
المصادر التعليمية مفتوحة المصدر تعليمات
 

 
  تعليمات مركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحةمن  2بند  5 صادرة بموجب نص المادة

 2102لسنة  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في 
عتباراً من تاريخ اويعمل بها ( تعليمات المصادر التعليمية مفتوحة المصدر)تسمى هذه التعليمات  : المادة 

 .صدور قرار مجلس العمداء
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم :2المادة 

 :تدل القرينة على غير ذلك
   .األردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا : الجامعة
 .جامعةالرئيس : الرئيس
 .المصادر التعليمية مفتوحة المصدر تستخدم التيعميد الكلية : العميد
 .م المفتوحةيالتعلم اإللكتروني ومصادر التعل مركز: المركز

 .المصادر التعليمية مفتوحة المصدر يستخدمالذي كاديمي ألارئيس القسم : رئيس القسم
رقمي للتعليم والتعلم والبحث موجود في  هو مصدر:  (OER) المصدر التعليمي مفتوح المصدر

أو تم إصداره بواسطة مالك حقوق النشر بموجب ترخيص  (Public Domain) المجال العام
إعادة )آلخرين باستخدامه أو إعادة استخدامه ل سمحي( Creative Commonsمثل )

 .(أو إعادة التوزيع الدمج مع مصدر آخر،إعادة  ،االستخدام، المراجعة
تنظم  التي  رخصالمجموعة من عبارة عن   (Creative Commons) :المشاع اإلبداعيرخصة 

توجد منها عدة تنويعات وحقوق المؤلف المصدر التعليمي مفتوح المصدر مع  حفظ  استخدام
أن توضح الحقوق التي يحتفظ بها المؤلف والحقوق التي يتنازل عنها لآلخرين، مما ينتج عنه 

 ".جميع الحقوق محفوظة"عوضا على كون " فوظةبعض الحقوق مح" تصبح
  المساق الذي يدرس بشكل غير تقليدي، ويتم طرحه من خالل نظام إدارة التعلم :كترونيإللاالمساق 

 .في الجامعة وال يتطلب حضور الطلبة للمحاضرات بشكل مباشر من داخل الجامعة
 .المسؤول عن محتوى المساق وآلية تقويمه تدريسالعضو هيئة : المساق مدرس
 .في الجامعةالقبول والتسجيل من خالل نظام  سجل لحضور مساق إلكترونيكل من  :الطالب

على النشركآلية ضبط ومتابعة حقوق  (Creative Commons) رخصة المشاع اإلبداعي يتم اعتماد :3المادة 
 .أي محتوى تعليمي من داخل أو خارج الجامعة

 :من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطالبالمصدر استخدام مصادر تعليمية مفتوحة  :4المادة 
محتوى تعليمي من  أي يجب على أعضاء الهيئة التدريسية والطالب التأكد من قانونية استخدام .1

 .أي مصدر ومدى إمكانية استخدامه كمحتوى تعليمي مفتوح المصدر
 (Creative Commons) رخصة المشاع اإلبداعيآلية  أي محتوى تعليمي ال تنطبق عليه .2

على كل من أعضاء الهيئة التدريسية يعامل حسب اآللية المتبعة من قبل مؤلف المحتوى ويقع 
 .والطالب مسؤولية التأكد من إمكانية استخدام هذا المحتوى

التعليمي تقع على أعضاء الهيئة التدريسية والطالب مسؤولية االستشهاد بمصدر المحتوى  .3
وذلك من خالل إضافة عنوان المصدر التعليمي، اسم  في حال إمكانية استخدامه المستخدم

 .ونوع الرخصةالمؤلف، رابط الوصول إلى المحتوى، 
 :إنشاء المحتوى التعليمي مفتوح المصدر :5المادة 

 يجب على أعضاء الهيئة التدريسية والطالب إضافة بيانات وصفية للمحتوى تشتمل اسم .1
 رخصة المشاع اإلبداعي حسب اسم المؤلف، اسم الجامعة، ونوع الرخصة المحتوى،

(Creative Commons). 

                                                           
1
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في حال رغب عضو هيئة التدريس بإنشاء ونشر جميع  والتنسيق مع المركز يجب موافقة الكلية .2
 .المصدر كمصدر تعليمي مفتوح اإللكتروني محتوى المساق

 :مفتوح المصدرر المحتوى التعليمي نش :6المادة 
عضو هيئة التدريس مسؤولية التأكد من مقدرته على نشر أي محتوى تعليمي مفتوح تقع على  .1

المصدر بما يتناسب مع حقوق النشر باإلضافة إلى التعليمات واإلجراءات المعمول بها في 
 .الجامعة

رخصة المشاع حسب   CC-BY- 0.4يتم نشر أي محتوى تعليمي مفتوح المصدر بترخيص  .2
  (Creative Commons). اإلبداعي

 :مثل (Creative Commons). رخصة المشاع اإلبداعيمن  تراخيص أخرى يمكن استخدام .3
(No Derivatives (ND) ،Share Alike (SA)، Non-(Commercial (NC) ،  عند

طرف آخر فيجب  قبلمرخص من  المصدر التعليمي محتوىالضرورة فقط أو إذا كان جزء من 

 .أصالً  بنوع الرخصة الموجودة االلتزام
 .المفتوحة في الجامعة المحتويات التعليمية محتوى التعليمي المفتوح على مكنزيجب نشر ال .4
المحتويات التعليمية المفتوحة  مكنز) المصدر مفتوحبإطالق منصة للمحتوى التعليمي  يقوم المركز :7المادة 

حسب التعليمات واإلجراءات  للمحتويات والتسويقواالستخدام  تسهل عملية النشر (في الجامعة
 .المعمول بها في الجامعة

فإنه تقع على مدرس ( ، مشروع، إلخمبادرة)في حال كان المحتوى التعليمي ناتج عن عمل طالبي  :8المادة 
لهذا  النشرية مسؤولية مطابقة حقوق المساق أو المشرف على المشروع من أعضاء الهيئة التدريس

 .لتعليمات المعمول بها في الجامعةا عالعمل م
 .يقوم المركز بإصدار إرشادات تسهل على المستخدم إنشاء ونشر محتوى تعليمي مفتوح المصدر :9المادة 
يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي تنشأ  :1 المادة 

 .عن تطبيقه


