
الئحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي 

 بالمملكة العربية السعودية 

 :المادة األولى
 تنظم هذه الالئحة التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لتحقيق ما يلي:

 األخرى للتعليم في مؤسسات التعليم العالي.إيجاد مرجعية نظامية للتعليم عن بعد وتمييزه عن األنماط          .1

 ضمان جودة التعليم عن بعد.         . 2

 دعم تطور مؤسسات وبرامج التعليم عن بعد في المملكة بما يحقق أهداف التنمية الوطنية وتقدم المجتمع.         . 3

 إتاحة فرص للتنوع في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية في التعليم العالي.          . 4

  
 تعريفـات

  
 :المادة الثانية

 تكون الكلمات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة؛ المعاني التالية:

التعليم عن ُبعد: نمط من أنماط التعليم ُتستتتتتتتتتتتتتتتودم فيت وستتتتتتتتتتتتتتائي وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية و دارة     . 1
التفاعي بها، ويتصف بانفصال بين المعلم والمتعلم، أو بين المتعلمين ومصادر التعلم، ويكون االنفصال أما 

 الوقتي لزمن التعلم.  بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية و/أو بالبعد

مؤستتتتستتتتة التعليم العالي: هي المؤستتتتستتتتة التعليمية فوم الثانوأل، الحكومية أو األهلية المرخ   لها بالمملكة،          . 2
 والتي تمنح درجة علمية.

مجلس التعليم العتتالي: مجلس الجتتامعتتة في الجتتامعتتات الحكوميتتة أو مجلس األمنتتال بتتالجتتامعتتات والكليتتات          . 3
 ألهلية أو ما يعادلت.ا

األستتتتتتلوا التزامني: أستتتتتتلوا التعلم الذأل يتم باتصتتتتتتال متزامن في نفس الوقع بين المعلم والمتعلم من خالل          . 4
 شبكة االنترنع أو شبكة اتصال إلكتروني.

تفاعي مع  راألستتتتتتلوا التفاعلي: أستتتتتتلوا التعلم الذأل يتم فيت إشتتتتتتراا الطالع في عملية التعلم عن طريق توفي    . 5
المحتوى أو مع األستتتتتتتتتتتتتاب أو مع الطالا، بحي  يتم بلي من خالل توتيف التطبيقات البرمجية المناستتتتتتتتتتتتبة 

 إلدارة العملية التعليمية بما يتيح التواصي وأدال النشاطات المتعلقة بالمادة.



ى متكاملة تشتتتتتتتتتتتتتتتمي علالتعليم االعتيادأل: هو تعليم نظامي يتم في وجود المتعلم ضتتتتتتتتتتتتتتمن منظومة تعليمية     . 6
العناصتتتتتتتر األستتتتتتتاستتتتتتتية للعملية التعليمية من وجود االتصتتتتتتتال المباشتتتتتتتر بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلمين 

 أنفسهم داخي مقرات المؤسسة التعليمية وبنفس البعد الزمني.

ن ي تعنى بتطوير التعلم عوحدة التعليم عن بعد: هي العمادة أو المركز أو الوحدة األكاديمية المستتتتتتتتتتتتتاندة الت         . 7
 بعد واإلشراف عليت بالمؤسسة التعليمية.

  
 اختصاصات وصالحيات الجهات المشرفة والتنفيذية

 :المادة الثالثة
وزارة التعليم العتتالي هي الجهتتة المستتتتتتتتتتتتتتتيولتتة عن منتج التراخي  لبرامج التعليم عن بعتتد وفق األنظمتتة 

م أدائها لضمان تطبيقها معايير االعتماد والمواصفات وسياسة التعليوالتعليمات بات العالقة، كما تقوم بمتابعة 
 واألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

 :المادة الرابعة
تلتزم برامج التعليم عن بعتتد بمعتتايير ومواصتتتتتتتتتتتتتتتفتتات الجودة الفنيتتة المعتمتتدة لتتدى المركز الوطني للتعلم 

 اإللكتروني والتعليم عن بعد.

 :المادة الخامسة
المؤستتتتتتستتتتتتات التعليمية التي تقدم برامج التعليم عن بعد بالحصتتتتتتول على االعتماد األكاديمي من الهيية  تلتزم

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 :المادة السادسة
تنشأ بكي مؤسسة تعليمية لديها برنامج للتعليم عن بعد، وحدة للتعليم عن بعد وتعنى بتطوير التعليم عن 

 راف عليت وتتولى المهام التالية:بعد واإلش

 توتيف تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة لنشر حلول التعليم عن بعد.  .1

 إيجاد بيية مناسبة لتطبيق معايير الجودة الفنية وتعزيز تطبيقات التعليم عن بعد.  .2

وفير الدعم اإللكترونية مع ت تنمية مهارات أعضتتال هيية التدريس في مجال تقنية التعليم وتطوير المقررات  .3
 الفني واالستشارأل لهم.

لتنستتتتيق بين الجهات الموتلفة داخي مرافق المؤستتتتستتتتة التعليمية وخارجها فيما يوت  بنظم وحلول التعليم   .4
 عن بعد وتقديم برامجت.



 :المادة السابعة
لتعليمية جلس المؤسسة اتوضع أنماط وبرامج التعليم عن بعد بمؤسسة التعليم العالي إلشراف ومتابعة م

الحكومية الذأل لت الستتتتتتتتتلطة على برامجها االعتيادية أو للجهة التي ترخ  لمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة التعليم العالي األهلية 
بالتعليم االعتيادأل وفقًا لألنظمة واللوائح الحكومية بات العالقة، وال يجوز لمؤستتتتستتتتة التعليم العالي تقديم برامج 

بعد إال بعد إقرارها من المجالس األكاديمية الموتصتتتتتتتتتتتتة وحصتتتتتتتتتتتتولها على  تمنح درجة علمية بنمط التعليم عن
 الترخي  النهائي من الجهات الواضعة لها.

  

  

 :المادة الثامنة
 يشترط في المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج تنتهي بدرجة علمية بنمط التعليم عن بعد ما يلي:

 البرنامج وجود تنظيمي ومادأل مرخ  لت بالمملكة. أن يكون للمؤسسة التعليمية التي تقدم        .1

وجود وحدة أكاديمية متوصصة بالمؤسسة التعليمية تشرف على نمط وبرامج التعلم عن بعد وتعنى بضبط    .2
 وتطبيق المعايير والقواعد التنفيذية الواصة التي تتبناها المؤسسة التعليمية لهذا الغرض.

رمجيات والبنية التحتية والكوادر الالزمة لنشتتتتتاطات التعليم عن بعد لدى المؤستتتتتستتتتتة توفير التجهيزات والب        .3
 التعليمية.

توفير نظام فعال إلدارة التحقق من الهوية، ورصتتتتتد ستتتتتاعات االتصتتتتتال اإللكتروني، وحماية الوصتتتتتوصتتتتتية    .4
 متعلمين.ورصد االنتحال، وضمان أمان الودمات، ورصد األدال الدراسي والتعليمي للمعلمين وال

 :المادة التاسعة
يجوز لمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة التعليم العالي التي تقدم التعليم االعتيادأل وبما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة، 
استتتتتتتتتودام نمط التعليم عن بعد جزئيًا في بع  مقررات برنامج التعليم االعتيادأل بها ضتتتتتتتتمن خطط الدراستتتتتتتتة 

كحد أقصتتتتتتى من  %25بأستتتتتتلوا التعليم عن بعد ما نستتتتتتبتت المعتمدة لها على أال تتجاوز الوحدات المكتستتتتتتبة 
 الوحدات المطلوبة للتورج من خطة دراسة برنامج التعليم االعتيادأل الذأل ينتهي بدرجة علمية.

 الدراسة واالختبارات

 :المادة العاشرة



 يشتتتتتترط لقبول الطالع المستتتتتتجد في برنامج التعليم عن بعد الذأل ينتهي بدرجة علمية أن يكون حاصتتتتتالً 
على الدرجة العلمية الستتابقة للدرجة المتقدم إليها أو ما يعادلها ولمجلس المؤستتستتة التعليمية إضتتافة أأل شتتروط 

 أخرى يراها لقبول الطالع في البرنامج.

 :المادة الحادية عشر
 يشترط أكاديميًا لتقديم برامج التعليم عن بعد، ما يلي:

لبرنتتامج التعليم عن بعتتد في خطتتتت التتدراستتتتتتتتتتتتتتتيتتة، أو أن يتم الترخي  وجود برنتتامج أكتتاديمي قتتائم منتتاتر     .1
 للبرنامج من جهة االختصاص بوزارة التعليم العالي.

 حصول أعضال هيية التدريس والطالا على التدريع والتهيية الالزمين لنمط التعليم عن بعد.         . 2

 الدراسية لكي مقرر دراسي بالبرنامج.من الوحدات  %25أال يقي ما يدر س تزامنيًا عن          . 3

باألسلوا التفاعلي باإلضافة  %25أال تقي نسبة ما يدرس من الوحدات التدريسية لكي مقرر بالبرنامج عن          . 4
 لما يدرس تزامنيًا.

الطالع عند  ةحضتتتتور الطالع ألدال االختبارات الفصتتتتلية والنهائية للبرنامج وتوفر تليات للتحقق و  بات هوي         . 5
 بلي.

 أن تكون أسيلة ومدة االختبار النهائي متكافية للمتعلمين بالمقرر الواحد.         . 6

 :المادة الثانية عشر
تكون الدراستتتتة عن طريق التعليم عن بعد في التوصتتتتصتتتتات التي تستتتتمح طبيعة الدراستتتتة فيها بذلي بقرار 

 من جهة الترخي  واإلشراف وبلي وفق الضوابط اآلتية:

أال يقتتي عتتدد الوحتتدات التتدراستتتتتتتتتتتتتتتيتتة المطلوبتتة لتورج الطتتالتتع في برامج التعليم عن بعتتد عن عتتدد الوحتتدات   .1
 الدراسية المكافية لها والمطلوبة لتورج الطالع المنتظم بالبرامج االعتيادية.

و عادة  ،يعامي الطالع في برامج التعليم عن بعد من حي  القبول، ورصتتتتتتتتد التقديرات، والتحويي، والفصتتتتتتتتي  .2
 القيد، معاملة الطالع المنتظم في التعليم االعتيادأل.

من  %70وال تزيد عن  %50أن يحتستتتتتتتتع لالختبار النهائي لكي مقرر تعليم عن بعد نستتتتتتتتبة ال تقي عن      .3
 الدرجة الكلية للمقرر.

ة الطالع تمع بأن دراس يثبع في السجي األكاديمي وو يقة التورج لوريج برنامج التعليم عن بعد، ما يفيد     .4
 بالتعليم عن بعد.

 :المادة الثالثة عشر



مع مراعاة أحكام التحويي في الئحة الدراستتتتتتات واالختبارات واللوائح بات العالقة، يجوز للطالع التحويي 
من برنامج التعليم عن بعد وبالعكس، ويستتتتتتتتترأل عليت بعد التحويي أحكام الئحة الدراستتتتتتتتتات واالختبارات وأحكام 

 الالئحة، مع االلتزام بالضوابط التالية:هذه 

يعتتامتتي الطتتالتتع بعتتد تحويلتتت من برنتتامج التعليم االعتيتتادأل إلى برنتتامج التعليم عن بعتتد وفق أحكتتام هتتذه      .1
 الالئحة.

 %75يلزم الطالع المحول من برنامج التعليم عن بعد إلى برنامج التعليم االعتيادأل دراستتتتة ما ال يقي عن   .2
 من وحدات الوطة الدراسية لبرنامج التعليم االعتيادأل المحول إليت. 

 :المادة الرابعة عشر
من  %25ابت يحرم الطالع من دخول االمتحان النهائي لمقرر التعليم عن عبد إبا تجاوزت نستتتتتتتتتتتتتتتبة  ي

 المحاضرات التزامنية المطلوبة.

 :المادة الخامسة عشر

لمجلس المؤستتتتتستتتتتة التعليمية وضتتتتتع القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية الواصتتتتتة بأنظمة الدراستتتتتة والوطة 
 الدراسية والشؤون الطالبية، بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة واللوائح بات العالقة.

  

  

  

 :سة عشرالمادة الساد
تستتتترأل الئحة الدراستتتتة واالختبارات في المرحلة الجامعية في مؤستتتتستتتتات التعليم العالي الحكومية واألهلية 

 على برامج المرحلة الجامعية للتعليم عن بعد بها وبما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

 :المادة السابعة عشر
وتعوي  أعضتتتتتتتتال هيية التدريس ومن  لمجلس المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة التعليمية وضتتتتتتتتع الضتتتتتتتتوابط المنظمة لمكافأة

 يساعدهم في تطوير وتدريس مقررات التعليم عن بعد.

 :المادة الثامنة عشر



يضتتتتتتتتتتتع مجلس المؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة التعليمية قواعد إجرائية داخلية لتنظيم و  بات الملكية الفكرية وحقوم الطبع 
التعليمية  يها للمنتجات واإلستتتهاماتوبرالات االختراع وحقوم االنتفاع التجارأل بين المؤستتتستتتة التعليمية ومنستتتوب

 اإللكترونية التي تتم بجهود منسوبيها وفق األنظمة واللوائح بات العالقة السارية بالمملكة.

 :المادة التاسعة عشر
دون اإلخالل بأحكام هذه الالئحة، تستتتتتتتتتتتترأل على برامج الدراستتتتتتتتتتتتات العليا للتعليم عن بعد أحكام الالئحة 

 في الجامعات. الموحدة للدراسات العليا

 :المادة العشرون 
يضع مجلس المؤسسة التعليمية قواعد الصرف والجوانع المالية ويحدد مقدار المكافآت لمن يكلف بمهام 
بات عالقتتتتة بمقررات التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعتتتتد التي تقتتتتدم لطالا برامج التعليم الموازأل أو برامج 

التعليمية الحكومية أو تقدم لطالا برامج الكليات األهلية، وتصرف  خدمة المجتمع برسوم دراسية بالمؤسسات
 تلي المكافآت من إيرادات ورسوم تلي البرامج.

 أحكام عامة

 :المادة الحادية والعشرون 
تطبق الالئحة على جميع الطالا المستتتتتتجدين ويجوز للمؤستتتتتستتتتتات التعليمية الحكومية التي لديها برامج 

بي صتتتتتتتتدور هذه الالئحة حق االستتتتتتتتتثنال من أحكام هذه الالئحة، على أن تعدل قائمة عن طريق االنتستتتتتتتتاا ق
 أوضاع هذه البرامج بما يتفق مع أحكام هذه الالئحة في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ صدورها.

 :المادة الثانية والعشرون 
 لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة والتعديي عليها.

  

  

 :ة والعشرون المادة الثالث
يتولى مجلس المؤستتستتة التعليمية الحكومية أو الجهة التي ترخ  لمؤستتستتة التعليم العالي األهلية وضتتع 

 اقواعد التنفيذية لهذه الالئحة.

 :المادة الرابعة والعشرون 



يتم النظر في أحكام الالئحة بعد  الث ستتتتتتتتتتتتتتتنوات أو أكثر من بدل تطبيقها، التواب اإلجرالات الالزمة 
 لتعديلها وتطوير بما يتناسع ومستجدات التعليم العالي.

 :المادة الخامسة والعشرون 
 في ما لم يرد بت ن  في هذه الالئحة، تطبق اللوائح واألنظمة المعمول بها في المؤسسة التعليمية.

 


