
  

  تعليمات مركز التعلم االلكتروني

  في جامعة الزرقاء  

  
    



  تعليمات مركز التعلم االلكتروني في جامعة الزرقاء

، "تعليمــات مركــز الــتعلم االلكترونــي فــي جامعــة الزرقــاء"تســمى هــذه التعليمــات   ):1(المادة 
  . تاريخ إقرارها من جلس األمناءويعمل بها من 

  :الواردة المدلوالت اآلتيةيكون للكلمات   ):2(المادة 
  :الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ):3(المادة 

  :الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس
  : المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
  : المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير
  :المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
  :رئـــــــيس المجلـــــــس

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق
  رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
  مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم اإللكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم اإللكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم اإللكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــي   مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس مركـــــــــــــــــــــــــــــــــز ال
  رئـــــــــــــــــــــيس مجلـــــــــــــــــــــس مركـــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــتعلم اإللكترونـــــــــــــــــــــي

  
  .يعد المركز من ضمن دوائر الجامعة ويتبع رئيس الجامعة مباشرة  ):3(المادة 
  :يقوم المركز بالمهام اآلتية   ): 4(المادة 

  . اإلشراف على إدارة نظام التعلم االلكتروني وتطويره  .أ   
   .اإلشراف على االمتحانات اإللكترونية كافة  .ب   
التدريسية والطلبة في تقديم الدعم الفني والخبرة والمشورة ألعضاء الهيئة   .ج   

   .مجال التعلم اإللكتروني
األرتقــاء بــأداء أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الــتعلم االلكترونــي مــن خــالل   .د   

   .عقد الدورات وورش العمل المتخصصة في التعلم اإللكتروني
ـــــي اعـــــداد المـــــواد اإللكترونيـــــة فـــــي   .ه    مســـــاعدة أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس ف

  .الجامعة
   :مجلس المركز المهام اآلتيةيتولى   :)5(المادة 

  .التنسيب إلى رئيس الجامعة بتعيين كادر المركز  .أ   
 . وضع الخطة السنوية للمركز  .ب   
 . النظر في موازنة المركز والتقرير السنوي اللذين يعدهما المدير  .ج   
إبداء الرأي فـي أي موضـوع آخـر لـه صـلة بأهـداف المركـز يـتم عرضـه   .د   

 . من  المدير أو رئيس الجامعة



يــدير المركــز أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن ذوي الخبــرة ويعــين بقــرار مــن   :)6(المادة 
  . رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد

  : يقوم مدير المركز بالمهام اآلتية  ):7(المادة 
  . إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه  .أ   
 . التنسيب الى المجلس بتعيين الموظفين اإلداريين  .ب   
 . متابعة أعمال العاملين في المركز وتقويم أدائهم  .ج   
 . إعداد موازنة المركز وعرضها على المجلس  .د   
إعداد التقرير السنوي عـن أعمـال المركـز وعرضـه علـى المجلـس تمهيـدًا   .ه   

 . لرفعه إلى رئيس الجامعة
  . يتم تعيين الكادر اإلداري في المركز حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها  ):  8(المادة 
يشكل رئيس الجامعة مجلس المركز لمدة سنتين من سبعة أعضاء على النحو   ):  9(المادة 

  :اآلتي
  .  أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة رئيسًا للمجلس من ذوي الخبرة  .أ   
 . مدير المركز مقرراً   .ب   
خمســة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة يعيــنهم الــرئيس بنــاءًا   .ج   

 . على تنسيب من مدير المركز
ــــس    ): 10(المادة  ــــاءيقــــوم مجل ــــم يــــتم ذكرهــــا فــــي هــــذه  األمن بالبــــت فــــي أيــــة أمــــور أخــــرى ل

  .التعليمات
 


