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 تعليمات مركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة
 

 
( 88)من نظاا  المرازاا الميم اج لجامماج المياو  والوزنولوج اا ا ردن اج ر ا   8صادرة بموجب نص المادة 

 3002لسنج 
ويعما  هااا ( تعليمات مركز التعلم االلكتروني ومصاارر التعلايم الموتو ا )هذه التعليمات  تسمى (:1) المادة

 .اعتهاراً من تاريخ صرورها
 يثما وررت فاي هاذه التعليماات المعااني الم صصا  لااا مرنااه ماا لام تار   للكلمات التالي  يكون (:3) المادة

 :القرين  على غير ذلك
 .والتكنولوجيا األررني جامع  العلوم  :جــــالجامم
 .مركز التعلم اإللكتروني ومصارر التعليم الموتو   :اــــــالمرز
 .رئيس الجامع  :ســـــالرئ 
 .مجلس المركز :ســــالمجي
 .مرير المركز :رـــــــالمد 

المساق الذي يررس هشك  غير تقليري، ويتم طر ه كامالً من  ال  نظام إرارة : المساق اإللزوروني
فااي الجامعاا  وال يتطلاا   طااور الطلهاا  للم اطاارات هشااك  مهاشاار ماان را اا    اإللكترونااي الااتعلم

 .الجامع 
إلكترونيااً علاى  هو المساق الذي يطرح: (MOOC)المساق اإللزوروني الجماعي مفووح المصدر 

 . رر هارف رعم التعلم المستمرنصات التعلم الجماعي موتو   المصم
 .مو من يووطه هالرئيسإرارياً ومالياً الجامع  ويرتهط  م ر المراكز العلمي  فيعتهر المركز ي  (: 2)المادة 
 :ت قيق يارف المركز إلى: (4)المادة 
والتي تتجذر في نظريات اإللكتروني تعزيز التعليم الجامعي من  ال  مسالي   ريث  للتعليم والتعلم  .1

علاى طارق مناجيا   واالعتماارالتعلم والممارس  الص ي  ، والمعاززة هتكنولوجياا التعلايم ال ريثا ، 
 .على مساس تقنيات ت لي  الهيانات لتقويم العملي  التعليمي  وتطويرها

و ا  المصارر وتاوفير مصاارر تعليميا  موت االستوارة من المصارر التعليمي  الموتو   المتا   عالمياً  .2
 .ومتا   لجميع مؤسسات التعليم

 فاي مجاا  والطال  والمجتماع الم لاي هناء القررات وتعزيز الكوايات لرى معطاء الايئ  الترريسي  .3
 .لتعليم الموتوحوالت و  لالتعلم اإللكتروني  تكنولوجيا

 :يقوم المركز هالماام التالي من هذه التعليمات ( 4)ت قيقاً لألهراف المنصوص علياا في المارة  (:5)المادة 
التعلاايم والسااعي إلااى  ومسااالي  اإللكترونااي الااتعلم المساات رم  فااي مجااا  الممارسااات مفطاا  تطهيااق .1

 .مواكهتاا في الجامع 
 موتو   المصرر عالي  الجورةموتو   المصرر وتطوير مصارر تعليمي   موار تعليمي  م ومواءتهني  .2

 .ووطع آليات للت قق من جورتاا
متوافقااااااااا  ماااااااااع  تكاااااااااون ه يااااااااا  اإللكتروناااااااااي الاااااااااتعلم تصاااااااااميم م تاااااااااوى جاااااااااورة إرارة .3

 .الجورة م لياً وعالمياً  وطهط االعتمار اجراءات
إراريااين )ماان إهاا  العاااملين فااي الجامعاا  ( MOOCs)طاارح مساااإات إلكترونياا  موتو اا  المصاارر  .4

الجااات المعنيا   على منص  تعليمي   ارج الجامعا  عان طرياق المركاز وهالتنسايق ماع( ومكاريميين
 .هالجامع 

إللكتروناي والتعلايم الموتاوح تقريم الرعم التقني واالستشارات للمشاريع اله ثيا  ذات العالإا  هاالتعلم ا .5
علاى التعليماات وااللياات المتهعا  فاي الجامعا  وذلاك مان  اال  كا  مان عماارة اله ا  العلماي  هناءاً 

 .والمركز االستشاري
لتطهيقات التعلم االلكتروني للطله  وللايئ  الترريسي  هما يتوافاق ماع توفير منص  إلكتروني  متطورة  .6

 .المعايير العالمي  في هذا المجا 
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اإلشراف على تصميم وإعارار الم تاوى الرإماي التعليماي هماا يتناسا  ماع ذوق وا تياجاات الماتعلم  .1
متكاملا  وهارفا  هاست رام م ر  التطهيقات ه ي  يتم رمج الموار التعليمي  طمن و رات موطوعي  

 .هما يتسق مع م رجات التعليم من  ي  العرض والتقييم
 .هناء مكنز لمصارر التعلم اإللكتروني من  ال  التقنيات ال ريث  وهطرق م تلو  .8
الااااا  .2 الوكريااااا  ور اااااص المشااااااو اإلهاااااراعي للم تاااااوى  الملكيااااا  إلرارة تطاااااويرمو تهناااااي آليااااا  فع 

 .تنويذها على اإللكتروني واالشراف التعليمي
للتاقإلم ماع هيئا  الاتعلم اإللكتروناي واسات رام األنظما   والطاال  معطاء هيئ  الترريس هناء إررات .11

  .وهالتنسيق مع الجاات المعني  المرتهط  هه من  ال  عقر ورشات عم  ترريهي  هشك  روري
 :مجلس المركز :(6)المادة 
والقساام اينمااا وررت فااي تشااريعات يتاولى مجلااس المركااز الصااال يات التااي يمارساااا مجلااس الكلياا   .م 

 .الجامع 
 :يتولى المجلس المسؤوليات والصال يات التالي  .  

 .األنشط  وال رمات ال اص  هالمركزرسم السياس  العام  للمركز في مجاالت  .1
 .ومتاهع  التقارير المقرم  من المرير المركز إإرار  طط عم  .2
 .المركز السنوي  والتنسي  هاا إلى الجاات الم تص  في الجامع  موازن  مناإش  .3
لتقريار السانوي لعما  المركاز وت ريار  اجاتاه مان الكاوارر الهشاري  ومتطلهاات وإإرار ا مناإش  .4

 .تقهيلام وترريهام
السعي لرعم الموارر المالي  للمركز مان  اال  المؤسساات والاوزارات والجااات الراعما  م ليااً  .5

 .رولياً وإإليمياً و
تعزيز نشاطات المركز مع مؤسسات القطاعين العام وال اص را   المملكا  و ارجااا وتوطيار  .6

 .ال ارجو الرا   عالإته هالمراكز المماثل  له في
 .رير مو رئيس المجلسممور ذات صل  هقهراف المركز وعمله يعرطاا الالنظر في مي  م .1

لاك إ  ك  شارين مو كلما رعات ال اجا  إلاى ذيجتمع المجلس هرعوة من رئيسه مرة وا رة على األ  .ج 
 .غالهي  معطائهويكون االجتماو إانونيا ه طور

 :التالي مسؤوليات اللمركز مرير ا يتولى :(8) المادة
 .اإلشراف على شؤون المركز الوني  واإلراري  والمالي  والعاملين فيه .م 
 .المركز السنوي  وتقريماا إلى المجلس موازن مقترح إعرار  .  
 .إعرار التقرير السنوي عن عم  المركز وتقريمه إلى المجلس .ج 
 .اإتراح  طط عم  المركز وتقريماا إلى المجلس .ر 
الالزماا  را اا  الجامعاا  و ارجااا لتعزيااز رور المركااز ورعاام نشاااطاته  هاالتصاااالتالقياام  .ه 

 .وفق األصو  المتهع  في الجامع 
 .لمجلسالمناسه  لتطوير عم  المركز إلى ا االإترا اتتقريم  .و 
 .تنويذ إرارات المجلس وفقاً لقانون الجامع  ومنظمتاا وتعليماتاا .ز 
تسويق  رمات المركز وال لو  التي يطورها كوارره للقطاعين العاام وال ااص مان  اال   .ح 

شراكات مع القطاو الصناعي وهتنسي  من مرير المركز وهموافق  رئايس الجامعا ، وهنااءاً 
 .على اإلجراءات المتهع  هالجامع 

هاااا إلااى  األ اارى والتنسااي التااي يعقاارها المركااز مااع الجاااات  واالتواإياااتمناإشاا  العقااور  .ط 
 .الرئيس

 .يكلف هاا من إه  الرئيس مو المجلسو القيام هقي  معما  م رى تقع طمن ماام المركز .ي 
 :المركز مما يلي موازن تتكون : (8)المادة 

 .المهلغ الذي ترصره الجامع  في موازنتاا للمركز .م 
ال اارمات التااي يقاارماا المركااز للجامعاا  مو هالشااراك  مااع الجاااات العاملاا   عائاارات ماانمي  .  

 . هالجامع 
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اله ثيا   واستشاارات للمشااريعمرعم فناي كاالر   المتقتي للمركز لقاء ال رمات التي يقرماا  .ج 
 .ذات العالإ  هالتعلم اإللكتروني والتعلم الموتوح

عائرات من مهيعات تكنولوجيا التعلم اإللكتروني مو  لو  تعليمي  يتم تطويرها مان إها   مي .ر 
 .كوارر المركز

لتقااريم  اارمات تعلاام وتعلاايم را اا   العااام وال اااص ينمي عائاارات ماان شااراكات مااع القطاااع .ه 
 .المملك  و ارجاا

اا ماان عائاار ال اارمات التااي يقاارم)( ي صاا  المركااز علااى نسااه  ي ااررها مجلااس العمااراء  .و 
هالشااراك  مااع مي جااا  عاملاا  هالجامعاا  وتوطااع فااي  سااا   اااص ت اات تصاارف ماارير 
المركااز وتساات رم لصاايان  األجااازة واسااترام  ال اارمات ويسااتثنى ماان ذلااك مااا نصاات عليااه 

فيماا ي اص " تعليمات األ كام المالي  ال اص  همراكز جامع  العلوم والتكنولوجيا األررني "
 .ز في الجامع األنشط  المنوذة من إه  المراك

التهرعااات والاهااات والماانس والمساااهمات ماان األفاارار والمؤسسااات، ماان الاارا   وال ااارج،  .ز 
 . س  القوانين واألنظم  والتعليمات المعمو  هاا في الجامع 

 .توافق علياا الجاات الم تص  في الجامع مي موارر م رى  .ح 
نص في هاذه التعليماات وفاي اإلشاكاالت التاي  يهت مجلس العمراء في األمور التي لم يرر علياا: (9)المادة 

 .تنشق عن تطهيقاا


