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 ٢٠٢١تعليمات إدماج التعلم اإللكرتوني يف مؤسسات التعليم العايل لسنة 

 ) من نظام إدماج التعلم اإللكرتوني يف مؤسسات٦الصادرة استنادًا ألحكام املادة (
 ٢٠٢١ ) لسنة٩٦التعليم العايل رقم ( 

 

تسمى ھذه التعلیمات (تعلیمات إدماج التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعلیم العالي
 ) ویعمل بھا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة.٢٠٢١لسنة  

 :)١المادة(

ا  )أ  اني المخصصة لھ ات المع یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذه التعلیم
 لقرینة على غیر ذلك:أدناه ما لم تدل ا

ام م (   النظ الي رق یم الع ات التعل ي مؤسس ي ف تعلم اإللكترون اج ال ام إدم ) ٦٩: نظ
 .٢٠٢١ لسنة

 : مجلس التعلیم العالي.  المجلس

 ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا. :     الھیئة

الي سواء  ھي الجھة : ةمؤسسال ت جاأالتي تتولى التعلیم الع ة كان ات جامعی ات أو كلی مع
 أو كلیات مجتمع متوسطة أو غیرھا.

 : كل من یتولى التدریس من خالل التعلم اإللكتروني.  المدرس

 عتمد التعریفات الواردة في النظام حیثما ورد النص علیھا في ھذه التعلیمات.تُ  )ب 

 

 :)٢(المادة

ع مكونومراجعة األكادیمیة  ھابإعادة ھیكلة برامج ةمؤسسالتلتزم  ب م اتھا ومفرداتھا لتتناس
 لكتروني فیھا وصوالً لمفھوم البرنامج المتنوع بحیث یتم:متطلبات إدماج التعلم اإل

ك  )أ  ي ذل ا ف امج، بم فات البرن ف مواص ة مل ة والمراجع الالرؤی ام الو ةرس ف الع وص
امج الوأھدافھ و ات البرن ھ ومكون اج وآلیات نتاجات التعلّمیة لتتالءم مع متطلبات اإلدم

 في المؤسسة.وتوثیقھ تنوع وطرق تدریسھ وتقویمھ واعتماد ملف المواصفات الم

امج  تحدید )ب  ل برن ي ك ام ف ي النظ ا ف نسب إدماج األنواع الثالثة من التعلم المشار إلیھ
ى أن یُ  ام عل ع النظ جم م ا ینس ة وبم ن المؤسس ا م د إقرارھ ادیمي بع ع أك ى توزی راع

ن بع التعلم مواد نسب ل ع ي الكام تعلماإللكترون دمج  د وال واد الم ى مستویات الم عل
 اختیاریة.وجباریة إطلبات المختلفة بحیث تشمل مت

فات  )ج  ف مواص من مل دول ض داد ج من إع امج یتض وادالبرن میات الم یة مس  الدراس
ا  المكون منھا البرنامج وعدد الساعات المعتمدة لكل منھا ونوع التعلم المستخدم فیھ

ي النظ ا ف وص علیھ ب المنص ب النس ة  امحس امج والمواءم م البرن ات تعل ین نتاج ب
 .الدراسیة ومواده

 

 :)٣المادة(
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ادیمي  ةمؤسسالتلتزم  ثبمراجعة خطة كل مادة من مواد كل برنامج أك ا بحی ع  فیھ جم م تنس
 :وفق ما یلينوع التعلم المعتمد في المادة ومتطلباتھ 

ف یُ  )أ  یة صاغ وص ادة الدراس وع الم ا یخدم ن ا بم دافھا ونتاجاتھ تعلم المستخدم وأھ ال
 فیھا.

م اللكتروني اإلتعلم من مواد الیتكون التدریس في كل مادة  . ١  )ب  كامل عن بعد من تعل
ل  ذ ك ة بتنفی زم المؤسس زامن وتلت ر مت ي غی م إلكترون زامن وتعل ي مت إلكترون

 منھما على المنصة االفتراضیة.

م وجاھي .٢ ن تعل دمج م تعلم الم واد ال ن م ادة م ل م م  یتكون التدریس في ك وتعل
إلكتروني غیر متزامن وتلتزم المؤسسة بتنفیذ الجزء اإللكتروني على المنصة 

 االفتراضیة.

بوعیة و/ .٣ زامن األس تعلم المت اعات ال بة س ون نس ة تك لیة الفعلی أو الفص
ي  والمعتمدة تعلم اإللكترون ادة ال ي م زامن ف ر المت تعلم غی إلى نسبة ساعات ال

د ن بع ل ع اعات م الكام الث س ن وزن ث دةم ا ثل عتم ى ثإم ثین إل ثل
وذج ( م ١+  ٢أي نم اعة تعل زامن + س ي مت م إلكترون اعتي تعل ع س ، بواق

ع ساعة ١+  ١أو نصف إلى نصف (أي نموذج  متزامن)إلكتروني غیر  ، بواق
زامن)،  ر مت ونصف تعلم إلكتروني متزامن + ساعة ونصف تعلم إلكتروني غی

 وذلك بقرار من المؤسسة. 

اعات ا .٤ بة س ون نس لیةتك بوعیة و/أو الفص اھي األس تعلم الوج ة  ل الفعلی
دمج المتزامن فيإلى ساعات التعلم اإللكتروني غیر  والمعتمدة تعلم الم ادة ال  م

دة وذج  من وزن ثالث ساعات معتم ث (أي نم ى ثل ین إل ا ثلث ع ١+  ٢إم ، بواق
أو نصف إلى نصف  متزامن)ساعتي تعلم وجاھي + ساعة تعلم إلكتروني غیر 

م ١+  ١ذج (أي نمو ف تعل اھي + ساعة ونص م وج ، بواقع ساعة ونصف تعل
 إلكتروني غیر متزامن)، وذلك بقرار من المؤسسة.

دمج ذیعتمد  .٥ تعلم الم واد ال د وم ل عن بع ي الكام تعلم اإللكترون واد ال ات وفي م
بوعي ب األس دة الترتی اعات معتم الث س ن ث ر م ل أو األكث وزن األق ال

ذي یح  ي ال لي الكل وذجین و/أو الفص ي النم ا ف وص علیھ ب المنص ق النس ق
 أعاله.

ى ثُ استخدام نسبة ثُ  یجوز للمؤسسة .٦ وذجلث إل ین (أي نم ادة  ٢+  ١ لث ي م ) ف
ي  ٦أو أكثر وبما ال یزید على   تعلم اإللكترون واد ال بة لم دة بالنس ساعات معتم

ى  د عل ا ال یزی د وبم ن بع ل ع تعلم  ١٢الكام واد ال بة لم دة بالنس اعة معتم س
 ج من مجموع ساعات البرنامج الكلیة .المدم

 

 

 :)٤المادة(
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ون  )ج  ن میتك دمج م تعلم الم ادة ال د وم ن بع ل ع ي الكام تعلم اإللكترون ادة ال وى م حت
دیمھا ة الموضوعات والمضامین والمفردات الورقیة واإللكترونیة المراد تق ي  للطلب ف
دیوھات  اریر والفی دریبات والتق ام والت ى األنشطة والمھ افة إل اریع والمالمادة، إض ش

 وغیرھا والتي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من المحتوى.  

تعلم الیوزع  )د  ى ساعات ال د عل ن بع ل ع ي الكام تعلم اإللكترون محتوى في خطة مادة ال
اإللكتروني المتزامن وساعات التعلم اإللكتروني غیر المتزامن، ویوزع في خطة مادة 

زامنالتعلم المدمج على ساعات التعلم الوجاھي وساعات التعل ر المت ي غی  م اإللكترون
 وعلى أسابیع الفصل كلھا. حسب جدول زمني مفصل بالیوم والتاریخ والساعة

عن  م مكونات التعلم اإللكتروني غیر المتزامن في مادة التعلم اإللكتروني الكاملصمّ تُ  )ه 
 .بشكل منظم للطلبة على المنصة االفتراضیة المدمج وتُتاحالتعلم  بعد ومادة

اة م )و  ع مراع منم ادة، تتض ذه الم ن ھ اله م ود أع ي البن تعلم  ا ورد ف ادة ال ة م خط
ات  یة ومكون ة االفتراض وع المنص دمج ن تعلم الم ادة ال د وم ن بع اإللكتروني الكامل ع
التقویم وأوزانھا موزعة على أعمال الفصل واالمتحانات الفصلیة والنھائیة وأسالیب 

 .ومات إضافیة أخرىالتدریس المتبعة في المادة وأیة إرشادات أو معل

 .قبل بدء التدریساالفتراضیة  على المنصة للطلبةتتاح خطة المادة مكتملة  )ز 

ادة (ب) منعلى الرغم مما ورد في أحكام البند  )ح  ذه الم ة ھ ن المؤسس رار م وز بق ، یج
ي  ٦استثناء ما ال یزید على  د الكامل ساعات معتمدة من مواد التعلم اإللكترون عن بع

تعلم  ساعات ٦وتزامن إلى التعلم غیر المتزامن من نسب التعلم الم معتمدة من مواد ال
ك  زامن، وذل ر المت ي غی تعلم اإللكترون ى نسب ال تعلم الوجاھي إل المدمج من نسب ال

 حسب طبیعة التدریس في المادة والتخصص.

واد الدراسات  )ط  ي م د ف ادة، یعتم ذه الم على الرغم مما ورد في أحكام البند (ب) من ھ
ا العلیا ال دمج إم تعلم الم د وال ن بع ل ع ي الكام تعلم االلكترون دأ ال ى مب درس عل ي ت ت

وذج ( ن ١+١) أو (١+٢نم ة م ي وموافق م المعن س القس ن مجل یة م ك بتوص ) وذل
 مجلس الكلیة حسب أي من الخیارات اآلتیة:

ا الساعات األسبوعیة  .١ ون ثلث د تك ن بع بالنسبة لمواد التعلم االلكتروني الكامل ع
اً متز زامن تعلم ي مت م الكترون بوعان تعل زامن أو اس ر مت اً غی ث تعلم اً وثل امن

 یلیھما أسبوع تعلم الكتروني غیر متزامن على التوالي طوال الفصل.

ث  .٢ اً وثل اً وجاھی بوعیة تعلم اعات األس بالنسبة لمواد التعلم المدمج تكون ثلثا الس
ا تعلماً الكترونیاً غیر متزامن أو اسبوعان تعلم وجاھي في الح رم الجامعي یلیھم
 أسبوع تعلم الكتروني غیر متزامن على التوالي طوال الفصل.

اء  .٣ ون اللق ن أن یك ا، یمك ات العلی ادة الدراس بوعیاً لم ائین اس ود لق ال وج ي ح ف
ي  تعلم االلكترون واد ال بة لم زامن بالنس األول تعلماً متزامناً والثاني تعلماً غیر مت

اء األو ون اللق د، ویك اني الكامل عن بع رم الجامعي والث ي الح اً ف اً وجاھی ل تعلم
 تعلماً الكترونیاً عن بعد بالنسبة لمواد التعلم المدمج.
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زم  )أ  ةتلت واد التعلّ ب المؤسس فحات الم میم ص ة تص ة المتزامن اطات التفاعلی ة والنش می
تعلم  ا وغیر المتزامنة على منّصات ال ة إدارتھ ة وأنظم اءاإللكترونی الل إنش ن خ ب  م قال

وي و المدرسین لمحتوى المواد یسھل التعامل والتفاعل معھ من قبل مناسب الطلبة ویحت
یة  ات األساس ع المعلوم ى جمی ةعل ا ب المتعلق یحالمواد كم تخدام  یت ع اس األدوات جمی

 التي تخدم التعلم التفاعلي. التقنیة والبرمجیات

  اآلتیة: المكّونات لتعلیمیةا للمادة باإلضافة المتزامن التّعلّم اإللكتروني یتضمن )ب 

 شروحات من المدرس لبعض جوانب المادة. .١

 أسئلة وإجابات من الطلبة والمدرس. .٢

 عروض تقدیمیة قصیرة یقّدمھا المدرس أو الطلبة. .٣

 نقاشات وتدریبات قصیرة. .٤

 نات أخرى تراھا المؤسسة مناسبة. أي مكو .٥

 :اآلتیة المكّونات المتزامن غیر التّعلّم یتضمن )ج 

ً  تُرفع قصیرة تعلیمیة تفیدیوھا .١  الطلبة المنصة االفتراضیة یشاھدھا على أسبوعیا
 ً ون مسبقا ئلة عن ویجیب ا أس م حولھ ونھا ث ي یناقش اء ف زامن اللق ى المت دأ عل  مب
 .المعكوس التعلم

 . تدریبات  .٢
 .قصیرة اختبارات .٣
 .بالمادة متصلة مھام .٤
 ).جماعیة أو فردیة( مشاریع .٥
 .قاشللن تُطرح موضوعات حول حوارات .٦
 .إضافیة قراءات  .٧
 .بحوث أو تقاریر .٨
 .مبادرات .٩
 . أخرى تراھا المؤسسة مناسبة مكونات أي .١٠

 :)٥المادة(

 باآلتي: ةمؤسسالتلتزم 
 تیح:افتراضیة أو أكثر تُ  نصةمتوفیر  )أ 

ات  .١ واد وملف ات الم إمكانیة التعلم المتزامن وغیر المتزامن مع خاصیة عرض محتوی
 طریقة تفاعلیة.أو المادة بو/مواصفات البرنامج 

 .لقاءات متزامنة ذات جودة عالیة عقدإمكانیة  .٢

ام  .٣ ى نظ ة عل واء المنص ویماحت ي  تق ن الإلكترون درس یُمّك ن م اتم راء امتحان إج
لأو   ات أو  تحمی ویم واجب ذوتق دمج أو تنفی تعلم الم ات ال ن مكون ي أي م  اإللكترون

 الكامل عن بعد.

 
 

 ): ٦ة (الماد
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ل حرم )ب  ت داخ ة اإلنترن وفیر خدم ا ت الھ ن خ وادم م ث الخ ن حی ة م ة مالئم ة تحتی ل بنی
ة  ل وبدرج كل متص لكیة بش لكیة والالس ة الس وافر الخدم رددي وت اق الت رعة النط وس

 عالیة من الجودة.

 .اإللكتروني فیھااشتراك البرمجیات التي تحتاجھا لدعم عملیة إدماج التعلم  توفیر )ج 

وفیر  )د  ةت ة متكامل أنظم ي  ةحمای تعلم اإللكترون ة ال ع أنظم ات لجمی مل المنص ا یش وبم
 االفتراضیة ومنصات االمتحانات وأنظمة العالمات والتسجیل والنظام المالي وغیرھا.

ري  )ه  وى البص اج المحت ویر ومونت ة وتص جیل ومعالج ة تس تودیوھات وأنظم وفیر اس ت
 والصوتي التعلمي لدعم إنتاج مواد ذات جودة عالیة ومحتوى تفاعلي متمیز.

ةتوفیر  )و  ات وأدوات أنظم اس والملكی وآلی ة  ةفحص االقتب ن األمان ق م ة والتحق الفكری
    .العلمیة

وظفین  للمدرسینالدورات التدریبیة الالزمة تعقد المؤسسة  )أ  ین والم اح المعنی دف إنج بھ
 من خالل التركیز على: والتقویمعملیتي التعلم 

 .یر المتزامن ونماذجھتنفیذ التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد بمكّونیھ المتزامن وغ .١

 .تنفیذ التعلم المدمج بمكونیھ الوجاھي واإللكتروني غیر المتزامن ونماذجھ .٢

 . تنمیة المھارات األساسیة الستخدام التقنیات الحاسوبیة الداعمة لعملیة التعلم .٣

ة ومنصات  منصاتالتنمیة المھارات األساسیة الستخدام  .٤ ر المتزامن ة وغی المتزامن
 .وخصائصھا التقویم

 الصغیرة والكبیرة. الطالبیة إدارة التعلم للمجموعات .٥

تعل  .٦ ى المشاریع أو  م المعكوستوظیف أسالیب ال ائم عل تعلم الق تعلم المتصل وأال ال
 .غیرھا في تنفیذ عملیة التعلم وأ 

 یم ورصدھا وإعداد التقاریر الالزمة حولھا.ووالتق والتعلیم التعلم اتإدارة عملی .٧

 
ي  دوراتتعقد المؤسسة  )ب  وى التعلیم میم المحت ص تص ھ تدریبیة للمعنیین فیما یخ وإتاحت

ین ي للمتعلم تعلم اإللكترون ة ال ي عملی ة ف ات المالئم ف التقنی الل توظی ن خ م
دمج)  د والم ن بع ل ع ة  (الكام میم خط ي تص ادةودورات ف وى  الم یم المحت ات تقی وآلی

 وتطویره.

دریس المتّ  )ج  رق الت اھج وط ى من ذلك عل دریب ك تمل الت تعلم یش دمج وال تعلم الم ي ال ة ف بع
اإللكتروني الكامل عن بعد وأسالیب التعلم الحدیثة المعززة للتعلم اإللكتروني الفاعل، كما 

 یشتمل على أسالیب القیاس والتقویم، بما في ذلك األسالیب اإللكترونیة.

 

 

 :)٧المادة(
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تعلیُشترط فیمن یقوم ب )د  د وال ن بع ل ع ي الكام دمج التدریس في مواد التعلم اإللكترون م الم
از  ة وتأّكااجتی دورات الالزم ن إجادل ة م ھ د المؤسس ذ ت ة لتنفی ارات المطلوب ع المھ جمی

ةالتدریس فیھا على نحو فاعل ومن حصول المدرس على وثیقة من الجھة  ي  المختص ف
ة یُ ة المؤسس ي بكاف تعلم اإللكترون ارات ال درس لمھ ادة الم ى إج وح عل ا بوض نص فیھ

 .أشكالھ ونماذجھ

ة بتلتزم ال )ه  ة،مؤسس دریب الطلب زم  ت ا یل ل م ى ك ة، عل ن ذوي اإلعاق ة م یھم الطلب ن ف بم
والتقویم وتقدیم اإلرشاد والمساندة المستمرین لھم وفق للتعلم الفاعل وأسالیب التدریس 

 لیتمكنوا من أداء المطلوب. آلیات محددة ومنظمة ومعلنھ

 

درس  زم الم ي تُ یلت ة الت دّ أو الجھ وى  ع د أو تُ المحت ال عن ى الح ب مقتض تخدامھ حس ز اس جی
 حقوق الملكیة الفكریة.بإعداد المحتوى التعلمي أو استخدامھ في المواد 

 

 :)٨(المادة

ل  ي الكام تعلم اإللكترون تقوم المؤسسة بإعادة النظر في مكونات التقویم المعتمدة في مواد ال
 عن بعد ومواد التعلم المدمج بحیث:

ل في الفصلیة األعمال تقویم یشتمل )أ  ادة ك ى م دة عل ات ع ات،  مكون متنوعة (امتحان
ي  ات ف دد المكون د ع د تحدی ى عن ادرات)، ویراع مھام، مشاریع، بحوث، تقاریر، مب

 .المخصصة لھا وطبیعتھامن حیث الساعات المعتمدة المادة وزنھا 

ن  )ب  ل ع بة ال تق ادة بنس ي الم ات ف ة لالمتحان ات المخصص ون العالم ن ٦٠تك % م
 الكلیة في المادة حسب طبیعة المادة والتخصص. العالمة

ي  المتزامن التعلم اإللكتروني غیر یُقیم اداء الطلبة في )ج  دة ف وفق اسس التقییم المعتم
 المادة.

 :)٩المادة(

ل عن تقوم المؤسسة ب ي الكام تعلم اإللكترون ة حول ال توفیر أدلة إرشادیة للمدرسین والطلب
 .یسھما وتقویمھمابعد والتعلم المدمج وأسالیب تدر

 

): ١٠المادة (

  المؤسسة باآلتي:زم تتل
ن   )أ  ا م ة فیھ ة اإللكترونی ة تمكین الجھات المعنیة بالحوكم اتمتابع تعلم عملی یم  ال والتعل

ویم دیم  والتق أنھا وتق ر بش دھا والتقری عب ورص واد والش ع الم ات لجمی ى المنص عل
ینالمساعدة الالزمة للتغلب على التحدیات والعقبات وا زام المعنی ن الت د م ة  لتأك باألنظم

 .والتعلیمات واألسس الناظمة

ة   )ب  ریة والمالی الموارد البش ة ب ة اإللكترونی ة بالحوكم ز المعنی دات أو المراك د الوح رف
 الالزمة التي تمكنھا من أداء عملھا بكفاءة وفاعلیة. 

تخدم )ج  تعلم المس وع ال بة لن عب مناس واد والش ي الم ة ف داد الطلب ون أع ة  أن تك ومراعی
 .لطبیعة المادة والتخصص وحسب ما تقرره الھیئة بھذا الخصوص

 

 

):١١المادة (



 
ة س ة ال  ال

رح )د  تعلم  ط واد ال ع م ارض م ات ال تتع ي أوق د ف ن بع ل ع ي الكام تعلم اإللكترون واد ال م
 .الوجاھي والمدمج التي یدرسھا الطالب في الحرم الجامعي

راض تسجیل اللقاءات المتزامنة في مواد التعلم اإللكتروني الكامل عن  )ه  د ألغ ا بع توثیقھ
 على أن یُعلم الطلبة بذلك مسبقاً. إتاحتھا للطلبة لمزید من التعلمو

 

ى  تطبق نسب المواظبة والغیاب والحرمان في مواد التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد بناء عل
ً وجحضور الطلبة للقاءات المتزامنة ومواد التعلم المدمج بناء على حضور الطلبة   .اھیا

 

 :)١٢(المادة

ي تعلم اإللكترون واد ال ات م ع امتحان د جمی د تعق ن بع ل ع رم  الكام ي الح دمج ف تعلم الم وال
 ، ما لم یقرر المجلس خالف ذلك.الجامعي

 

):١٣المادة (

ا ومواد التعلم المدمج و بعد تكون الساعات المكتبیة لمواد التعلم اإللكتروني عن ةإم أو  جاھی
 .تقرره المؤسسة إلكترونیة حسب ما

 

):١٤المادة (

):١٥المادة ( .یبت المجلس في كل ما لم یرد علیھ نص في ھذه التعلیمات
 

 
 
 
 
 
 

 
  

ــث العلمـــ ــيم العــايل والبح ــر التعل ييوزي  
 رئـــــيس جملـــــس التعلـــــيم العـــــايل  
 األسـتاذ الـدكتور "حممــد خيــر" أبـو قــديسس
 


