تعليمات و معاييراعتماد وجودة برامج التعلم املدمج الـ ( )Blended Learning
رقم ( )2020/21/154تاريخ ( )2020/6/24صادرة باالستناد إلى الفقرتين (أ ،س) من املادة ( ) 7
من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم ( )20لسنة  2007وتعديالته
املادة (:)1
تسمى هذ ه التعليمات “تعليمات ومعاييراعتماد وجودة برامج التعلم املدمج الـ (  ")Blended Learningرقم ( )2020/21/154تاريخ
( )2020/6/24ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إصدارها.

املادة (:)2
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة  :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
التعلم املدمج :التعلم الذي ُيسـتدد ييـه ـل مـن الـتعلم االعتيـادي ولـ  Online Learningضـمن نسـم معينـة فـي عملية
التعلم والتعليم.
اللقاءات الصفية املباشــرة :اللقاءات المباشرة فة ررفة ية ي ع مةن عةو عئة لودة التةطلبة وال لبة وفة
نظام المحاضرات المباشرة وحسب جطول دلاس معل .
اللقاءات الصفية االيتراضية :اللقاءات المتزامن ورور المتزام الت ع من عةو عئة لودة التةطلبة وال لبة
عبر وسائل .Online

املادة (:)3
تحــدد نســم مكون ــات اللقــاءات الص ــفية االيتراضــية ب س ــبة ( )%25بحــدها االعل ــى مــن ع ــدد املــواد املطروح ــة فــي ا خط ــة
الدراسية للتدصص.

املادة (:)4
الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة ييم ــا يد ــص مك ــون ال ــتعلم

أ .اللق ــاءات الص ــفية املباش ــرة تطب ــل تعليم ــات ومع ــايير االعتم ــاد ا خ ــا
االعتيادي.
ب .اللقــاءات الصــفية االيتراض ــية تطبــل تعليمــات اعتم ــاد معــايير االعتمــاد ا خ ــا
الصادر عن الهيئة ييما يدص مكون التعلم .Online

وجــودة ب ــرامج ال ـ (Online Learning

املادة (:)5
يبت مجلس الهيئة في أية أمور لم يرد ذكرها في هذه التعليمات.

-

املادة (:)6
-

علغ لذه التعليمات أي نص ص أو ق ارلات سابق عتعالض معها.

املادة (:)7
-

صدرت هذه التعليمات بموجم قرارمجلس هيئة االعتماد رقم ( )2020/21/154تاريخ (.)2020/6/24

-
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