقسام ومركز الحاسوب ووحدة القبول التسجيل. .16
متابعة سير العملية التدريسية مع إعطاء العميد الصالحية للدخول لجميع المواد المطروحة  .17

 من قبل الكلية لالطالع على المحتوى وحضور بعض المحاضرات عند الضرورة.
تقريرًا شهريًا لمجلس العمداء عن واقع العملية التدريسية في الكلية مع التأكيد ترفع الكلية  .18

على وضع مجلس العمداء بصورة أية قضية طارئة ال تقبل التأجيل وخارجة عن صالحيات الكلية 
 وقدرتها في التعامل معها.
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 اإلجراءات الواجب تنفيذها من قبل القسم 4.1.6

قسام ام لأللى ما تم تحديده من مهإضافة اإلب
كاديمية الهجينة، يتطلب عداد البرامج األإ كاديمية في األ

 بجراءات الواجلكتروني مجموعة من اإلدماج اإلاإل نجاح
 تي:اآل يمي على النحوكادالقسم األ قبل من عهاااتب

برئاسة  ة للتعليم اإللكتروني في كل قسمتشكل لجن .1
رئيس القسم للمتابعة واإلشراف على سير التعليم 

على األقل وتقوم برفع تقرير  بواقع اجتماع واحد اسبوعياً  اً ث تجتمع دوريياإللكتروني في القسم بح
 عليم اإللكتروني في القسم خالل األسبوع.تمفصل لرئيس القسم عن واقع ال

اسبوعين مع الطلبه يتلمس حاجاتهم ومشاكلهم الناجمة  كل ( عن بعد دوري ) يعقد رئيس القسم اجتماع .2
 القدرة على حلها. ة مشاكل قد تحدث وال يمتلك القسمعليم عن بعد وإبالغ الجامعة عن أيعن الت

 ةافتراضي ةوتخصيص ثالث ساعات مكتبي ةالمدرسين بالتواصل الدائم مع الطلب التأكد من التزام .3
 ةالجابفيها ل المدرس متاحاً  بحيث يكون  المتزامنة لكترونياإل من خالل منصات التعليمة عالنها للطلبإ و 

 .ةسئلة واستفسارات الطلبأعلى 
دماج بالشكل المطلوب، اإل ضبط الجودة لضمان تنفيذ خطة لكتروني ومركزاإل التعليم التنسيق مع مركز .4

 ة التدريسية وعقد االمتحانات.العملي وكذلك سير
 .اإلمتحانات مع المدرس لمعالجتها ثناءأمتابعة مشاكل الطلبة التي تحدث  .5
 .على المادة رئيس القسم كمدرس ثان ضافةإجميع المدرسين بد من قيام التأك .6
ني لكترو د الموجودة على منصات التعليم اإلالدخول على الموا وذلك من خالل المحاضرات سير متابعة .7

 . المعتمدة في الجامعة
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 اإلجراءات الواجب تنفيذها من قبل المدرس 4.1.7
ي كتروندماج اإلما في حالة اإلالسيّ  شكالهاأالعملية التعليمية بكافة  المدرس والطالب محور عتبري

نفيذها تالتي يجب المنظمة لعملية التعليم عن بعد و ولويات جراءات واألاإل لذلك يترتب تحديد ،ةوالبرامج الهجين
 تي: من قبل المدرس على النحو اآل

 وبعد  لذلك، المعد األنموذج وحسب التدريس بدء قبل كاملةً  المساق خطة التدريس هيئة عضو يعدّ أن  .1
 .الذي قرر اعتماد البرامج الهجينة مة والتعليمات في القسم  المعنينظقرارها حسب األإ
القسم  في لجنة هبحسب ما تم االتفاق علي ملة العناصررفاق الخطة الدراسية مكتإيجب على المدرس  .2

 . الكلية وإدارة سمالق لرئاسة منها نسخة ويسلم ،على  موقع المساق على المنصة التعليمية المعتمدة
بل لكتروني بالنماذج المعدة من قيلتزم المدرس بإعداد الخطة الدراسية في جميع مسارات التعليم اإل .3

 المستخدمة التقويم شكالأومراعاة أن  ،لكترونيالتعليم اإل يق مع مركزمركز ضمان الجودة بالتنس
 حسبب سابقاً  منها عدد إلى مشارال من مختلفة شكالأ ثالثة عن دنىاأل حدها في تقل ال أن يجب

 .المساق طبيعة
 هتومالءم التعلم عملية في المستخدم الجهاز جاهزية من التدريس بدء قبل التدريس هيئة عضو يتأكد أن .4

 وأية والصوت الصورة جودة لضمان مسبقاً  بهيجرّ  وأن( ...  المتنقل، الجهاز الحاسوب، جهاز) 
 بدء قبل إشكاالت أية حل على ليعم وأن والتواصل، التعلم يتيبعمل متصلة تقنية وإعدادات تطبيقات
 .التدريس

 وأن يضيف ( Microsoft Teams)  ريس فريق خاص بالمادة على برمجيةهيئة التد ن ينشئ عضوأ .5
 ليتم التواصل معهم.لهذا الفريق المادة  جميع الطلبة المسجلين في
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هم بعد انتهاء السحب ئصدار كشوفات باسماإسها و الطلبة المسجلين للمادة التي يدرّ  أن تتم متابعة .6
أسماء الطلبة المسجلين في المساق  يتأكد عضو هيئة التدريس من توافرضافة في الجامعة وأن واإل

متحانات  ة في الجامعة لغايات التدريس واإلعلى صفحة المساق على البرمجيات والمنصات المعتمد
الجهة  تسجيل الطلبة بالتنسيق معب تتعلقحل أية إشكاالت  ، وأن يعمل علىالتدريسوذلك قبل بداية 

 ، لتمكينهم من البدء في التعلم في الوقت المحدد. المعنية بالسرعة الممكنة
( في الوقت المحدد من قبل وحدة  Microsoft Teamsأن يتم عقد المحاضرات على برمجية )  .7

سجيل المحاضرة ليتسنى للطلبة الرجوع إليها القبول والتسجيل واعطاؤها بشكل متزامن والتأكيد على ت
 عند الحاجة.

على طول فترة المحاضرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  (التأكد من مواظبة الطلبة ) حضور المحاضرات  .8
مكانية إ(  مع  Microsoft Teamsلذلك بما في ذلك تنزيل وطباعة كشف الحضور من برمجية ) 

 .حضورعلى ال ةن العالمتخصيص جزء م
 ، ويتأكدلمساق بمكوناتها المختلفة للطلبةاألول لشرح خطة ا أن يخصص عضو هيئة التدريس اللقاء .9

، خاصة جودة الصوت ، ومن صالحية األجهزة التي يستخدمونهااستفساراتهم كلهاعلى من اإلجابة 
 .قةالجهات ذات العال يساعدهم في التغلب على أية إشكاالت تقنية بالتعاون معأن ، و والصورة

التي خطط لها على نحو مسبق  يوائم عضو هيئة التدريس في تنفيذ اللقاءات التعليمية/التعلميةأن  .10
تهم ومشاركتهم استفسارات الطلبة ومداخالبين و قبله  وتحليلها من لمادة وعرضهالودقيق، بين شرحه 

 . علميتفاعلهم في اللقاء الت، وأن يتأكد من تعظيم فرص مشاركتهم و بأشكالها المختلفة
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التوضيحية  في تقديم العروض ةالمتمثلللتعلم  التفاعلية ممارسةلأن تتاح الفرصة للطلبة حيثما أمكن ل .11
 ، والمشاركة الفاعلة في منتديات النقاش الرسمية المخصصة للمساق.والمداخالت والحوارات

و ظروف قاهرة أن يلتزم عضو هيئة التدريس في حال تعطل اللقاء أو أي جزء منه ألسباب تقنية أ .12
 علم رئاسة القسم وإدارة الكلية.تفاق معهم وببتعويضه للطلبة باإل

 ، ويركز على تنمية مهارات التعلمن أسلوب السرد أو تلقين المعلومةأن يبتعد عضو هيئة التدريس ع .13
 .الحديثة والحوار والنقاش والتحليل وحل المشكالت وغيرها من أساليب إدارة التعلم

المحاضرة تعقد في الحرم  وكأن على المحافظة على الظهور تماماً  ئة التدريسأن يحرص عضو هي .14
 .اءات بالطابع الجدي والرسمي نفسه، وأن يحرص على أن يتعامل الطلبة مع اللقالجامعي

أن يخطط عضو هيئة التدريس بعناية لمكونات أعمال الفصل المطلوب تنفيذها في المساق من قبل  .15
ها حوأن يصحّ  اصفاتها وشروطها ومواعيد تسليمها،ح مو ، وأن يوّض تاجات التعلملبة بما يتواءم مع نالط

 يكون الطالب على علم تام بحيث الماتهم في المواعيد المحددة لها،مع الطلبة ويسلمهم ع ويناقشها
 .نسحاب من المساقالموعد النهائي لإل الفصل قبلبعالمات أعمال 

ق من قبل الطلبة مع الساعات المعتمدة للمسا اع تكريسه لهأن يتناسب عدد الواجبات والجهد المتوقّ  .16
ى ع حتطلب من الطلبة ما هو أكثر من المتوقّ ، بحيث ال يُ ساقات األخرى التي يدرسها الطالبوعدد الم

 يكون لديهم الوقت الكافي إلنجازها في المدة المحددة وبالجودة المرجوة .
في  ات القصيرة والنصفية والنهائية مع نتاجات التعلممتحاندد األسئلة ونوعها في اإلأن يتناسب ع .17

قع اعها وأعدادها والوقت المتو عطى الطلبة فكرة مسبقة عن أنو ، وأن يُ المساق ومع الوقت المخصص لها
 .كل منها يطتخل

 جوزي، ريسها في الحرم الجامعيى المساقات العملية والتطبيقية والتدريب وغيرها المسموح تدبالنسبة إل .18
ي في خطة المساق بوضوح على اللقاءات الت هذه الحالة ينّص  ، وفيعلى مبدأ التعلم المدمج درّس أن ت

طريقة ب وعلى اللقاءات التي ستعقد إلكترونياً  ،اً في الحرم الجامعي وما سيجري تغطيته فيهايستعقد وجاه
 .متزامنة
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يلتزم عضو هيئة التدريس في اللقاءات التي  .19
بمراعاة قواعد الصحة عي تعقد في الحرم الجام

تباعد الجسدي وارتداء قناع مثل ال والسالمة،
عن تطبيق  ، ويكون مسؤوالً ) الكمامة ( الوجه

التعليمات الخاصة بذلك داخل القاعات 
ة مرافق أخرى تعقد والمختبرات والمدرجات وأي

 .اللقاءاتهذه فيها 
عضو هيئة التدريس جميع اإلجراءات  ، يتخذعن بعد تعقد إلكترونياً بالنسبة إلى االمتحانات التي  .20

على أن تكون طبيعة األسئلة وأنواعها والوقت  ها في التعليمات لضمان مصداقيتها،المنصوص علي
 المخصص لها مدروسة بعناية.

خالل آليات انتباههم في اللقاء من  ، وأن يشدّ التدريس إلى تحفيز الطلبة دائماً  أن يسعى عضو هيئة .21
 ، التي تثير لدى الطلبة الشغف والدافعية للتركيز .ةإدارة التعلم الحديث

إعطاء الطلبة من ذوي اإلعاقة أو الحاجات الخاصة أو الذين يعانون صعوبات في التعلم االهتمام  .22
 .لى التغلب على التحديات والمصاعبالكافي لمساعدتهم ع

( او منصة  Microsoft Teams الحرص على اعطاء واجبات للطلبة وتسليمها إما على  برمجية ) .23
 .حسب ما يراه المدرس مناسباً  ( Moodle ) رونيالتعليم اإللكت

والتأكيد  ةالمباشر مع الطلب لللتواصة داة وحيدأك ( Microsoft Teams برمجية ) االلتزام باستخدام .24
 خرى.أ ةي وسيلأبعدم استخدام  ةعلى الطلب

على  ةعالنها للطلبإ و  ةافتراضي ةت مكتبيوتخصيص ثالث ساعا ةااللتزام بالتواصل الدائم مع الطلب .25
سئلة واستفسارات أعلى  ةجابفيها لإل ( بحيث يكون المدرس متاحاً  Microsoft Teams برمجية )

 .ةالطلب
ما هو مقر ( فقط وذلك حسب  Moodle لكتروني )االمتحانات على منصة التعليم اإل الـتأكد من عقد .26

 .من مجلس العمداء سابقاً 
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نات وتجريبها مع التركيز على ظهور األسئلة بشكل مقروء وكامل قبل الموعد المحدد تجهيز االمتحا .27
 لها والمعلن من قبل وحدة القبول والتسجيل. 

ي فموعد االمتحان اال بعد التواصل مع المعنيين  في الموعد المحدد لها وعدم تغييرعقد االمتحانات  .28
م مركز الحاسوب ووحدة القبول والتسجيل لضمان عدزمة من قبل الالقسم ليصار إلى اتخاذ التدابير ال

 .لكترونيالى منصة التعليم اإل ةعداد كبير أ دخول 
المشاكل االمتحان و  سير ةمتحان عن بعد فإنه من الواجب على مدرس المادة متابعفي حال عقد اال .29

 لحاسوب. التي قد تحدث أثناء االمتحان ومعالجتها على الفور وذلك بالتنسيق مع القسم ومركز ا
دة األكاديمي وضمان الجو  رن االمتحانات المنعقدة إلى القسم ليرفعها إلى مركز التطويمتسليم نسخة  .30

حة فترة المراجعة الممنو  ية فور إنهائها وعدم تعديلها بعدعالمات الطلبة لالمتحانات الفصل وتسجيل
 للطلبة إال بشكل رسمي وبموافقة نائب الرئيس المعني.

شراف لغايات المتابعة واال ( Microsoft Teams إضافة رئيس القسم كمدرس في المادة على برمجية ) .31
 .على سير العملية التدريسية

 االلتزام بتفاعلية التعليم وذلك من خالل: .32
 بوينت وبرامج الرسوماتالمناسبة والمساعدة في عملية التدريس مثل برمجية البور  دواتاأل استخدام 

 والفيديو.
 والفيديوهات  لكترونية المناسبةلكترونية والمواقع اإلاإل بما فيها الكتب التعليمية المختلفة المصادر توفير

 .التعليمية المساعدة لعملية تدريس المادة وإتاحتها للطلبة
 لى حل نشطة والتمارين المبنية عية الحديثة مثل حلقات النقاش واألساليب التدريسعلى تنوع األ التركيز

 شكالت والتفكير المنطقي والناقد والعمل بشكل مجموعات.الم
 ضرة للتفاعل والمناقشة مع الطلبةزمنية معينة من وقت المحا تخصيص مدة. 

فتراضية أو إتحديد ساعة مكتبية  على المشرف يتوجب في حال اإلشراف على رسائل جامعية فإنه  .33
اللقاءات مع الطلبة  وذلك لعقد ( علياحسب قرارات الجامعة الخاصة بطلبة الدراسات الب ) عادية

 (. Moodle)  على منصة وتحميلها وتسجيلها وتحديدها رسمياً 
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 مركز التعليم االلكتروني في جامعة مؤتة استراتيجية .5
ستنادًا الى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا

األردنية، تتبنى استراتيجية جامعة مؤتة ضرورة اإلدماج 
عملية التعليمية وذلك من خالل دعم نافذتها كتروني في الاإل

 لكتروني ومصادر التعلم،اإللكترونية الممثلة بمركز التعليم اإل
وبشكل قياسي على ترجمة  حيث دأب المركز ومنذ انطالقته

المنظور االستراتيجي عمليًا بالتشارك مع مختلف الوحدات، 
مج والمراكز المعنية والكليات على مستوى األقسام والبرا

ويتبنى مركز التعليم االلكتروني مسؤولية تقديم  االكاديمية.
عادة توجيه جميع مصادر التعلم وإ  وإدارة خالل خلق لكتروني مناألكاديمي لتنفيذ خطة االدماج اإلالدعم الفني و 

   .لكتروني بشكل يخدم أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبةاإل

 لكترونية الخاصةصادر التعلم في تأمين الخدمات اإللكتروني ومليم اإلتعوفي سياق استراتيجية مركز ال 
إدارة التعلم بشكل يضمن  لكترونية، ومصادروإتاحة مصادر التعلم اإل لكتروني(بالعملية التدريسية ) التعلم اإل

استخدام  وتنمية رويتط ةيمسؤول تبنى المركز المتاحة وجودة العملية التعليمية، فقداالستغالل األمثل للموارد 
 خالل من في جامعة مؤتة والتعلم عن بعد ،تعلم اإللكترونيفي التعلم، وال المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

 والمحور والمحور التكنولوجي، اإللكتروني، والمحتوى  التعليمية التعلمية العملية محور رئيسة تشمل محاور
  .لبشريةالموارد ا التنظيمي والتشريعي، ومحور

 

 

 مركز التعليم اإللكتروني ومصادر التعلم
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 لكتروني ومصادر التعلممركز التعليم اإل خدمات 5.1

وم قلذي يا رالتعلم النافذة المستقبلية للجامعة وذلك ألهمية الدو  لكتروني ومصادرمركز التعليم اإل عتبريُ 
 ركزم دور دماج التعليم اإللكتروني. وال يقتصرإاالستراتيجي العالمي والمحلي في  به والمتماشي مع المنظور

لدعم دماج، بل يتبنى المركز تقديم اجرائي لتنفيذ خطط اإلاإل على الدور ومصادر التعلم لكترونيتعليم اإلال
الفني واألكاديمي بكافة أشكاله وتوجيه مصادر التعلم من خالل الدور التشاركي مع مختلف مراكز وكليات 

دليل وبناًء على ما تقدم، يقدم ال وني.تر دماج االلكتخدم خطط اإل ةلة واحدظحدات الجامعة اإلدارية تحت مو و 
رامج لكتروني في البدماج التعليم اإلإالخدمات التي يوفرها المركز في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة في 

 كاديمية. األ

 خدمات الدعم الفني واألكاديمي 5.2

لكتروني في الجامعة م اإلعليقدم مركز التعليم االلكتروني جميع الخدمات المتعلقة بإدماج وإدارة التي
  الرابط خالل من زيارتها يمكن متكاملة خدمات كمنصة واإلداري  األكاديمي المستوى  على

 ( https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspx )  ،يمكن لجميع الطلبة وأعضاء  وعليه
وتستهدف  جودة العملية التعليمية. ئتين التدريسية واإلدارية استخدام الخدمات المقدمة بشكل مباشر يضمنالهي

 ، وكذلك اقليميًا ودوليُا من خالل:خدمات المركز بطبيعتها جميع الفئات في مجتمع الجامعة محلياً 

 حاجات العمليةالي بيئة تعليمية تفاعلية تلب تصاالت لتطويرواإل المعلومات توظيف تكنولوجيا .1
 عالية الجودة.ية األكاديمية في الجامعة ليصبح التعلم أكثر فعالية وتشاركية وانتاجو 

 

https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspx
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ات وتشريعات ناظمة تخدم عملية التعلم عن بعد والعملي بنية تحتية داعمة وكوادر بشرية مؤهلة توفير .2
 المساندة لها.

 األكاديمي على المستويات كافة. لقرارتصاالت لدعم وترشيد ااستخدام تكنولوجيا المعلومات واإل .3
 تصاالت وحقوق الملكية الفكرية.جراءات التي تكفل ضمان حماية أنظمة المعلومات واإلوضع اإل .4
ي فتصاالت االستفادة من الدراسات والتقارير والخبرات والجهود المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واإل .5

 التعليم العالي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
نحة وعية المعنيين بالعملية التعليمية من طلبة وأكاديميين وعاملين إداريين ومجتمع محلي وجهات مات .6

 تصاالت في التعليم.بدور وأهمية تكنولوجيا المعلومات واإل
 .لمناهجالمعتمدة ل للنتاجات وإثرائية داعمة تعلم مصادر وتوفير مناسبة، تكنولوجية تعليمية نماذج يتبنّ  .7
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يضمن تشجيع االستثمار في قطاع تعزيز مبدأ  .8

 من عوائده االستثمارية ويخلق فرص عمل جديدة. ويزيد تصاالتتكنولوجيا المعلومات واإل
ية تصاالت في العملتطوير نظام متابعة وتقييم ومساءلة الستخدام وتوظيف تكنولوجيا والمعلومات واإل .9

 .التعليمية
لمبادئ تبّني جامعة مؤتة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدابير الالزمة لترجمة ا .10

عد إلى بوالتعلم عن  ،تصاالت في التعلمم تكنولوجيا المعلومات واإلاالتوجيهية الستراتيجية تفعيل استخد
 خطط تنفيذية لضمان استدامتها.

ة يتكاملة خاصة بالعملية التعليملكتروني خدمات مالتعلم اإل م منصة مركزتقدّ  على ذلك، وبناءً 
ل وتتنوع الخدمات   بشك .رالوصول لهذه المصاد تأمين خالل من لكترونيوكذلك مصادر التعلم اإل لكترونيةإلا

لخدمة من ا يترتب على طالبي شكاله. وفي المقابل،أنماطه و ألكتروني بكافة اإل يضمن دمج واستمرارية التعلم
ق األهداف د باإلجراءات المطلوبة لضمان تقديم خدمات سلسة في سبيل تحقيالتقيّ  ةبة وأعضاء هيئة تدرسيطل

دمات في هذا المجال. وتعرض النقاط التالية الخ ةلتكون رائد دماج بشكل يرتقي بجامعتناالمرجوة وتنفيذ خطط اإل
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من طلبة ومدرسين على النحو ئات المعنية لكتروني ومصادر التعلم لجميع الفالمقدمة من مركز التعليم اإل
 : تياآل

  عداد وإدارة محتوى المقررات إ الدعم الفني في
لكترونية: تقع مسؤولية تقديم الدعم سية اإلاالدر 

 ريب أعضاء الهيئة التدريسية علىالفني وتد
مع  بما يتناسب لكترونيعداد المحتوى اإلإ 

تربوي وتقني  أساليب التدريس من خالل كادر
 عمل لصالح المركز.ي
 الزم الستخدام منصات لالتدريب ا المركز يقدم

لكتروني المعتمدة في الجامعة، اإل التعليم
  (5)، و(4) ينومصادر التعلم كما يتضح في الجدول

 .لكتروني في جامعة مؤتةمنصات التعليم اإل :(4) الجدول

 شكل التعليم الهدف من التطبيق البرمجية/لتطبيقا
 لكترونيال 

الوسائط 
الحاجة الى  المستخدم الرقمية

 التدريب
روابط 
 التدريب

نظام إدارة التعليم 
االلكتروني 
Modulo 

انشاء وإدارة التعليم 
 لكتروني، المحتوى اإل

لكتروني، عقد اإل
 .ختبارات والتقييماإل

 غير متزامن
 

جميع 
الوسائط: 

ملفات نصية، 
، ةصوتي

 فيديو..

أعضاء 
الهيئة 

التدريسية 
 ةوالطلب

في  يبيةدورات تدر 
نشاء وإدارة إ

 المحتوى 
لكتروني وعقد اإل

 ختباراتاإل

 

الفصول االفتراضية 
Microsoft 
Teams 

قاءات عقد الل
تسجيل  المباشرة،

 التعليم إدارة ،اللقاءات
المحتوى  لكتروني،إلا

عقد  لكتروني،اإل
 ختبارات والتقييماإل

 متزامن
 (، لقاءات مباشرة )

 وغير متزامن

جميع 
لوسائط: ا

ملفات نصية، 
، ةصوتي

 فيديو..

 أعضاء
الهيئة 

التدريسية 
 والطلبة

في  دورات تدريبية
عقد اللقاءات 

دارتها، إالمباشرة و 
ومتابعة الطلبة، 

والتغذية  والرد،
 الراجعة

 

 



 جامعة مؤتة                                                                                              التعلم لكتروني ومصادرم ال يدليل التعل 

 

 
 
 

 https://www.mutah.edu.jo صادر التعلممركز التعليم اإللكتروني وم 
 42 

 ر وتشمل هذه المصاد لكتروني:دماج اإليع مصادر دعم اإليتيح المركز نافدة وصول الى جم
تشاركي يضطلع  يما يتعلق بالجانب التقني والجانب األكاديمي من خالل فريقستشارات الفنية فاإل

 .الطلب من قبل المدرسين او الطلبةستشارات موضع بمسؤولية تقديم اإل
  ّلكترونيسناد عملية التعلم اإلإلالزمة لتكنولوجيا المعلومات الحصول على البرمجيات ا ن مركزيؤم ،

البرمجيات المتوفرة على خوادم الجامعة لمختلف التخصصات وكذلك البرمجيات مفتوحة المصدر و 
 .(5)لمية كما يتضح في الجدول والحقول الع

 .( برمجيات ومصادر مفتوحة الكترونيا   لكتروني )مصادر التعلم اإل: (5) الجدول
 معلومات االتصال بجهة الدعم الفني رابط الوصول ادرالمص\لبرمجيات ا

   تطبيقات مايكروسوفت

https://www.mutah.edu.jo/ar/ELC
enter/Pages/freewin10.aspx 

+(962) 32372380 
Elearn@mutah.edu.jo 

  أنظمة التشغيل ويندوز 

  لغات البرمجة

  برمجيات معالجة الصور

  برمجيات التحليل االحصائي

  MATLABبرمجية   

  المكتبة الرقمية
 https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspxمن خالل الرابط التالي :  طلب توفير برمجيات** كما يوفر المركز نموذج 

 لخدمة بكافة الوسائل من خالل الموقع االلكتروني يتيح مركز التعليم االلكتروني الحصول على ا
  التفاعلي والذي يمكن زيارته من خالل الرابط

(https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspx .) 
 
 
 
 

https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspx


 جامعة مؤتة                                                                                              التعلم لكتروني ومصادرم ال يدليل التعل 

 

 
 
 

 https://www.mutah.edu.jo صادر التعلممركز التعليم اإللكتروني وم 
 43 

  ّت التدريبية بشكل مخصص من خالل مركز الحاسوب الدورا العديد من لكترونيمركز التعليم اإل ريوف
 تصاالت لكيفية استخدام وإدارة في الجامعة والشركات التدريبية الرائدة في قطاع تكنولجيا المعلومات واإل

. ونيلكتر ت من خالل  زيارة موقع المركز اإلطالع على هذه الدورالكتروني. ويمكن االعليم اإلتعملية ال
ي والتي ينفذها المركز بالتعاون مع مركز التطوير االكاديم العديد من الدوراتفرص التدريب  وتشمل

 (6) كما يظهر في الجدول وضمان الجودة 
 .الدورات التدريبية :(6)الجدول

 الوصول رابط لدورةا

 مقدمة في التعليم االلكتروني 

https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Li
sts/Services/Services.aspx 

 التعليم االلكتروني واساليب التدريس الحديثة

 تطوير وتصميم المحتوى االلكتروني 

 منصات التعليم االلكتروني ونظم ادارة التعلم 

 رخصة جامعة مؤتة  قيادة التعليم االلكتروني 

 مهارات الحاسوب االزمة في التعليم االلكتروني 

 المهارات االكاديمية  والمهنية االلكترونية

 برمجيات معالجة الصور.

 ت التحليل االحصائيبرمجيا

 MATLABبرمجية   

 المكتبة الرقمية
 https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspxمن خالل الرابط التالي :  دورات تدريبيةطلب ** كما يوفر المركز نموذج 

  دماج ير وتجويد اإلة أفكار إبداعية وريادية تساهم في تطو يّ أيتبنى المركز من خالل استراتيجيته
 الجامعة. لكتروني فياإل

 
 نافذتة اللخ من  متنوعة دماتخ المركز يقدم

 االتي: لنحوا على (https://www.mutah.edu.jo/ar/ELCenter/Home.aspxااللكترونية)
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 خدمات  المركز داخل الجامعة :
 

 
 لمركز المقدمة للطلبة:خدمات ا
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 خدمات المحتوى االلكتروني:

 
 

 خدمات التدريب واالدلة االرشادية:
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  :خدمات الوصول الى االنظمة والتعليمات

 

 :المحلي للمجتمع المركز  خدمات

 ال تقديم االستشارات لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية في مج
 م والتدريب اإللكتروني.التعلي

  تطوير المحتوى اإللكتروني التعليمي والتدريبي تقديم االستشارات لمنظمات المجتمع المدني
 والمؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية في مجال التعليم والتدريب اإللكتروني.

 يم لكتروني والتعلتوفير التدريب للمجتمع المحلي وبخاصة فئة الشباب في مجال تطوير المحتوى اإل
 اإللكتروني والتعلم عن بعد.

 االعمال لقطاع المركز  خدمات : 
 .تقديم االستشارات لمنظمات األعمال في مجال التدريب اإللكتروني 
 .تطوير المحتوى اإللكتروني والتدريبي لمنظمات األعمال 
  يبي.توفير التدريب للعاملين في منظمات األعمال في مجال تطوير المحتوى التدر 
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 سياسات الحوكمة االلكترونية .6
نطالقًا من التوجه االستراتيجي الذي تتبناه جامعة ا

بجناحيها العسكري والمدني والمتصل برؤية  مؤتة
ورسالة مفادها السير بخطى ثابته نحو تجويد 
عملية ادماج التعليم االلكتروني في نظامها 
التعليمي؛ فقد تبنى مركز التعليم االلكتروني 

طلبات ومصادر التعلم اقتراح مجموعة من السياسات الضامنة لحوكمة االدماج االلكتروني بشكل يتالءم مع مت
االدماج ويعزز سالمة وجودة اإلجراءات المتبعة في تنفيذ خطط االدماج االلكتروني الرامية الى إيجاد برامج 
اكاديمية هجينة منافسة تتفق مع التوجهات العالمية الحديثة. ولذلك، يقترح مركز التعليم االلكتروني ومصادر 

 (.1ادر التعلم من خالل عدة محاور كما يظهر في الشكل )التعلم اطارًا عامًا لحوكمة التعليم االلكتروني ومص

 
 .ومصادر التعلم االلكتروني(. محاور سياسة حوكمة التعليم 1الشكل )

 

تحديد نمط 
التعلم 
االلكتروني

االمتحانات 
ةااللكتروني

الجهات 
المختصة

ضمان 
الجودة

التقويم

المحتوى 
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( على 1في الشكل ) ويمكن حوكمة التعليم االلكتروني ومصادر التعلم من خالل المحاور المعرفة 
 النحو االتي:

 :تحديد مرجعية متخصصة للتعليم اإللكتروني 6.1

يتطلب هذا المحور تشكيل مجلس يعنى بالتعليم االلكتروني في الجامعة يترأسه نائب الرئيس  
لتطوير للتعليم االلكتروني وبعضوية عميد الدراسات العليا، وعميد كلية العلوم التربوية، ومدير مركز ا

ومدير وحدة  األكاديمي وضمان الجودة، ومدير مركز التعليم اإللكتروني، ومدير مركز الحاسوب،
القبول والتسجيل، وثالثة أعضاء آخرين من ذوي االختصاص يحددهم الرئيس. وتكون مهمة هذا 

 المجلس على النحو االتي: 
 إعداد سياسة واستراتيجية الجامعة للتعليم اإللكتروني واالشراف على تنفيذها. .1
 تحديد أولويات وحاجات التعليم اإللكتروني في الجامعة. .2
 شراف على سير التعليم االلكتروني في الجامعة ومتابعته والتأكد من نوعيته.اإل .3
التنسيب للرئيس بتشكيل باللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس والالزمة لتطبيق استراتيجية  .4

 الجامعة وسياستها المتعلقة بالتعليم اإللكتروني.
ة للمواد المحوسبة كليا والمواد المدعوم التنسيب لمجلس العمداء بإقرار المحتوى اإللكتروني .5

 إلكترونيا.
التنسيب لمجلس العمداء بإقرار أشكال التعليم اإللكتروني المتبعة للمساقات التي تطرحها  .6

 الجامعة وبناء على توصيات لجان التعليم اإللكتروني في الكليات.
ميد الكلية برئاسة العميد وعضوية تشكل لجنة التعليم اإللكتروني على مستوى الكلية بقرار من ع .7

رؤساء األقسام األكاديمية ومن يرتأى العميد ضرورة وجوده في اللجنة من أعضاء الهيئتين التدريسية 
واإلدارية في الكلية وتكون مهمتها اإلشراف العام على سير التعليم اإللكتروني في الكلية، وإدارة 

تي تعقد داخل الحرم الجامعي أو خارجه وذلك بالتنسيق مع االمتحانات اإللكترونية في الكلية سواء ال
مركز التعليم اإللكتروني، والتنسيب للمجلس بإقرار المحتوى اإللكتروني للمواد المحوسبة كليا والمواد 
المدعومة إلكترونيا والتبعة للكلية، والتنسيب للمجلس بإقرار أشكال التعليم اإللكتروني المتبعة للمساقات 
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رحها الجامعة والتابعة للكلية وبناء على تنسيب لجان التعليم اإللكتروني في األقسام، واإلشراف التي تط
على عمل لجان التعليم اإللكتروني على مستوى األقسام، و النظر في أية أمور تخص التعليم اإللكتروني 

 في الكلية بما يتوافق مع التعليمات واألنظمة المعمول بها في جامعة مؤتة.
تشكل لجنة التعليم اإللكتروني على مستوى القسم األكاديمي بقرار من رئيس القسم وبرئاسته  .8

وعضوية أربعة من أعضاء مجلس القسم على أن يكون اثنين منهم على األقل من أعضاء لجنة 
 الدراسات العليا في القسم وذلك لألقسام التي تحتوي على برامج دراسات عليا، القسم وتكون مهتما

واء سإلشراف العام على سير التعليم اإللكتروني في القسم، إدارة االمتحانات اإللكترونية في القسم ا
لجنة لالتي تعقد داخل الحرم الجامعي أو خارجه وذلك بالتنسيق مع مركز التعليم اإللكتروني، والتنسيب 

الخاصة صادر التعلم الرقمية و الكلية بإقرار المحتوى اإللكتروني للمواد المحوسبة كليا أو المدعومة بم
ا القسم بالقسم، والتنسيب للجنة الكلية بإقرار أشكال التعليم اإللكتروني المتبعة للمساقات التي يطرحه

رسين وبناء على توصيات لجان التعليم اإللكتروني في الكليات، ومتابعة المواظبة من قبل الطلبة والمد
وافق ر في أية أمور تخص التعليم اإللكتروني في القسم بما يتللمواد المحوسبة كليا أو جزئيا ، والنظ

 مع التعليمات واألنظمة المعمول بها في جامعة مؤتة.

 تحديد نمط التعلم:   6.2

 في هذا السياق، يجب تحديد نمط التعليم االلكتروني على مستوى المواد )في الخطة الدراسية( وعلى 
البد  ن إيجاد تعريف اجرائي للتعلم االلكتروني في جامعة مؤتة، حيثمستوى البرامج االكاديمية، وعلية البد م
عل من انماط التعليم الذي يتم من خالله التفا هو نمط االلكتروني ان يتضمن التعريف اإلشارة بأن التعليم

لشبكة اوالتواصل بين أطراف العملية التعليمية من خالل الوسائل الرقمية عبر شبكة االنترنت او اإلنترانت أو 
 اآلتية: االشكال واالعتباراتالمحلية للجامعة ويأخذ 

التعليم المحوسب كليا: ويشمل التدريس المحوسب بشكل كامل وتفاعلي بحيث ال يحتاج لتدخل عضو  .1
هيئة التدريس نهائيا أو يحتاج إلى تدخل طفيف يقتصر على اإليضاحات اإلضافية واإلشراف العام على 

 المادة.
بتدريس المادة  التدريس فيهمن عن بعد: ويشمل هذا النمط التدريس الذي يقوم عضو هيئة التعليم المتزا .2

عن بعد وبشكل متزامن )يتطلب التقاء المدرس مع الطلبة إلكترونيا في موعد المحاضرة( أي أنه يشمل 
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تصال تدخل اساسي لعضو هيئة التدريس في عملية التدريس وذلك بإعطاء المحاضرات باستخدام وسائل اال
 المرئي أو المسموع للطلبة مصادر التعلم الرقمية واإلجابة عن أسئلة الطلبة.

التعليم غير المتزامن عن بعد: ويشمل هذا النمط التدريس الذي يقوم عضو هيئة التدريس فيه بتدريس  .3
 المادة عن بعد وبشكل غير متزامن بحيث يقوم بتسجيل المحاضرات بشكل مسبق للطلبة مصادر التعلم
 الرقمية وال يتطلب التقاء المدرس مع الطلبة إلكترونيا في موعد المحاضرة ويتم التواصل بين المدرس

 والطلبة عن طريق المنصة المعتمدة لدى الجامعة.
لكتروني والتعليم اإل)التقليدي/الوجاهي(  التعليم المدمج: يعد هذا النمط نمطا هجينا بين التدريس االعتيادي .4

لى عن المادة بالطريقة الوجاهية ويدرس الجزء اآلخر بالطريقة اإللكترونية وباالعتماد بحيث يدرس جزء م
 شكل أو أكثر من أشكال التعليم اإللكتروني سالفة الذكر.

منية كافية ز تقوم لجنة القسم بالتوصية للجنة الكلية بالمواد المراد اعتماد التعليم المحوسب الكلي لها بفترة  .5
 يمية قبل الفصل المراد اعتماد هذا الشكل من التعليم فيه.ال تقل عن سنة أكاد

ليم تقوم لجنة القسم بتحديد شكل التعليم اإللكتروني للمواد التي ينوي القسم تدريسها بأحد اشكال التع .6
المبررات  اإللكتروني باستثناء )التعليم المحوسب الكلي( والتوصية بذلك للجنة التعليم للجنة الكلية مع بيان

تماد افية وإرفاق خطة تفصيلية آللية إعطاء المادة وذلك قبل نهاية الفصل الذي يسبق الفصل المنوي اعالك
 التعليم اإللكتروني للمادة فيه وبمدة ال تقل عن ستة أسابيع.

م تقوم لجنة الكلية بدراسة توصيات لجان التعليم اإللكتروني في األقسام ورفع توصياتها لمجلس التعلي .7
 .اإللكتروني

 يقوم المجلس بدراسة توصيات لجان التعليم اإللكتروني في الكليات والتوصية لمجلس العمداء. .8

الفصل  تعتمد اشكال التعليم اإللكتروني للمواد الموصي بها بقرار من مجلس العمداء على أن يتم ذلك قبل بداية
 الدراسي المزمع البدء باعتماد التعليم اإللكتروني للمواد المعنية فيه.

ت المواد يكون اإلطار العام لتقييم الطلبة وفقا لألنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة مؤتة وتعقد امتحانا
ن مالتي تدرس بأي شكل من اشكال التعليم اإللكتروني داخل الحرم الجامعي إال في الحاالت الطارئة وبقرار 

 مجلس العمداء. 
 بشكل يتالءم مع معايير ضبط الجودة في التعليم االلكتروني.. البد من إعادة صياغة الخطط الدراسية 5
 . تقييم مخرجات النمط التعليمي الحالي ومدى مالئمته للمادة الدراسية.6
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 المحتوى االلكتروني: 6.3

ة، ويشير هذا المحور الى العديد من اإلجراءات المحوكمه والموثقة من خالل عمل األقسام االكاديمي  
 ءات بـ:وتتلخص هذه اإلجرا

ج المادة المحوسبة: هي المادة )المساق( الذي تتم حوسبتها بشكل كامل وتفاعلي بحيث ال يحتاتحديد  .1
تدريسها لتدخل عضو هيئة التدريس نهائيا أو يحتاج إلى تدخل طفيف يقتصر على اإليضاحات 

 اإلضافية واإلشراف العام على المادة.
 ،فاعليتولكن غير  ،إلكترونيادة )المساق( التي يكون محتواها المادة المدعومة إلكترونيا: هي الماتحديد  .2

 بل على شكل مصادر تعلم رقمية وحسب.
مصادر التعلم الرقمية: هو المحتوى اإللكتروني غير التفاعلي مثل الكتب الرقمية والعروض تحديد  .3

 التقديمية والفيديوهات التوضيحية وأية ملفات أخرى ذا صلة بالمادة. 
ن : منصة للتعليم االلكتروني معتمدة من مجلس بتنسيب مشترك مالتفاعلية صة االلكترونيةالمنتحديد  .4

 التعليم االلكتروني. ومركزمركز الحاسوب 

 االمتحانات االلكترونية: 6.4

هام الم على عاتق مجلس التعليم االلكتروني ويتولى اإلشراف على االمتحانات اإللكترونيةقع مسؤولية ت
  :التالية
 لكليات من أجل تحديد المواد المراد حوسبة امتحاناتها.مخاطبة ا 
 .تحديد أماكن االمتحان المحوسب لكل مادة 
 .توفير الكادر الفني لتجهيز أماكن االمتحان المحوسب وتواجدهم أثنـاء سـير االمتحان 
 .إعالن مواعيد االمتحانات المحوسبة قبل بدء تنفيذها بأسبوع على األقل 
 الزمة للحفاظ على سرية االمتحانات.اتخاذ اإلجراءات ال 
 تقوم الكليات بتحديد المواد المراد حوسبة امتحاناتها خالل األسبوع الثالث للفصلين األول 

 والثاني من العام الجامعي، وخالل األسبوع األول للفصل الصيفي ورفعهـا إلى رئيس اللجنة.
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 و تحانات إليه إلكترونيا من داخل أيتم إعداد نظام االمتحانات بحيث يسمح بإدخال أسئلة االم
 خارج الجامعة.

  في حال كانت المادة متشعبة يتم تعيين منسق للمادة من قبل رئيس القسم وفي حال عدم
 التشعب يعتبر مدرس المادة هو المنسق. يتولى منسق المادة المهام التالية:

  بالتنسيق مع رئيس اللجنةإعداد األسئلة بالتنسيق مع مدرسي المادة، وإدخالها إلى الحاسوب 
 الفنية لالمتحانات اإللكترونية في مركز التعليم اإللكتروني. 

 .تدقيق األسئلة من خالل شاشة تجريبية قبل البدء باالمتحان 
 .تحديد مدة االمتحان بما يتناسب مع عدد األسئلة فيه 
 ن على األكثر.إدخال اإلجابة النموذجية إلى نظام االمتحانات قبل بدء االمتحان بساعتي 
 تجهز وتحديث بنك لألسئلة بحيث يضمن تنوع األسئلة واختالفها بين النماذج المختلفة 
 يقوم منسق المادة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة الفنية لالمتحانات المحوسبة في مركز التعليم 

 اإللكتروني بتفعيل االمتحان قبل الموعد المعلن له بعشر دقائق. 
 ن مباشرة إلى نظام المدرسين وتكون معتمدة من قبل المدرس لالمتحان ترحل نتائج االمتحا

فصلية النهائي، وفي االمتحانين األول والثاني ترحل النتائج إلى المدرس ليتمكن من مراعاة األعمال ال
 للطلبة
 .تسجل جميع الحركات التي تتم على العالمات في ملف خاص للعودة إليـه عنـد الحاجة 
 ت غياب والـتأخر عن االمتحانات اإللكترونية من قبل الطلبة معاملة االمتحاناتعامل حاالت ال

 االعتيادية ووفقا للتعليمات واألنظمة المعمول بها في جامعة مؤتة.
 ليمات يتم جدولة االمتحانات النهائية من خالل وحدة القبول والتسجيل شريطة االلتزام بكافة التع

 مع لجنة التعليم اإللكتروني في الكلية.الخاصة بعقدها والتنسيق المباشر 
 وافقة ال يجوز تغيير موعد االمتحان إال من خالل لجنة التعليم اإللكتروني في القسم والكلية وبم

 ( ساعة من24وحدة القبول والتسجيل ومركز التعليم اإللكتروني عن إلغاء أو تأجيل االمتحان قبل )
 الطبيعية.الموعد المقرر النعقاده وذلك في الظروف 

  في حال حدوث خلل فني طارئ يستدعي تأجيل االمتحان يقوم مركز التعليم اإللكتروني
 بالتنسيق مع لجنة القسم والكلية إلعادة جدولة االمتحان.
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  المطلوب.  بالشكليوفر مركز التعليم اإللكتروني الدعم الفني الالزم لسير االمتحانات 
 ر مدرس المادة عن وقت بداية االمتحان مدة تتجاوز يتم إعادة جدولة االمتحان في حال تأخ

 النصف ساعة وذلك من خالل رئيس القسم.
  يتم التبليغ عن المشاكل الفنية وقت حصولها مباشرة أثناء االمتحان من خالل المدرس وضابط

 االرتباط واالرقام المتوفرة للدعم الفني ويتم رصدها من قبل مركز التعليم اإللكتروني.
  تبين عدم وجود عالمة طالب محدد في نظام االمتحانات اإللكترونية وذلك بعد انتهاء في حال

جود يقوم مركز التعليم اإللكتروني بالتحقق فنيا وبالتنسيق مع مدرس المادة عن سبب عدم و ، االمتحان
صي عالمة الطالب بعد انتهاء االمتحان وتبيان فيما إذا كان ذلك نتيجة خلل فني أو نتيجة خطأ شخ

في حال تم التأكد أن عدم وجود نتيجة الطالب كان نتيجة خلل فني فللطالب الحق و من الطالب.
بالحصول على فرصة الخضوع المتحان تكميلي وبالطريقة التي يقررها ضابط االرتباط وبالتنسيق مع 

 امعة.المدرس ورئيس القسم ومركز التعليم اإللكتروني وضمن فترة االمتحانات الرسمية في الج
  ال يجوز اإلفصاح عن البيانات المتعلقة باالمتحانات إال بموجب طلب خطي من رئيس القسم

 أو العميد المعني.
 تطبق تعليمات وأنظمة الجامعة على حاالت الغش التي يتم اكتشافها أثناء انعقاد االمتحانات 

 عن بعد.
  مستمر وبعدد أسئلة  ديثه بشكلضمان إعداد بنك لألسئلة وتحيتوجب على مدرس المادة

يتناسب مع طبيعة المادة ومعدل عدد الطلبة المسجلين فيها بحيث يتم ضمان التوع في األسئلة بين 
خ فعه على نظام االمتحانات بمدة ال تقل عن أسبوع قبل تارير النماذج المختلفة. ويتم تجهز البنك و 

صيغته باالمتحان  ، ومشاهدةمسبقاً لمجدولين االلتزام بوقت بداية االمتحان ونهايته اكما يجب  االمتحان.
، انساعة من موعد انعقاد االمتح 24النهائية واعتماده من خالل الوسائل التي يوفرها له النظام قبل 

 بتحديد الوقت المناسب لكل سؤال في االمتحان بحيث يتناسب هذا الوقت مع طبيعة السؤال االلتزامو 
 الذي سيتم عرضه.

 المعني مهمة توفير المراقبين وتوزيعهم على قاعات االمتحانات المحوسبة  يتولى رئيس القسم
 في حال كان االمتحان من داخل الجامعة، ومتابعة سير االمتحان بإشراف العميد.
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  تعقد االمتحانات اإللكترونية عن بعد )من خارج الجامعة( في الحالت الطارئة وبقرار من
 مجلس العمداء يصدر في حينه.

 دة التعليم االلكتروني:ضمان جو 6.5

تقع مسؤولية ضمان جودة التعليم االلكتروني بالدرجة األولى على األقسام االكاديمية، حيث  
تي تتم عن متابعة سير العملية التعليمية التعلمية وال التعليم االلكتروني في القسم مسؤولهتكون لجنة 

روني واظبة واإلنجاز ومطابقة المحتوى اإللكتبشكل إلكتروني ومن جميع النواحي المتعلقة بالجودة والم
ليمية لضمان جودة العملية التعو  لوصف المادة المعتمد من قبل القسم والمعايير المعتمدة لدى الجامعة.
 يلتزم عضو الهيئة التدريسية بما يلي وحسب شكل التعليم اإللكتروني:

 التعليم المحوسب كليا: أواًل: 
يد الكلية /عميد العمادة /رئيس القسم /مدير مركز اللغات )في ُتشكل لجنة بتنسيب من عم 

حال كون المادة تطرح من قبل المركز( ومجلس التعليم اإللكتروني وبقرار من رئيس الجامعة عن كل 
ألميرة عام جامعي لكل مادة من المواد الُمراد تدريسها إلكترونيًا في الجناح المدني والعسكري وكلية ا

 عن مركز التعليم اإللكتروني وممثللجنة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية المعنيين وتشمل المنى، 
تكون مهمة الجنة و  .يتم تحديدهم وفق تعليمات تصدر بهذا الخصوصوممثل عن مركز الحاسوب 

 ما يلي:
 وضع أسئلة االمتحان األول والثاني والنهائي للمادة. .1
موقع الجامعة ولوحات اإلعالن عن الساعات  إجراء جميع ما يتعلق باإلعالن للطلبة على .2

 المكتبية ومواعيد االمتحانات.
 إعداد وإجراء امتحانات غير المكتمل للطلبة الذين ُتقبل أعذارهم من اللجان المختصة. .3
لذين النظر في أعذار الطلبة المتغيبين عن االمتحان األول واالمتحان الثاني وعقد االمتحانات ل .4

 ع جدول مراقبات وبالتنسيق مع القسم المعني أو المركز أو الكلية لضمانتم قبول أعذارهم وض
 سير االمتحانات.

( 4تحديد ساعات مكتبية لإلجابة عن استفسارات جميع الطلبة المسجلين في المساق لمدة )  .5
ساعات أسبوعيًا لكل عضو من أعضاء اللجنة، وإعالنها للطلبة على موقع الجامعة 

 تغطي جميع أيام الدوام وموزعة على اوقات صباحية ومسائية مختلفة.اإللكتروني، على أن 
 ترحيل النتائج بعد إقرارها من الجهة المختصة. .6
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 يتم طرح كل مادة من المواد التي ُتدرس إلكترونيًا على الجدول الدراسي بساعة وهمية لجميع .7
 .الطلبة وُتطرح باسم )محوسب(

 التعليم المتزامن عن بعد: ثانيًا: 
ترتب على ذلك ان يحدد مجلس التعليم االلكتروني بالتشاور مع مركز التعليم االلكتروني، وي 

ومركز الحاسوب، ومركز ضبط الجودة المنصات التعليمية التي سيتم تفعيل استخدامها في العملية 
 التعليمية مع مراعاة ضبط االتية: 

 ب الغاية من استخدامها.االلتزام بالمنصات اإللكترونية المعتمدة لدى الجامعة وحس .1
االلتزام بموعد بدء المحاضرة وانتهائها في نظام المحاضرات االفتراضية والتي تكون وفًقا  .2

لمواعيد المحاضرات في الجدول الدراسي الرسمي إضافة الى ساعات مكتبية افتراضية يحددها 
مع الطلبة  عضو هيئة التدريس لإلجابة على استفسارات وأسئلة طلبته وتسجيل اللقاءات

ألتاحتها لمن فاته مشاهدتها في وقت آخر غير وقت المحاضرة وتسجيل الحضور والغياب 
ورصد العالمات بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وما يتبعها من 

 قرارات مجلس العمداء.
تعلم الرقمية المنصة االلتزام محتوى المادة ووصفها المعتمدين في مجلس القسم، ومصادر ال .3

 أو المنصات االلكترونية.
( تحتوي على بيانات المدرس ووسائل التواصل Contact Informationإنشاء جهة اتصال ) .4

 معه خالل الفصل الدراسي بحيث تسهل على الطلبة التواص والتأكد من إيصالها للطالب.
جنب الوقوع في محظورات لعضو هيئة التدريس أن يدعم محاضرته بمصادر تعلم رقمية أن يت .5

 الملكية الفكرية وذلك لتجنب النقل من آخرين واالشارة بوضوح الى مصادره كمراجع.
 التعليم غير المتزامن عن بعد:ثالثًا: 

 تتطلب معايير ضبط الجودة في سياق التعليم غير المتزامن مراعاة االتية: 
د لمساندة وتحميلها بوقت سابق للموعااللتزام بتسجيل المحاضرات وإعداد المواد اإلثرائية وا .1

 الرسمي للمحاضرة والمثبت على الجدول الدراسي. 
 االلتزام بموعد الساعات المكتبية االفتراضية التي يحددها عضو هيئة التدريس وتقترها لجنة .2

 التعليم اإللكتروني في القسم والمخصصة لإلجابة على استفسارات وأسئلة طلبته.
 الختبارات القصيرة واألنشطة الخاصة بالمادة وتحميلها على المنصة.إعداد االمتحانات وا .3
 جراء االمتحانات داخل الجامعة أو عن بما يتناسب مع قرارات مجلس العمداء.ا .4



 جامعة مؤتة                                                                                              التعلم لكتروني ومصادرم ال يدليل التعل 

 

 
 
 

 https://www.mutah.edu.jo صادر التعلممركز التعليم اإللكتروني وم 
 69 

 االلتزام بمحتوى المادة ووصفها المعتمد في مجلس االقسام. .5
س ووسائل ( تحتوي على بيانات المدر Contact Informationالتأكد إنشاء جهة اتصال ) .6

 التواصل معه خالل الفصل الدراسي بحيث تسهل على الطلبة التواصل.
ي متابعة دخول الطلبة للمحاضرات المسجلة والتأكد من حضورها وتزويد لجنة التعليم اإللكترون .7

 بتقرير شهري بذلك.
 التعليم المدمج: رابعًا: 

 تزامن، وغير المتزامن. يجب مراعاة كل ما ورد في اشكال التعليم المحوسب كليًا، والم
 التقويم 6.6

يتطلب هذا المحور مراجعة جميع اإلجراءات والتغذية الراجعة من األقسام االكاديمية ومن  
 الطلبة حول عملية التعلم االلكتروني بكافة اشكاله وتحديد جوانب القوة والضعف. ويترتب على ذلك

 عنه من قرارات فيما يتعلق بمعالجة جوانبقيام مجلس التعليم االلكتروني بمتابعة تنفيذ ما يصدر 
وهذا الدور يكون من خالل أعضاء مجلس التعليم االلكتروني الضعف والبناء على جوانب القوة. 

 وضباط ارتباط لجان التعليم االلكتروني على مستوى الكلية واالقسام االكاديمية. 
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يم اإللكترونيدليل المدرس في استخدام برمجيات ومنصات التعل. 7   
 دليل استخدام عضو هيئة التدريس لبرمجيات ومنصات التعليم اإللكتروني  7.1

 هيئة التدريس دخال المعلومات الشخصية لعضوا 
 .ومن ثم الدخول الى بوابة الموظفين ،الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة الرسمي .1

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

الدخول إلى نظام  .2
 المدرسين.
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ل الى نظام يتم الدخو  .3

 المدرسين بالرقم األكاديمي
وكلمة السر الخاصة 

  بالمدرس.
 
 

 
 

 
 
 

  شاشة معلومات المدرسين. الدخول الىثم  .4

 
 
 
 
 

 
 
 



 جامعة مؤتة                                                                                              التعلم لكتروني ومصادرم ال يدليل التعل 

 

 
 
 

 https://www.mutah.edu.jo صادر التعلممركز التعليم اإللكتروني وم 
 72 

 
 .ثم الحفظ التالية كما هو موضح في هذه الصورةادخال جميع المعلومات  .5

بقًا لجواز السفر. مع مراعاة أن يكون االسم باللغتين العربية واالنجليزية من أربعة مقاطع مطا  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  لطريقة دخول المدّرس( برمجية Microsoft Teams ) والتعامل مع مكّوناتها 
 
 

الصفحة  إلى الدخول .1
الجامعة  لموقع الرئيسية
ثم  ومن ،الرسمي
البريد لى إ الدخول

 اإللكتروني.
 

 

 ادخال اسم المستخدم فقط
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 القيام بتسجيل الدخول بواسطة اإليميل  .2
 وكلمة السر الخاصة بالمدرس. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 بعد الدخول إلى البريد اإللكتروني يتم الضغط  .3
 على  لتظهر  النقاط  مجموعة

ثم يتم اختيار  مجموعة التطبيقات المتاحة،
 .( Teams) برمجية 
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المتجر  من تحميل التطبيق   أيضاً   مكنوي .4
( أو Google Play )  بالهاتف  الخاص

 ( App Store.)  
 

                                الرئيسية ةالواجه باألسفلالشاشة  حتوّض  .5
المواد الدراسية ، حيث تظهر فيها  للفرق 

يستطيع  خاللهاالخاصة بالمدرس، والتي من 
ضافة إو  وإدارتها  المواد والدخول إليهانشاء إ

فيها، ومتابعة  سير العملية التعلمية  المسجلين  الطلبة
 فيما بينهم  بشكل  متفاعل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

في الشاشة أعاله،  وإلنشاء فريق جديد ) مادة دراسية ( يتم الضغط على 
 لتتوالى بعد  ذلك  مجموعة من الشاشات  تستكمل  هذه  العملية،  كما هو مّوضح بالخطوة التالية. 

 

0 

 الفريق أو المادة الدراسية إدارة
أو إزالة الطلبة  ضافةمن هنا إ يمكنك

أو قناة،أو أعضاء الفريق، إنشاء   
ط الفريقراب على الحصول  

أو المادة الدراسيةعرض الفريق   
انقر على اسم المادة الدراسية أو 

الفريق للدخول إلى المحتوى والتفاعل 
 مع الطالب واعطاء المحاضرات

تصّفحشريط ال  
للتنقل بين الواجهات 

 الرئيسة

 إنشاء مادة دراسية أو االنضمام لفريق
 ضمام للجانالمواد الدراسية (، أو االنإنشاء الفرق ) يتم من هنا 

و فرق الدعم الفنيأ الماجستير،المختلفة كمناقشة رسائل   

 إعدادات ملف البيانات إدارة
، لتغيير اإلعدادات، أو تغيير الصورة
 أو تنزيل تطبيق األجهزة المحمولة.

 استخدام مربع األوامر
أو أشخاص ) زمالء أو للبحث عن عناصر محددة 

التطبيقات.طالب ( واتخاذ قرارات سريعة، وبدء   

) المواد الدراسية ( استعراض وإدارة الفرق   
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 الستكمال  عملية  إنشاء             .6
الخاص بالمادة الدراسية فريق ال

 زر إنشاء   نقوم بالضغط على
 فريق   
 

          
 

 
 
 
 

 
 

 إضافة وصف عام عن المادة وهو اختياري 

 اسم الفريق ) المادة الدراسية  (

ثم نختار نوع الفريق  
( Class  المنسجم .)

مع   خصائص  البيئة 
 الصفية  التفاعلية  بين

.     والطلبة المادة مدرس

. 

ادة ثم نقوم بادخال اسم الم
الدراسية، بالصيغة الكاملة 
والمطابقة للخطة الدراسية، 
وذلك لضمان عدم حدوث 
ُمالبسات في تسجيل الطلبة 
 خصوصًا لمواد  التخصص. 
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 أعضاء إضافة  تظهر شاشة   ثم
الرقم   ) الطلبة (، يتم  إدخال الفريق

 ثم اسمهليظهر  للطالب الجامعي
 نقوم بالضغط

  هذه تجاوز ويمكن .لإلضافةلى ع
،   الطلبة الحقاً  وإضافة الخطوة

الفريق ) إنشاء  تنتهي عمليةوهكذا  
 (. المادة الدراسية

برمجية التيمز للمدرس إمكانية  ُتتيح .7
مكّون من  ( Code )إنشاء كود 

سبع خانات من األحرف واألرقام، 
يتم نشره وتزويده للطلبة المسجلين 

للمادة الدراسية الستخدامه في 
االنضمام إليها. وإلنشاء هذا الكود 

يقوم المدرس بالدخول إلى شاشة 
 المادة الدراسية الظاهرةجانبًا، 

 
المزيد من الخيارات، ثم التوجه إلى الئحة  قائمة اختيار  من ثم ومن   

على زر اإلنشاء ، والحصول على كود  الخصائص ، ثم الجزء المعني بكود الفريق والضغط 
 المادة  الدراسية. 

إدخال الرقم الجامعي 
 للطالب 

 عند ظهور اسم الطالب
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، والتي تتم فيها ممارسة العملية سدر المالفريق ) المادة الدراسية ( الخاصة ب شاشة التالي يوّضح الشكل .8

التعليمية من خالل إجراء المحاضرات، وإعطاء الواجبات وتقييمها، ورفع المواد والمراجع العلمية، وإجراء 
 المحادثات التفاعلية والنقاش الفعال.

يقوم مدرس المادة بإجراء المحاضرات، بحسب اليوم والوقت المحددين في الجدول الدراسي ) جريدة المواد (، 
مع الطلبة أعضاء الفريق من خالل الضغط على زر االتصال ويكون ذلك ببدء اإلتصال 

 عقد إجتماع   ، الظاهر في الشاشة أعاله. ومن ثم اتباع الخطوات التالية.

 

 تنسيق الرسائل
يمكنك إضافة موضوع وتنسيق النص وتحويل الرسالة إلى 

فرق متعددة او التحكم في األشخاص  إعالن، ونشرها على
 الذين يمكنهم الرد، وغير ذلك الكثير.

أو  جراء المحاضراتإ
مع  المباشراالتصال 

 أعضاء الفريق.

الفريق والعداداتإدارة   
تستطيع من  قائمةعند النقر تظهر 
الفريق، إعدادات خاللها التحكم ب

المادة الدراسية، إلى وإضافة الطلبة 
ات.وإضافة القنو   

ورفعها الملفات إدارة  
لتزويد الطلبة بالمواد 
الدراسية، والملفات ذات 
الصلة، وكذلك المراجع 
 الالزمة.

 عرض المنشورات والمحتوى 
تظهر هنا جميع منشورات النشاطات 
التي تحدث ضمن الفريق، وكذلك قضايا 
النقاش الجماعي أو العصف الذهني، 
 واإلعالنات، وغيرها الكثير.

الدرجاتوضع الواجبات و إعطاء   
إلنشاء الواجبات واالختبارات القصيرة. ويمكن 

دون مغادرة وإرسالها للطلبة إكمال الواجبات 
التطبيق، أما تقييم الواجبات ووضع المالحظات 
 عليها فيتم بواسطة عالمة تبويب ) الدرجات (.

مع الطلبةبدء مناقشة   
كما ، وتنسيقها. اإلعالنات يمكنك هنا كتابة المالحظات أو التنبيهات أو

إرفاق الملفات، وكذلك رموز المشاعر أو صور يمكنك ايضًا  GIF أو  
.على الرسائلإلضفاء حيوية  اتملصقال  

 كل فريق له قناة، ويمكن إنشاء قنوات إضافية 
ء يمكنك أيضًا إنشاهناك قناة عامة تاتي مع كل فريق. و 

نقر على ا .مثالً  للمشاريع الجماعيةأخرى  قنوات إضافية
 اسم القناة الستعراض الملفات والمحادثات ذات الصلة.
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قبل البدء بإجراء المحاضرة تظهر لدى المدرس هذه  الشاشة، والتي من خاللها يتم ضبط إعدادات  .9
الميكروفون والكاميرا ) اختياري (، 

جودة الصوت والتأكد من 
والصورة. كما تتيح الشاشة أيضًا 

تسمية االجتماع أو المحاضرة 
بإسم مناسب ُيّسهل االستدالل 

والرجوع إليها، من ثم بدء 
بالضغط على زر  المحاضرة
 االنضمام

       
 

 يوّضح الشكل التالي المكّونات الرئيسة لشاشة اإلجتماع مع الفريق ) إجراء المحاضرة (، وأهمها شريط .10
عناصر التحكم، التي تستخدم إلدارة اإلجتماع، وتأطير األنشطة المختلفة التي ُتقام خالله، عبر تقديم 
هذه الواجهة من الخدمات والخيارات 
التي تجتهد برمجية التيمز من خاللها 
لمحاكاة العملية التعليمية والبيئة 

 التفاعلية للمحاضرة الجامعية.
 

  تتم عملية تسجيل المحاضرة عن .11
طريق  اختيار  المدرس  ألمر بدء 

 التسجيل

من قائمة عناصر التحكم اإلضافية 
بذلك باإلجتماع. ويجب إعالم الطلبة 

 الخصوصية. لسياسة مراعاًة  

مشاركة الشاشة 
واألصوات من 
 جهاز حاسوبك.

تشغيل أو 
ايقاف موجز 

 الفيديو.

كتم الصوت 
أو الغاء 

 الكتم 

رفع اليد 
للمشاركة 
 أو الجابة

الخاصة بالمحاضرة. الدردشة  
للمراسلة الكتابية، ومشاركة 

وغيرها.فة الملفات، الروابط، وإضا  
الموارد التي تمت تكون هذه و 

لمغادرة     
انهاء أو 

.المحاضرة  

قائمة عناصر 
الضافية التحكم 

بالجتماع. ومن 
يمكنك بدء خاللها 

 تسجيل المحاضرة،
، العداداتوتغيير 

والمزيد  من 
.الخدمات األخرى   

عرض الطلبة 
إضافة الحضور، و 

 الطالب أو الضيوف.

يبدأ تسجيل المحاضرة بالضغط على خيار بدء التسجيل، 
ه.ويحل خيار ايقاف التسجيل                      بداًل من  
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المحاضرة في غرفة  يتم نشر رابط تسجيل اإلجتماع أو .12
الدردشة الخاصة بها، وتبقى إمكانية الرجوع واإلطالع 

يومًا من تسجيله. أما  20عليه متاحة للطلبة خالل 
تخزين التسجيالت وحفظها فيتم في حساب المدرس 
مايكروسوفت  على منصة 

 ستريم، 
استعراض  والتي من خاللها يستطيع المدرس .13

واعادة نشرها   تسجيالت محاضرات مواده الدراسية،
وتحميلها أو إعطاء السماحية بذلك ألفراد ُمعينين أو فرق 

لى الحساب الشخصي للمدرس عن الدخول إ ويتمومجموعات. 
واختيار  مجموعة التطبيقات المتاحة،طريق الدخول لبريد اإللكتروني الخاص به ثم  النقر على  

 (. Stream برمجية )
توّضح الشاشة أدناه، تسجيالت اإلجتماعات ) المحاضرات ( الخاصة بالمدرس، وللوصول إليها يتم  .14

منها  محتواي  واختيار   اإلجتماعات  النقر على الئحة 

 

قائمة إمكانية التتيح 
إعادة نشر التسجيل، 
أو استبداله بتسجيل 
آخر، أو حذفه، أو 

ص منه، وإمكانية الق
.على الجهازتحميله   
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يستطيع المدرس إعطاء  .15
صالحية التحميل لتسجيالت 
المحاضرات عن طريق الدخول إلى 
الشاشة الخاصة بتسجيل المحاضرة، 

قناة  \ثم اختيار إضافة إلى مجموعة 

  موّضح في  الشاشة جانبًا.  هو  كما
 
 
 
 

 
ثم يقوم المدرس من خالل هذه  الشاشة    .15

أو القناة أو األفراد وإضافتهم بالبحث عن الفريق 
من أجل السماح لهم بتحميل التسجيل أو 

 الفيديو، ثم الضغط على   وحفظ  العملية.
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  منصة التعليم األلكترونيلطريقة دخول المدّرس ( Moodle ) والتعامل مع مكّوناتها 
 المقدمة:

عد, حيث يتيح ( لدارة التعلم عن بMoodleنظام التعليم االلكتروني المستخدم في جامعة مؤتة هو نظام )
المختلفة،  إضافة مصادر تعليمية متنوعة مثل اجراء االمتحانات وادارة  والملفات للمدرس هذا النظام

 .وكذلك إضافة أنشطة متنوعة مثل المحادثات، والمنتديات، ومهام أخرى 

 www.mutah.edu.jo الدخول الى موقع الرسمي لجامعة مؤته  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة مؤته يتم الضغط ايقونة التعلم االلكتروني عمن الصفحة الرسمية لموقع جام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mutah.edu.jo/
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 نختار رابط التعليم االلكتروني الخاص بالكلية التي يدرس بها عضو هيئة التدريس  .2
 https://lmssb2.mutah.edu.jo مثال كلية االعمال نختار رابط

 

 

 

 

 



 دليل استخدام عضو هيئة التدريس لبرمجيات ومنصات التعليم اإللكتروني

 

 

 

 الدخول الى نظام التعليم االلكتروني  .3
طريق الرقم االكاديمي  وذلك عن 

كلمة السر و  لعضو هيئة التدريس
 الخاصة به 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل هذا تدرسها التي المساقات لك وتظهر الصفحة، أعلى في اسمك يظهر  م النظا بعد الدخول الى
 التالي الشكل في كما

 

 

 

 

 

 

 

 المساقات التي تدرس هذا الفصل
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 نختار المساق  .4

 اءً بن المساق محتويات ان يقسم  المدرس يستطيع حيث المواضيع، أو األسابيع يظهر الصفحة وسط في
 مخصصال المكان في أسبوع / موضوع بكل الخاص المحتوى  ويضيف الدراسية، األسابيع أو المواضيع على
 التعليمية األنشطة أو والصفحات، كالملفات التعليمية المصادر من العديد إضافة المدرس يستطيعكما  له،

  . والمنتديات واالختبارات كالواجبات

ي فلمعرفة اعداد الطلبة واخر لدخول لطالب على المساق او اضافة طالب او عضو هيءة تدريس )  .5
 Participants   حال كان المساق يدرس من قبل اكثر من مدرس ( نضغط على

 

 

 

 

 

 

 

  في المادة يظهر في هذه الشاشة اسماء الطلبة المسجلين  

 

 

Participants 
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ثم نقوم بادخال رقم)              والضافة طالب او مدرس على المساق نضغط على ايقونة  -
 الطالب / المدرس ( ونختار طبيعة المستخدم ) طالب / مدرس ( كما في الشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضافة محتوى تعليمي او  اختبار او نشاط نضغط على ايقونة  .6
 ع الذي نريد اضافة محتوى علية ونضغط على ايقونة بعدها نحدد االسبو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادخال الرقم

 اختيار طبيعة المستخدم

 اضافة واجبات

 اضافة اختبار
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 اضافة اختبار ، لعمل اختبار نتبع الخطوات التالية .7
 نضغط على ايقونة  
   نحدد االسبوع الذي  ونضغط على ايقونة  ونضغط على ايقونة 
  نختارQuiz 
  نحدد طبيعة االمتحان 
 مدة االختبار ، طريقة عرض االختبار ،  نحدد اعدادات االمتحان المناسبة ) وقت االختبار ،

 رسالة توضيحية ... الخ (
  اضافة االسئلة على االمتحان 
  نحديد عالمة االمتحان 

شرح الخطوات السابقة بالصور التوضيحية        7.1                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

2 

3 

4 
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 بالصور التوضيحية اعدادات االمتحان  7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة توضيحية لطالب 
 بمعلومات االمتحان

 اسم االمتحان

 الوقت الفعلي لالمتحان

 بداية االمتحان

 نهاية االمتحان

ارات للطالب بشكل عشوائياضهار الخي  

 عدد االسئله على كل صفحه

السماح للطالب بالرجوع للسؤال 
 السابق او عدم السماح
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 معلومات يضهرها المدرس للطالب اثناء االختبار او بعد نهايتة

 عرض عالمة االختبار بعد نهايته

 كلمة سر لالمتحان

IP   لالمتحان اذا كان داخل
 المختبر
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 اضافة االسئلة لألمتحان   7.3
 

 نضغط على ايقونة    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 a new questionالخيار االول   Addنختار من قائمة بعدها  -

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

غيير ترتيب االسئله للطالبخيار يسمح بت  

 عالمة االختبار 
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م بانشاء انواع مختلفه من األسئلة كما هو ضاهر بالصوره التوضيحية ، سوف نقو     Moodleيسمح لنا  -
  Multiple choiceاختبار من نوع اختيار من متعدد بشرح طريقة عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاشة ستضهر لنا   Addوالضغط على  Multiple choiceبعد اختيار نوع سؤال اختيار من متعدد 
 اضافة السؤال 
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 ** شكل توضيحي للشاشة اضافة السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان تخزين السؤال 

 رقم السؤال او اسم السؤال

 هنا يتم اضافة نص السؤال 
كما يمكن ادراج صوره اذا كان السؤال 

 يحتوي على جداول او رموز

 عالمة السؤال

 الخيار االول

 عالمة الخيار األول

الخيار  % اما اذا كان100الجابة الصحيحه يتم اختيار عالمة مالحظة : في حال كان الخيار يمثل ا
 Noneيمثل االجابة الخطأ يتم اختيار عالمة 

 الخيار الثاني

 عالمة الخيار الثاني

 الخيار الثالث

 عالمة الخيار الثالث

 الضافة سؤال جديدواعادة الخطوات السابقة   بعد االنتهاء من اضافة السؤال نقوم بالضغط على ايقونة التخزين 
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 االسئلة االكثر تكرار من الطلبة 7 .3

 

 

 

 

 

 
 لمحاضراتي؟ للدخول أفعل ماذا      -1

 .جهازك على التيمز تطبيق أو برنامج )تنزيل( بتنصيب تقوم ان يجب        
  

 ؟Teams التيمز تطبيق أجد أين     -2         
 استخدام يمكنك حيث جهاز، أي من الويب نسخة استخدام يمكنك ولكن التطبيق استخدام األفضل من-        

 الى الدخول ثم( آخر متصفح أي أو ),Firefox Edge, Chrome مثل لديك المتوفر الويب فحمتص
 https://teams.microsoft.com. الموقع

 الى الدخول خالل من البرنامج تجد ان فيمكنك الحاسوب أجهزة من نوع أي تستخدم كنت اذا-        
 المكتب" لسطح تنزيل" زر على الضغط ثم https://teams.microsoft.com/download   عالموق

 Desktop for Download أو
  )Store Apple.(أبل متجر في التطبيق فستجد  iOS بنظام أبل شركة من جهاز أي تستخدم كنت إذا-        

  )Gallery App.(التطبيقات معرض في التطبيق فستجد هواوي  أجهزة من جهاز أي تستخدم كنت إذا-        
 Store) (Play play. متجر في التطبيق فستجد أندرويد بنظام آخر جهاز أي تستخدم كنت إذا-        

 التيمز؟ تطبيق على للحصول دفعه يجب مبلغ أي هناك هل  -3
 فقط عليك مبلغ، أي دفع بدون  استخدامه ويمكنك األجهزة أنواع لكل كليا مجاني التيمز امجبرن أو تطبيق-        

 .مؤتة بجامعة الخاص اإللكتروني البريد باستخدام الدخول
 أفعل؟ ماذا يعمل، ال التيمز تطبيق      -4   

 )Windows 10 ويندوز الى التشغيل نظام ترقية من فتأكد نوع أي من حاسوب جهاز تستخدم كنت إذا-        
 .األخرى  التشغيل أنظمة على المشاكل من العديد بوجود يعمل او نهائيا يعمل ال التطبيق ان حيث10( 

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/download
https://teams.microsoft.com/download
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 يمنع ما يوجد فال نوع أي من تابلت او خلوي  جهاز أي أو 10 ويندوز تشغيل نظام تستخدم كنت إذا-        
 أحد استشارة مع آخر جهاز استخدم أو جديد من يبهتنص واعادة التطبيق إزالة حاول العمل، من التطبيق

 .التطبيق تشغيل يرفض جهازك أن سبب حول المختصين
 أفعل؟ ماذا اللكتروني، البريد دخالا وقبل التيمز طبيقت تشغيل ندع خطأ سالةر  لي تظهر.     -5

 )Windows 10 ندوزوي الى التشغيل نظام ترقية من فتأكد وعن أي من اسوبح جهاز ستخدمت كنت إذا-        
 .األخرى  التشغيل أنظمة على المشاكل من لعديدا بوجود يعمل وا نهائيا عملي ال لتطبيقا ان حيث10( 

 منعي ما يوجد فال نوع أي نم تابلت او لوي خ جهاز يأ أو 01 وزويند تشغيل نظام تستخدم كنت إذا-        
 أحد رةاستشا مع آخر هازج استخدم أو جديد نم تنصيبه واعادة التطبيق إزالة اولح العمل، من التطبيق

 .التطبيق تشغيل يرفض جهازك نأ سبب حول المختصين
 ذلك؟ بعد أفعل ماذا عرفأ ال لكني عمل،ي التيمز تطبيق      -6

 الخاصة المرور كلمةو  مؤتة بجامعة الخاص االلكتروني لبريدا باستخدام لتطبيقا الى ولالدخ سجيلت يجب -
 :يلي ام مراعاة مع اإللكتروني البريد بهذا

 .االحرف ينب مسافة او فراغ أي جودو  ودون  صحيح شكلب اإللكتروني لبريدا كتابة يجب -
 متبوعا @ رمز يليهو  الجامعي بالرقم يبدأ حيثب اليمين لىا اليسار نم إللكترونيا لبريدا يكتب -

 المثال في وضحم هو كما إللكترونيا الجامعة بعنوان
 :mutah.edu.jo@120203905299التالي

 .والصغيرة الكبيرة الحروف ومراعاة يحالصح بالشكل لحروفا كتابة نم التأكد يجب -
 .السر كلمة بكتابة لبدءا قبل اإلنجليزية لىا اللغة حويلت مراعاة يجب -
 .واللصق النسخ خاصية خالل نم وليس السر لمةك كتابة يجب -

 به؟ الخاصة سرال وكلمة الكتروني ريدب على حصولال ستطيعأ كيف جديد، طالب أنا     -7
 مباشرة تمت ال العملية هذه ولكن الحاسوب ركزم قبل من لقائيت بشكل لطالبل إللكترونيا لبريدا نشاءا يتم-        
 الدخول خالل من لك الكتروني بريد انشاء تم قد نها من التأكد ويمكنك وميني او يومل تتأخر افربم لقبولا بعد

 السر، وكلمة اإللكتروني لبريدا حقول تظهر حيث معلوماتي"" صفحة لىا منهاو  اللكترونيةا لخدماتا ظامن ىال
 بك، الخاص اإللكتروني البريد حساب انشاء مت قد انه يعني هذاف مكتوبة لسرا وكلمة إللكترونيا ريدكب انك فإذا
 .األكثر على يومين أو يومل االنتظار عليك ان يعني هذاف فارغة الحقول انتك ان أما
 
 

 حتى لي الكتروني البريد سابح انشاء يتم ولم القبول إجراءات نهاءا بعد يومين نم أكثر تانتظر  ديد،ج البط ناأ -8
 أفعل؟ ماذا اآلن،
 سبب من للتأكد المتاحة التواصل قنوات اللخ من الحاسوب ركزم في لمعنيينا مع لتواصلا عليك -        

 .التأخير
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 عليه؟ أحصل كيف ، )Code(رمز يطلب البرنامج ولكن االلكتروني البريد كتابةب أقوم التيمز تطبيق تشغيل بعد     -9
 يرجى خاطئ، بشكل اإللكتروني لبريدا بكتابة قمت أنك الةح في قطف المرور مزر  نكم طلبي التطبيق -

 قد االلكتروني لبريدل واللصق خلنسا عملية ان مالحظة مع تصحيحه،و  اإللكتروني لبريدل كتابتك مراجعة
 .النص نهاية أو بداية في مزر  او مسافة يادةز  الى تؤدي

 لمرورا رمز إعداد تطلب سالةر  لك ظهرت فربماiOS  بنظام بلأ شركة من جهاز يأ تستخدم كنت إذا -
 :التالي اتباع يجب لحالةا هذه في للتطبيق،

 المزودiPad  أو األحدث، واإلصداراتX eoniPh  على الدخول رمز إعدادات وأ الدخول رمز تغيير -
 القديمة الطرازات لىع الدخول". ورمز" < "ID Face "اإلعدادات إلى انتقل ،ID Face بـ

 تحتوي  ال التي األجهزة يف الدخول". ورمز" < "ID Touch "اإلعدادات إلى انتقل ،iPhone من
 ."الدخول رمز" < ""اإلعدادات إلى انتقل ،ID Touch على

 :منها والخيارات اإلعدادات نم العديد لك سيظهر -
 لدخول"ا رمز "خيارات على اضغط أو رقام.أ ستة من كّوًنام جديًدا مًزار  دخلأ لدخول:ا مزر  تغيير -

 الحروف من مخصص رمز أو مخصص قمير  رمز أو رقام،أ أربعة نم مكون  رمز إلى للتبديل
 .واألرقام

 لغاءإل الدخول رمز دخالإ افتراضًيا إلعدادا ذاه نكم طلبي الشاشة، قفل عدب الدخول: رمز يتطلب -
 لن أمنية، )لدواعي اإلعداد. ذاه تغيير يمكنك فوري، خولد رمز شتراطا تريد ال نتك ذاإ القفل.
 layP Apple.( أو ID Touch  استخدام عند الفوري  لدخولا رمز اشتراط غييرت من تتمّكن

 قفل ندع الميزات بعض لىإ للوصول لخيارا ذاه خدماست يمكنك قفل:ال عند بالوصول السماح -
 Wallet و لتحكما ومركز برسالة والرد Siri و اإلشعارات ركزوم اليوم عرض ذلك في بما الجهاز،

 USB. وملحقات
 أفعل؟ ماذا للكتروني،ا بالبريد الخاصة لسرا كلمة نسيت      -10

 بوابة الى اذهب ثم )www.mutah.edu.jo( اإللكتروني ةالجامع موقع افتح االنترنت متصفح خالل من-        
 الجامعي رقمك استخدم ذلك بعد اإللكتروني، بالبريد الخاصة السر كلمة استرجاع رابط على اضغط ومنها الطلبة
 كلمة لك لتظهر "استعادة" زر لىع اضغط ثم للدخول، والتسجيل اإللكترونية بالخدمات الخاصة السر وكلمة
 .الجديدة السر

 آخر؟ شخص الى بي صةالخا السر كلمة طاءإع في شكلةم هناك هل      -11
 . كان شخص أي الى اعطاءها وأ بك الخاصة لسرا كلمة شفك من نحذر-        
 صريحت هو خصش ألي وإعطاءها كامل بشكل لشخصيةا مسؤوليتك هي كب الخاصة لسرا وكلمة الحساب-        

 من يعفيك ال علمك بدون  أو بعملك آخر خصش أي قبل من معرفتهاو  عنك يابةن شيء يأ بعمل هل رسمي
 .المسؤولية تحمل

http://www.mutah.edu.jo/
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 المسؤولية كامل تتحمل انت وبالتالي عنك نيابة شيء أي بعمل يعرفها من تخول بك الخاصة السر كلمة-        
 البريد خالل من غيرها أو ملفات أو الكترونية رسال ارسال كان سواءً  اإللكتروني بريد خالل من يحدث قد لما

 .مايكروسوفت برمجيات من أي او التيمز تطبيق او برنامج او اإللكتروني
 أفعل؟ ماذا الصالحية"، ديكل "ليس رسالة تظهر التيمز طبيقت في السر كلمةو  االلكتروني دالبري دخالإ بعد -12

  )outlook.office.com.(الرابط خالل من أوال اإللكتروني للبريد الدخول حاول-        
 التواصل قنوات اللخ من الحاسوب مركز في لمعنيينا مع التواصل ليكع الدخول، يف جاحكن الح في-        

 .لديك المشكلة معالجةل بذلك وإعالمهم المتاحة
 السر وكلمة اإللكتروني البريد تابةك من فتأكد اإللكتروني لبريدا الى لدخولا من مكنكت دمع حال في-        

 .صحيح بشكل
 ماذا بتسجيلها، قمت التي للمواد كثرأ أو )Team( فريق أجد ال لكنيو  التميز، تطبيق لىا الدخول أستطيع      -13

 أفعل؟
 .فقط المادة مدرس وه الفريق أو ادةللم بإضافتك المخول الوحيد الشخص-        
 .الفريق الى لالنضمام رمز وا رابط بإرسال قومي المدرسين بعض-        
 .المشكلة هذه لحل المادة فسن في المسجلين زمالئك حدأ مع وأ المادة درسم مع تواصل-        
 في ضافتك،إ من المدرس عيمن يفن خلل هناك نا بحجة الفريق الى إضافتكب الحاسوب ركزم يقوم لن-        
 .الطالب وليس لحاسوبا مركز مع التواصل لمادةا مدرس لىع الحالة هذه

 المادة؟ مدرس غير لمادةا فريق الى ضافتيإ يستطيع نم هناك هل      -14
 ارسال يتم سوف الرابط فتح وبعد لك، لفريقا رابط ارسال لمادةا نفس يف المسجلين مالئكز  أحد يستطيع-        

 .الفريق الى باالنضمام كل للسماح المادة مدرسل باسمك طلب
 .فقط المادة درسم هو الفريق أو لمادةل بإضافتك لمخولا الوحيد الشخص-        
 في إضافتك، من المدرس يمنع فني خلل كهنا ان بحجة لفريقا الى إضافتكب الحاسوب ركزم قومي لن-        
 .الطالب وليس لحاسوبا مركز مع لتواصلا دةالما مدرس على الحالة هذه
 لالنضمام رمز لهم أرسل قد المادة درسم كان إذا يماف المادة فسن في لمسجلينا ئكزمال من التأكد يمكنك-        

 .للفريق
 أفعل؟ ماذا للفريق، النضمامل رمز المادة درسم لي أرسل      -15

 ريقف الى االنضمام خيار جدت سوف ريق،ف الى النضماما رز  ىعل ضغطا التيمز لتطبيق دخولك بعد-        
 .انضمام زر على اضغط ثم المادة درسم ارسله الذي لرمزا بإدخال مق الرمز، باستخدام

 أفعل؟ ماذا للفريق، النضمامل رابط المادة درسم لي أرسل     -16
 المادة لمدرس باسمك لبط ارسال تمي وسوف االنترنت متصفح خالل من تحهف او الرابط لىع بالضغط قم-        

 .الفريق الى باالنضمام لك للسماح
 أفعل؟ ماذا خطأ، رسالة بإظهار دأب ولكنه جيد، شكلب يعمل انك التيمز تطبيق     -17

https://outlook.office.com/
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 .جهازك على التشغيل نظام على أو جهازك على نفسه التطبيق على إما طارئ  خلل نتيجة ذلك يكون -        
 .لمشكلةا يحل ان الممكن من والذي ديدج من تنصيبه إعادةو  التطبيق زالةإ محاولة يمكنك-        
 الجهاز يف بالظهور بدأ الذي الخطأ سبب ولح المختصين أحد ستشارةا مع خرآ جهاز ستخدما يمكنك-        

 .األول
 لتيمز؟ا تطبيق على المسجلة حاضراتالم أجد أين     -18

 .الدردشة( )ضمن لمنشوراتا صفحة في نشورم شكل لىع تظهر المسجلة المحاضرات-        
 .للطالب ونشرها المحاضرة تسجيلب قام إذا فيما لمادةا مدرس نم تأكد جدهات لم إذا-        

 التيمز؟ تطبيق في المسجلة محاضراتال مشاهدة ستطيعأ ال لماذا.     -19
 لمسجلة،ا للمحاضرة )Download( نزيلت رابط يظهر سوف نوع أي من اسوبح جهاز تستخدم كنت اذا-        
 وطول لملفا حجم على اعتمادا الوقت بعض لفيديوا تنزيل يستغرق  وفس التنزيل ابطر  لىع لضغطا بعد

  )Downloads.(مجلد في الملف ظهري وسوف المسجلة، المحاضرة
" )Stream Microsoft( "ستريم طبيقت بتنصيب تقوم ان فيجب تابلت او لوي خ جهاز أي ستخدمت كنت إذا-        

 .بها التيمز تطبيق تنصيبب قمت التي لخطواتا نفس باستخدام
 التيمز؟ تطبيق خالل من البللط بمشاركته المادة درسم قام لفم فتح ستطيعأ ال لماذا      -20

 .معك مشاركته تمت ملف فتح نم التيمز تطبيق منعي سبب يأ يوجد ال-        
 المشكلة لمعالجة مختص فني ستشارةا فعليك مادة من أكثرو  ملف من كثرأ في لمشكلةا هذه كررتت إذا-        
 .جهازك في
 مراجعة فعليك فقط؛ احدةو  مادة في محددة ملفات جموعةم او فقط احدو  ملف لىع لمشكلةا قتصرتا إذا-        

 .الملف واستخدام الوصول حيةصال منحك من أكدللت المادة مدرس
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