سياسات نظام حجز أستديوهات عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد
بجامعة أم القرى
ال غ ر ض م ن ال س ي اس ة :
-

ال نط اق :
-

تضع هذه السياسة إطاراً يتسم بالفاعلية والشفافية ويخضع للمسائلة ,وذلك لتقدي خدمة استخدام
األستديوهات املرئية والصوتية من خالل عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
تطبق هذه السياسات اخلاصة بخدمة استخدام أستديوهات عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد على
السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعة أم القرى.
يشمل االستخدام لألغراض التعليمية التي تخدم العملية التعليمة.

بيان الس ياس ة :
-

مبجرد استخدامك لنظام حجز األستديوهات التي توفرها عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ف
جامعة أم القرى فإنك تقر بااللتزام باآلتي:
.1
حتتفظ عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد باحلق ف إجراء أي تعديل طفيف أو جذري
لشروط سياسة االستخدام من وقت آلخر من دون احلاجة إلى تقدي إخطار مسبق بذلك.
جميع العناصر التي ت تسجليها أو تصويرها من قبل عضو هيئة التدريس أو الطالب ضمن بيئة
.2
جامعة أم القرى هي ملكًا جلامعة أم القرى ممثلة ف عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد.
 .3يحق للعمادة وضع الشعارات اخلاصة بها على احملتوى النهائي ,وال يتم تقدي أي مواد أصلية
من العمل الفني لعضو هيئة التدريس او الطالب.
.4
ال يحق ملستخدم اخلدمة التقدم بطلب حتديث أو تغيير أي عنصر داخل العمل املنتهي دون خطاب
معتمد من القسم املشرف على األستديوهات.
مدة اجللسة الواحدة ساعتي حسب اجلداول املقررة لنظام احلجز االلكتروني.
.5
 .6يتم حجز املواعيد حسب األيام املتاحة فقط وااللتزام باملواعيد ف البدء واالنتهاء مع إلغاء املوعد
اذا تأخر مستخدم اخلدمة عن مدة ثالثون دقيقة من املوعد احملدد.
ال يحق لعضو هيئة التدريس إضافة أي محتوى تعليمي دون أخذ ترخيص استخدام من صاحب
.7
حقوق امللكية الفكرية للعنصر التعليمي املضاف.
ال تتحمل اجلامعة أية مسؤولية عن إضافة أي عناصر تعليمية غير مرخصة من قبل عضو هيئة
.8
التدريس ,ويتحمل عضو هيئة التدريس كامل املسؤولية عن ذلك.
 .9يتحمل طالب اخلدمة مسئولية احملتوى من حيث مصداقيته وضبطه اللغوي.
 .10يحق إلدارة عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد املوافقة او الرفض حلجوزات املواعيد
املسجلة وفق سياسات العمادة.

املسؤوليات:
-

إدارة نظام حجز األستديوهات التابعة لعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد هي املسؤولة عن تفعيل
اخلدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس وطالب اجلامعة ,وهي املسؤولة عن مراقبة وضبط نظام أستديوهات
العمادة ,ورفع التقارير الدورية.
 .1وكيل العمادة للتطوير وريادة األعمال
 اإلشراف على عملية حجز االستديوهات. متابعة سير اخلدمة وفق السياسات السابق ذكرها. رفع التقارير واإلحصائيات. .2رئيس قسم اإلنتاج الرقمي
 اإلطالع واعتماد احملتوى املطلوب إخراجه وفق املعايير. قبول أو رفض طلبات احلجز. قبول أو رفض طلبات التعديالت على األعمال املنتهية. .3مدير األستديوهات

 استالم طلبات التصوير باألستديو ورفعها للجهات اخملتصة. تنظيم حجز املواعيد. .4املصور
 استالم املادة العلمية املعتمدة من رئيس القسم. تهيئة األستديو لظروف العمل. تصوير وإخراج احملتوى املطلوب تنفيذه من رئيس القسم. .5املونتير
 استالم املواد من املصور. التعديل على املواد املصورة وفق السيناريو املعد مسبقا. إخراج املادة النهائية. .6م س ج ل ا ل ص و ت ي ا ت
 استالم املادة العلمية املعتمدة من رئيس القسم. تهيئة األستديو لظروف العمل. تسجيل الصوت وفق للسيناريو. -القيام بالتعديالت على األصوات ودمجها.

اإلجراءات:
-

يقوم مقدم الطلب بحجز موعد ومرفق معه السيناريو املطلوب من خالل الرابط التالي:
https://uqu.edu.sa/elearn/studio-reservation

يستلم مدير األستديوهات طلب احلجز ويقوم بدراسته.
يقوم مدير األستديوهات برفع احملتوى لرئيس القسم اخملتص.
يقوم رئيس القسم بقبول أو رفض تنفيذ الطلب وفق املعايير احملددة.
تصل رسالة إلكترونية باملوافقة أو الرفض ملقدم الطلب.
يحضر مقدم الطلب ملقر العمادة.
موقع العمادة على خرائط جوجل )( https://goo.gl/maps/cPDuPZ9BvQWTXv7i8

يقوم املصور او مسجل الصوتيات بتهيئة األستديو وفق السيناريو املستلم من رئيس القسم وتنفيذه.
يقوم املونتير بإخراج احملتوى املرسل من املصور وفق السيناريو املعد سابقا.
يتم تسليم املادة النهائية ملقدم الطلب.
حتفظ املادة االصلية والنهائية باألرشيف.

ال ش ر و ط
-

يوفر مقدم الطلب املادة العلمية والسيناريو املطلوب تنفيذه.
يجب على مقدم الطلب مراعاة حقوق امللكية الفكرية.
اإللتزام باحلضور ف املوعد احملدد.
اإللتزام بالوقت اخملصص باألستديوهات.
اإللتزام أثناء التواجد باألستديوهات بالزي الرسمي.
ف حالة عدم إلتزام مقدم الطلب باحلضور دون ابالغ رسمي قبل املوعد بيوم عمل يتم حرمانه من التقدي
الطلبات ملدة شهر.

