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 مقدمه  

 
بناء على قرارمجلس التعليم العالي بأن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني القادم إلكترونياً  

أمناء   مجالس  تحددها  التي  والتطبيقية  العملية  المساقات  بإستثناء  جديدة  بترتيبات  بعد(  )عن 

التعلم يكون  أن  على  الطبية  التخصصات  في  السريرية  المرحلة  طلبة  إلى  إضافةً    الجامعات 

اإللكتروني تفاعلياً ووفقاً ألسس تنظيمية توضح الواجبات والحقوق المناطة بكل من أعضاء هيئة  

التدريس، والطلبة ، والجامعات من حيث توفير البنية التحتية، واألجهزة الحاسوبية ألعضاء هيئة  

في جلسته    وبناء على األسس التي أقرها مجلس التعليم العالي  التدريس ، وحزم االنترنت للطلبة  

(، قرر مجلس عمداء جامعة مؤته تحديد االجراءات واالولويات  2021-02-11المنعقدة بتاريخ )  

   على النحو االتي:القسم  من قبلالمنظمة لعملية التعليم عن بعد و التي يجب تنفيذها 

للمتابعة واإلشراف على    وبرئاسة رئيس القسم  كتروني في كل قسملتشكل لجنة للتعليم اإل -1

كتروني في القسم بحث تجتمع دوريا بواقع اجتماع واحد اسبوعيا على األقل  لالتعليم اإلسير  

 رفع تقرير مفصل لرئيس القسم عن واقع النعليم اإللكتروني في القسم خالل األسبوع. تقوم بو 

  هم ومشاكل  همحاجات يتلمس  مع الطلبه    يعقد رئيس القسم اجتماع )عن بعد(  دوري كل اسبوعين  -2

ال يمتلك القسم القدرة تحدث والناجمة عن التعليم عن بعد وإبالغ الجامعة عن أية مشاكل قد  

   على حلها. 

مكتبيه   -3 ساعات  ثالث  وتخصيص  الطلبه  مع  الدائم  بالتواصل  المدرسين  التزام  من  التأكد 

يكون المدرس متاحا  ( بحيث  Microsoft Teamsبرمجية )  افتراضيه واعالنها للطلبه على

 فيها لالجابه على اسئلة واستفسارات الطلبه.

الطلبة على  وحدة  التنسيق مع   -4 اعداد  لتحديد مواعيد االمتحانات وتوزيع  القبول والتسجيل 

 منصات االمتحانات وحسب الكلية بما يتناسب مع قدرة المنصات على ذلك

متحانات النصف فصلية  لالنات ثابت  عداد برنامج امتحا التنسيق مع وحدة القبول والتسجيل ال -5

الطلبة على منصات   اعداد كبيرة من  النهائيه وذلك لضمان عدم دخول  مشابه المتحانات 

 التعليم االلكتروني  

 متحانات مع المدرس لمعالجتها ل الطلبة التي تحدث اثناء اإل متابعة مشاك -6

من   -7 القسم  حاجات  فيرفع  الستخدامها  مناسبة  متطورة  تعليمة  التدريسية   وسائل    العملية 

  ه في القسمواد المطروح مالتخصصات وال ةوحسب طبيع

 التأكيد من قيام جميع المدرسين بأضافة  رئيس القسم كمدرس ثاني على المادة -8

الدخول  متابعة   -9 خالل  من  وذلك  المحاضرات  على  سير  الموجودة  المواد  برمجية   على 

(Microsoft Teamsوحضور بعض المحاضرات وذلك ل )  متابعة سير العملية التدريسية 


