تعليمات المساقات اإللكترونية
المادة  :تسمى هذه التعليمات (تعليمات المساقات اإللكترونية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور قرار
مجلس العمداء.
المادة  :2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
الجامعة:
رئيس الجامعة.
الرئيس:
عميد الكلية التي تطرح المساق اإللكتروني.
العميد:
مركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.
المركز:
رئيس القسم األكاديمي الذي يطرح المساق اإللكتروني.
رئيس القسم:
المساق الذي يدرس بشكل غير تقليدي ،ويتم طرحه كامالً من خالل نظام
المساق اإللكتروني:
إدارة التعلم في الجامعة وال يتطلب حضور الطلبة للمحاضرات بشكل
مباشر من داخل الجامعة.
المساق اإللكتروني المتزامن المساق اإللكتروني الذي تعطى فيه المحاضرات على نظام إدارة التعلم
بالتزامن بين حضور الطالب والمدرس وبوقت محدد.
الحضور:
المساق اإللكتروني الذي يجهز فيه المدرس المحتوى إلكترونيا ً ويجب أن
المساق اإللكتروني غير
يكون المحتوى تفاعليا ً ويحتوي على عدة أشكال كالفيديو او Animation
متزامن الحضور:
توضع على نظام إدارة التعلم وال يتطلب حضور الطالب والمدرس بوقت
محدد وبشكل متزامن على النظام.
هو المساق الذي يدمج بين المساق اإللكتروني (متزامن وغير متزامن
المساق المدمج:
ّ
الحضور) والمساق التقليدي الذي يدرس داخل الغرفة الصفية.
المساق اإللكتروني الجماعي هو المساق الذي يطرح إلكترونيا ً على منصات التعلم الجماعي مفتوحة
مفتوح المصدر ( :)MOOCالمصادر بهدف دعم التعلم المستمر.
عضو هيئة التدريس المسؤول عن محتوى المساق وآلية تقويمه.
مدرس المساق اإللكتروني:
كل من سجل لحضور مساق إلكتروني من خالل نظام القبول والتسجيل في
الطالب:
الجامعة.
ً
ً
المادة  :3يتم تقديم طلب إلكتروني لطرح المساق إلكترونيا أو مدمجا من قبل مدرس المساق للقسم المعني
في الفصل الدراسي الذي يسبق الفصل المنوي طرح المساق به على أن ال تقل المدة عن أربعة
شهور للمساق الذي يطرح ألول مرة.
المادة  :4يظهرالمساق للطالب بالجدول الدراسي بنوع مساق إلكتروني أو مساق مدمج في حال الموافقة
عليه .ويحجز له قاعة إذا كان مساقا ً مدمجا ً.
المادة  :5ال يسمح طرح مساق إلكتروني جماعي مفتوح المصدر ( )MOOCيحمل شعار الجامعة أو
يستخدم أيا ً من مصادرها على منصة إلكترونية خارج الجامعة ،إال بموافقة المركز والكلية التي
يعمل بها المدرس.
المادة  :6في حال موافقة القسم والكلية والمركز على طرح المساق ،يتم تصميم المساق بالتعاون مع
المركز لضمان جودته ومراعاة حقوق الملكية والنشر والحصول على الدعم التقني الالزم ،أو مع
الجهة المعنية إذا كان المساق مطروحا ً على منصة إلكترونية خارج الجامعة على شكل
(.)MOOC
المادة  :7تقع على مدرس المساق مسؤولية إنشاء واختيار محتوى المساق ويراعى في ذلك حقوق الملكية
والنشر وجودة المحتوى وااللتزام بإرشادات المساقات اإللكترونية المعدة من قبل المركز.
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المادة  :8يجب على مدرس المساق اإللكتروني غير متزامن الحضور عقد لقاءات توجيهية مع طلبة
المساق (ال تقل عن أربعة لقاءات) تكون موزعة على الفصل الدراسي ،ويراعى في ذلك طبيعة
المساق وعدد ساعاته.
المادة  :9يحق لمدرس المساق اإللكتروني تدريس جزء من محاضرات المساق اإللكتروني بشكل متزامن
الحضور مع الطالب بما يتالءم مع طبيعة المساق وآلية التقويم وبالتنسيق مع المركز لتوفير
اآللية المالئمة لذلك.
المادة  : 1يجب على الطالب حضور المحاضرات مع المدرس في حال المساق اإللكتروني المتزامن
الحضور أو المساق المدمج وتطبق تعليمات الحضور والغياب حسب التعليمات المعمول بها في
الجامعة وعلى عدد المحاضرات المتزامنة الحضور.
 :يعتبرالمركز والكلية جهة رقابية ومسؤولة عن جودة تصميم المساقات اإللكترونية .ويقوم
المادة
المركز باعتماد آلية متعارف عليها عالميا ً لهذا الغرض.
المادة  : 2يصدر المركز إرشادات لطرح المساقات اإللكترونية للعمل بمضمونها.
المادة  : 3يتقاضى مدرس المساق اإللكتروني عن تحضير محتوى المساق والمساعدة على تصميمه بدل
عمل إضافي أو تخفيض من عبئه التدريسي بعدد ساعات المساق المعتمدة نفسها وحسب رغبة
المدرس .ويستثنى من ذلك المساقات التي يكون إعدادها مدعوما ً من المشاريع وتراعى الشروط
واألحكام الواردة في اتفاقية المشروع.
المادة  : 4في حال تقاضى المدرس بدل تحضير مساق إلكتروني فإن محتوى المساق اإللكتروني يعتبر
ملكا ً للجامعة ويحق للقسم األكاديمي الذي يطرح المساق اإللكتروني إعادة طرحه ويحق للمركز
تسويقه حسب الحاجة وحسب التعليمات المعمول بها في الجامعة .ويستثنى من ذلك المساقات
التي يكون إعدادها مدعوما ً من المشاريع وتراعى الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية
المشروع.
المادة  : 5يطرح المساق اإللكتروني كوحدة واحدة ويتم توزيع المساق على شعب في نهاية فترة التسجيل
على أن ال يزيد عدد المسجلين في أيٍ من الشعب عن  111طالب.
المادة  : 6يطرح المساق المدمج على شكل شعب صفّية وبسعة القاعة المحجوزة للمساق ويراعى في ذلك
طبيعة المساق والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة  : 7يحجز تلقائيا ً امتحانات إلكترونية للمساق اإللكتروني غير متزامن الحضور بغض النظر عن
عدد الطالب المسجلين له.
ً
ً
المادة  : 8يصرف لكل عضو هيئة تدريس يطرح مساقا إلكترونيا على شكل ( )MOOCمجاني الحضور
مكافأة مالية مقدارها  1111ديناراً أردنيا ً إذا كان مجموع عدد المسجلين للمساق خالل المرات
الثالث األولى لطرحه 1111مسجل أو أكثر وتكون مقطوعة ولمرة واحدة.
المادة  : 9إذا كان المساق اإللكتروني المطروح على شكل ( )MOOCغير مجاني الحضور (له عائد
مالي) فإنه:
أ .يعامل المساق معاملة األنشطة المنفذة من قبل المراكز ويصرف العائد المالي للمساق عن
كل مرة يطرح بها حسب تعليمات األحكام المالية الخاصة بمراكز جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية.
ب.يخصص جزء "عائد المركز" الذي يتم تنفيذ النشاط من خالله حسب تعليمات األحكام المالية
لمركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة أو يصرف بالتساوي بين المراكز في حال
وجود أكثرمن مركز يشرف على المساق باإلضافة إلى مركز التعلم اإللكتروني ومصادر
التعليم المفتوحة.
المادة  :21يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكاالت التي
تنشأ عن تطبيقها.
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