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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـة الهاشمية
بمقتضـــى المـــــادة (  ) 31مـــــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـوزراء بتاريـخ 2021/6/30
نأمر نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )69لسنة 2021
نظام إدماج التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي
صادر بمقتضى البند ( )5من الفقرة (أ) من المادة ( )6والمادة ( )13من
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة -1يسمى هــذا النظام (نظام إدماج التعلم اإللكتروني في مؤسسات التعلييم
العالي لسنة  )2021ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثميا وردت فيي هيذا النظيام المعياني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون
المجلس
الوزارة
الهيئة

:
:
:
:

التعليم العالي

:

قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
مجلس التعليم العالي.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هيئيييية اعتميييياد مؤسسييييات التعليييييم العييييالي
وضمان جودتها.
التعليييم الييذت ال تقييل مدتييه عيين سيينة دراسييية
اكاديمية كاملة بعد شيهادة الدراسية الثانويية
العامة أو ما يعادلها .
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مؤسيييات التعلييييم :
العالي

المؤسسات التي تتولى التعلييم العيالي سيواء
كانييج جامعييات أو كليييات مجتميي متوسيي ة
أو غيرها.
التعلم الذت ينفذ وجاهييا فيي حيرم مؤسسيات
التعليم العالي.
البرنيييام ادكييياديمي اليييذت يسيييتخدم اليييتعلم
الوجاهي في كل مواده.
اليييييتعلم اليييييذت ييييييتم باسيييييتخدام تكنولوجييييييا
المعلومات ومنصاتها.

التعلم اإللكتروني :
المتزامن

التعلم الذت ييتم مين ليلل لقياءات افتراضيية
تفاعلييييية بييييين المييييدرا وال لبيييية مباشييييرة
بواس ة المنصة االفتراضية.
التعلم الذت يتم من للل أنشي ة ومهيام أداء
الواجبييات التعليمييية التييي يقييوم بهييا ال لبيية
بواسيييي ة المنصيييية االفتراضييييية دون لقيييياء
مباشر م مدرا المادة.
الييتعلم الييذت يمييزج فييي المييادة الواحييدة بييين
اليييتعلم الوجييياهي واليييتعلم اإللكترونيييي غيييير
المتزامن.
المنصيية التعليمييية اإللكترونييية المعتمييدة ميين
الهيئييييية والتيييييي ييييييتم مييييين لللهيييييا اليييييتعلم
اإللكتروني.
التعلم الذت ييتم كياملع عنيدما يكيون الميدرا
وال اليييي فييييي مكييييانين مختلفييييين بشييييكليه
المتزامن وغيير المتيزامن بواسي ة المنصية
االفتراضية.

التعلم الوجاهي

:
:

البرنييييييييييييييييييييييام
الوجاهي الكامل
التعلم اإللكتروني :

التعلم اإللكتروني :
غير المتزامن

التعلم المدم

:

المنصيييييييييييييييييييييييية :
االفتراضية
التعلم اإللكتروني :
الكامل عن بعد
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البرنام المتنوع  :البرنييام الييذت يسييتخدم فييي مييواده ادنييواع
الثلثة مين اليتعلم الوجياهي واليتعلم الميدم
والتعلم اإللكتروني الكامل عن بعد.
المييادة -3أ -تلتييزم مؤسسييات التعليييم العييالي بكعييادة هيكليية البييرام ادكاديمييية
ول ييا المييواد بمييا يتناسي مي مت لبييات إدميياج الييتعلم اإللكترونييي
فيها ومت لبات البرنام المتنوع وذلك بال رق التالية-:
 -1إدماج مواد التعلم اإللكتروني الكامل عن بعيد بميا ال تزييد نسيبته
على ( )%20وال تقل عن ( )%10من عدد الساعات المعتمدة
الكلّي للبرنام الوجاهي الكامل للتخصصات جميعها.
 -2إدماج مواد التعلم الميدم بميا ال تزييد نسيبته عليى ( )%60وال
تقييل عيين ( )%40للتخصصييات اإلنسييانية واالجتماعييية وبمييا ال
تزيييد نسييبته علييى ( )%50وال تقييل عيين ( )%30للتخصصييات
العلمية والتقنية والصحية وال بيية مين عيدد السياعات المعتميدة
الكلّي للبرنام الوجاهي الكامل.
 -3تييدرا النسييبة المتبقييية بمييا ال تقييل عيين ( )%20للتخصصييات
اإلنسييييانية واالجتماعييييية وال تقييييل عيييين ( )%30للتخصصييييات
العلمية والتقنية والصحية وال بيية مين عيدد السياعات المعتميدة
من للل مواد التعلم الوجاهي.
 -4توزع النس الواردة في البنود من ( )1إلى ( )3من هذه الفقرة
على مستويات المواد في ل ا البرام ادكاديمية عليى سينوات
الدراسة جميعها.
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ب -علييى الييرغم ممييا ورد فييي الفقييرة (أ) ميين هييذه المييادة للمجلييس بنييا عء
على تنسي الهيئة المستند الى طل مؤسسة التعليم العالي استثناء
برنام أو أكثر من ادحكام الواردة في الفقرة ذاتها.
المييادة  -4تلتييزم مؤسسييات التعليييم العييالي بتييوفير نظييام متكامييل إلدارة الييتعلم
اإللكترونيييي وأمنييييه وحمايتيييه وتييييوفير بيئيييية تقنيييية فييييي تكنولوجيييييا
المعلومييات وتيهيييل الكييوادر ادكاديمييية واإلدارييية وال لبيية ميين لييلل
الجهات المختصة بالتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي.
المييادة  -5أ -تلتييزم مؤسسييات التعليييم العييالي بمراجعيية ليييات ومكونييات التقييويم
المعتمدة في المواد وفقا ع للنس التي يتم تحديدها بموجي تعليميات
تصدر لهذه الغاية.
ب -تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتصميم أو اعتماد المحتوى التعلمي
الملئيييم لميييواد اليييتعلم اإللكترونيييي التفييياعلي مييي مراعييياة حقيييوق
الملكييية الفكرييية واسييتخدام أسييالي الييتعلم الحديثيية المنسييجمة م ي
التعلم اإللكتروني في المواد.

3038

الجريدة الرسمية

المادة  -6يصدر المجلس التعليمات اللزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
2021/6/30

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
الثقافة

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
السياحة واآلثار

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين
وزير
العمل

وزير
املياه والري

يوسف حممود علي الشمالي

حممد مجيل موسى النجار
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة
وزير
دولة للشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية

