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 المقدمة  .1
I.  م اإللكًتوين جلامعة اإلسالمية العادلية التعلىذه الوثيقة مت إعدادىا من أجل توضيح سياسة

م اإللكًتوين يف جوانب التعلالسطاف عبداحلليم معظم شاه ليكوف مرجعا وتنفيذا دلختلف 
 عملية التدريس والتعلم جلميع مستويات الدراسة.

II. ىداؼ ىذه الوثيقة على النحو التايل:أ 
a.  جامعة اإلسالمية العادلية السطاف شرح ادلصطلحات الرئيسية ادلتعلقة بتنفيذ التعلم اإللكًتوين يف

 .عبداحلليم معظم شاه
b.  ميع األرراؼ ادلشاركة يف إدارة وتنفيذ ومراقبة التعلم اإللكًتوين يفجلسؤوليات ادلدوار و األشرح 

 .لعادلية السطاف عبداحلليم معظم شاهجامعة اإلسالمية ا
c. تقنيات أحدثب دعومةادل اإللكًتوين التعلم أنشطة تنفيذل ساليباألو  عملياتال وضيحت 

 .واالتصاالت ادلعلومات
III. جامعة اإلسالمية  مستوى على خرىاأل سياساتال جانب إىل الوثيقة ىذه مراجعة جيب

 كذلك.  الورين ادلستوى وعلى العادلية السطاف عبداحلليم معظم شاه
a. جامعة اإلسالمية العادلية السطاف  مستوىيف  واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا أمن سياسة

 .عبداحلليم معظم شاه
b. 0.2 الورنية اإللكًتوين التعلم سياسة (DePAN )، العايل التعليم إدارة. 
IV. يف إللكًتوين يتم تقدًن ىذه الوثيقة من قبل مركز ضماف اجلودة  بالتعاوف مع جلنة التعلم ا

 .طاف عبداحلليم معظم شاهلجامعة اإلسالمية العادلية الس
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 تعريف المصطلحات .2

 التوضيح المصطلحات الرقم

 لدعم واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا تستخدـ فيها تعليمية رريقة التعلم اإللكًتوين 1
 والتعليم. التعلم عملية

 منصة 2
 اإللكًتوين التعلم

 وتتبعو وتوثيقو التدريبية الدورة زلتوى إلدارة الويب إىل دةادلستن التطبيقات
 إدارة أنظمة ادلنصات ىذه تتضمن. اإلنًتنت عرب وتقدديو عنو واإلبالغ

 التعلم

األدىن من  احلد مع لوجو وجًها مناىج تتضمن اليت الدورات حتديد يتم ادلختلط دورة التعلم 3
وضعتها  اليت ادلتكامل علمالت إرشادات ادلوضحة يف األقل على الطلبة

 اجلامعة اإلسالمية العادلية السلطاف عبداحلليم معظم شاه.

 ضخمة دورت 4
 على مفتوحة

 اإلنًتنت

 التدريبية الدورة زلتوى تغطي اإلنًتنت على النطاؽ واسعة دورات
 واألنشطة الفيديو ومقارع وادلالحظات التعلم أىداؼ مع بالكامل

اليت حتددىا اجلامعة اإلسالمية  منصة خالؿ من تقدديها ويتم والتقييمات
  العادلية السلطاف عبداحلليم معظم شاه. 

 مبادئ على أي (BPK) الذاتية الدراسة ادلواد على رريقة ادلواد تعتمد مواد التعلم 5
 ، للطالب صديقة تكوف أف جيب أهنا أي) القوية التدريس تصميم

وردود  التعلم أنشطة لىوتشمل فيها أيضا ع ، بسيطة لغة وتستخدـ
 ، الطباعة: عديدة بأشكاؿ ىذه ادلواد على العثور ديكن(. األفعاؿ 
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 .وغريىا ادلتعددة والوسائط ، والويب

 ادلتعلقة ادلشًتكة ادلصاحل حتكم ىي اليت والعمليات والعالقات اآلليات احلكاـ 6
 ألصحاب الوظائف تنسيق على ذلك وينطوي. اإللكًتوين بالتعلم

 .التنفيذ أداء مؤشرات حتقيق من أجل لحةادلص

 .أكادديي كموظف اجلامعة من قبل مت تعينو شخص أعضاء ىيئة الًتيس 7

رالب مسجل يف أحد الكليات باجلامعة اإلسالمية العادلية السلطاف  الطالب 8
 عبداحلليم معظم شاه.

 منصة على وادلساعدة دعمال يقدـ الذي الكلية ادلركز أو يف الفين ادلوظف ادلوظف اإلداري 9
 .والطالب التدريس ىيئة ألعضاء اإللكًتوين التعلم

جلنة التعلم  10
 اإللكًتوين

 جبامعة اإللكًتوين التعلم ومراقبة تنفيذ إدارة عن ادلسؤولة اللجنة ىي
UniSHAMS .موظفي من اللجنة تتكوف UniSHAMS قبل من ادلعينني 

 .ادلستشار نائب

مركز تكنولوجيا  11
 دلعلوماتا

 لتكنولوجيا التحتية البنية وتنفيذ إدارة عن ىو ادلسؤوؿ ىذا ادلركز
 .UniSHAMS يف واخلدمات واالتصاالت ادلعلومات

 

 

 



1ملحق   
 سياسة التعلم اإللكًتوين يونيشمس  مركز خدمات اجلودة

6 
 

 األدوار والمسؤوليات .3

 التوضيح المصطلحات الرقم

 واالسًتاتيجيات والتوجيهات األحكاـ تعيني إىل اجلامعة إدارة حتتاج إدارة اجلامعة 1
 :التالية األساليب خالؿ من اإللكًتوين التعلم ةإدار  لتنفيذ
 ذلك يف مبا اإللكًتوين التعلم تنفيذ لدعم وادلتطلبات التمويل يوفر .1

 البشرية وادلوارد والتدريب والربامج واألجهزة للشبكة التحتية البنية
 .اإللكًتوين التعلم جلنة خالؿ من

 

مركز خدمات  2
 اجلودة

 أعضاء بني اإللكًتوين التعلم خداـأو است تنفيذ ومراقبة تنسيق .1
 .UniSHAMS يف والطالب التدريس ىيئة

 اإللكًتوين التعلم سياسة وتعديل ومراجعة لصياغة اجلهود تنسيق .2
UniSHAMS. 

مركز تكنولوجيا  3
 ادلعلومات.

 ادلعلومات لتكنولوجيا اآلمنة التحتية البنية خدمات يوفر .1
 .عاؿ   وتوافر عالية موثوقية مع ، واالتصاالت

دائًما يف حالة  اإللكًتوين للتعلم( server) اخلادـ حتسني يضمن .2
 . مثالية مع أوقات التعطل يف درجة متدنية

 متاحة UniSHAMS لػ الرمسية اإللكًتوين التعلم منصة من التأكد .3
 باستثناء UniSHAMS يف ادلسجلني وادلوظفني للطالب فقط

 اجلامعة من دلعنيا ادلستوى على مشاركتها ديكن اليت الدورات
 .الشخصية البيانات أمن ألغراض

 يف الرمسي اإللكًتوين التعلم منصة بني التكامل يضمن .4
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UniSHAMS أنشأهتا اليت األخرى التطبيقات أو واألنظمة 
UniSHAMS بسالسة. 

 للتعلم االستشارية واخلدمات والتدريب الفين الدعم تقدًن .5
 .والطالب لألكاددييني اإللكًتوين

 .اإللكًتوين التعلم تنفيذ بشأف لإلدارة منتظمة تقارير تقدًن .6
 .التعلم جتربة إلثراء والتقنيات األساليب أحدث استكشاؼ .7

 عمداء الكليات 4
 ادلراكز

 على ادلركز/  الكلية يف والطالب التدريس ىيئة أعضاء تشجيع .1
 .اإللكًتوين التعلم منصة استخداـ

 اليت للدورات لكًتويناإل التعلم تطبيق لتعزيز فعالة ررؽ صياغة .2
 .أو الكلية ادلركز يقدمها

رورتو  الذي ادلراقبة تقرير على بناءً  التصحيحية اإلجراءات اختاذ .3
 مركز اجلودة.

االتزاـ بسياسة التعلم اإللكًتوين اخلاصة بيونيشمس يف أي  .i أعضاء األكادديية   5
 استعماؿ للتعلم اإللكًتوين.

ii. دعم عملية التعليم والتعلم.قاـ بتطبيق التعلم اإللكًتوين ل 

iii.  التأكد من أف ادلواد اليت يتم حتميلها على منصة التعلم اإللكًتوين
ال ختالف حقوؽ النشر أو ادللكية الفكرية أو االنتحاؿ على 

 ادلنصة العامة.

iv.  التأكد من عدـ سوء االستعماؿ أي أدوات وتطبيقات للتعلم
 جتارية.  اإللكًتوين يف يونسشمس سواء ألغراض شخصية أو
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v.  التأكد من أف تعامل بني أعضاء ىيئة التدريس والطالب عرب
اإلنًتنيت ال خيالف نظاـ التأديبية أو سياسة أمن تكنولوجيا 

 ادلعلومات واالتصاالت يف يونيشمس.

vi. سؤوؿ عن ادلواد التعليمية اليت مت حتميلها على منصة التعلم م
 اإللكًتوين. 

vii. و التطبيقات ادلتعلقة بالتعلم  إجراء التدريب أو ورشة االستخداـ
اإللكًتوين اليت جتريها مركز خدمات اجلودة أو ادلنظمة اخلارجية 

 حسب االحتياج.

 

اإللتزاـ بسياسة التعلم اإللكًتوين جبامعة يونيشمس يف استخداـ  .i الطالب 6
 التعلم اإللكًتوين.

ii.  اكتساب ادلعرفة و ادلهارات باستخداـ منصة التعلم اإللكًتوين
 واد ادلسجلة.للم

iii.  استخداـ التسهيالت ادلتوفرة يف نظاـ التعلم اإللكًتوين ألغراض
 التعليمية فقط.

iv.  لتأكد من أف ادلواد اليت يتم حتميلها على منصة التعلم اإللكًتوين
 ال ختالف حقوؽ النشر أو ادللكية الفكرية أو االنتحاؿ.

v. نتدى( سؤوؿ عن ادلواد والعمل )مثل الواجبات واإلجابات يف ادلم
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 اليت مت حتميلها على منصة التعلم اإللكًتوين.

vi.  لتأكد من أف التفاعل مع أعضاء ىيئة التدريس ال خيالف نظاـ
تأديبية و سياسة أمن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت جبامعة 

 يونيشمس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A .للتطبيق التعلم اإللكتروني إرشادات 
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I. لدعم يف تطبيق التعلم اإللكًتوين جبامعة  اد ادلوحداإلرشإىل توفري  هتدؼ ىذه اإلرشادات
 يونيشمس.

i.  يتم تنفيذ التعلم اإللكًتوين جلميع مستويات التعليم اليت تشمل الطالب وىيئة التدريس يف
 يونيشمس. 

ii. ( يتم التعلم اإللكًتوين بشكل مستمر يف مجيع أحناء قرار تقييد احلركةPKP وفقا للتقوًن )
 األكادديي.

iii. ف التطبيق للتعلم اإللكًتوين يف يونيشمس إىل مستويني :ديكن تصني 
 مالحظة التقرير/ البياف مستوى

1 i.  يلـز حتميل ادلعلومات من ادلواد الدراسية اليت
واألىداؼ ونتائج  اشتمل على االختصار

التعلم واحملتوى وررؽ التعليم والتعلم والتقييم 
وادلراجع األساسية وتفاصل شدة تعلم 

 تصاؿ باحملاضر. الطالب واال

 

 

 خطة التدريس

2 i.  توفري مواد التعليم والتعلم األساسية تتضمن
من مذكرات الكلية حسب الباب و أوامر 

 الواجبات وادلواد التعليمية.

 

و/أو  PDFاستخداـ بشكل 
بشكل مناسبا حسب 

 اجملاؿ.

 ii. ادلناقشات مع الطالب أو  توىلى ادلنتديات
 عرب اإلنًتنت.
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 iii. االختبار عرب أو  لتدريبتقدًن أسئلة ا
 اإلنًتنت.

 iv.  توفري للطالب بديال عن إرساؿ الواجبات
 عرب اإلنًتنت.

 
 

B .المحتويات اإللكترونية إرشادات 
I.  من إىل توفري مصادر ادلعلومات ادلتعلقة باحملتوى اإللكًتوين كمواد الداعم  اإلرشاداتهتدؼ ىذه

 عملية التعليم والتعلم يف يونيشمس.
i.  جتهيز البنية التحتية السليمة لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت مع مصداقيىة و وفرة

 عالية.
II.  جيب أف تتوافق جودة زلتوى ادلواد التعليمية لكل رلاؿ من قبل أعضاء ىيئة التدريس عرب

اإلنًتنت مثل مالحظات الدراسية و أسئلة التدريب/االختبار مع أىداؼ التعلم و نتائج 
 . KPTو  MQAو ادلبادئ اليت وضعتها  التعليمية

 
 
 
 

C .التعلم اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس إرشادات 
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I. احتياجات ومسؤوليات أعضاء ىيئة التدريس يف استخداـ وتنفيذ  اإلرشادات عنىذه  تبيني
 التعلم اإللكًتوين جبامعة يونيشمس.

i.  مثل من استخداـ النظاـ األساسي للتعلم اإللكًتوين حتقيق(google classroom 

 للتعليم والتعلم يف اجلامعة. كحتم( والتطبيقات البدلية األخرى
ii. ( قاـ بتحميل ادلواد التعليمية إىل النظاـ األساسي للتعلم اإللكًتوينgoogle classroom 

 قبل بدء الفصل الدراسي.والتطبيقات البدلية األخرى( 
iii. ركة الطالب يف بداية الدورة.أعلم الطالب عن مكونات التعلم عرب اإلنًتنت ومشا 
iv.  يطلب من أعضاء ىيئة التدريس الوصوؿ إىل الدورة التعليمية من خالؿ النظاـ األساسي

والتطبيقات البدلية األخرى( وفقا للجدوؿ  google classroomللتعلم اإللكًتوين )
 الزمين وجيب تسجيل حضور الطالب.

v. ز اإلدارة األكادديية و ال يسمح بتعديل اجلدوؿ الزمين إال بإذف من مركPPSP. 
vi.  لتأكد من إمكانية وصوؿ الطالب إىل ادلستندات ومالحظات احملاضرة من خالؿ النظاـ

والتطبيقات البديلة األخرى لدعم عن  google classroomاألساسي للتعلم اإللكًتوين )
google classroom.) 

vii. لنظاـ ال يوجد عنصر من لتأكد أف كل مواد التعليم والتعلم اليت مت حتميلها على ا
االنتحاؿ. وىذا سيكوف من مسؤولية أعضاء ىيئة التدريس إذا كاف ىناؾ االنتحاؿ يف 

 ذلك. 
viii.  لتأكد من حصوؿ الطالب على احلد األدىن من ادلهارات التكنولوجية دلشاركة يف دورة

 تعليمية عرب اإلنًتنت اليت ينظمها أعضاء ىيئة التدريس.
ix.  اليت يتم حتميلها على اإلنًتنت متعلقة بالتعليم والتعلم وخالية جيب أف تكوف ادلعلومات

 من الفريوسات.
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x.  اعطاء الواجبات أو ادلشروعات متعلقة باستخداـ التكنولوجيا عرب اإلنًتنت اليت تتناسب
 مع قدرة الطالب خاصة من حيث أوقاهتم ومهاراهتم.

xi. جع حسب احلاجة.حيتفظ بنسخة من كل الواجبات اليت مت حتميلها للسجل والرا 
xii.  اعداد ملفات اخلاصة أي )ملفات الدورة التعليمية( خلطط التدريس ومواد التعليم والتعلم

 وكشف حضور الطالب ومواد تقييم الطالب للمراجعة والتدقيق.
xiii.  منشورة عرب ىذه  إشعاراتاستخداـ الربيد اإللكًتوين للتحقق من أي تطورات و

 الوسيلة. 
xiv.  والتفاعالت يف صية الطالب فيما يتعلق بالواجباتمسؤوؿ عن احلفاظ على خصو 

 استخداـ الربيد اإللكًتوين أو ادلنتدى. 
xv. .ممارسة االحًتاؼ كموظف أكادمي خاصة عند التفاعل مع الطالب عرب اإلنًتنت 
xvi.  لتأكد من عدـ سوء الكالـ و عدـ الكالـ عن القضايا القومية حينما استخداـ النظاـ

 والتطبيقات البديلة األخرى(. google classroom )األساسي للتعلم اإللكًتوين
xvii.  مسعة اجلامعة. علىسلوؾ غري األخالقي الذي قد يؤثر أو  ال تفعل أي معاملة 

 

 

 

 

D .التعلم اإللكتروني للطالب إرشادات 
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I. دور ومسؤولية الطالب يف استخداـ التعلم اإللكًتوين يونيشمس سواء ه اإلرشادات عن ىذبيني ت
 .خارجها معة أو يفيف داخل اجلا

i.  مسؤوؿ عن اكتساب ادلعرفات وادلهارات يف ما يتعلق بالتعلم اإللكًتوين )مثاؿ : التشاور
 مع أعضاء ىيئة التدريس واحملاضرات والتدريبات وما إىل ذلك(.

ii. ( استخداـ النظاـ األساسي للتعلم اإللكًتوينgoogle classroom  والتطبيقات البديلة
 خر. آل( ألنشطة التعليمية من وقت google classroomاألخرى اليت تدعم 

iii.  سيتم تسجيل حضور الطالب وجيب على الطالب أف يتابعوا اجلدوؿ ادلكتوب من
والتطبيقات البديلة  google classroomخالؿ النظاـ األساسي للتعلم اإللكًتوين )

 (.األخرى
iv. يثات أو اخبارات ينصح الطالب بقراءة اإلعالنات من وقت آلخر لينقحوا عن أي حتد

 الدورة.
v.  تأكد من إمكانية الوصوؿ إىل مالحظات ومستندات احملاضرة  عرب النظاـ األساسي

والتطبيقات البديلة األخرى( و يعلم أعضاء ىيئة  google classroomللتعلم اإللكًتوين )
 التدريس إذا كاف ىناؾ مشكلة يف عدـ إمكانية الوصوؿ إىل مواد التعليم والتعلم.  

vi. ب أف تكوف ادللفات اليت مت حتميلها خالية من الفريوسات و عناصر االنتحاؿ.جي 
vii. .حيتفظ بنسخة من كل الواجبات اليت مت حتميلها للسجل والراجع حسب احلاجة 
viii.  ال يسمح للوصوؿ إىل أي الدورة التعليمية وما فيها من ادلواد اليت يقدمها أعضاء ىيئة

 إال للطالب ادلسجلوف للدورة فقط.  التدريس وكذلك التفاعالت يف ادلنتدى
ix.  سيتم استخداـ مجيع ادلواد اليت يقدمها الطالب وما فيها من إدخاالت ادلنتدى خاصة

 للدورة فقط إال لديهم موافقة من الطالب يف استخدامات أخرى للبحث و النشر. 
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x. ( استخداـ النظاـ األساسي للتعلم اإللكًتوينgoogle classroom ديلة والتطبيقات الب
 األخرى( للناحية التعلم فقط.

xi.  لتأكد من عدـ سوء الكالـ و عدـ الكالـ عن القضايا القومية حينما استخداـ النظاـ
 والتطبيقات البديلة األخرى(. google classroomاألساسي للتعلم اإللكًتوين )

xii.  عدـ تتشارؾ يف أنشطة غري أخالقية أو سلوؾ غري أخالقي مثل التعدى على منصات
 تعلم اإللكًتوين حىت يؤثر يف مسعة اجلامعة.ال
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Eأو عن طريق اإللكتروني(. . دليل وإرشادات لتسليم الـمشروعات والواجبات عبر اإلنترنت( 
 
 ىذا الدليل يبني كيفيات وخطوات تقدًن الواجبات إلكًتونياً من قبل الطالب . 1
 
 ميل أو موقع التعليم-باهتم ومشروعاهتم عرب إيجيوز لطالب بعد أذف لو احملاضر تسليم واج -

 أو أي تطبيقات أخرى اليت تشبو ىذا ادلوقع. (google classroom)اإللكًتوين مثل 
 
إذا واجو الطالب أي مشاكل بشكل تقنيا ) سواء كاف ادلشكلة يف جهاز حاسوب أو شبكة اإلنًتنت  -

جباهتم يف موعدىا، فيجب على كل رالب أف يف البيت أو مقهى اإلنًتنت( اليت منعتهم لتسليم وا
 يتصل بأستاذهتم عن رريق الربيد اإللكًتوين أو اذلاتف ليخربىم ىذه ادلشكلة.   

 
جيب على الطالب االحتفاظ بالنسخة األصلية من الواجبات أو الػمشروعات يف شكل نسخة  -

 مطبوعة ونسخة إلكًتونية من أجل التسجيل وادلراجعة.
 
ء ىيئة التدريس قائمة الطالب الذين مل يقدموا واجباهتم أو حبوثهم. إذا ال يقبل أعضاء سيعرض أعضا -

 ىيئة التدريس حبث الطالب وىو ال يلتـز هبذه االجراءات، فيعترب أنو ال يقدـ حبثو مطلقا.
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F .عناصر التعليم اإللكتروني 
دلواد التعليمية وأنشطة التعلم والتقييمات اليت العناصر الرئيسية الثالثة لتطبيق التعليم اإللكًتوين ىي ا -

جيب وضعها وحتديدىا بوضوح يف زلتوى الدورة وخطط التدريس. وىذه العناصر الثالثة ضرورية لتؤكد 
 أف عملية التعلم تقاـ بشكل صحيح وفعاؿ.

 
 رقم العناصر البيانات

يتم توفري ادلواد التعليمية يف أشكاؿ ادلتعددة  -
لفيديو أو الصوت أو الصورة أو )الػمزيج من ا

 الرسومات أو النصوص( ادلػناسبة لدراستهم.
 ومن الػمواد التعليمية الػمناسبة :  -

a) فيديو تعليمي 
b) التعليم عن رريق البث الػمباشر 
c) سجل احملاضرة واحلصص 
d) سجل بودكاست األصوات 
e)  تسجيل الشاشة 
f)  العرض الػمحكي 
g) الرسـو ادلتحركة  
h) الػمحاكاه اإلفًتاضية 
i) فيديو الػمقابلة 
j) )جلسة عملية / فيديو معمل )عرض 

k) الػمقاالت 
l) النصوص 

m )والػمواد اإللكًتونية الػمناسبة األخرى 

 1 التعلم والتعليم اإللكًتوين
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ديكن إجراء التقييم يف التعلم اإللكًتوين ليخترب/ليمتحن  .i التقييم 2
( أو ليبيني أعضاء formative assessment)مستوى التعليمية 

ة التدريس عن مستوى الطالب يف إتقاف زلتوى الدرس أو ىيئ
 ادلهارة.

ii.  يتم إعطاء الدرجة من أعضاء ىيئة التدريس ألي التقييم عرب
 اإلنًتنت حسب ختطيط الدراسية.

iii. : ومن أمثلة التقييمات عرب اإلنًتنت منها 

a. االمتحاف 

b. الواجب / التقرير 

c.  االستجابة / االرتكاس 

d. قييم ادلناسبة األخرىوغري ذلك من ررؽ الت 

جيب أف يتم تنفيذ التعلم اإللكًتوين من خالؿ العمليات التالية  .i الرقابة 3
: 

a.  اجللسات تعيني التخطيط للتعلم اإللكًتوين أو لغري
( يف زلتوى الدرس و خطط F2F) ادلباشرة/ادلقابلة

 التدريس.

b.  اجللسات ادلباشرةتنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت بدال من. 
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c. ائق تنفيذ التعلم اإللكًتوين لكل من أعضاء إنشاء وث
ىيئة التدريس ومنسق الدورة لتضمينها يف ملفات 

 الدورة الدراسية. 
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