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خطة العمل التنفيذية إلدماج
التعلم اإللكتروني
في منظومة التعليم العالي
2023 - 2021

خطة العمل التنفيذية إلدماج التعلم اإللكتروني
• أقرت من قبل مجلس التعليم العالي بتاريخ 2021-1-18

الغاية األساسية للخطة
• إدماج التعلّم اإللكتروني من أجل االرتقاء بنوعية التعليم وجودة مخرجاتها مواكبةً للتطورات العالمية

تعريفات

أشكال التعلم
• التعلم اإللكتروني املتزامن synchronous
• تعلم يتم عندما يلتقي المدرس بالطلبة أسبوعيا ً بناء على جدول دراسي منظم في لقاءات افتراضية تفاعلية مباشرة من خالل
منصات التعلم االفتراضية المعتمدة في الجامعة.
• ُويعزز العديد من مهارات التواصل وصقل الشخصية

• التعلم اإللكتروني غير املتزامن Asynchronous
• تعلم يتم من خالل أنشطة ومهام (مثل مشاهدة الفيديوهات التعلّمية أو أداء الواجبات وغيرها) يقوم بها الطلبة أنفسهم
أسبوعيا ً دون وجود تواصل مباشر مع المدرس منفردين أو في مجموعات.
• يعزز مبدأ التعلم الذاتي واعتماد الطالب على نفسه

أنواع التعلم
 .1التعليم الوجاهي الكامل
 .2التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد Full Online
• يتم عندما يكون الطالب واملدرس في مكانين و/أو زمانين مختلفين من خالل منصات التعلم االفتراضية املعتمدة في املؤسسة (متزامنة و غير متزامنة)
ّ
• ويمكن ،لظروف استثنائية أو في حاالت خاصة ،أن تكون اللقاءات كلها متزامنة أو غير متزامنة

ّ ُ
 .3التعلم املدمج Blended Learning

ّ ُ
التعلم املدمج
Blended Learning
ّ
مكونان:
•
•

التعلم الوجاهي الذي يتم في الحرم الجامعي في موعد املحاضرة كاملعتاد

• التعلم اإللكتروني عن بعد (وهو نوع من التعلم اإللكتروني غير املتزامن ّ
بالدرجة األولى)
• اللقاءات األسبوعية الوجاهية املباشرة في املحاضرات كما هي (دون اختصار أي منها) ،لكن يتم تطعيمها أو إثراؤها بأنشطة إلكترونية متزامنة أو غير
متزامنة ،كمشاهدة الفيديوهات واملهام اإللكترونية القصيرة والتدريبات اإللكترونية والحوارات وما إلى ذلك .وهذا هو نوع من التعلم املدمج باملفهوم
العام أو الواسع؛ ومن إشكاالته أنه يبقى أقرب إلى التعلم املتمركز حول املد ّرس وليس الطالب

نماذج التعلم اإللكتروني
1+2

متزامن
(ثلثان)

غير متزامن

2+1

غير
متزامن
( ثلث)

متزامن
(ثلث)

متزامن

غير متزامن

1+1

غير
متزامن
(ثلثان)

متزامن

متزامن
(نصف)

غير متزامن

غير
متزامن
( نصف)

متزامن

نماذج التعلم اإللكتروني
ً
• نموذج ( 1 + 2لقاءان اثنان أسبوعيان وجها لوجه في الحرم الجامعي بواقع ساعتين بالنسبة إلى املساق من وزن 3
ساعات معتمدة  +أنشطة إلكترونية أسبوعية معظمها غير متزامن)
• عندما ال يكون للمدرس والطلبة واملؤسسة خبرة راسخة في التعلم اإللكتروني ،اختيارالنموذج األول ( )1 + 2من أجل إتاحة
مزيد من االحتكاك للطلبة مع املدرس

• مثال :1
• مادة (ح ،ث ،خ) :يتم اللقاء مع الطلبة يومي (ح ،ث) فقط .ويقوم الطالب بعمل نشاطات منفردين بدال من لقاء يوم الخميس
• مثال :2
• مادة (ن ،ر) يتم اللقاء مع الطلبة يومي (ن،ر) لكن ملدة ساعة فقط ،ويقوم الطالب بعمل نشاطات منفردين بدال عن الساعة
االخيرة

نماذج التعلم اإللكتروني
• نموذج ( 2+1لقاء واحد وجاهي في الحرم الجامعي بالنسبة إلى املساق من وزن  3ساعات معتمدة  +أنشطة
إلكترونية تعادل لقاءين أسبوعيين معظمها غير متزامن)
• يؤجل الحقا استخدامه بعد تراكم خبرة لدى الطلبة واملدرسين

نماذج التعلم اإللكتروني
• نموذج ( 1+1لقاء واحد وجاهي في الحرم  +أنشطة إلكترونية أسبوعية معظمها غير متزامن)

• مناسب للدراسات العليا
• مثال:
• يتم اللقاء مع الطلبة أسبوعيا ساعة ونصف بدال من  3ساعات ،ويعطى الطلبة أنشطة غير متزامنة عوضا عما تبقى

محاور الخطة
 .1المحورالبيداغوجي :أشكال التعلم والتقييم ونماذجه √√
 .2محور البرامج والخطط الدراسية :مواءمة مع التعلم اإللكتروني والمدمج √√
 .3محور القدرة المؤسسية التقنية :المنصات ،اإلنترنت ،استوديو

 .4محور الحوكمة اإللكترونية :الجهات التي تديرالعملية والتشريعات
 .5محور ضمان الجودة :التأكد من جودة ما يتم

 .6محور التدريب :أعضاء هيئة التدريس √√

االطار الزمني لتنفيذ الخطة
 .1المستوى األول (الفصل الدراسي الثاني والصيفي )2021-2020

 .2المستوى الثاني ()2022-2021
 .3المستوى الثالث ()2023-2022

الغاية األساسية من الخطة
إدماج التعلّم اإللكتروني ومأسسته بشكليه الكامل والمدمج
ليصبح جزءا ً من المنظومة التعليمية/التعلّمية في مؤسسات
التعليم العالي

الخطة تركز على أمرين:

”
 .1نسب إدماج التعلم اإللكتروني والمدمج في البرامج الوجاهية بحيث تصبح
برامج هجينة
 .2تطبيق التعلم اإللكتروني الكامل والمدمج بفاعلية من قبل أعضاء هيئة التدريس.

“

البرامج الهجينة
• هنالك نوعين من البرامج الهجينة:

(1البرنامج الهجين الثالثي :وهو ّ
مكون من مساقات تعلم إلكتروني كامل عن بعد (نسبة قليلة) +
مساقات تعلم مدمج (النسبة األكبر)  +مساقات تعليم وجاهي (نسبة قليلة).
(2البرنامج الهجين الثنائي :وهو ّ
مكون من مساقات تعلم إلكتروني كامل عن بعد (نسبة قليلة) +
مساقات تعلم مدمج (النسبة األكبر).

الفترة الزمنية ونسب اإلدماج
• مقترحات المستوى الثاني :العام 2022 / 2021

بحد أقصى %10
مواد تعلم إلكتروني كامل

حد أدنى %20 - %10

 %70فأكثر

مواد تعلم مدمج

مواد تعلم وجاهي

• مقترحات المستوى الثالث  :العام الدراسي 2023 / 2022
أقصى  %20أدنى %10
مواد تعلم إلكتروني كامل عن بعد

حد أدنى %40 - %30
مواد تعلم مدمج

حد أدنى %40-%30
مواد تعلم وجاهي

مثال
• برنامج أكاديمي عدد الساعات الكلي  133ساعة
•  %10مواد تعلم الكتروني كامل =  4مساقات
•  %10مواد تعلم مدمج

=  4مساقات

مواد مدمجة

مواد تعلم الكتروني كامل
•
•
•
•

مشروع تخرج -السنة الرابعة
أخالقيات مهنية – السنة الثالثة
اجباري جامعة/اختياري– السنة الثانية
اجباري جامعة – السنة األولى

•
•
•
•

مواضيع خاصة (السنة الرابعة)
تحليل النظم – السنة الثالثة
كتابة تقنية  -السنة الثالثة
اجباري جامعة  /اختياري جامعة– السنة األولى

مسؤوليات التنفيذ -مجلس العمداء
 .1قرار بنسب مواد التعلم اإللكتروني الكامل /المواد المدمجة المعتمدة في الجامعة

 .2قرار بنماذج التعلم االلكتروني المعتمدة في الجامعة
 .3قرار بإعادة هيكلة نظام تقييم المواد الدراسية

مسؤوليات القسم األكاديمي
• تحديد المواد التي تصلح أن تكون مدمجة أو تعلم كامل عن بعد
• مع مناقشة مستوى الطلبة ،وطبيعة المادة
• اتخاذ قرار وتكليف أعضاء هيئة التدريس المعنيين (فرق عمل)

• يجب أن تكون موزعة على عدة مستويات دراسية ومن متطلبات الجامعة ،ومتطلبات الكلية،
ومتطلبات التخصص.

مسؤوليات مدرس املساق
• تحديد األجزاء املتزامنة وغير املتزامن في خطة املادة
• وتوثيق ذلك بوضوح في خطة املساق؛ وااللتزام بذلك في تدريس املساق وفي تقييم الطلبة
• مراجعة املحتوى العلمي املادة وأسلوب التدريس
• تجهيز املادة االلكترونية

