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 الئحة

 التعلیم عن ُبعد 
 عند تعذر الدراسة التقلیدیة بجامعة الكویت

 22/7/2020و  15 بتاریخ 2/2020والتي تم إقرارھا باجتماع مجلس الجامعة رقم 
 

 الفصل األول
 التعریفات

  )1مادة (

فــــي تطبیــــق أحكــــام ھــــذه الالئحــــة یقصــــد بالكلمــــات والمصــــطلحات الــــواردة 

 أدناه المعنى المبین قرین كل منھا:

ــن بُ  )1 ــیم عـ ــد:التعلـ ــتعلم  عـ ــم والمـ ــھ المعلـ ــد فیـ ــیم ال یتواجـ ــكال التعلـ ــن أشـ ــكل مـ شـ

فــــي نفــــس المكــــان خــــالل عملیــــة التعلــــیم ویــــتم باســــتخدام تقنیــــات متنوعــــة 

ــاً  ــتعلم وأیضــ ــم والمــ ــین المعلــ ــل بــ ــل والتفاعــ ــق التواصــ ــتعلم  لتحقیــ ــین المــ بــ

 نوعین:وینقسم إلى  والمتعلمین اآلخرین

یــــــتم بــــــین المعلــــــم  ):(Asynchronousالتعلـــــیم غیـــــر المتـــــزامن  -أ

والمــــتعلم دون التــــزام الطــــرفین بتواجــــدھما زمنیــــا فــــي نفــــس الوقــــت 

كأنشـــــطة التعلـــــیم غیـــــر المتـــــزامن التـــــي یوفرھـــــا نظـــــام إدارة الـــــتعلم 

Learning Management System).مثل الواجبات ( 

ــزامن    -ب ــیم المتــــــ ــم  :(Synchronous)التعلــــــ ــین المعلــــــ ــتم بــــــ یــــــ

ـ  ــتعلم مـــع تواجـــدھما زمنیـــاً فـــي نـفـ س الوقـــت كـــالتعلیم عـــن طریـــق والمـ

 البث الحي للمحاضرات والفصول االفتراضیة. 

بیئــــــة التعلــــــیم المتــــــزامن التــــــي تســــــتخدم أدوات الفصـــــول االفتراضـــــیة:   )2

ــل  ــن التفاعــ ــتعلم مــ ــن المــ ــث ُتَمكــ ــدي بحیــ ــل التقلیــ ــاة الفصــ ــة لمحاكــ إلكترونیــ

ــطة  ــات واألنشـــ ــي المناقشـــ ــرین فـــ ــة اآلخـــ ــم والطلبـــ ــع المعلـــ ــاركة مـــ والمشـــ
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ــا التعلیمـیـــ  ــاركة مــ ــاھدة ومشــ ــدیو ومشــ ــوت والفیــ ــاً بالصــ ــرى إلكترونیــ ة األخــ

 یكتبھ المعلم على ما یعرف بالسبورة االفتراضیة.

ــة: )3 ــة التعلیمیـ ــتخدام  المنصـ ــد باسـ ــن بعـ ــیم عـ ــق التعلـ ــتخدم لتطبیـ ــام یسـ ــي نظـ ھـ

 تقنیة المعلومات واالتصاالت.

ــدة: )4 ــة المعتمــ ــات التعلیمیــ ــب أن  المنصــ ــي یجــ ــة التــ ــات التعلیمیــ ــي المنصــ ھــ

 وافر فیھا الشروط اآلتیة:تت 

ــق  -أ ــام التوثیـ ــر نظـ ــد عبـ ــول موحـ ــة دخـ ــتخدام آلیـ ــا باسـ ــدخول إلیھـ ــجیل الـ تسـ

ــد  ــامعي أو البریــــ ــرقم الجــــ ــق الــــ ــن طریــــ ــزي عــــ ــي المركــــ اإللكترونــــ

 اإللكتروني الجامعي الرسمي وكلمة المرور.  

ــاندة  -ب ــة المســ ــدمات األكادیمیــ ــة للخــ ــدیر الجامعــ ــب مــ ــب نائــ ــراف مكتــ إشــ

 لمنصات.على تشغیل وإدارة ھذه ا

تطبیـــــق ضـــــوابط وسیاســـــات الوصـــــول واالســـــتخدام الخاصـــــة بجامعـــــة  -ج

 الكویت على ھذه المنصات.

منصــــات تكمیلیــــة بعــــد اعتمادھــــا مــــن مكتــــب یســــمح للكلیــــات باســــتخدام   -د

 نائب مدیر الجامعة للخدمات األكادیمیة المساندة.

ــة وســــائل التقیــــیم:  )5 ــائل التــــي تقــــیس مســــتوى المعرفــ ــارات ھــــي الوســ والمھــ

التــــي اكتســــبھا الطالــــب مــــن دراســــتھ لمقــــرر معــــین وتشــــتمل علــــى أنشــــطة 

تعلیمیــــــــة متنوعــــــــة كاالختبــــــــارات التحریریــــــــة والمناقشــــــــة الشــــــــفاھیة 

 والعروض المرئیة وغیرھا.

المصـــــادر التعلیمیـــــة المقـــــروءة أو المســـــموعة أو المرئیـــــة  مـــــواد تعلیمیـــــة: )6

 مقرر معین. التي تستخدم في تدریس
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 الفصل الثاني
 عدتطبیق الئحة التعلیم عن بُ 

 )2مادة (

ــن بُ  ــیم عـــ ــة التعلـــ ــق الئحـــ ــة تطبـــ ــررات الجامعیـــ ــل المقـــ ــى كـــ ــد علـــ  عـــ

ــة  ــذر الدراســ ــد تعــ ــھ عنــ ــزء منــ ــي أو جــ ــل دراســ ــالل فصــ ــا خــ ــبعض منھــ أو الــ

ــة  ــة التقلیدیـــ ــوارث أو األوبئـــ ــات أو الكـــ ــن األزمـــ ــة عـــ ــبب الظـــــروف الناجمـــ  بســـ

 بقرار یصدر من مجلس الجامعة. أو غیرھا

 )3مادة (

یعتبــــــر مــــــا یــــــتم مــــــن محاضــــــرات ودروس مــــــن خــــــالل المنصــــــات 

اضــــرات والمختبــــرات وتســــري التعلیمیــــة المعتمــــدة بأنــــھ یــــتم داخــــل قاعــــات المح 

 علیھ أحكامھا.  

 )4مادة (

تعتبــــــر المنصــــــة التعلیمیــــــة المعتمــــــدة جــــــزءا ال یتجــــــزأ مــــــن الحــــــرم 

 الجامعي.
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 الفصل الثالث
 التزامات الجامعة

 )5مادة (

ــاندة  ــة المســـ ــدمات األكادیمیـــ ــة للخـــ ــدیر الجامعـــ ــب مـــ ــب نائـــ ــوم مكتـــ یقـــ

ــي  ــدعم الفنـ ــدیم الـ ــات بتقـ ــع الكلیـ ــاون مـ ــةبالتعـ ــورة دوریـ ــدریب بصـ ــي  والتـ ــا فـ بمـ

، كمـــــا یقـــــوم بإعـــــداد دلیـــــل ذوي االحتیاجـــــات الخاصـــــة تـــــدریب الطلبـــــة ذلـــــك

 عد.استخدام ومواد تعلیمیة ألنظمة التعلیم عن بُ 

 )6مادة (

یقـــــوم مركـــــز التقیـــــیم والقیـــــاس بجامعـــــة الكویـــــت باســـــتحداث تقیـــــیم 

ــن بُ  ــیم عـ ــام التعلـ ــع نظـ ــب مـ ــر یتناسـ ــى أكثـ ــھ علـ ــال تطبیقـ ــي حـ ــد فـ ــة عـ ــن أربعـ مـ

أســــابیع فــــي الفصــــل الدراســــي االعتیــــادي أو أكثــــر مــــن أســــبوعین فــــي الفصــــل 

 الدراسي الصیفي.

 )7مادة (
یقــــوم مركــــز التقیـــــیم والقیــــاس بالتعــــاون مـــــع الكلیــــات ومكتــــب نائـــــب   

ــجیل  ــول والتســـ ــادة القبـــ ــاندة وعمـــ ــة المســـ ــدمات األكادیمیـــ ــة للخـــ ــدیر الجامعـــ مـــ

عـــد، فـــي حـــال جربـــة التعلـــیم عـــن بُ بتقـــدیم تقریـــر لمـــدیر الجامعـــة عـــن تقیـــیم ت 

تطبیقـــھ علـــى مـــدى أكثـــر مـــن أربعـــة أســـابیع فـــي الفصـــل الدراســـي االعتیـــادي 

 أو أكثر من أسبوعین في الفصل الدراسي الصیفي.

 )8مادة (

ــدمات  ــاً كالخــ ــاندة إلكترونیــ ــدمات المســ ــدیم الخــ ــى تقــ ــة علــ ــرص الجامعــ تحــ

 ھا.المقدمة من الكلیات والعمادات النوعیة والمكتبات وغیر

 )9مادة (

تقـــــوم الكلیـــــات باســـــتحداث لجـــــان مؤقتـــــة للمســـــاھمة والمســـــاعدة علـــــى 

 عد.تطبیق الئحة التعلیم عن بُ 
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 الفصل الرابع
 التزامات أعضاء الھیئة األكادیمیة والھیئة األكادیمیة المساندة

 )10مادة (

الحــــــرص علــــــى التــــــدرب واكتســــــاب المعرفــــــة الســــــتخدام المنصــــــات 

ــة  ــیم التعلیمیــ ــام التعلــ ــي نظــ ــة فــ ــیم المتنوعــ ــارات والتقیــ ــائل االختبــ ــدة ووســ المعتمــ

 عد.عن بُ 

 )11مادة (

ــات  ــتخدام المنصـــ ــزام باســـ ــت وااللتـــ ــة الكویـــ ــل دولـــ ــي داخـــ ــد فـــ التواجـــ

عـــد واإلعـــالن بواســـطتھا عـــن كـــل مـــا یتعلـــق التعلیمیـــة المعتمـــدة للتعلـــیم عـــن بُ 

 بالمقرر.

 )12مادة (

 .المالیة واألدبیة ملكیة الفكریةالتقید بالقواعد القانونیة لحقوق ال

 )13مادة (

االعتمـــــاد علـــــى آلیـــــة الـــــدخول إلـــــى المنصـــــات التعلیمیـــــة المعتمـــــدة 

باســـــتخدام الـــــرقم الجـــــامعي أو البریـــــد اإللكترونـــــي الجـــــامعي الرســـــمي وكلمـــــة 

  المرور الجامعیة إلثبات حضور الطلبة.

ــى أن ال یُ  ــادعلــ ــص المــ ــاة نــ ــع مراعــ ــامیرات مــ ــتح الكــ ــب بفــ ــزم الطالــ ة لــ

 ) من ھذه الالئحة.25(

 )14مادة (

ــي    ــوى العلمـــ ــي والمحتـــ ــبء التدریســـ ــامعي وبالعـــ ــالتقویم الجـــ ــزام بـــ االلتـــ

ــي  ــدول الدراســ ــي الجــ ــددة فــ ــرات المحــ ــد المحاضــ ــزام بمواعیــ ــع االلتــ ــرر مــ للمقــ

 وال یسمح بدمج الشعب. 
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 )15مادة (

ــة الخاصـــــة (مثـــــل المختبـــــرات، التـــــدریبات،  المـــــوادتـــــدرس    ذات الطبیعـــ

ــاني  ــي المبــــ ــریریة…إلخ) فــــ ــارات الســــ ــاریع، االختبــــ ــة، المشــــ ــة العملیــــ التربیــــ

ــاكن التــــدریب ــة أو أمــ ــاة  الجامعیــ ــة المعنیــــة مــــع مراعــ بقــــرار مــــن مجلــــس الكلیــ

، وفـــي حـــال تعـــذر الدراســـة یـــتم تـــدریس تلـــك االشـــتراطات الصـــحیة والرســـمیة

 المنصات التعلیمیة المعتمدة.المقررات باستخدام 

 )16مادة (

االلتــــزام بتعــــویض العــــبء التدریســــي فــــي حــــال حــــدوث خلــــل فنــــي عنــــد 

 استخدام المنصات التعلیمیة المعتمدة.  

 )17مادة (

االلتـــــزام بالتواجـــــد فـــــي موعـــــد المحاضـــــرة مـــــع الطلبـــــة فـــــي المنصـــــة 

ــم والـــــرد ع ــزامن معھـــ ــدة وذلـــــك لتحقیـــــق التفاعـــــل المتـــ ــة المعتمـــ ــى التعلیمیـــ لـــ

ــادة  ــجیل المـــ ــم تســـ ــرة أو تـــ ــاء المحاضـــ ــرح أثنـــ ــم الشـــ ــواء تـــ ــاراتھم ســـ استفســـ

 التعلیمیة مسبقا ورفعھا على المنصة.
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 الفصل الخامس
 حقوق والتزامات الطالب

 )18مادة (
ــدة ــة المعتمـــ ــات التعلیمیـــ ــتخدام المنصـــ ــة الســـ ــاب المعرفـــ ــدرب واكتســـ  التـــ

 عد.التعلیم عن بُ ووسائل االختبارات والتقییم المتنوعة في نظام 

 )19مادة (
 التقید بقواعد السلوك العام.

 )20مادة (

 .المالیة واألدبیة التقید بالقواعد القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة

 )21مادة (
الحضــــور والغیــــاب المعمــــول بھــــا فــــي جامعــــة الكویــــت  بقواعــــدااللتــــزام   

ــي  ــرة فــ ــددة للمحاضــ ــد المحــ ــاء المواعیــ ــدة أثنــ ــة المعتمــ ــات التعلیمیــ ــي المنصــ فــ

 الجدول الدراسي. 

 )22مادة (
یــــتم اســــتخدام المــــادة التعلیمیــــة والشــــرح فقــــط ألغــــراض تــــدریس الطلبــــة 

ــرى إال بمواف ــیلة أخــ ــي أي وســ ــرھا فــ ــوز نشــ ــرر وال یجــ ــي المقــ ــجلین فــ ــة المســ قــ

 أستاذ المقرر.
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 الفصل السادس
 االختبارات ووسائل التقییم

 )23مادة (
مــــا لــــم یقــــرر مجلــــس تعقــــد االختبــــارات النھائیــــة فــــي المبــــاني الجامعیــــة 

 .الكلیة خالف ذلك

 )24مادة (
 تعقد االختبارات الفصلیة ووسائل التقییم األخرى باستخدام المنصات التعلیمیة المعتمدة

 .ما لم یقرر مجلس الكلیة خالف ذلك

 )25مادة (
ــن بُ  ــة عـــ ــلیة والنھائیـــ ــارات الفصـــ ــل االختبـــ ــام بعمـــ ــال القیـــ ــي حـــ ــد   فـــ  عـــ

ــدة،  ــة المعتمــ ــات التعلیمیــ ــي المنصــ ــرى فــ ــیم األخــ ــائل التقیــ ــتخدام وســ ــد اســ أو عنــ

یــــتم اســــتخدام أدوات التحقــــق والمراقبــــة االلكترونیــــة المعتمــــدة مــــن مكتــــب نائــــب 

مات األكادیمیــــة المســــاندة وذلــــك للتأكــــد مــــن ھویــــة الطلبــــة مــــدیر الجامعــــة للخــــد

 ولمراقبة االختبارات وعملیة التقییم.

 )26مادة (
ــیم    ــائل التقیـــ ــارات ووســـ ــة باالختبـــ ــة المتعلقـــ ــة االكادیمیـــ ــزام بالنزاھـــ االلتـــ

 األخرى.

 )27مادة (
فــــي حالــــة تغییــــر نظــــام التعلــــیم الجــــامعي مــــن نظــــام تقلیــــدي إلــــى نظــــام 

ــن بُ  ــیم عـ ــي، تعلـ ــل الدراسـ ــریان الفصـ ــالل سـ ــد خـ ــع عـ ــة توزیـ ــر طریقـ ــوز تغییـ یجـ

ــىأوزان  ــا تبقــ ــم  مــ ــة القســ ــد موافقــ ــرر بعــ ــیم المقــ ــائل تقیــ ــارات ووســ ــن اختبــ مــ

ــذه األ وزان للطلبــــة فــــي األســــبوع األول العلمــــي والكلیــــة مــــع ضــــرورة شــــرح ھــ

 عد.من بدایة تطبیق نظام التعلیم عن بُ 
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 )28مادة (
ــرات  ــدا المختبــــ ــا عــــ ــاریع فیمــــ ــة ومشــــ ــدریبات العملیــــ ــورش والتــــ والــــ

التخــــرج والمقــــررات ذات الطبیعــــة الخاصــــة، تمثــــل درجــــة االختبــــار النھــــائي 

 ) من الدرجة الكلیة للمقرر.%40 - %20ألي مقرر ما بین (

 )1( )29مادة (
ــیم  ــائل تقیــــ ــارات ووســــ ــع أوزان االختبــــ ــة توزیــــ ــن طریقــــ ــتثنى مــــ یســــ

ــادة ( ــا بالمـــ ــوص علیھـــ ــررات المنصـــ ــل28المقـــ ــوق  ) كـــ ــة الحقـــ ــن ( كلیـــ  –مـــ

 .وكلیة الدراسات العلیا )  –وكلیات مركز العلوم الطبیة 

 )30مادة (
یقــــــوم أســــــتاذ المقــــــرر بتعریــــــف الطلبــــــة بــــــالطرق المســــــتخدمة فــــــي 

فضـــــل تـــــدریب الطلبـــــة علیھـــــا بوقـــــت االختبـــــارات وأدوات التقیـــــیم المختلفـــــة وی 

 قبل االختبار أو التقییم.   كافٍ 

 )31مادة (
ــوز  ــارات یجـــ ــاء االختبـــ ــة إلغـــ ــة المتبعـــ ــا لألنظمـــ ــة وفقـــ ــم أو الكلیـــ للقســـ

 الموحدة واستبدالھا باالختبارات غیر الموحدة أو وسائل التقییم األخرى.

 )32مادة (
ــوت  ــال ثبـــ ــي حـــ ــة فـــ ــیم بدیلـــ ــتخَدم أدوات تقیـــ ــارات أو ُتســـ ــَرى اختبـــ ُتجـــ

 یم.  حدوث خلل في المنصات التعلیمیة المعتمدة أثناء عقد االختبار أو التقی 

 )33مادة (
ع مالحظــــة فــــي كشــــف درجــــات الطالــــب تبــــین الفصــــول التــــي تــــم  توضــــَ

 .عد فیھاتطبیق نظام التعلیم عن بُ 

  
 

 . 25/1/2021) بتاریخ 162) قرار مدیر الجامعة رقم ( 1(
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 سابعالفصل ال
 عداشتراطات فنیة لنظام التعلیم عن بُ 

 )34مادة (
عــــد تعتبــــر المنصــــات التعلیمیــــة التــــي حــــددتھا لجنــــة نظــــام التعلــــیم عــــن بُ 

التعلیمیـــــة المعتمـــــدة، علـــــى أن تكـــــون مھمـــــة فـــــي الوقـــــت الحـــــالي المنصـــــات 

ــ اعتمــــاد المنصــــات التعلیم مــــن اختصــــاص مكتــــب نائــــب مــــدیر  -فیمــــا بعــــد  -ة ـیـ

 الجامعة للخدمات األكادیمیة المساندة.

 )35مادة (
ــاندة  ــة المســـ ــدمات األكادیمیـــ ــة للخـــ ــدیر الجامعـــ ــب مـــ ــب نائـــ ــوم مكتـــ یقـــ

ــن بُ  ــیم عــ ــة التعلــ ــغیل أنظمــ ــالزم لتشــ ــدعم الــ ــوفیر الــ ــد بتــ ــتمرار عــ ــمان اســ وضــ

عملھـــا مـــع تحقیـــق اندماجیـــة وتكامـــل ھـــذه األنظمـــة مـــع األنظمـــة األخـــرى ذات 

   العالقة في جامعة الكویت مثل نظام معلومات الطالب. 

 )36مادة (
ــد  ــدة للتأكــ ــة المعتمــ ــات التعلیمیــ ــي للمنصــ ــق تجریبــ ــام بتطبیــ ــرورة القیــ ضــ

ــام ــق نظـ ــة تطبیـ ــل بدایـ ــبة قبـ ــورة المناسـ ــل بالصـ ــیر العمـ ــن سـ ــن حسـ ــن  مـ ــیم عـ التعلـ

 عد بفترة كافیة.  بُ 
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 ثامنالفصل ال
 أحكام عامة

 )37مادة (
یحظـــــر التســـــجیل الســـــمعي والمرئـــــي أو النســـــخ أو الرقابـــــة أو االســـــتماع 

ــل أي  ــن قبــ ــة مــ ــات التعلیمیــ ــر المنصــ ــدریبات عبــ ــرات وتــ ــن محاضــ ــتم مــ ــا یــ لمــ

 شخص أو جھة إال بموافقة خطیة مسبقة من المحاضر.  

 )38مادة (

الئحــــة النظــــام الجــــامعي الطالبــــي بخصــــوص ســــلوك الطالـــــب تســــري 

 اثناء التواجد في المنصات التعلیمیة.

 )39(مادة 

- تطبـــــق بنـــــود الالئحـــــة األساســـــیة لنظـــــام الدراســـــة (نظـــــام المقـــــررات

 نظــــام الســــنوات) فـــــي حــــال عـــــدم وجــــود نـــــص فــــي ھـــــذه الالئحــــة، وبمـــــا 

 عد.ال یتعارض مع طبیعة الئحة التعلیم عن بُ 

 )40مادة (

ــیم  ل بـــــأي نـــــص فـــــي اللـــــوائح الجامعیـــــة یخـــــالف الئحـــــة التعلـــ ــَ  ال ُیْعمـــ

 عد.عن بُ 

 )41مادة (

تشـــكل لجنـــة مـــن نائـــب مـــدیر الجامعـــة للشـــؤون العلمیـــة وعضـــویة كـــالً 

ــذه  ــواد ھـ ــیر مـ ــتص بتفسـ ــة تخـ ــة المعنیـ ــد الكلیـ ــجیل وعمیـ ــول والتسـ ــد القبـ ــن عمیـ مـ

.الالئحة
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