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 ملخص تنفيذي
لم معايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للتعمن  األولىالنسخة تقدم هذه الوثيقة  

. تعتبر هذه لبرامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعوديةاإللكتروني والتعليم عن بعد 
وجزء من وثيقة )القواعد المنظمة إلصدار تراخيص برامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي الوثيقة مكملة 

بالمملكة العربية السعودية( ووثيقة )معايير الجودة األكاديمية لبرامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة 
الي . يقوم المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد سنويا العربية السعودية( المعتمدتين من وزارة التعليم الع

بمراجعة وتحديث هذه الوثيقة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وباإلستفادة من أفضل 
 الممارسات العالمية.

م واالعتماد األكاديمي كأساس مع االستفادة بشكل كبير من تم بناء هذه الوثيقة باالعتماد على معايير الهيئة الوطنية للتقوي
في المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد من قبل  هاتم تطوير معايير دولية في مجال التعليم عن بعد . وقد 

دة األكاديمية ومستشار فريق من الخبراء في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وتقنية المعلومات ، إضافة إلى الجو 
قانوني . وينتمي أعضاء الفريق لعدد من الجامعات إضافًة لوزارة التعليم العالي والمركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم 

 عن بعد والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. كما تم تحكيمها من قبل عدد من الخبراء في ذات المجال .
تطبيق معايير ومواصفات هذه  التي تقدم برامج التعليم عن بعد التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تتولى مؤسسات

الوثيقة ، ويتولى المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ضمان الجودة من خالل زيارات ميدانية لفرق فحص 
ولى المركز بناءها ومتابعة استخدامها ، والتي قد يتطلب بعضها إعطاء وباالستعانة باآلليات والنماذج واألدوات التي يت

المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إمكانية الوصول ألي معلومة أو مؤشرات أداء مطلوبة لدى المؤسسات 
محكات هيل أي برنامج من خالل الالحكم على تحقق معايير ومواصفات الجودة الفنية وبالتالي الحكم بتأتم يكما  التعليمية.
للجنة االستشارية للتعليم عن بعد، ويقوم المركز بناًء على ذلك بتحديد المؤسسات المؤهلة لتقديم التعليم من قبل االمحددة 

 عن بعد والرفع بذلك لوزارة التعليم العالي المسؤولة عن منح التراخيص.
ث يووتم تحقيووق كوول معيووار موون خووالل عوودد موون الممارسووات . ولكوول ممارسووة معووايير للجووودة الفنيووة، بحيوو 9تتكوون الوثيقووة موون 

مواصووفات للجووودة الفنيووة ومؤشوورات لووسداء تووم تقسوويمها علووى مرحلتووي موونح التووراخيص وهووي التوورخيص المؤقووت والتوورخيص 
رسووة والمعيووار ، النهووائي . ويقصوود بالمواصووفات الفنيووة جميووع المتطلبووات الوظيفيووة والتفاصوويل المهنيووة المرتبطووة بمجووال المما

سووواًء مووا يتعلووق بتقنيووة المعلومووات أو عيرهووا موون تعليميووة أو إداريووة أو ماليووة . كمووا تحوووي أعموودة مواصووفات الجووودة الفنيووة 
ومؤشورات األداء علوى شووواهد والتزاموات علوى تحقيووق المواصوفات المطلوبوة . ومووالم يونص علوى خووالا ذلوك ، فوو ن األدوات 

 ذكورة في هذه الوثيقة هي أمثلة فقط وعير مقيدة للمؤسسات التعليمية .والبرامج والنظم التجارية الم
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 مقدمة
معايير ومواصفات الجودة الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للتعلم من  األولىالنسخة تقدم هذه الوثيقة  

، والمنصوص  لبرامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعوديةاإللكتروني والتعليم عن بعد 
 في المادة الرابعة من الئحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والموافق عليهاعليها 

لشريفين رئيس مجلس الوزراء من مقام خادم الحرمين ا هو ، والموافق عليها5/6/1341من مجلس التعليم العالي بقرار رقم 
كملة م. تعتبر هذه الوثيقة هو 34/7/341/م ب( وتاريخ 5634ه البرقي الكريم رقم )توجيالورئيس مجلس التعليم العالي ب

وجزء من وثيقة )القواعد المنظمة إلصدار تراخيص برامج التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية 
ت التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية( السعودية( ووثيقة )معايير الجودة األكاديمية لبرامج التعليم عن بعد في مؤسسا

يقوم المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد سنويا بمراجعة وتحديث هذه  المعتمدتين من وزارة التعليم العالي .
 ات العالمية.الوثيقة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وباإلستفادة من أفضل الممارس

 
تم بناء هذه الوثيقة باالعتماد على معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي كأساس مع االستفادة بشكل كبير من 

في المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد من قبل  هاتم تطوير معايير دولية في مجال التعليم عن بعد . وقد 
وتقنية المعلومات ، إضافة إلى الجودة األكاديمية و مستشار  في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد فريق من الخبراء

قانوني . وينتمي أعضاء الفريق لعدد من الجامعات إضافًة لوزارة التعليم العالي والمركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم 
 األكاديمي. كما تم تحكيمها من قبل عدد من الخبراء في ذات المجال . عن بعد والهيئة الوطنية للتقييم واالعتماد

 
تطبيق معايير ومواصفات هذه التي تقدم برامج التعليم عن بعد تتولى مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية 

من خالل زيارات ميدانية لفرق فحص الوثيقة ، ويتولى المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ضمان الجودة 
، والتي قد يتطلب بعضها إعطاء  وباالستعانة باآلليات والنماذج واألدوات التي يتولى المركز بناءها ومتابعة استخدامها

لدى المؤسسات المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد إمكانية الوصول ألي معلومة أو مؤشرات أداء مطلوبة 
كما يتم الحكم على تحقق معايير ومواصفات الجودة الفنية وبالتالي الحكم بتأهيل أي برنامج من خالل المحكات  .ليميةالتع

المحددة من قبل اللجنة االستشارية للتعليم عن بعد والمنصوص على تشكيلها بالخطاب المعمم من معالي وزير التعليم 
هو، ويقوم المركز بناًء على ذلك بتحديد المؤسسات المؤهلة 5/8/1341خ /أ( وبتاري311رقم ) العالي للجامعات بالخطاب

 لتقديم التعليم عن بعد والرفع بذلك لوزارة التعليم العالي المسؤولة عن منح التراخيص.
 

معايير للجودة الفنية، بحيث يتم تحقيق كل معيار من خالل عدد من الممارسات . ولكل ممارسة  9تتكون الوثيقة من 
هي الترخيص المؤقت والترخيص و فات للجودة الفنية ومؤشرات لسداء تم تقسيمها على مرحلتي منح التراخيص مواص
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والمعيار ،  النهائي . ويقصد بالمواصفات الفنية جميع المتطلبات الوظيفية والتفاصيل المهنية المرتبطة بمجال الممارسة
ية أو إدارية أو مالية . كما تحوي أعمدة مواصفات الجودة الفنية سواًء ما يتعلق بتقنية المعلومات أو عيرها من تعليم

مالم ينص على خالا ذلك ، ف ن األدوات و  ومؤشرات األداء على شواهد والتزامات على تحقيق المواصفات المطلوبة .
 .الوثيقة هي أمثلة فقط وعير مقيدة للمؤسسات التعليمية  هذه والبرامج والنظم التجارية المذكورة في

 
 للتعليم عن بعد لدى المركز الوطني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد:المعتمدة معايير الجودة الفنية تمثل القائمة التالية 

 والمؤسسية الفردية القيم .1
 التعلم نواتج .3
 البرامج تصميم وبناء .4
 البرامج ومراجعة تقويم .3
 الطالب تقييم .5
 التعليمية المساعدات .6
 التدريس جودة .7
 الطالب علوماتوم القبول .8
 المعلومات تقنية .9
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 تعاريف
التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية  متممة ومفسرة للتعاريا الواردة بالئحةهذه التعاريا عتبر ت

 .السعودية
 

 :لتعليم التزامنية ، مثلم أدوات انمط التعليم الذي يجمع المعلم والمتعلم في ذات الوقت باستخدا يقصد به:  التعليم التزامني
 ( .Virtual Class Room, VCRالفصول االفتراضية ) .1
 ( .Chattingالمحادثة الفورية أو الدردشة النصية ) .3
 ( ."Audio/Video conference "Skypeاالجتماع الصوتي والمرئي ) .4
 Audio/Videoالبث المباشر الصوتي والمرئي ) .3

streaming. ) 
 ( .White Boards)شتركة السبورات البيضاء أو الم .5
: يقصد به نمط التعليم الذي يقوم على التفاعل بين  التفاعلي التعليم

المعلم والمتعلم أو المتعلم والمتعلمين ، وذلك باستخدام أدوت التعليم 
التفاعلي الغير تزامني ، وتم تقييد التعليم التفاعلي بكونه عير تزامني، 

طالب بنسبة تزامنية كبيرة في وذلك حرصًا على عدم إثقال كاهل ال
أدوات التعلم ولغرض تنويع أدوات التعلم . ومن أدوات التعليم التفاعلي 

 والغير تزامني، ما يلي :
 ( .Educational Forums) المنتديات التعليمية .1
 الواجبات والنشاطات. .3
 .(Social Networks)الشبكات االجتماعية  .4
 (.E-Coursesالمحتوى التعليمي الرقمي ) .3
 ( .E-Mailالبريد اإللكتروني ) .5
 ( .Interactive E-Booksالكتب اإللكترونية التفاعلية ) .6
 (.Blogsالمدونات ) .7
 ( .Wiki'sالموسوعات الخاصة ) .8
: ويقصد به التعليم باستخدام أدوات التعليم الغير تفاعليه والغير تزامنية ويكون في أي  الغير تزامني والغير تفاعلي التعليم

 ان ، ومن أدوات التعليم الغير تزامني والغير تفاعلي :وقت وأي مك

 ( .PowerPoint, PPشرائح العرض ) .1
 ( ..HTML , PDF , Word Document, …etcالكتب اإللكترونية الغير تفاعلية ) .3
 ( .Printed Materialsمواد مطبوعة ) .4

 تزامني 
45% 

 تفاعلي
45% 

 غير تزامني
 غير تفاعلي

51% 

 التعليم عن بعد
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 تعليمية مخرجات لتحقيقوالتعلمية التي توظا هي الطرق واألنشطة واإلجراءات التدريسية  : استراتيجيات التعلم والتعليم
 ومراعية ومرنة شاملة  تكون بحيث ومتسلسلة منتظمة إجرائية خطوات. تكون االستراتيجيات على هيئة فيها  مرعوب
 .متاحة إلمكانات استغالل من الصا داخل يحدث لما الحقيقي الواقع تمثل والتي المتعلمين، لطبيعة
البرمجيات القانونية والتي تمنحها الجهة المالكة للبرمجية بناًء على اتفاقية بيع وشراء )تملك(  رخص استخدام : هي الرخص

 .أو اشتراك مدفوع القيمة مسبقًا لمدة معلومة مسبقًا ولعدد معلوم مسبقاً 
 هي أساليب ومحددات قياس بلوغ األداء للمستوى المطلوب. : المحكات
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 ءومؤشرات األدا دة الفنيةالجو  ومواصفات تفاصيل معايير
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 املعيار

 القيم الفردية واملؤسسية  1

المعلومات التي تصا البرنامج للعامة بمن فيهم الطالب قبل التحاقهم ، وأن يتم التوصيا بوضوح ألي متطلبات إضافية لبرامج تيح المؤسسة التعليمية ت
عملية تعلمه بشكل كبير ، وأن يتم توضيح أي متطلبات أخرى خاصة كالمعدات وأنواع المشاركة التعليم عن بعد بما في ذلك أن يكون الطالب مسئواًل عن 

 أن تكون المرافق والتجهيزات على درجة عالية من الجودة، مع استخدام استراتيجيات فعالة لتقويم مدى كفايتها لحاجة البرنامج، وجودتها،و  .المطلوبة
 والخدمات المتصلة بها.

ن في تقديم البرنامج بالمستويات األخالقية العالية واالستقامة والنزاهة، بما في ذلك تجنب تضارب المصالح و ن المشتركو يئة التدريس والموظفيلتزم أعضاء ه
الطالب، وهيئة  واالنتحال في التدريس، و البحث العلمي، واألعمال اإلدارية والخدمية. وااللتزام بهذه المستويات األخالقية في جميع أشكال التعامل مع

 .جهات األخرى الداخلية والخارجيةالتدريس وعيرهم من الموظفين، وكذلك في عالقتهم مع ال
بهذه المستويات األخالقية في جميع أشكال  في ذلك أداء األعمال بأنفسهم وااللتزاميلتزم الطالب بالمستويات األخالقية العالية واالستقامة والنزاهة، بما 

 تذة والموظفين وزمالئهم الطالب .ساالتعامل مع األ
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ن والطالب في البرنامج بقواعد السلوك المتعلقة يلضبط  التزام هيئة التدريس والموظفوجود آليات ونظم المعلومات التي تصا البرنامج ومتطلباته و اتاحة  الممارسة
  1-1 القيام باألنشطة اإلدارية والخدمية وعير ذلك. ، وفي مجال التدريس والتقييم، وعندالبحوثبالممارسات األخالقية عند إجراء 

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 . صلة بها كاالنتحال والسرقة والغشتوفر وحدة خاصة لمتابعة النزاهة والقضايا المت (1
ومات كافية تصا البرنامج تحوي معل (user agreement)اتفاقية  المؤسسة التعليميةأن توفر  (3

يوقع عليها إلكترونيا ويلتزم بموجبها الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالممارسات األخالقية  ومتطلباته
 بصحة المعلومات الواردة فيها، وأن تشمل على: وعلى االلتزام

 .التعهد بتقديم أعمال أصلية عير مستنسخة أو مسروقة 
  حفظ حقوق المؤلفين.التعهد بمراعاة الملكية الفكرية و 
 .التعهد بتجنب تعارض المصالح 
 .االلتزام بمعايير النزاهة األكاديمية 
 . االلتزام بالضوابط الشرعية وأخالقيات المهنة 
 . أن يتعهد الطالب وأن يعلم بأنه هو المسؤول الوحيد عن عملية تعلمه 
 علمه بها قبل دخول أن يّطلع الطالب على كامل متطلبات الدراسة في البرنامج وأن يقر ب

 البرنامج.
أن تقوم المؤسسة التعليمية بعمل فحص "بشري" عشوائي لبعض أعمال الطالب لكشا السرقات  (4

 األكاديمية والغش ونسخ المستندات.

أحد أنظمة الكشا عن السرقات األكاديمية والغش ونسخ  المؤسسة التعليميةأن تستخدم  (1
 مثل: (Plagiarism detection system) المستندات ولفحص أعمال الطالب

  أنظمة مجانية( :Measure of Software Similarity "MOSS" , 
Chimpsky , and Arabic Plagiarism Detection "APD") 

  انظمة مفتوحة المصدر( :Sherlock) 
 أنظمة تجارية ( :code match) 

األنشطة في لمنع الغش  (Remote proctoring systemsعن بعد ) توفير نظام مراقبة (3
 .(®Securexamالتي تنفذ عن بعد كنظام )

أداة خاصة يتأكد الطالب بواسطتها من سالمة بحوثهم وأعمالهم المقدمة  توفر المؤسسة (4
 .( WriteCheck)مثل 

 
 . عالية بجودة التعليمية للعملية مساندة ومرافق قاعات توفر الممارسة

1-4  
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 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي لترخيص المؤقتا

 : توفير قاعات اختبارات مؤقتة أو دائمة تناسب تقديم االختبارات للطالب : قاعات االختبار ( 1
 توفر الوسائل التي تيسر على الطالب تأدية االمتحان. ( 1-1
 مناسبتها للتباين البشري والجغرافي بين الطالب. ( 1-3
ما اطات الدفاع المدني ، وعلى األخص وفق اشتر  توفير وسائل السالمة المناسبة للطالب ( 1-4

 :يلي 
 لوحات إرشادية: توفير لوحات إرشادية في األماكن الالزمة . ( 1-4-1
 .  مخارج للطوارئ: في جميع اتجاهات المبنى وفيها إنارة طوارئ ( 1-4-3
 اإلضاءة: إضاءة احتياطية عند انقطاع الكهرباء. ( 1-4-4
خماد الحرائق. ( 1-4-3  الحرائق: أجهزة اكتشاا وا 

 المساحة لكل طالب: ( 1-3
 .3م1 ال تقل عن مساحة الجلوس لكل طالب: ( 1-3-1
خلا أمام و م  5.5وويسار الطالب م يمين 1: الفاصلة بين الطالب المسافة ( 1-3-3

 .كل طالب
بعد استبعاد المساحات المشتركة بين الطالب  مجموع المساحة لكل طالب ( 1-3-4

 .3م 4: المتجاورين 
 مراعاة المرافق لذوي االحتياجات الخاصة: ( 4

 مناسبة: المواقا:  توفر مواقا ( 3-1
 المكان: األقرب لمدخل المبنى. ( 3-1-1
 %3النسبة المحجوزة من المواقا:  ( 3-1-3

 المداخل والممرات:  وجود منزلق للكراسي المتحركة. ( 3-3
 مصاعد توفر بين األدوار:  ( 3-4

 الخدمات المرافقة :  ( 3
 .طالب على األقل 35دورات مياه :  دورة مياه لكل  ( 4-1
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 مين لالختبار.طالب متقد 5مساحة لالستراحة واالنتظار: كرسي لكل  ( 4-3
: تأسيس معامل حاسوبية خاصة بأداء الطالب لالختبارات اإللكترونية معامل االختبارات اإللكترونية ( 2

 (:عند استخدامها)
 شبكة الحاسب: المعامل متصلة بشبكة داخلية وباإلنترنت. ( 3-1
 التطبيقات الحاسوبية: توفر كل األنظمة والتطبيقات الالزمة لالختبار في كل جهاز. ( 3-3
 النسخ االحتياطي لالختبارات اإللكترونية. أنظمة ( 3-4
( 1معايير قاعة االختبار: التزامها بمعايير جودة األداء في  قاعات االختبارات )البند رقم  ( 3-3

 أعاله .
 كفاية األجهزة: جهاز حاسب آلي لكل طالب أثناء تأدية االختبار اإللكتروني. ( 3-5

 ذو جودة عالية. -حال استخدامه  - اليدوية أن يكون نظام التصحيح اآللي ألوراق اإلجابات ( 5

 
 .لالختبارات الالزمة التجهيزات توفر الممارسة

1-3  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
 : تطبيق نظام للتحقق من هوية الطالب المتقدمين لالختبارالتحقق من الهوية ( 1

 ( .غير السعوديينالوطنية )أو اإلقامة لالتحقق من هوية الطالب االلتزام ب ( 1-1
 . )إمتالك البطاقة الجامعي( التحقق من أحقية دخول  الطالب لالختبار ( 1-3

: توفير التجهيزات الالزمة للتصحيح اآللي عند استخدام بطاقات التصحيح اآللي التصحيح اآللي ( 4
 لالختبار بما يتناسب مع أعداد الطالب.

 للتحقق من هوية الطالب المتقدمين لالختبارإضافي لي : تطبيق نظام آالتحقق من الهوية ( 1
 ( )مثال: البصمة(.You Areما يميزك )) نوع التحقق ( 1-1
للتحقق من إدراج  (LMS)التكامل بين نظام التحقق من هوية الطالب ونظام  ( 1-3

 اسم الطالب في االختبار .
 أيام عمل بعد االختبار 4: إتمام عملية التصحيح اآللي خالل اإلنجاز ( 4
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 املعيار

 تعلمال جنوات  2

ك متطلبات أن تكون نواتج )مخرجات أو حصيلة( تعلم الطالب المستهدفة متسقة مع المستويات )المعايير( المقبولة في حقل التخصص المعنّي، بما في ذل
 .رونيوأن يتم إدارة النواتج واألنشطة المرتبطة بها بنظام إلكت المهن التي يتم إعداد الطالب لممارستها.
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 إدارتها ومتابعتها.يتولى تحديد وصياعة نواتج التعلم المستهدفة في البرنامج والمقررات الدراسية في نظام إلكتروني  الممارسة
4-1  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 نواتج التعلم ، يتصا بما يلي : نظام إلدارةوجود  (1
  حذا وتعديل نواتج التعلم للبرنامج والمقرر ووحدات المقرر .إضافة و 
  مع األنشطة واألدوات التعليمية والوسائط في نظام إدارة التعلم .نواتج التعلم ربط 
 . ربط نواتج التعلم بأدوات التقييم في نظام إدارة التعلم 
  كمية أو نوعية (. التعلميتيح النظام تقارير عن مدى تحقق نواتج ( 
 يح النظام المعلومات التي تفسر سبب حصول الطالب في نواتج التعلم على نتائج معينة .يت 
 .أن يكون النظام سهل االستخدام من قبل هيئة التدريس سواء فيما يخص البناء أو االستخدام 
 .تقديم أمثلة وخطوات إرشادية لعضو هيئة التدريس أثناء إعداد نواتج التعلم 
 برنامج واألنشطة المرتبطة بها.للبين نواتج التعلم للمقرر ونواتج التعلم  تقديم تقارير عن الربط 
 .قابلية النظام للتكامل مع نظام إدارة التعلم في حال كان نظامًا مستقاًل 

 مواصفات وشروط بناء نواتج التعلم. تطبيق (3
 الشروط المعتمدة في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
  85تقل عن ال  تطبيقنسبة . % 
 . تعكس نواتج التعلم محتوى البرنامج وطريقة التعليم عن بعد 

تاحتها لالستعراض من قبل  إدخال أهداا ونواتج التعلم (4 المرعوبة في النظام للبرنامج والمقررات وا 
 المتعلم .
 جميع النواتج مدخلة للبرنامج والمقررات 
 سهولة استعراضها من قبل المتعلم 

في ى مستوى البرنامج و واتج التعلم علاالستخدام الفعلي لنظام إدارة نواتج التعلم في إدارة ن (1
 جميع المقررات الدراسية .

استخدام نظام إدارة نواتج التعلم في اتخاذ قرارات تعليمية تخص تعديل المقرر أو طريقة  (3
 التقويم أو تقديم إرشادات تعليمية للمتعلمين .

 ربط نواتج التعلم مع الوسائط في جميع أنشطة التعلم وبشكل متسق . (4
 جميع أنشطة التعلم 
 وازن واالتساقالت 

تقديم أدلة وشواهد حول تغطية جميع نواتج التعلم بالمحتوى المناسب والكافي أثناء عملية  (3
 التعلم والتعليم.

 جميع النواتج مغطاة بالمحتوى 
 المحتوى كاا 

 تنفيذ العملية التعليمية وتقويمها وقياسها على أساس نواتج التعلم . (5
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متعددة سهلة و لم للبرنامج للطالب قبل االلتحاق في صيغة إلكترونية وعرضها بطرق إعالن نواتج التع (3
 ووضعها في نظام إدارة التعلم .

تعرض بياناته الشخصية ، ونواتج التعلم  (Student Portfolio)ا إنجاز المتعلم لتوفير صفحة لم (5
 .المتحققة ، وتقييم المعارا والمهارات ، ومستوى المشاركة في التعلم 

 سهولة الوصول لها 
 مرتبطة بنظام إدارة التعلم 

أعضاء هيئة التدريس والعاملين في البرنامج على استخدام  من جميع المستهدفينتقديم خطة لتدريب  (6
 بطريقة صحيحة.و  جميع جوانب النظام ، كل حسب أدواره ومهمته

 
 .وأنشطة التعلم والتقييم التي تتناسب مع نواتج التعلم تحديد واستخدام استراتيجيات الممارسة

4-4  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
التعلم التعاوني، و استراتيجيات وأنشطة التعلم والتعليم المناسبة لنواتج التعلم )حل المشكالت،  اختيار (1

 مع مراعاة مايلي: .ضرات ، إلخ...(المحاو دراسة الحالة، و المناقشة، و 
 مناسبة االستراتيجيات وأنشطة التعلم والتعليم للخصائص الطالبية والتعليم عن بعد 
 مناسبة االستراتيجيات وأنشطة التعلم والتعليم لمحتوى المادة التعليمية 
 تحديد التجهيزات والمرافق والمصادر الالزمة 
 صورة واضحةارتباط االستراتيجيات بنواتج التعلم ب 

ملا و ،  المقالية أو المناسبة لنواتج التعلم )مثاًل ، االختبارات الموضوعية التقييماختيار أساليب وأدوات  (3
 المشروعات ( .و التقارير ، و ،  ((Student Portfolioاإلنجاز 
 أسلوب التقويم مرتبط ارتباط مباشر بنواتج التعلم 

الستراتيجيات التعليمية المحددة للوصول تقديم أدلة وشواهد تدل على تطبيق وتفعيل ا (1
 .ومناقشات ، إلخ(محاضرات ، و أوراق عمل ، و تسجيالت ، و للنتائج المرعوبة ) مقاطع ، 

 ( ملا المقررCourse File) 
 صفحة المقرر 
 ملا اإلنجاز 
 عن تطبيق االستراتيجيات تقارير متعددة 
 95 ال تقل عن االلتزام بتصميم المقرر وخطته بنسبة% 

 م أدلة وشواهد توضح ارتباط نواتج التعلم بأساليب التعليم والتقييم.تقدي (3
  مصفوفة ارتباط نواتج التعلم باستراتيجيات التعلم والتعليم وأساليب التقييمأو تقرير 

 . توفير أدلة وشواهد حول استخدام أساليب وأدوات التقييم المناسبة لنواتج التعلم (4
  ملا المقررCourse File)) 
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 قررصفحة الم 
 ملا اإلنجاز 
 تقارير متعددة 
  95ال تقل عن االلتزام بتصميم المقرر وخطته بنسبة% 

 
 .ومدى تحققهاتها مناسبآليات لتقييم نواتج التعلم المستهدفة للتأكد من توفير  الممارسة

4-3  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
 يام مجموعة من المختصين بمراجعة نواتج التعلم ورأيهم في مناسبتها.تقديم وثيقة توضح ق

 
 
 

التعلم للبرنامج باستخدام اآلليات  ونتائجهاتقديم وثيقة تتضمن طريقة قياس مناسبة نواتج  (1
مثل استطالعات آراء الطالب المتخرجين وبيانات توظيا الخريجين وآراء جهات المناسبة 

 ريجين.التوظيا واألداء الالحق للخ
 تقديم وثائق تدل على المراجعة المستمرة لنواتج التعلم من قبل المؤسسة . (3
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 املعيار

 الربامج ناءبتصميم و  3

، حيث تسهم كل ووفق نماذج التخطيط والتصميم المعياريةفي شكل حزم متكاملة من الخبرات التعليمية وبناء المحتوى التعليمي أن يتم تخطيط البرنامج 
اتيجيات رات، وبطرق مخطط لها، في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج المعني ، وأن يتضمن تصميم المواد واألنشطة الطالبية المطلوبة استر المقر 
عداد المواد مع جودة التعليم إلى حد أكبر بكثير مما ه التعليم عليه في برامج التعليم و المناسبة لنواتج التعلم المستهدفة بحيث يتكامل تخطيط البرنامج وا 

. وكذلك أن تشمل عمليات وضع وتطوير البرنامج اآلليات التي تضمن أن الموظفين الذين يتفاعلون مع الطالب مباشرة يفهمون االعتيادي العالي 
 . المخطط لها، ويمكنها دعمهم في تفاعلهم مع الطالب والتعلم عليماستراتيجيات الت
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 واحتياجات الطالب. التعليمية الرقمية في مقررات التعليم عن بعد وفقًا لنماذج التصميم وبما يتوافق مع المعايير التعليمية والفنية تصميم المحتويات الممارسة
3-1  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

ة التفاعلية )حسب طبيعة كل مقرر( في مواصفات الجودة التعليمية للمحتويات التعليمية الرقمي تطبيق (1
 :على أن تشمل ما يليالمادة التعليمية األساسية ، 

 سهولة االستخدام 
 المرونة في التصميم التعليمي 
 التفاعلية 
 تنظيم وتصميم الشاشات 
 وجود األهداا التعليمية 
 استخدام استراتيجيات تعلم وتعليم مناسبة 
 صحة المحتوى وموثوقيته 
 يزالتشويق والتحف 
 التقويم والمتابعة 
 ارتباطه بنواتج وأهداا التعلم للمقررات 
  تلبية احتياجات المتعلمين 
 تنظيم المادة التعليمية في صورة موضوعات ووحدات تعليمية 
 التلخيص 
 الربط بين المعرفة السابقة والالحقة 

 تقديم أدلة وشواهد على ما يلي :
 يين .بناء المحتويات الرقمية من قبل مختصين احتراف - أ
تقرير فني من مختصين يوضح ويشرح تحقق المواصفات المحددة في المحتويات التعليمية  - ب

التعليمية  الجودة مواصفاتجاالت % في مجموع م75قل عن الحصول على تقييم ال ي (1
 .محايدينمحكمين مختصين أو والفنية من قبل خبراء 

التعليمية  الجودة مجموع مجاالت مواصفات% من 75الحصول على تقييم ال يقل عن  (3
والفنية من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس بعد استخدام المحتويات الرقمية في 

 .الدراسة
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 .الرقمية
 مواصفات الجودة الفنية للمحتويات التعليمية الرقمية : تطبيق (3

  متوافق مع معيارSCORM)) 85 ال تقل عن )آخر إصدار( بنسبة %. 
  ة التعلمنظام إدار من خالل إمكانية عرضها بعدة طرق ووسائط و. 
 سهولة التحديث والتعديل. 
  توصيا ملفات الوحدات التعليمية بما يجعلها سهلة في البحث عند وضعها في مستودع

 .الوحدات التعليمية
 .التوافق مع بيئة التشغيل المستخدمة 
  واجهات رسومية مناسبة. 
 سهولة قراءة النص واستعراض الرسوم. 
 .خلوها من األخطاء البرمجية 

 ة وشواهد على ما يلي :تقديم أدل
 بناء المحتويات الرقمية من قبل مختصين احترافيين . - أ
تقرير فني من مختصين يوضح ويشرح تحقق المواصفات المحددة في المحتويات التعليمية  - ب

 .الرقمية
 دعم مختلا أنماط التعلم وقدرات المتعلمين وفئاتهم: (4

 مناسبة لبطيئي وسريعي التعلم. 
 ط ) السمعية ، والبصرية ، واألدائية (.مناسبة لمختلفة األنما 
 في حال قبول طالب من هذه الفئة(. مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة( 

 الخاصة بدعم مختلا أنماط التعلم.يشرح تحقق المواصفات يوضح و تقديم تقرير فني من مختصين 
 مشاركة أطراا العملية التعليمية في توفير المحتوى . (3

 
 المحتويات التعليمية في صورة وحدات تعليمية صغيرة وتخزينها في مستودع مركزي للوحدات التعليمية. وبناءتصميم  الممارسة

3-4  
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 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

تمثل ( Learning Objects)تصميم المحتويات التعليمية األساسية في صورة وحدات تعليمية صغيرة  (1
 الواحدة منها درسًا أو مفهومًا مستقاًل وتقديم أدلة على ذلك .

 : (Learning Object Repository) توفر مستودع الوحدات التعليمية (3
 مع نظام إدارة محتوى التعلم  يتكامل(LCMS)  ونظام إدارة التعلم(LMS)  بما يتيح الوصول

 لتعلم .للوحدات التعليمية من نظام إدارة ا
  يدعم معيار(SCORM( )رآخر إصدا). 
  يتيح وصا بيانات الوحدات التعليمية(Metadata وأن تكون متوافقة مع المعايير )

 .العالمية
  البحث عن الوحدات التعليمية بعدة طرقيتيح. 
 . يتيح إمكانية تبادل الوحدات التعليمية أو تشاركها بين الجهات التعليمية 
 بوربوينت(و ، ملفات ووردو ، فيديوو ، التعليمية )فالشعددة من الوحدات يتيح تخزين أنواع مت 

 المجاالت الدراسية(و ، المقرراتو ، واضحة ومنظمة )حسب نواتج التعلم تنظيم الوحدات بطريقة (4

 وشواهد حول وضع الوحدات التعليمية في مستودع الوحدات التعليمية أدلةتقديم  (1
(Learning Object Repository )ام المستودع والوحدات التعليمية في العملية واستخد

 التعليمية .
ادل بتقديم أدلة وشواهد على استخدام مستودع الوحدات التعليمية في تحقيق التعاون وت (3

 الوحدات التعليمية وتشاركها مع جهات تعليمية أخرى .

 
وفق المعايير والمواصفات التعليمية لهذا النوع من المقررات والتكامل مع نواتج التعلم بما  تصميم العملية التعليمية في المقررات اإللكترونية للتعليم عن بعد الممارسة

  3-3 يجعلها جذابة ومساعدة على التعلم وقادرة على تحقيق نواتج التعلم.
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
( في المقررات اإللكترونية بما يضمن مراعاة  Instructional Design, IDتصميم العملية التعليمية ) (1

( ووضع ذلك في وثيقة ADDIE Modelالجودة التعليمية ، وفق أحد نماذج التصميم التعليمي مثل )
 لكل مقرر ، مع مراعاة  ما يلي : 

  المعرفية والمهارية والوجدانية . -تحليل األهداا التعليمية ونواتج التعلم 

التعليم ( في المقررات تقديم أدلة وشواهد تثبت االلتزام بتنفيذ العملية التعليمية ) التعلم و  (1
وفق التصميم التعليمي المحدد في وثيقة تصميم العملية التعليمية في المقررات بنسبة ال 

 % .85تقل عن 
تقديم ما يثبت تصميم العملية التعليمية في المقرر في نظام إدارة التعلم وفق ما هو محدد  (3
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  تحليل( بيئة التعلمLearning Environment). 
 تحليل طبيعة المتعلمين المستهدفين . 

 .الخصائص العقلية وأساليب التعلم المعرفية 
 .خلفياتهم وطرق تعلمهم 
 . خبراتهم السابقة المرتبطة بمتطلبات دراسة المقرر 
 ت، مهاراتهم في استخدام الشبكا، و  أساليب التعلم ومهارات االتصال المفضلة لديهم

 وقدراتهم ، واتجاهاتهم.
  تحديد أنشطة التعلم(Learning Activities). 
 (تحديد استراتيجيات التدريسTeaching Strategies). 
  ، عير متزامن (و تحديد أدوات التواصل ) متزامن 
 تحديد أدوات التفاعل المناسبة ونسبة كل منهما 
 تحديد المحتوى التعليمي المناسب لنواتج التعلم 
  أدوات ووسائل تقويم التعلم وتجهيز بنوك األسئلةتحديد 
 ) توزيع األنشطة والموضوعات على األسابيع ) الخطة 
  تحديد أساليب التغذية الراجعة(Feedback) 

 اشتراك فريق عمل في تصميم العملية التعليمية في المقرر . (3

 في وثيقة التصميم .

 
 . التعليمالتعلم و عملية في مشاركة الطالب مع المعلم ، بما يتيح  ليمًا تفاعليًا في جميع مكوناته التعليميةتعإدارة التعلم يوفر نظام  الممارسة

3-2  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
،  (Synchronous and Asynchronous) تعزيز التفاعل المتزامن وعير المتزامنيتيح النظام  (1

 وذلك من خالل األنواع التالية : 
  المتعلمين تفاعل بين(Learner-Learners) 

 دراسي.دد ساعات تعليم الطالب لكل فصل % من ع35 : نسبة التعليم المتزامن (1
 ر التالي :ايلتعليم المتزامن والتي تحقق المعلنظام لعمليات اتقديم التقارير والشواهد عبر ا (3

  على األقل على أن يكون الفصل  اثناناألدوات التي تم تطبيقها: عدد
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  تفاعل بين المعلم والمتعلم (Learner-Teacher) 
  تفاعل بين المتعلمين والمحتوى(Learner-content) 
 التعاون االلكترونيe-Cooperative Learning) ) 
  التغذية الراجعة(Feedback) 

والواردة في تعريا التعليم المتزامن في ، دوات األساسية للتعلم المتزامن علم األيوفر نظام إدارة الت (3
 مقدمة الوثيقة.

 :التالية األداءااللتزام بتحقيق األدوات نسبة  (4
  في في أداء األدوات المتزامنة دون تقطع أو توقا ومستوعبة جميع الطالب المسجلين كفاءة

 .النشاط التزامني
 لمباشر والمسجل للمحتويات الصوتية والمرئية دون تقطع تستوعب كفاءة في أداء البث ا

 بالنظام. جميع الطالب المسجلين
 يلي: التعليم المتزامن : أن يتيح نظام إدارة التعلم تقريرًا يبين ما قياس (3

  األدوات المستخدمة.عدد 
 .نسبة التعليم المتزامن للفصل الدراسي 
 .نسبة التعليم المتزامن لكل معلم 
  التعليم المتزامن لكل طالبنسبة. 

الواردة في تعريا التعليم التفاعلي  التفاعلييوفر نظام إدارة التعلم المستخدم األدوات األساسية للتعلم  (5
 في مقدمة الوثيقة.

 يلي: : أن  يتيح نظام إدارة التعلم  تقريرًا يبين ما التفاعليقياس التعليم  (6
 استخدام كل منها.ونسبة  ،المستخدمة التعليمية عدد األدوات 
  للفصل الدراسي. التفاعلينسبة التعليم 
  لكل معلم. التفاعلينسبة التعليم 
  لكل طالب. التفاعلينسبة التعليم 
 .نسبة التفاعل في أنواع التفاعل المختلفة 

 االفتراضي أحدها .
 % من العملية التعليمية لكل مقرر في الفصل الدراسي.35نسبة التعليم التفاعلي :  (4
 التي تحقق المعايير التالية: التفاعليات التعليم تقديم التقارير والشواهد عبر النظام لعملي (3

  تعاريا المقدمةعدد األدوات المطبقة : ثالثة من القائمة المحددة في. 
  أن تكون األدوات المستخدمة في التعليم التفاعلي عير األدوات التي تم

 استخدامها واحتسابها ضمن التعليم المتزامن.
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 ة لمقررات التعليم عن بعد وتطويرها من قبل مختصين لديهم المهارات الالزمة لذلك .بناء المحتويات التعليمي الممارسة
3-5  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

الخبراء المؤهلين في قبل التعليمية لمقررات التعليم عن بعد من المحتويات تصميم وبناء أن يتم  (1
وني التعليمي سواء كانوا من منسوبي المؤسسة أو من قبل شركة أو مؤسسة أخرى ؛ اإللكتر المحتوى 

 لضمان تحقق الجودة الفنية والتعليمية في المحتويات والمقررات .
تقديم قائمة بأسماء ومؤهالت وخبرات فريق عمل بناء المحتويات الرقمية أو ما يثبت مشاركة  (3

 المختصين في ذلك .
، وتقديم  التعليم عن بعدفي  والبناءتصميم الألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المناسب دعم التوفير  (4

 .األدلة والشواهد على ذلك 
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 املعيار

 الربامج  ةومراجعتقويم   4

بما يتطلب األمر مع إجراء عمليات بشكل منتظم من خالل آليات مناسبة للتقويم ، وأن يتم تعديلها حس البرنامج ومقرراتهأن تتم عملية مراقبة جودة كل من 
لعالي األخرى التي مراجعة شاملة بشكل دوري ، وأن يتضمن تقويم برامج التعليم عن بعد مقارنات مع برامج تعليم عن بعد أخرى مماثلة ، ومع برامج التعليم ا

نهائهم للب البكذلك أن تتضمن المقارنات معدالت تقدم الط .المدينة الجامعيةتقدم في  ضاء هيئة التدريس ، ومستويات نواتج التعلم ، وفعالية أع رنامجوا 
 . المواصفاتوتفاعل الطالب ، وعيرها من المسائل المحددة  في 

 



 النسخة األولى –| معايير ومواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء                             المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وزارة التعليم العالي /

 

25 

 

والمقررات عندما تتم  أن يتيح نظام إدارة التعلم االحتفاظ بتفاصيل التعديالت التي أجريت على البرنامج والمقررات ومكوناتها وأسباب ذلك في ملفات البرنامج الممارسة
  1-2 هذه التعديالت نتيجة لعمليات التقويم.

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

توفير برمجيات مناسبة ضمن أنظمة إدارة التعلم لمتابعة التعديالت على البرنامج والمقررات ، على أن  (1
 ريخه ، وال تسمح بحذا بيانات التعديالت .تشمل مصادر التعديل وأسبابه وتوا

االلتزام ب صدار تقارير منتظمة توضح التعديالت وخطط العمل التنفيذية التي تجرى على أن يمكن  (3
 متابعتها بشكل مستمر الكترونيًا.

أدلة وشواهد على االحتفاظ بالتعديالت في البرنامج والمقررات باستخدام األنظمة  تقديم (1
 اسبة.والبرمجيات المن

أدلة وشواهد على إصدار تقارير منتظمة توضح التعديالت التي تمت على البرنامج  تقديم (3
 والمقررات .

 
 .المؤسسة التعليميةالمناظر ب االعتياديبالبرنامج الدراسي مقارنة البرنامج على أن يتيح توفير نظام فعال لتقويم البرنامج والمقررات الدراسية من قبل الطالب  الممارسة

2-4  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
توفير أدوات مناسبة ومتنوعة تتوافق مع طبيعة التعليم عن بعد لتقييم البرامج  والمقررات ضمن نظام إدارة 

 التعلم ، على أن تشمل :
 . تقييم المقررات والبرنامج وأن تشمل الخريجين وأرباب العمل 
 عنصر للتقييم (  أوستبانة إلكترونية لتقييم البرامج والمقررات قابلة للتعديل ) إضافة سؤال ا

 حسب الحاجة .
 .إتاحة إمكانية إضافة مالحظات نصية 
 على عدة مستويات  إخفاء هوية الطالب المشاركين في التقييم ، وأن تكون النتائج مجمعة

 .)المقرر ، واالستاذ ، والبرنامج ، ...الخ( 

 أدلة وشواهد على استخدام نظام تقييم المقررات في جميع المقررات المقدمة في البرنامج . (1
تائج التقويم في عمليات أدلة وشواهد على اتخاذ إجراءات وقرارات مناسبة بناء على ن (3

 التطوير والتحسين للمقررات .
أدلة وشواهد على إطالع عضو هيئة التدريس على نتائج تقييم الطالب للمقررات التي  (4

 يدرسها .
المناظر في االعتيادي تقديم أدلة وشواهد على تطبيق تقييم المقررات في البرنامج  (3

جراء المقارنة فيما بينها المؤسسة التعليمية  . وا 
 . بين البرنامج وبرامج مناظرة ذات جودة عاليةتقديم أدلة وشواهد على إجراء مقارنة  (5
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 . عرض نتائج التقييم بعدة طرق رقمية ورسومية 
 .إمكانية تجميع بيانات تقييم المقررات على مستوى البرنامج 
 : أن يشمل تقييم المقرر أسئلة عن الجوانب التالية 

 .المحتوى 
 . استراتيجيات التعلم والتعليم 
 . أساليب التقييم واالختبارات 
 . عضو هيئة التدريس.. إلخ 

 جراء  المؤسسة التعليميةالمناظر في  االعتيادي تقييم المقررات في البرنامج االلتزام بتطبيق وا 
 المقارنة فيما بينها .

  ، وجود إجراءات واضحة لالستفادة من نتائج التقويم في عمليات التطوير والتحسين للمقررات
 وتقديم وثيقة توضح ذلك .

 ب للمقررات والبرامج ، والمقارنة يتيح النظام تسجيل وتحليل البيانات الخاصة بتقييم الطال
 بينها .

  للمقررات الخاصة به . عضو هيئة التدريس على نتائج تقييم الطالب باطالعااللتزام 

مراجعة إجراءات وممارسات التقييم والتعديالت إذا اقتضى األمر ذلك بناًء على نتائج  (6
 التقييم والتغذية الراجعة .

خالل بوابة المركز  التزام الطالب وأعضاء هيئة التدريس بتقييم العملية التعليمية فصليًا من (7
 الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد .

 
 على قياس المهارات والمعارا المطلوبة وقياس تحقق نواتج التعلم .واألعمال األنشطة التعليمية واالختبارات وقدرة مناسبة قييم مدى تتوفير نظام وآليات  الممارسة

2-3  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
 بما يلي :النظام نشطة والتكليفات التعليمية ، على أن يتصا األتقييم مناسبة لتوفير نظام وأدوات  (1

  وجود أدوات متنوعة تناسب تقييم مختلا أنواع األنشطة واالختبارات المستخدمة ) استبانات
 ملا اإلنجاز (.و المقرر ، ملا و تقارير ومؤشرات ، و ،  (Rubrics)قوائم فحص و ، 

 . إخراج النتائج في صورة بيانات كمية ووصفية ، إضافة إلى استخدام الرسومات البيانية 
  تحقيق نواتج التعلم وارتباطها بهيتم تقييم األنشطة واالختبارات وعيرها في ضوء قدرتها على. 

تقديم أدلة وشواهد على استخدام النظام في تقييم جودة وفعالية األنشطة والتكليفات  (1
التعليمية آليًا من جهة ومن خالل أخذ مرئيات الطالب وأعضاء هيئة التدريس والطالب 

 والتقارير المتعلقة بذلك .
ئج التقييم المشار لها ووفق اإلجراءات تقديم أدلة وشواهد على اتخاذ قرارات بناء على نتا (3

 المحددة .
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  المواد و المحتويات ، و ، يتيح النظام تقييم جوانب العملية التعليمية في المقرر ) األهداا
 نواتج التعلمفي ضوء ارتباطها ب تعلم والتعليم ، وأساليب التقديم(استراتيجيات الو التعليمية ، 

 .هاوقدرتها على تحقيق
  ، يتيح نظام التقييم اآللي إضافة إلى أخذ مرئيات جميع من لهم صلة بالمقرر من طالب

رر أو الذين لهم صلة بتعليم الطالب وأعضاء هيئة تدريس الذين لهم صلة بتصميم المق
 ونحوهم .

 . يوفر النظام مجموعة من التقارير التي تظهر نتائج التقييم المحددة 
  يتيح النظام إيصال نتائج التقييم إلى أعضاء هيئة التدريس وكل من لهم عالقة بتطوير

 المقرر والبرنامج في صورة تقارير واضحة وملخصة .
ة من نتائج التقييم المذكورة في تطوير المقرر والبرنامج وتعزيز تحقيق أهداا تقديم إجراءات االستفاد (3

 البرنامج وتحسينه .
االلتزام باالستفادة من التغذية الراجعة التي تصل بخصوص فعالية األنشطة التعليمية واالختبارات في  (4

ي تطوير المقرر ( فPeer Reviewالمقررات من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومراجعة النظراء )
 والبرنامج .

 تحقق االرتباط وتحقق نواتج التعلم في تقارير النظام كما يلي : (4
 االرتباط بالمخرجات: 

  ،95 ما ال يقل عن مدونات، ...(:و واجبات، و األنشطة ) منتديات % 
  :95ما ال يقل عن االختبارات% 

  :التقارير والمؤشرات 
 85ال يقل عنسبة التحقق بمعدل تحقق قائمة بالمخرجات ون.% 
 ملخص تقييم الطالب 
  أعضاء هيئة التدريسملخص تقييم 

 

 
ى تقويم البرنامج إمكانية تتبع العمليات التعليمية في نظام إدارة التعلم على مستوى المقررات ومستوى البرنامج وتسجيلها وتحليل البيانات بما يساعد عل الممارسة

  2-2 والمقررات .
 اصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداءمو 

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
( خاصية تتبع أداء وعمليات الطالب وأعضاء هيئة التدريس في أجزاء LMSيتيح نظام إدارة التعلم ) (1

 النظام المختلفة لالستفادة منها في تقويم البرنامج والمقررات ، مع مراعاة اآلتي :
 مليات التي يقوم بها الطالب وأعضاء هيئة التدريس في أجزاء النظام تتبع وتخزين جميع الع

الواجبات ، إلخ ( بما في ذلك و االختبارات ، و الفصول االفتراضية ، و المختلفة ) المحتوى ، 
تقدم المتعلم ، وعدد الزيارات إلى منطقة معينة في النظام ، ومقدار الوقت الذي أنفقه المتعلم 

تقديم أدلة وشواهد على بيانات حقيقية لتتبع العمليات التعليمية في المقررات الدراسية تم  (1
 استخراجها من النظام خالل الفصول الدراسية .

بناء تقديم أدلة وشواهد على قرارات تعليمية تم اتخاذها بخصوص تقييم البرنامج والمقررات  (3
حصاءات تتبع العمليات التعليمية في النظام .  على تقارير وا 
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ام ، وعدد مرات الزيارة ، وعدد ساعات التدريس ، وتاريخ ووقت في جزء معين في النظ
 النشاط ومن قام به ،... إلخ .

  توفير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل واإلحصاءات الكيفية والكمية الخاصة بالعمليات
التعليمية التي تتم داخل النظام على مستوى المقررات الدراسية واألنشطة التعليمية داخلها ، 

 ع توفير ذلك في صورة تقارير واضحة وسهلة .م
  يتيح النظام إمكانية تتبع العمليات لتحديد أسباب بعض النتائج واإلحصاءات )دورة التعلم

Learning Cycle. ) 
 . يتيح النظام قراءة بيانات التتبع بين النظم التعليمية المختلفة 

العمليات التعليمية في تقويم البرنامج وجود إجراءات واضحة لطريقة االستفادة من بيانات تتبع  (3
 والمقررات .



 النسخة األولى –| معايير ومواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء                             المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وزارة التعليم العالي /

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعيار

 تقييم الطالب  5

تم تحقيقه ، وأن  أن تكون عمليات تقييم الطالب مناسبة لنواتج التعلم المستهدفة ، وأن يتم تطبيقها بفاعلية وعدالة مع التحقق المستقل من المستوى الذي
وأن يتم مقارنة المستويات  ، لطالب بحيث تلبي االحتياجات الخاصة لبرامج التعليم عن بعد التي تقدم للطالب الذين يدرسون عن بعدتصمم عمليات تقييم ا

 و برامج التعليم عن بعد على حد سواء . المدينة الجامعيةهذه مع البرامج التي تقدم في 
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يب لتحديد مدى إتقان الطالب لنواتج التعلم وقياس تحصيلهم ، وأن للمقررات ونواتج التعلم ، وكفاية هذه األساناسبة لطبيعة امتعددة ومتوفر أساليب تقييم  الممارسة
يقدم في يكون تصميمها حسب مواصفات ومعايير التقييم وجودة برامج التعليم عن بعد ، وبحيث تكون مستويات العمل المطلوبة والمحكات متسقة مع ما 

 المدينة الجامعية.مناظر في الاالعتيادي البرنامج 
5-1  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 تحتوي المقررات في البرنامج الدراسي على أساليب وأدوات تقييم يراعى فيها : (1
  موضوعية و ونهائية ،  فصليةالتنوع : أدوات وأساليب متعددة لتقييم المتعلمين ) اختبارات

مشروعات .. إلخ ( حسب طبيعة و تقارير ، و قوائم فحص ، و ملا اإلنجاز ، و ومقالية ، 
 األهداا ومستواها وطبيعة الموضوعات .

  وصا األداء المتوقع بصورة واضحة ومحددة لكل من الطالب والمعلم ، وتحديد محكات
 واضحة لسداء والدرجات .

 لنواتج التعلم ، من خالل : تقان الطالبالكفاية : قدرة أساليب التقييم على تحديد مدى إ 
  الصدق : بحيث تقيس األدوات ما وضعت لقياسه ، ويتحقق ذلك من خالل مراجعة

 المختصين ألساليب التقييم للتأكد من صدقها .
 نواتج التعلم المحددة في جدول واضح ومحدد .ارتباط أدوات التقييم في المقررات ب 

  خالل الفصل الدراسي بصورة مستمرة.االستمرارية : استخدام التقييم 
 عالنها للطالب في بداية الدراسة . تحديد أساليب وأدوات التقييم في توصيا  المقرر وا 

المناظرة في  ةاالعتيادياللتزام بأن تكون مستويات العمل في البرنامج متسقة مع ما يقدم في البرامج ا (3
 . ةالجامعي المدينة

لمستخدمة الورقية وااللكترونية ، ونماذج من أعمال الطالب ا التقييمتقديم نماذج من أدوات  (1
 المستخدمة في التقييم ونتائج الطالب للتأكد من االلتزام بالمواصفات المحددة .

 المدينةتقديم أدلة وشواهد على االلتزام بتوحيد مستويات العمل في البرنامج مع نظيره في  (3
 . ةالجامعي

 وات التقييم بنواتج التعلم وقدرتها على تحديد مدى إتقانها.وشواهد على ارتباط أد تقديم أدلة (4
 

 
 مع احتياجات البرنامج.يحتوي نظام إدارة التعلم على أدوات وطرق متنوعة لتقييم الطالب وبنوك أسئلة في ضوء نواتج التعلم تتسم بالجودة والموثوقية والتوافق  الممارسة

5-4  
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 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 على أدوات وطرق متنوعة لتقييم تعلم الطالب ، تتصا بما يلي : (LMS)يحتوي نظام إدارة التعلم  (1
  ، اختبارات موضوعية ، و تقدم أنواعا متعددة من أدوات التقييم اإللكترونية ) اختبارات مقالية

وتقديم عدة أنواع ات أداء ، إلخ ... ( اختبار و ملا اإلنجاز ، و قوائم فحص ، و مشروعات ، و 
 .من األسئلة

 . توفر اختبارات مأمنة تتيح للطالب أداء االختبارات في بيئة آمنة من الغش وتسرب األسئلة 
 ربط األسئلة وعناصر التقييم بنواتج التعلم المحددة والمدخلة في النظام. يتيح 
 عبر النظام . يتيح النظام إمكانية التقييم الذاتي من قبل الطالب 
 . يتيح التصحيح اآللي والتصحيح اليدوي ورصد الدرجات بسهولة 
 . يتيح إعالن الدرجات بطريقة موثوقة 
  يتيح النظام مجموعة من التقارير الخاصة بتقويم الطالب ، لكل طالب ، ومجمعة على

 مستوى جميع الطالب .
ومصنفة ومرتبطة بنواتج التعلم ، على أن  يتيح النظام تخزين األسئلة في بنوك أسئلة سهلة االستخدام (3

 سؤال للمقرر الواحد . 355ال تقل األسئلة في البنك عن 
جراءاتوضع و االلتزام ب (4  األمن والموثوقية في التعامل مع األسئلة واالختبارات . تطبيق آليات وا 

 ئي .والنها الفصليأدلة وشواهد على تطبيق أدوات التقييم اإللكتروني في تقييم الطالب  (1
جراءات األمن  (3 في التعامل مع األسئلة والموثوقية أدلة وشواهد على تطبيق آليات وا 

 واالختبارات .
  أدلة وشواهد على تحقيق اآلتي فيما يخص األسئلة واالختبارات : (4

  سؤال لكل مقرر . 555قل عن يكفاية: عدد ال 
 : التنوع 

  75أسئلة موضوعية بنسبة ال تزيد عن.% 
 45سبة ال تقل عن أسئلة مقالية بن.% 

 : التوازن 
 في تمثيل األسئلة لوحدات المقرر 
 في تمثيل أدوات التقييم 

 
 حول أدائهم ونتائج تقييمهم ، مع توفير آليات للمساعدة عند الضرورة . طالبتغذية راجعة وفورية ومستمرة لل تقدمتوفير األدوات التي  الممارسة

5-3  
 اءمواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األد

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
 الدورية واألعمال بالواجبات يتعلقفيما  الراجعة التغذيةأدوات على  (LMS) التعلم إدارة نظاميحتوي  (1

 واالختبارات والتقدم في المقررات والبرنامج .
 أدلة وشواهد على استخدام أدوات التغذية الراجعة في التقييم والعملية التعليمية . (1
الذي يعانون من بعض لدعم الطالب لكترونية اإلالبرامج اإلثرائية  أدلة وشواهد على (3



 النسخة األولى –| معايير ومواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء                             المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وزارة التعليم العالي /

 

32 

في  اإلنجازأو من خالل ملا أعمال الطالب  بحصول الطالب على نتائجه الكترونياً النظام يسمح  (3
 .عبر البريد االلكتروني أو الرسائل النصية النظام أو 

 مع ضمان السرية والخصوصية . لتغذية الراجعة الطالب على اصول حسهولة  (4
جوانب الضعا والقوة واألهداا والنواتج التعلمية المحققة وعير المحققة معرفة يتيح النظام للطالب  (3

 .مكانية مقارنة أدائه بمجموع أداء الطالب والدرجات والتقدم في المقرر في أي لحظة مع إ
يسمح النظام لعضو هيئة التدريس بكتابة المالحظات على مستوى الطالب في األنشطة وفي المقرر  (5

 بصورة عامة مع إتاحتها في صفحة الطالب .
األعمال الخاصة بالطالب يوضع فيه النتائج والمالحظات وعيرها  أويحتوى النظام على ملا لإلنجاز  (6

  من معلومات التقييم والتغذية الراجعة . 
يصدر النظام وصفة تعليمية باألهداا عير المحققة وجوانب الضعا مع مقترحات وتوصيات  (7

 .للتحسين في صورة روابط وملفات وأنشطة وقراءات

 . الصعوبات في الدراسة في ضوء نتائج التقييم 
أدلة وشواهد على استخدام أدوات التغذية الراجعة في اتخاذ قرارات تخص دعم الطالب  (4

 تعليميًا :
 تقارير التقدم 
 برامج الدعم 
 البرامج اإلثرائية 
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 املعيار

 املساعدات التعليمية  6

، وتشجيع ذوي األداء العالي، لهمعلى التعلم من خالل اإلرشاد األكاديمي، ومن خالل متابعة التقدم الدراسي  الطالبأن يكون هناك أنظمة فاعلة لمساعدة 
لمكتبة كا التعلم ا يضمن استخدامهم الفعال لمصادرأن يتم تقديم الدعم المناسب لمساعدة الطالب وهيئة التدريس بمو  يحتاجون لها. لمنوتقديم المساعدة 

يكون  وذلك باتخاذ الترتيبات المالئمة للتوجيه والدعم المستمر للطالب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في برامج التعليم عن بعد ، وضمان أن ها،عير و 
 ات الدعم المتاحة لهم.الطالب وأعضاء هيئة التدريس على دراية بطرق الوصول إلى مصادر التعلم وخدم
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في أوقات كافية و أعضاء هيئة التدريس  يعمل عدد كاٍا منوأن اتخاذ ترتيبات مالئمة تتيح للطالب تلقي المساعدة األكاديمية إلكترونيًا طيلة أيام األسبوع  الممارسة
  0-6 للطالب. المشورة واإلرشادتقديم على ومجدولة 

 ألداءمواصفات الجودة الفنية ومؤشرات ا
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

مع هيئة التدريس تواصل الطالب بسمح التي تو  (LMS)إدارة التعلم ة في نظام مناسباألدوات التوفر  (1
 ، على أن يشمل ذلك : لكترونياً األكاديمية إالمساعدة االستشارة و وتلقي والمرشدين األكاديميين 

 دثة صوتية ( .) محادثة نصية ، محاالمتزامنة  األدوات 
  البريد اإللكتروني ، منتدى خاص بالمساندة األكاديمية ( .ة التفاعلياألدوات ( 
 أعضاء هيئة التدريس في أوقات كافية ومجدولة لتقديم المساعدة  عدد كاا من االلتزام بوجود

عالن ذلك للطالب من خالل البوابة .  األكاديمية ، وا 
 ات التعليمية في النظام .االحتفاظ بسجل تاريخي لجميع المساعد 

كون متوفرة ت، على أن يتم االلتزام بأن  وجود وسائل للتواصل مع الطالب كخطوط الهاتا وعيرها (3
 .ساعة يوميًا  16وبما ال يقل عن  األسبوعفي أيام  6 إبتداءً 

جراءاتها وتقييمها . (4  إحداث وحدة تهتم بالمساعدة األكاديمية ومتابعة أدواتها وا 

 على استخدام النظام في تقديم المساعدة التعليمية للطالب : أدلة وشواهد (1
 . حصاءات متنوعة  تقارير وا 
  أداة عير متزامنة على األقل .استخدام أداة متزامنة و 
 . نماذج من طلبات المساعدة والرد عليها 
  مرئيات الطالب عن خدمات المساعدة التعليمية التي يقدمها أعضاء هيئة

 التدريس . 
لكترونية واحدة على األقل لكل عضو هيئة إة يمكتب ةساعهد على تخصيص أدلة وشوا (3

 .لتقديم المساندة التعليمية للطالب ، وعلى إعالن ذلك للطالب بصورة واضحة تدريس 
وعلى مدار خالل أيام األسبوع تقديم المساعدة األكاديمية للطالب أدلة وشواهد على  (4

 . (33/7) الساعة
 المساعدة األكاديمية للطالب عبر الهاتا :أدلة وشواهد على توفير  (3

 كافية حسب أعداد الطالب 
 طيلة أيام األسبوع 

 .األكاديمية   المساعدةب وحدة خاصةأدلة وشواهد على وجود  (5

 
 تقييم مستوى فاعلية اإلرشاد األكاديمي للطالب إلكترونياً  وبشكل دوري من خالل الطالب أنفسهم. الممارسة

6-2  
 الفنية ومؤشرات األداءمواصفات الجودة 
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 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
متضمنة  وتطويرهفي الجانب األكاديمي لكتروني المقدم للطالب لتقييم اإلرشاد والتوجيه اإلخطة وجود  (1

عدد الموضوعات لعضو هيئة و إلجراءات واضحة ومؤشرات محددة للجودة ) زمن االستجابة ، 
إلخ ( ، وأن يشمل التقييم جميع وسائل وأدوات  من الطالب ، عدد الطلباتو لواحد ، التدريس ا
 .المساعدة 

نموذج و إتاحة عدة طرق تمكن الطالب من تقييم المساعدات التعليمية المقدمة لهم ) منتدى البرنامج ،  (3
 التقييم ، إلخ .. (

تطلب من الطالب المساعدة األكاديمية في تقييم المقررات التي مستوى خدمات االلتزام بتضمين تقييم  (4
 .في صيغة إلكترونية 

يحتوي نظام إدارة التعلم على طريقة تتيح للطالب إبداء رأيه في جوانب النظام وجوانب العملية التعليمية  (3
 المختلفة .

أدلة وشواهد على تنفيذ خطة تقييم المساعدات التعليمية واتخاذ اإلجراءات المناسبة في  (1
ة الراجعة من الطالب وجود خلل ما أو انخفاض رضا حال أظهرت نتائج التقييم والتغذي

 الطالب تجاهها .
أدلة وشواهد على األدوات والطرق المتاحة للطالب لتقييم المساعدات التعليمية المقدمة  (3

 لهم.
 

 
 .هم بينفيما لفردية مع  مراعاة الفروق اأو تعليمية من الطالب لمن يواجهون صعوبات إدارية أو لوجستية مساعدة توفير خدمات  الممارسة

6-3  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
خصائص الطالب االجتماعية ونظام معلومات الطالب على معلومات عن نظام إدارة التعلم أن يحتوي  (1

 .وعيرها والجغرافية ومدى حاجتهم للمساعدة األكاديمية والتعليمية والصحية 
جراءات تخص أنواع خدمات المساعدة التي يحتاجها الطالب بمختلا فئاتهم بما فيهم تقدي (3 م لوائح وا 

عالنها للطالب .  ذوي االحتياجات الخاصة وبطيئي التعلم وطرق تقديم الخدمات لكل منهم وا 
تلا أن يحتوي نظام إدارة التعلم على خاصية تقديم التوصيات المناسبة واقتراح البرامج المناسبة لمخ (4

 المتعلمين بناء على أدائهم في البرنامج .

عدد الحاالت التي تم مساعدتها في كل مقرر وعلى مستوى تقديم أدلة وشواهد على  (1
مالية ، إلخ ( ونماذج و تعليمية ، و وتحديد نوعية الصعوبة ) احتياجات خاصة ،  البرنامج

على  .منخفضي التحصيل (  من برامج المساعدة المقدمة ) البرامج اإلثرائية للمتميزين أو
 : ما يليق المساعدات تحقأن 
 فوريةأن تكون  - أ
 مطابقة لالحتياجو  - ب

جراءات أدلة وشواهد على  (3 تخص أنواع الخدمات المقدمة للطالب ومراعاة وجود لوائح وا 
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 . الفروق الفردية والصعوبات الخاصة

 
 .  دون صعوبات أو عقبات  يضمن سير العملية التعليميةبما  طالب وتنسيقه عبر المقرراتلعبء الدراسي للالتقدم الدراسي واتابعة آليات لم توفير الممارسة

6-4  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
الفصل الدراسي بناء للطالب في المناسب  الدراسيبتحديد العبء معلومات الطالب أن يسمح نظام  (1

 .له الدراسي وعدم تجاوزه على مستواه ومعد
المطلوبة من الطالب واالختبارات والمشروعات األقصى لعدد التكليفات األدنى و أن يحدد البرنامج الحد  (3

حيث يتمكن الطالب من أدائها بدون وينسق أوقاتها بفي المقرر الواحد في ضوء عدد ساعات المقرر 
 عقبات .

متابعة التي تبين للطالب أداءه في المقرر مقارنة بمحكات أن يوفر نظام إدارة التعلم مختلا تقارير ال (4
 معينة ومقارنة بزمالئه ، مع إعطائه تنبيهات بهذا الخصوص .

أدلة وشواهد على التزام المقررات بالحد األدنى واألقصى لعدد التكليفات والمشروعات  (1
 واالختبارات وأي معايير مرجعية :

 ملا المقرر وقائمة أنشطته 
 تابعةتقارير الم 
  توصيا المقرر أوخطة 

 أدلة وشواهد على وجود تقارير متابعة التقدم الدراسي للطالب . (3

 
 

الدخول إليها عند الحاجة وفي أي وقت وأن يتناسب حجمها مع ما يحتاجه  الطالببحيث يسهل على  قبل بدء الدراسة برنامج للتوفر مكتبة الكترونية مالئمة  الممارسة
  5-6 .الكتب والمراجع واألبحاث االلكترونية المناسبة والحديثةعلى أن تتضمن  .الطالب في البرنامج

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 وتتالءم يتطلبها التي وباللغات  البرنامج احتياجات تلبي (Digital Library) رقمية مكتبة توفر (1
 .المرجعية المواد من وعيرها العلمية، والمجالت الكتب من كاا دوبعد المطروحة والتخصصات
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 وأعمال الجامعية والرسائل والدوريات كالكتب أشكالها بمختلا الرقمية المعلومات مصادر إتاحة (3
 .كافية بكميات المعلومات مصادر من وعيرها والندوات المؤتمرات

 ، الطالب لجميع الببلوجرافية المعلومات في والبحث الفهرسة خدمة إتاحة الرقمية المكتبة تشمل أن (4
تاحة  بعض في والبحث اإلنترنت وعبر وقت أي في وتحميال قراءة االلكترونية للكتب الكامل النص وا 

 .المتاحة المصادر كل أو

 
توفر المعامل االفتراضية الفاعلة و  وعيرها تبة الرقميةالتعليمية االلكترونية كالمكصادر مالئمة لمساعدة الطالب على الوصول السريع للمالترتيبات وضع ال الممارسة

  6-6 للبرامج التي تحتاج لها.
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
توفير أنواع متعددة من المصادر التعليمية اإللكترونية بما يخدم مختلا المقررات الدراسية المقدمة في  (1

 على أن يراعى فيها: البرنامج ،
  بسهولة من خالل وضعها في قائمة التعليمية  إلى هذه المصادرإمكانية وصول الطالب

 رئيسة وواضحة .
 . إتاحة خدمات القراءة أو التحميل وبهيئات إلكترونية متعددة وشائعة االستخدام 
 التعلم  تعدد مصادر(Learning Resources ) ، تجارب و  وسائط متعددة ،و ) مكتبة رقمية

 كتب رقمية بهيئات مختلفة ، إلخ( .و دراسات ، و ، 
  وبطرق  بحسب التخصصاتالتعليمية البحث السريع والمتقدم للمراجع والمصادر  ةوجود ميز

 .متعددة وسهلة 
 للطالب وكاا وفاعل إليه الوصول للمواد التي تتطلبه ويسهل (Virtual lab) افتراضي وجود معمل (3

 .للبرنامج ومناسب
 .مكان أي ومن األوقات كل في للمتعلمين المعملية التجارب ةإتاح (4

أدلة وشواهد على رضا الطالب عن سهولة وسرعة الوصول للمصادر التعليمية من خالل 
ستخدمين ئيات عن طبيعة االستخدام وعدد الميدعم ب حصارأي واضح ومحدد استطالع 

 .الفعلي
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 مرافق المكتبة الرقمية وخدماتها.و  المعامل االفتراضية الستخدام لتهيئتهمللطالب وعيرهم من المستخودمين الجودد  وجود برامج تهيئة إرشادية وتدريب الممارسة

6-7  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
بالمعامل خاصة أن يحوي نظام وموقع المؤسسة التعليمية على جدول البرامج التدريبية المقدمة وال

المكتبة الرقمية وخاصية تسمح للطالب وأعضاء هيئة التدريس بالتسجيل فيها وحضورها في االفتراضية و 
 أو في فصل افتراضي تابع للمؤسسة التعليمية. المدينة الجامعية

 

 
  مع التجاوب يتم وأن،   المعلومات هذه استخدام وطرق يريدونها لتيا المعلومات إلى والوصول البحث عمليات في الرقمية المكتبة لمستخدمي المساعدة تقديم الممارسة

  8-6 .المؤسسة قبل من العملية تلك توثيق و بسرعة االستفسارات
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
 موعد بحجز التدريس هيئة وأعضاء للطالب تسمح خاصية على التعليمية المؤسسة نظام يحوي أن (1

اإللكترونية وأن تلتزم المؤسسة التعليمية بتقديم  المكتبة على القائمين من واستشارة دعم على للحصول
 .يومين عضون في الدعم واالستشارة

 عن بالتحدث التدريس هيئة وأعضاء للطالب تسمح خاصية على التعليمية المؤسسة نظام يحوي أن (3
 .واستفساراتهم أسئلتهم على لإلجابة الرقمية المكتبة على ائمينالق مع الفورية الدردشة طريق

 ساعة 16وأن تلتزم المؤسسة التعليمية بتوفيره  الرقمية بالمكتبة خاص الفني للدعم خط هناك يكون أن (4
 .المقدم الفني الدعم جودة لضمان مسجلة المكالمات تكون وأن األسبوع أيام في 6في اليوم، و 

وفي في اليوم ساعة  33لدعم الفني الخاص بالمكتبة  الرقمية متوفر أن يكون هناك خط ل
 جميع أيام األسبوع وأن تكون المكالمات مسجلة لضمان جودة الدعم الفني المقدم.
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ضافات في الممارسة  . والمعامل االفتراضيةالمكتبة الرقمية  مصادر التعلم، ومنها إطالع هيئة التدريس والطالب في البرنامج على ما يستجد من تطورات وا 
6-9  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 أو عالناتاإل صفحةآلية إلشعار الطالب وأعضاء هيئة التدريس )ك على التعلم إدارة نظام يحتوي أن
الرقمية والمعامل  لمكتبةبمصادر التعلم، ومنها ا الخاصة المستجدات بجميع تنبئهم (مباشرةال رسائلال

 .االفتراضية

 المستجدات بجميع التدريس هيئة وأعضاء باشعار الطالب المؤسسة التزام على وشواهد أدلة
 ، على أن تشمل :االفتراضية والمعامل الرقمية المكتبة ومنها التعلم، بمصادر الخاصة

 للفئات المستهدفة .والرسائل المرسلة عدد اإلعالنات المنشورة 
خاصة أو في استبيانات الخاصة بذلك )في  والرسائل ضا الفئات المستهدفة عن اإلعالناتر 

 (تقييم المقررنماذج 
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 املعيار

 جودة التدريس  7

ية والمهنية في مجاالت أن يكون لدى هيئة التدريس المؤهالت والخبرات الالزمة لتدريس المقررات التي يكلفون بها، وأن يكونوا على دراية بالتطورات األكاديم
يتم أن يكون التدريس على درجة عالية من الجودة مع استخدام استراتيجيات مناسبة للفئات المختلفة من النواتج )المخرجات( التعليمية ، وأن و  تخصصاتهم.

ومشاركة أعضاء هيئة التدريس فيها مع دعم السعي لدمج استراتيجيات تعلم مالئمة لمختلا أشكال أو مجاالت التعلم في المواد الموزعة على الطالب 
أن يقوم العاملون على إدارة البرنامج و  تطويرها أثناء تفاعلهم مع طالبهم ، كما أن جودة التدريس تتضمن تقويم فعالية االستراتيجيات المدمجة في مواد التعلم.

التعليم ، بأن تتضمن استراتيجيات تحسين التدريس مراجعة وتطوير المواد وهيئة التدريس بتطبيق استراتيجيات مناسبة لدعم التحسين المستمر في جودة 
دارة التفاعل بين الطالب في المؤسسة. دخال تحسينات في طرق تفاعل أعضاء هيئة التدريس والطالب وا   التعليمية وا 
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 توفر إجراءات محددة وواضحة الختيار وتقييم أعضاء هيئة التدريس في البرنامج. الممارسة
7-0  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

وجود إجراءات واضحة الختيار أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة ، وتقديم  (1
الشواهد التي توضح ذلك ) وثيقة إجراءات ، واختبارات ، ومقابالت ، وملفات السير الذاتية ، إلخ 

. ) ... 
جراءات لمم بوضع االلتزا (3 أداء أعضاء هيئة التدريس في تدريس المقررات ، على أن  تقييمعايير وا 

تتصا بالعدالة والوضوح والشفافية حسب تحكيم مختصين ، وأن يتم إعالن هذه المعايير ونتائج 
طالع أعضاء هيئة التدريس على نتائج تقييمهمالتقييم   .العامة ، وا 

، ات عضو هيئة التدريس من قبل الطالب واإلدارة ) استبان أدوات لتقويم االلتزام بتوفير (4
سواء كانت إلكترونية أو ورقية ، على أن تشمل توفير  تعليق .. (و مالحظة ، واختبارات ، و 

 إمكانية وضع المالحظات والمقترحات .

أدلة وشواهد على التزام المؤسسة ب جراءات اختيار أعضاء هيئة التدريس المحددة مسبقًا في  (1
 جميع أعضاء هيئة التدريس الحاليين .اختيار 

جراءات تقييم أعضاء هيئة التدريس . وشواهدأدلة  (3  على وجود واستخدام معايير وا 
جراءات في المؤسسة لتحسين األداء بناء على نتائج التقييم  أدلة وشواهد على (4 اتخاذ قرارات وا 

 .الطالب مالحظات وتعليقات و 

 
عضو هيئة ل طالبالبأعداد تتناسب مع أعداد الطالب حسب النسبة المعيارية المعمول بها في المؤسسات المكافئة لنسبة التدريس هيئة توفير أعضاء  الممارسة

  2-7 التدريس بغرض ضمان الجودة التدريسية.

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

توجه تحديد أعداد الطالب في المقررات اإللكترونية واألدوات االلتزام بوضع إجراءات وتعليمات  (1
المتضمنة فيها بما يتيح ضمان حصول الطالب على االهتمام الكافي والتغذية الراجعة من قبل عضو 
هيئة التدريس أو من يساعده ، وااللتزام بتنفيذ ذلك في جميع المقررات كل حسب طبيعته وطبيعة 

في جميع  1:35تزيد على معلم ال  –أدلة وشواهد على التزام المؤسسة بنسبة طالب  (1
 المقررات من خالل تقارير نظام إدارة التعلم .

 35لعضو هيئة التدريس في حال زيادة عدد الطالب عن أدلة وشواهد لوجود مساعدين  (3
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( وطبيعة األنشطة الخاصة به ، وبحيث ال يزيد  تفاعلية أودمة فيه ) تزامنية األدوات التعليمية المستخ
 طالبًا . 35 عن الشعبة الواحدة ( أوعدد الطالب في المقرر الواحد ) المجموعة 

( طالبًا ، فيجب أن يكون لعضو هيئة 35في المقرر يزيد عن )حال كان عدد الطالب في االلتزام  (3
  ( طالبًا .35دين بحيث ال يزيد عدد الطالب لكل مساعد عن )التدريس مجموعة من المساع

ومن في حكمهم حسب المادة األربعون من الالئحة  هيئة التدريس أعضاء أنصبةااللتزام بعدد ساعات  (4
، على أن  المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

، لضمان القدرة على متابعة احتياجات لمقرر اإللكتروني بساعة ونصا يتم احتساب الساعة الواحدة ل
 الطالب والتفاعل معهم حسب متطلبات التعليم عن بعد.

 طالب لكل عضو هيئة تدريس مع إيضاح الظروا التي أدت إلى هذه الزيادة.
لعبء التدريسي لعضو هيئة التدريس عند لأدلة وشواهد على التزام المؤسسة بالحد األعلى  (4

 تدريس المقررات اإللكترونية عن بعد .

 
، مع وجود المرونة الكافية لتحقيق احتياجات المجموعات  والتقييم الواردة في توصيفات المقررات والبرنامج عليميئة التدريس باستراتيجيات التهأعضاء التزام  الممارسة

  3-7 .  طالبالمختلفة من ال
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
)  المناسبة والمحددة في التوصيفات عليمالعديد من استراتيجيات التتخدام التعلم اسأن يدعم نظام إدارة  (1

االتفاقية التعليمية و المحاضرة المسجلة ، و المحاضرة الحية ، و حل المشكالت ، و المناقشات الجماعية ، 
وني ، التعلم التعاو التعلم الذاتي ، و التدريب والممارسة ، و المحاكاة ، و األلعاب ، و دراسة الحالة ، ، و 
المشروعات ، إلخ .. ( مع إمكانية التعديل واختيار البدائل لتحقيق المرونة ، وتقديم و تعلم األقران ، و 

 .ما يثبت ذلك 
ة التخطيط الستخدام استراتيجيات تعليمي أن يتضح في تصميم المقررات اإللكترونية ما يدل على (3

م عن بعد مع يمع اختالا نواتج التعلم والتعلمختلفة تتناسب مع تعدد مجاالت وأنواع التعلم ، وتتناسب 
 الفعلي . التدريسااللتزام بتنفيذ ذلك عند 

 المحددة في توصيفات المقررات والبرنامج . متعليااللتزام باستخدام استراتيجيات ال (4
اء أن يتيح نظام إدارة التعلم للجهات اإلشرافية على العملية التدريسية متابعة النشاطات التدريسية ألعض (3

هيئة التدريس في المقررات كمًا وكيفًا من خالل التقارير المختلفة للتأكد من سير المقررات حسب 

) في البيئة  تعليمأدلة وشواهد على استخدام أعضاء هيئة التدريس لالستراتيجيات ال (1
 وثائق التصميم وفاعليتها من خالل :اإللكترونية عن بعد ( المحددة في توصيا المقرر و 

 تقارير 
 ملا المقرر 
 السجل التاريخي 
 بآراء الطال 

الفعلي  عليمفي الت عليمتتنوع استراتيجيات الآراء طالب ( على و أدلة وشواهد ) تقارير ،  (3
مجاالت وأنواع التعلم ، ونواتج التعلم ، والتعلم عن بعد ، وسهولتها ، وعملها ومناسبتها ل

 ضمن النظام بدون توقا وانقطاع .
العملية التدريسية في  أدلة وشواهد على استخدام تقارير متابعة التدريس في متابعة (4

جراءات مناسبة بناء عليها .  المقررات ، واتخاذ قرارات وا 
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 خططها .
سواء بطريقة تزامنية أو عير تزامنية  بين الطالب النشطبالتواصل والتفاعل  نظام إدارة التعلمأن يسمح  (5

 ، مع وضع خطة لتفعيلها في العملية التعليمية في المقرر . وتفاعلية أو عير تفاعلية

 
 قيام أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقررات اإللكترونية بجودة عالية من خالل تطبيق مهارات التدريس اإللكتروني الفعال فيها. الممارسة

7-4  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي مؤقتالترخيص ال

يتم إعدادها من قبل مختصين في التعليم  "جودة التدريس في البيئة اإللكترونية عن بعد"إعداد وثيقة  (1
عن بعد أو مراجعة ومعتمدة من قبلهم ، وأن يتم نشرها بين أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة 

 التعليمية ، على أن تشمل الجوانب الثالثة التالية :
 المطلوبة من عضو هيئة التدريس في تدريس المتعلمين عن بعد ، والتي و المهمة  األدوار

التوجيه و التشجيع والتحفيز ، و اإلشراا والتنسيق ، و يجب أن تتضمن: الشرح والتوضيح ، 
 وتقديم التغذية الراجعة أواًل بأول . ،، والتقييمواإلرشاد

 المحاضرات الحية ، ودعم الجو  مهارات التدريس اإللكتروني الفعال ، وتشمل : تقديم
دارة المناقشات ، والتقويم المثمر  االجتماعي ، والتعامل المرن مع المادة التعليمية ، وتقديم وا 

 وتقديم التغذية الراجعة ، وتوفير البيئة التعليمية اإليجابية ، .. إلخ .
  تشمل : التعامل مع التعامل المناسب مع مشكالت التدريس في البيئة اإللكترونية عن بعد ، و

حفظ الحقوق و الهوية في المحاضرات الحية ، و الغش اإللكتروني في األعمال واالختبارات ، 
 كثرة المشاركات والرسائل ،، إلخ .و ، 

تدريب أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة على الجوانب الثالثة للتدريس اإللكتروني تقديم ما يثبت  (3
 الفعال قبل بدء التدريس .

ع على نسخة من الوثيقة متضمنة الجوانب الثالثة المحددة وأسماء المؤلفين أو االطال (1
 المراجعين والمحكمين ومؤهالتهم والطريقة المستخدمة في نشرها .

أدلة وشواهد على تدريب أعضاء هيئة التدريس على جوانب التدريس في البيئة اإللكترونية  (3
المدربين وخبراتهم في المجال ، وعلى عن بعد المحددة ، وعدد المستفيدين ، ومؤهالت 

 التدريب قبل بدئهم في التدريس . تنفيذ هذا
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 .التدريس واستراتيجياته وجوانبه المختلفة ومراجعتها بصورة مستمرة بغرض تحسين ممارساته وطرق التفاعل استخدام نظام فعال لتقييم  الممارسة
7-5  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي يص المؤقتالترخ

لتقييم المقررات تشمل جميع جوانبها ) المحتوى ،  أدوات متنوعة ومناسبةفي النظام توفر أن ت (1
 .طرق التقويم ( و المواد التعليمية ، و طرق التفاعل ، و ،  عليماستراتيجيات التو 

عليم وتحديث المحتوى واضحة لتقييم التدريس دوريًا للتحسين المستمر لجودة التزمنية وجود خطة  (3
 ة . عليميوالمواد التعليمية واالستراتيجيات الت

االلتزام بتقديم خطة لتطوير التدريس وتحسين جودته من خالل الدراسات واألبحاث التي يتم إجراؤها  (4
 من قبل المؤسسة أو من قبل بيوت خبرة خارجية .

 ي :يلمراعاة ما والتدريس مع  تقييم المقرراتأدلة وشواهد على  (1
  نهاية كل فصل دراسيبأن يتم التقييم. 
  للتقييم أدوات متنوعةاستخدام أن يتم . 
  طرق التفاعل  عليمالجوانب التالية : المحتوى ، استراتيجيات التأن يشمل التقييم ،

 ، المواد التعليمية ، طرق التقويم .
  مالء وتقييم الز  هم األستاذ نفسهومنأن يشترك في عملية التقييم عدة أطراا

(Peer Review (. 
  االستفادة من نتائج الطالب ومرئياتهم ومالحظاتهم أن يتم. 

على نتائج التقييم للمقررات المتخذة بناء التعديالت واإلجراءات شواهد على و أدلة  (3
 والتدريس.

أدلة وشواهد على وجود ملا إلكتروني متكامل للمقرر ، وقيام أعضاء هيئة التدريس الذين  (4
 رر بمناقشة محتويات الملا واألنشطة التدريسية ونتائج التقييم .يدرسون المق

 أدلة وشواهد على تنفيذ عناصر خطة تقييم التدريس والتطوير المستمر . (3

 
 .لكترونية التدريس الفعال في البيئة اإلقنيات التعليم عن بعد ، و وتتوفير الدعم والتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس على مستجدات نظم  الممارسة

7-6  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

أدلة وشواهد على استخدام أدوات وبرامج ومصادر الدعم التعليمي المقدم وعدد المستفيدين  (1 كما يلي :لدعم أعضاء هيئة التدريس يحتوي نظام إدارة التعلم على أدوات  (1
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  خدمات الدعم التعليمي فيما يخص تصميم التدريس الفعال وتنفيذه ، من خالل نماذج وأمثلة
شارات لهم بواسطة منتدى وبريد واتصال متزامن مع تسجيل ومعلومات وتقديم االست

 العمليات.
  خدمات الدعم الفني وحل ما يعترض عضو هيئة التدريس من عقبات وصعوبات فنية ، من

خالل قواعد بيانات للمشكالت الشائعة وبريد إلكتروني ومنتدى واتصال هاتفي مع تسجيل 
 االتصاالت.

عضو هيئة  35لكل  1 بما ال يقل عن نسبةوالتعليمي لهيئة التدريس  الفني الدعم فريق لتقديمتوفير  (3
 تدريس .

توفير األدوات والمصادر الخاصة بتدريب أعضاء هيئة التدريس على التدريس الفعال في البيئة  (4
 دورات جاهزة ذاتية ، إلخ ... ( .و اإللكترونية ) نظام إدارة التدريب ، 

تقنيات الالزمة وتقدم قائمة بالدورات المزمع تقديمها مع االلتزام توفير وحدة ومركز للتدريب مجهز بال (3
 بتوفير مدربين أكفاء دائمين أو متعاقد معهم حسب الطلب .

 ونماذج منها . 
 المقدم وعدد المستفيدين ونماذج منها. أدلة وشواهد على استخدام أدوات الدعم الفني  (3
لكل  1قائمة بأسماء فريق الدعم الفني والتعليمي وتخصصاتهم وأعدادهم وتحقيق نسبة  (4

 عضو هيئة تدريس . 45
أدلة وشواهد على توفير أدوات ومصادر تدريب أعضاء هيئة التدريس على التدريس في  (3

حصائيات عنها ) عدد الدورات وعدد المستفيدين ( وتقييم أعضاء هيئة  البيئة اإللكترونية وا 
 التدريس لها .

قائمة بأسماء فريق التدريب ومؤهالتهم وتخصصاتهم وأعدادهم وأدلة على تقديم الدورات  (5
 المحددة وأعداد المستفيدين .
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 املعيار

 الطالب ومعلومات قبولال  8

التسجيل آليا ، وتزويد و وأن يتاح للطالب الوصول إلى المرشدين،  ،الطالباالستخدام على عليها، وسهلة  ويعتمدفعالة،  الطالبأن تكون عمليات قبول 
تجهيزات الحاسب المهارات الالزمة، و الطالب قبل التسجيل بمعلومات مفصلة حول متطلبات البرنامج ، والمتطلبات الخاصة بالتعليم عن بعد ، بما في ذلك 

أن تتوفر البيانات و أن يتم حفظ معلومات الطالب في مكان سري وآمن. و  تهيئة وتوجيه لطالب التعليم عن بعد. توفير برامجو اآللي، وخدمة االنترنت ، 
من خالل إجراءات اإلحصائية الالزمة لمؤشرات الجودة، ولمتطلبات إعداد التقارير الداخلية والخارجية، ولعمل التقارير حول تقدم الطالب وتحصيلهم، وذلك 

بأن و للمؤسسة أو داخل اإلدارة ذات الصلة ،  أنظمة الحاسب الرئيسةمن حماية سرية المعلومات الخاصة بكل طالب ، سواء أكانت داخل تض اً مبرمجة آلي
ر ، وأن تقدم تقاريتقدم الطالب تتضمن معلومات لتسجيل الطالب ، واالنتهاء من المهام الموكلة والبيانات األخرى ذات الصلة، والتي تكون كافية لرصد 

 مرحلية روتينية  للمسئولين عن رصد مشاركة الطالب.
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 تطبيق نظام إلكتروني لقبول الطالب في البرنامج . الممارسة
8-0  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 توفير نظام إلكتروني للقبول يحوي الوظائا التالية :
دخال القبول، شروط و أعداد و ، التخصصات تعريا مثل لقبولا قبل لما النظام تجهيز  الطالب بيانات وا 

 النهائي القبول وربط الكترونيا، القبول بيانات من والتحقق والفوري،  اإلفرادي القبول أعمال وتنفيذ األساسية
 واألنظمة اللوائح على المتقدمين الطالب اطالع من التأكد القبول خطوات تشمل وأن. الرسوم بتسديد

 واإلجراءات والمتطلبات الفنية المنشورة في البوابة اإللكترونية للمؤسسة التعليمية.

( التابع للمؤسسة التعليمية SISأن يكون نظام القبول جزءًا من نظام معلومات الطالب )
 لطالبها المنتظمين وطالب التعليم عن بعد .

 
الب الجدد إلكترونيًا ، بما يضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم ، وواجباتهم ومسؤولياتهم ، تقديم برنامج تهيئة وتوجيه شامل للط الممارسة

  2-8 وعدم تمكينهم من البدء إال باجتياز البرنامج ، حسب ما يحدده مجلس المؤسسة التعليمية .
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 ص النهائيالترخي الترخيص المؤقت
لمؤسسة التعليمية على معلومات شاملة وواضحة للبرامج التعريفية اإللكتروني لموقع الأن يحتوي  ( 1

 تغطي ما يلي : بحيثالمقدمة للطالب الجدد 
 نظام التعلم المستخدم . ( 1-1
 نظام الفصول االفتراضية المستخدم وعيره من نظم التعلم. ( 1-3
 آداب عامة متعلقة بالتعليم عن بعد . ( 1-4
 الفني الخاص بنظام التعلم وعيره من البرامج المستخدمة .الدعم  ( 1-3
 استخدام المكتبة الرقمية وعيرها من مصادر التعلم. ( 1-5

 مج التعريفية ، واستفادتهم منها.البراأدلة وشواهد على حضور الطالب واطالعهم على 
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إذا ألزمت المؤسسة التعليمية الطالب بحضور فصل دراسي تأهيلي ، فعلى المؤسسة تضمين محتوى  ( 4
 التعريفية فيه. البرامج

  
 (Student Information System, SIS) الطالب معلومات إلدارة مستقل نظام توفر الممارسة

8-3  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
خالل حياتهم األكاديمية من  ة الطالبمتابعلأن يوفر  نظام إدارة معلومات الطالب الوظائا األساسية  (1

تسجيل مقررات وحذا واضافة وفق خطط البرامج المعتمدة. ومن الوظائا التي يجب أن يحويها 
 يلي: ما -إضافًة إلى القبول الوارد في معيار القبول ومعلومات الطالب  - النظام

متعلقة بتسجيل ويشمل جميع العمليات ال:  التسجيل والجداول الدراسية والعمليات األكاديمية (0 -0
الطالب في المقررات حسب خطة البرنامج عبر االنترنت. وتطبيق جميع اللوائح والتعليمات 
 المتبعة داخل المؤسسة التعليمية ، مع استيفاء المتطلبات. كما يجب أن تشمل الوظائا ما

ر إنشاء شعب لكل مقرر و إدخال جميع المعلومات المرتبطة بكل شعبة مثل: رقم المقر : يلي
رقم أستاذ المقرر، ووقت اللقاء التزامني، وسعة الشعبة وعيرها. والمرونة في إعطاء و ورمزه، 

مالحظة التعارض بين الشعب، و  ،صالحية إدخال الجداول حسب المقرات الرئيسي والفرعية
والقاعات الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس. وحساب العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس. 

تنفيذ التسجيل اليدوي لمن لم يتمكن و  ،باعة جدول الطالب والمقررات المسجلة لهعرض و طو 
إيقاا مالي، أو إيقاا إداري، أو قبول متأخر، )من التسجيل لسبب من األسباب، مثل: 

ضافة حسب المواعيد المحددة.(، ...إلخ  وتنفيذ أعمال تعديل التسجيل من حذا وا 
جراء التعديالت عليها ويشمل ذ :الخطط الدراسية والمقررات (2 -0 لك إدخال الخطط الدراسية وا 

دخال  وتسجيل المعلوموات الخاصوة بكل مقرر باللغتين العربية واإلنجليزية لجميع البرامج، وا 
القيود الموجودة على دراسة كل مقرر. وتشمل هذه الخطط المقررات االجبارية واالختيارية 

ميتها وعدد ساعاتها والمتطلبات السابقة ووصا مختصر لكل منها، ورموزها وأرقامها وتس

التعليمية طالب االنتظام وطالب التعليم ( في المؤسسة SISأن يشمل نظام معلومات الطالب )
 عن بعد لضمان سهولة تنقل الطالب بين نمطي التعلم .
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والمصاحبة وعيرها. وكذلك التعامل مع الخطط الجديدة والقديمة و التحديث عليها. وربط 
 الخطط الدراسية بالكليات والبرامج.

تشمل الوظائا توثيق جميع العمليات المتعلقة بحفظ معلومات   : التوثيق ودرجات الطالب (3 -0
ن ذلك الوضع الدراسي واإلداري والمالي للطالب والتعديل عليه الطالب االكاديمية، ويتضم

عادة القيد، و مثل: طي قيد الطالب،  االعتذار عن االستمرار في الدراسة، و تأجيل الدراسة، و ا 
االختبارات البديلوة، والتحويل من برنامج آلخر، أو من كلية ألخرى، و والقرارات التأديبيووة، 

كما تشمل  يقافات وعيرها، مع تطبيق الشروط لكل هذه الحاالت.واالنسحاب من الدراسة واال
خراج  جميع المهام المتعلقة باالختبارات ، سواء من الناحية التنظيمية لها ، أو في إدخال وا 
عداد اإلحصاءات. و تنفيذ حاالت معادلة المقررات الفردية والجماعية.  النتائج وطباعتها، وا 

خالء طرا الطالب الخريجين والمنسحبين والمفصولين.  ومعالجة تخرج الطالب و مشاكله ، وا 
وتخريج الطالب الذين أنهوا متطلبات التخرج و طباعة وثائق  التخرج. وحساب المعدالت 

 واصدار االنذارات االكاديمية.
تشمل هذه الوظائا جميع العمليات المتعلقة بالنواحي المالية للطالب مثل  : الرسوم الدراسية (4 -0

سوم الدراسية واالسترداد وطباعة جميع النماذج والتقارير والمسيرات  الخاصة بذلك، تسديد الر 
امكانية الربط مع وسائل الدفع االلكتروني )فيزا، ماستركارد، ومع التكامل مع األنظمة األخرى. 

 سداد وعيرها(.و 
تخطيط، الالزمة لعمليات ال إعداد وعرض وطباعة جميع اإلحصاءات :  اإلحصاءات والتقارير (5 -0

عداد التقارير وضمان الجودة من  والتي يطلبها المستخدم، وفق  ، وبشكل منتظم نظامال وا 
متغيرات يحددها المستخدم منفردة أو مجموعة، كعدد المستجدين في المؤسسة التعليمية، أو في 
كل كلية، أو برنامج، أو تخصص من طالب وطالبات، وعدد المستجدين في كل فصل أو عام 

حصاءات المطوية قيودهم، والمعادة قيودهم، والمعتذرين، والمؤجلين، والمحولين،  دراسي، وا 
والمتعثرين في السداد وكذلك طباعة التقارير، مثل: كشا الدرجات لكل طالب، والجدول 

 .الدراسي، وعيرها
ن يجب أن يدعم النظام اللغتين العربية واالنجليزية شكال ومضمونا كما يجب أ:  ثنائية اللغة (6 -0

 يدعم التاريخ الهجري والميالدي حسب نظام المؤسسة التعليمية المعتمد.
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توفير جميع العمليات التي يحتاجها الطالب على االنترنت ليمكن :  الوصول عبر االنترنت (7 -0
الوصول لها من أي مكان. مع امكانية توفير وظائا خاصة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس 

 ليمية عبر البوابة الخاصة بذلك عند الضرورة . للوصول من خارج المؤسسة التع
يتوفر في النظام إمكانية تنبيه الطالب عن المعلومات الواردة إلى سجله االلكتروني حول  (8 -0

  (SMS)تعليمات المقرر أو النتائج وعيرها بوسائل متعددة كالبريد االلكتروني او رسائل نصية
 . (LMSتعلم )من خالل النظام أو بالتكامل مع نظام إدارة ال

يجب أن يكون النظام مبني على أساس تحمل :  تحمل النظم و القدرة على التوسع المستقبلي (9 -0
العمليات المتكررة في وقت واحد تبعا لطبيعة العمليات االكاديمية التي تقتضي ذلك وأال يؤثر 

قبلي دون ذلك على سرعة ودقة تنفيذ العمليات. كما يجب أن يكون النظام قابال للتوسع المست
 تغييرات في البرمجيات أو البنية.

ُيربوووط نظام معلومات الطالب بالنظم األخرى مثل المكتبة الرقمية :  الربط مع النظم األخرى (01 -0
و نظام إدارة التعلم و النظام المالي واالداري وتصبح المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات 

 الوظائا المطلوبة : ومن  رى و العكس.الرئيسة لمعلومات الطالب متاحة للنظم األخ
 .تمكين الطالب المسجلين من الوصول للموارد كالمكتبة الرقمية 
 .منع الطالب المتأخرين في السداد من الوصول للموارد 
 .امكانية الوصول للموارد بحسب الضوابط لكل مرحلة دراسية 
 .مكانية تبادل المعلومات  الربط مع النظام المالي للجامعة وا 
 لربط مع نظام إدارة التعلم والفصول االفتراضية وعيرها من النظم وتمكين الطالب ا

 من الدخول على مقرراتهم المسجلة لهم.
 .الربط مع البوابة التعليمية 
 .الربط مع نظام الموارد البشرية و تبادل المعلومات عن أعضاء هيئة التدريس 

 

 
جراءات محددة واعتماد نظم لحماية أمن وخصوصية المعلوماتات تباع سياسوا توفر آلية لحفظ وحماية وثائق الطالب الممارسة  .وا 
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8-4  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي لمؤقتالترخيص ا
 .الوثائق واالجراءات المتبعة لتنفيذهاحفظ وحماية تصنيا و و دارة إلواضحة  آليةتوفر  (1
عند انتهاء فترة  الوثائقالتصرا الالزم إلتالا الوثائق وتحديد الفترة الزمنية الالزمة لالحتفاظ بتحديد  (3

 .االحتفاظ
 وجود خطة الدارة الكوارث وااللتزام بتطبيقها . (4
المنصوص عليها في معيار تقنية  حماية أمن وخصوصية المعلوماتااللتزام بجميع مواصفات ومعايير  (3

 المعلومات .
 

 الوثائق واالجراءات المتبعة لتنفيذها. وحفظ إدارة  بآلية االلتزام  (1
اإلتاحة  ألعراض (PDF)تحويلها إلى صيغة و أرشفة الوثائق وحفظ السجالت ومحتواها  (3

 والعرض فقط.
 .(( PKI)مثل: بنية المفاتيح الرقمية ) لمنع التالعب بالوثائقخدام آليات است (4
 أدلة وشواهد على تطبيق خطة إدارة الكوارث. (3
 حماية أمن وخصوصية المعلوماتأدلة وشواهد على تطبيق جميع مواصفات ومعايير  (5

 المنصوص عليها في معيار تقنية المعلومات .

 
 

خاصية تنبيه تلقائية في حال معلومات الطالب أن يكون في نظام و  لمتابعة تقدم الطالب طوال مدة دراستهم في البرنامج. سوبيةإيجاد إجراءات ونظم حا الممارسة
التحقق رسميًا من أحقية الطالب في التخرج حسب متطلبات البرنامج و  إخفاق الطالب في إتمام المهام الموكلة إليه، ولفت انتباه الموظفين المسؤولين .

 مقررات.وال
8-5  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 أن يوفر نظام معلومات الطالب ما يلي: (1
يرافقه من تسجيله في البرنامج إلى  ( خاص بهStudent ID)يتوفر لكل طالب رقم تعريفي  (1

وعيابه وأثناء أداء للوصول إلى معلومات الطالب وتحديد مدى حضوره تخرجه واستخدامه 
 االمتحانات.

دارة البرنامج. (3  توفر إمكانية إطالع الطالب على درجاته وتتبع مستواه من قبل األستاذ وا 

راءات المتخذة من قبل إدارة البرنامج لمساعدة الطالب لتفادي اإلخفاق توفير تفصيل باإلج (1
 في متطلبات المقرر.

نجازاته من بداية البرنامج وتحليل  (3 توظيا نظام إدارة التعلم في متابعة مستوى الطالب وا 
 النتائج وعرضها على األساتذة والمسئولين في البرنامج.

 أن يوفر نظام معلومات الطالب ما يلي: (4
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توفر خاصية التنبيه التلقائية في حال عدم قدرة الطالب على إتمام المهام الموكلة إليه قبل وقت  (4
 كاا.

 لتقدم الدراسي الذي حققه طيلة دراسته.توفر سجل أكاديمي لكل طالب يحتوي جميع العمليات وا (3
أن يحتوي النظام على خاصية ال تسمح للطالب بالتقدم من مرحلة إلى مرحلة أعلى إال بعد إتمامه  (5

لمتطلبات المرحلة السابقة، بحيث ال يصل الطالب إلى التخرج إال بعد التحقق من إتمامه جميع 
 المتطلبات الالزمة للبرنامج.

 ت( طبيقات نظامEnterprise Wide Student Information System , ESIS )
الالسلكي في الهواتا الذكية، والتي تتيح للمستخدمين سرعة الوصول إلى المعلومات 

ضافة بيانات جديدة عبر الجوال وفي أي وقت.  وتعديلها وا 
 .إحصاءات بعدد ونسبة الطالب الذين قام بالتنبيه عن مستواهم الدراسي 
  سجالت أكاديمية كاملة للطالب الذين تخرجوا وتحقيقهم للشروط والمتطلبات الخاصة

 بالبرنامج.
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 املعيار
 تقنية املعلومات  9

تعلم في معلم والموهي المتطلبات الخاصة بتقنية المعلومات وأنظمة التعليم عن بعد وفقا لمنهجية وطرق التعلم االلكتروني المستخدمة والتي تحدد أدوار ال
 العملية التعليمية.
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 .بعد عن التعليم أنظمة لجميع كمدخل ، االنترنت شبكة على إلكترونية بوابة توفير الممارسة
9-0  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

ليمية ذات العالقة بالعملية التعليمية : االلتزام بتوفير بوابة تدعم التكامل مع أنظمة المؤسسة التعالتكامل ( 1
 كما يلي:

دارة وتحديث بيانات مستخدمي البوابة من الطالب  ( 1-1 إدارة مستخدمي البوابة اإللكترونية : ربط وا 
 . وأعضاء هيئة التدريس ومعلوماتهم وبين مصادر المعلومات داخل المؤسسة التعليمية

ومات التي يحتاجها الطالب والمدرس عرض المعلومات األساسية:  أن يتم عرض جميع المعل ( 1-4
 في صفحة واحدة.

 البحث: يتاح البحث بالبوابة . ( 1-3
 الدخول لسنظمة التعليمية: من خالل البوابة اإللكترونية للمؤسسة التعليمية. ( 1-2

 إدارة مستخدمي البوابة: ( 1
 طريقة التحديث: تلقائية من خالل البوابة و دون تدخل بشري. ( 1-1
 حد أقصى.دقيقة ك 45فترة التحديث: كل  ( 1-3
نوع التحديث على المستخدمين: إنشاء مستخدم، وحذا مستخدم، وتعديل بيانات  ( 1-4

يقاا مستخدم.   مستخدم، وا 
 ( .SISمصدر معلومات الطالب: نظام معلومات الطالب ) ( 1-3
 (.HRمصدر معلومات أعضاء هيئة التدريس: شؤون الموظفين ) ( 1-5
 قاعدة بيانات المستخدمين: مركزية في البوابة. ( 1-6

 لومات األساسية:عرض المع ( 4
 (.Dashboardطريقة العرض: لوحة التحكم ) ( 3-1
 (.SIS, HR, LMS, LCMSمصادر البيانات: )  ( 3-3
 التحقق من هوية المستخدم: داخل البوابة ( 3-4
 الصالحيات: من التطبيقات المرتبطة بالبوابة. ( 3-3

 انجليزي  –: عربي  البحث ( 3
 يتاح البحث في البوابة وجميع المكونات المرتبطة بها. ( 2
: دخول موحد للبوابة واألنظمة التعليمية حسب متطلبات الدخول لألنظمة التعليميةالدخول  ( 5

 ( المذكورة أدناه في مواصفات األمان .Single Sign On, SSOالموحد )
 : تحقيق متطلبات األمان في مجاالت األنظمة والتطبيقات والمستخدمين والصالحيات:األمان ( 4

 ستخدم وكلمة المرور . : التحقق من اسم المالعوامل األمنية ( 4-1
لتفعيل الدخول الموحد يستخدم نظام واحد  :(Single Sign On, SSO)الدخول الموحد  ( 1

 على األقل من األنظمة  المعيارية مثل: 
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 : (Log Filesع )ملفات التتب ( 4-4
 سجل كامل لجميع العمليات على البوابة. ( 3-3-1
نشاء تقارير ورسومات بيانية  ( 3-3-3 توفر نظام إلدارة وقراءة وتحليل السجالت وا 

عطاء توجيهات وتنبيهات لمدير النظام.  وا 
 مساندة تلقائي في حاالت تحدد في النظام. طلبإنشاء  ( 3-3-4

 ن:حماية المستخدمي ( 4-3
 يحدد الطالب كلمة المرور عند التسجيل بالمؤسسة التعليمية. ( 3-4-1
ترسل خدمة )نسيت كلمة المرور( كلمة مرور عشوائية جديدة الى جوال  ( 3-4-3

 والمستخدم في البوابة. (SIS)المستخدم المسجل في نظام معلومات الطالب 
 خروج تلقائي من النظام في حالة عدم االستخدام. ( 3-4-4

1-1 ) Kerberos based). ) 
1-3 ) (Smart card based. ) 
1-4 ) (One-Time Password Token.) 
1-3 ) (Integrated Windows Authentication. ) 

 العوامل األمنية:  ( 4
 لي:تعدد العوامل األمنية: اثنان على األقل مما ي ( 3-1

مثال :كلمة المرور ، واسم  (What You Know)ماذا تعرا  ( 3-1-1
 المستخدم.

( مثال: بطاقة ذكية ، ورسالة الى What You haveماذا تملك ) ( 3-1-3
 الجوال.

 ( مثال: البصمة.Who You areما يميزك ) ( 3-1-4
 :   (Log Files)ملفات التتبع  ( 3

يمية و أمن الشمولية: يشمل ملا التتبع المستخدمين والبوابة والمكونات التعل ( 4-1
 المعلومات

 سهولة القرار: يعطي النظام توجيهات بناًء على معايير محددة فيه. ( 4-3
 مدة السجل المتوفر آنيًا: ال يقل عن آخر ستة أشهر . ( 4-4
 مستويات السجل: معلوماتي و تحذيري و حرج. ( 4-3
طلب المساندة التلقائي: ربط سجالت التتبع بنظام الدعم الفني بفتح بطاقات دعم  ( 4-5

ي حال تكرار السجالت المعلوماتية أو التحذيرية أو الحرجة بالمعايير تلقائية ف
 التي تحددها المؤسسة التعليمية . 

 معلوماتي: ال يفتح بطاقات الدعم ( 4-5-1
 سجل. 45تحذيري: بطاقة دعم لكل  ( 4-5-3
 سجالت.  4حرج: بطاقة دعم لكل  ( 4-5-4

 حماية المستخدمين: ( 2
في حالة  -حد أقصىك -دقائق  5فترة السكون: خروج تلقائي من النظام بعد  ( 3-1
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 عدم االستخدام خالل الجلسة لكل صفحة.
 سرية كلمة المرور:  ( 3-3

خانات على األقل بأرقام وحروا صغيرة  15-7كلمة المرور من  ( 3-3-1
 وكبيرة.

 ترسل كلمة المرور الى الجوال بدون اسم المستخدم. ( 3-3-3
 تغيير رقم الجوال المسجل في النظام يستلزم الدخول للنظام. ( 3-3-4

توزيع صالحيات المستخدمين حسب األدوار في النظام  وأن تتوافق أدوار المستخدمين:  ( 5
 (.LMSاألدوار مع األدوار المحددة في نظام إدارة التعلم )

 التوافقية ( 3
( :  يتوافق النظام مع بيئات التشغيل العالمية Serversالتوافقية مع بيئة تشغيل الخادمات ) ( 3-1

( ومتوافق مع قواعد , Windows, MAC Unixالمستخدمة داخل المؤسسة التعليمية ، مثل )
 ( .MS-SQL ,MYSQL, ORACLEالبيانات المستخدمة فيها ، مثل )

( : يتوافق النظام مع بيئات تشغيل Clientsالتوافقية مع بيئة تشغيل أجهزة المستخدمين ) ( 3-4
( وأن يكون النظام قابل Unix , Windows , MACمختلفة ألجهزة المستخدمين ، مثل )

( ويتوافق مع عدد من المتصفحات ، مثل Web Basedعبر اإلنترنت )لالستخدام 
(Internet Explorer-IE , Firefox , Chrome , Safari. ) 

 ( :Mobile Learningدعم التعلم المتنقل ) ( 1
( نظم تشغيل األجهزة المتنقلة الشائعة ، مثل LMSأن يدعم نظام إدارة التعلم ) ( 1-1

(Windows , IPhone , Android. ) 
قديم محتوى البوابة بصيغة مختصرة متوافقة مع أنظمة تشغيل األجهزة المتنقلة ت ( 1-4

 ( .Windows , IPhone , Androidالشائعة. مثل )

 سياسة الخصوصية:  ( 2
 وجود الئحة معتمدة من المؤسسة التعليمية لسياسة الخصوصية.  ( 2-1
مات وبيانات تصنيا البيانات: يقوم مدير النظام ببناء تصنيا شجري بشكل يدوي لمعلو  ( 2-4

 النظام وتحديد درجات السرية والحساسية .
الصالحيات: تحديد صالحيات االطالع على بيانات النظام بناًء على التصنيا ودرجة   ( 2-3

 السرية.
الوصول للمعلومات: توفير إجراءات لتسهيل وصول الطالب والمشرفين وأعضاء هيئة  ( 2-2

م حسب الصالحيات المحددة مع ضمان التدريس والجهات اإلشرافية الخارجية لبيانات النظا
 الخصوصية

 : إلكتروني من خالل النظام.طريقة التصنيف ( 1
: يقوم مدير النظام ببناء تصنيا شجري بشكل إلكتروني لمعلومات تصنيف البيانات ( 4

سية وربط ذلك بشكل تلقائي مع صالحيات وبيانات النظام وتحديد درجات السرية والحسا
 المستخدمين والعمليات.

 :طرق الوصول اإللكتروني للمعلومات ( 3
 داخل النظام: بعد الدخول للنظام كل حسب صالحياته. ( 3-1
( ونظام سير E-Formsطلب إلكتروني للمعلومة باستخدام النماذج اإللكترونية ) ( 3-4

ريتها والصالحيات ( حسب تصنيا المعلومات وسWorkflow Systemالعمل )
 المرتبطة بها .
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 :منهج التشفير ( 2 تشفير البيانات:  توفر أدوات التشفير لقواعد ومصادر البيانات . ( 2-5
 تشفير قواعد البيانات. ( 2-1
 تشفير مصادر البيانات في األنظمة والتطبيقات. ( 2-4
 ( بين البوابة والمستخدمين .HTTPsتشفير االتصاالت باستخدام بروتوكوالت ) ( 2-3

 إدارة مفاتيح التشفير من قبل فريق مستقل عن الفريق الفني. ( 5
 المؤسسة التعليمية إمكانية وصول أدوات المتابعة المتوفرة لدى المركز الوطني للتعلم : أن تتيحالمتابعة ( 5

 اإللكتروني والتعليم عن بعد لسنظمة المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية من أجل متابعة أدائها.
 أن تحقق المؤسسة التعليمية الشواهد والقياسات التالية :

 ثواني لكل صفحة كحد أقصى. 5التصفح (:  سرعة Response Timeاالستجابة ) ( 1
 ( ثواني لكل صفحة كحد أقصى .15( :  زمن التحميل )Load Timeزمن التحميل ) ( 4

 : (Legalization)مشروعية االستخدام  ( 6
 تستخدم المؤسسة التعليمية بطريقة مشروعة األنظمة والتطبيقات والخدمات المملوكة للغير. ( 6-1
زمة بما يكفي لتلبية احتياجات الطالب من النظم توفر المؤسسة التعليمية الرخص الال ( 6-4

 والخدمات التعليمية على مدار الساعة قبل الشروع بالعملية التعليمية .

 

: أن تعرض البوابة معلوماتها بتصميم يتسم بسهولة االستخدام ويعكس هوية المؤسسة طريقة العرض ( 1
 التعليمية:

 واللغات األخرى حسب حاجة البرنامج.( : واجهة عربية أساسية Localizationالتوطين ) ( 1-1
المالئمة: تخدم البوابة المستخدمين أصحاب القدرات المختلفة وذوي االحتياجات الخاصة عند  ( 1-4

 و منها:( Section 508قبولهم في البرنامج وفق معيارية )
 تصغيره. إتاحة تكبير الخط و ( 7-3-1
 (.Alt( و )CTRLإتاحة تعليق زر لوحة المفاتيح الستخدامات ) ( 7-3-3

 (. personalizationكانية للمستخدم تخصيص البوابة حسب متطلباته )تخصيصإم ( 1-3
 (.Multimedia Streamingدعم تدفق المواد السمعية والبصرية ) ( 1-2

 طريقة العرض : ( 1
 التخصيص: إعطاء المستخدم إمكانية تهيئة البوابة حسب متطلباته : ( 1-1

 سمات متعددة يمكن االختيار منها. ( 1-1-1
ظهار مكونات الشاش ( 1-1-3  ة الرئيسة.إخفاء وا 

(: المواد السمعية Multimedia Streaming supportدعم تدفق البيانات ) ( 1-4
 ( و باستخدام أنواع ملفات قياسية ، مثل:Multi bitrateوالمرئية متعددة الدقة)

 (wma,fla,mp3السمعية: ) ( 1-3-1
 (wmv, flv, mpeg4-10المرئية: ) ( 1-3-3

  .(CMS): مبني على نظام إدارة محتوى المواقع إدارة المحتوى ( 8
 : توفير برامج تدريب إلكترونية من خالل البوابة اإللكترونية.التدريب ( 9

تعريفية للطالب المتقدمين للقبول بالبرنامج : يشرح مكونات النظم التعليمية وما للبرامج ال ( 9-1
سيطلب منهم القيام به خالل الدراسة وذلك قبل القبول في برامج التعليم عن بعد ، إضافة 

حصول أعضاء هيئة التدريس على شهادة مهارات التعليم إإللكتروني عن طريق المركز  ( 1
 قبل الشروع بالعملية التعليمية. الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

حصول الطالب على شهادة مهارات التعلم اإللكتروني عن طريق المركز الوطني للتعلم  ( 4
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 .ألنظمة واإلجراءات المنشورة في البوابة اإللكترونية للمؤسسة التعليمية لبيان اللوائح وا
حصول أعضاء هيئة التدريس على التدريب والتهيئة الالزمة لنظم وبرامج وأدوات التعليم عن ل ( 9-4

 ، وااللتزام باجتياز أعضاء هيئة التدريس لها بنجاح قبل الشروع بالعملية التعليمية.بعد
على نظم وبرامج وأدوات التعليم عن بعد ، المقبولين ات تدريبية للطالب اإللتزام بتوفير دور  ( 9-3

 (.Self-Assessmentعلى أن تشمل البرامج التدريبية على آليات للتقييم الذاتي )

 اإللكتروني والتعليم عن بعد قبل الشروع بالعملية التعليمية.
سهولة التدريب: أن تشتمل الدورة على مقاطع فيديو باتجاه واحد أو تفاعلية سهلة العرض  ( 3

 متصفح قياسي . ومن خالل 

 اللوائح واألنظمة واإلجراءات والمتطلبات الفنية ( 11
أن يتم عرض جميع اللوائح واألنظمة واإلجراءات التي تتعلق بجميع الوحدات اإلدارية  ( 11-1

 واألكاديمية والفنية الخاصة بالتعليم عن بعد .
بعد لجميع وضوح المتطلبات: توضيح مواصفات التجهيزات والمتطلبات األساسية للتعليم عن  ( 11-4

المتقدمين وتحديد ما هو مطلوب من الطالب من األجهزة والبرمجيات ووسائل االتصال 
 وسرعتها الدنيا، لكل مراحل الدراسة وذلك قبل تسجيلهم.

 

 
 

 األنظمة التعليمية. مناسبة للبوابة وجميع استضافةتوفير  الممارسة
9-2  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي لمؤقتالترخيص ا

( والمعروفة بمعايير Data Centersااللتزام بتحقيق معايير البنية التحتية لمراكز المعلومات ) ( 1
(ANSI/TIA-942شاملة المكونات الرئيسة التالية ): 
 .(Data Center Design)تصميم مركز المعلومات  ( 1-1
 Data Centerمساحات اتصاالت مركز المعلومات وطريقة الربط ) ( 1-4

Telecommunication and Related Topologies. ) 
 ( .Cabling Systemsنظام الكيابل ) ( 1-3

 (:Infrastructure Tier Standardsنية التحتية لمراكز المعلومات )معايير مستوى الب
 ( لمراكز المعلومات.Tier 3يجب تحقيق متطلبات ومعايير )
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 ( .Redundancyالوفرة والتكرار ) ( 1-2
يجب  (:Infrastructure Tier Standardsمعايير مستوى البنية التحتية لمراكز المعلومات ) ( 3

 ( لمراكز المعلومات.Tier 2تحقيق متطلبات ومعايير )
 خطوط االتصال باإلنترنت: ( 3

 (Dedicated)نوع االتصال: خاصة  ( 3-1
 1:1:  ( Internet sharing Ratio) كفاءة االتصال والمشاركة بالسعة ( 3-4

 % من السعة القصوى.75:  ذروةمقدار االستهالك وقت ال
 

: تحقيق أداء عالي للتطبيقات والخدمات طبقًا لطبيعة الخدمات وعدد المستخدمين وتوصية الخوادم ( 3
 الشركات المنفذة:

 توزيع أدوار الخوادم المختلفة على سيرفرات مستقلة لتحقيق الكفاءة العالية. ( 2-1
( Security Zonesلى مناطق آمنة )عزل قواعد البيانات عن المستخدمين : تقسيم الشبكة ا ( 2-4

من خالل الجدار الناري بحيث تكون قواعد البيانات في موقع ال يصل إليه المستخدمون ، 
 وتكون التطبيقات متاحة لهم.

 

: االلتزام بتوفير وتشغيل األنظمة القياسية لمراقبة جميع األجهزة والبرامج  (Monitoring) المراقبة ( 5
 مرة:مراقبة آلية وبشرية مست

 خمس مستويات للمراقبة:  ( 5-1
 بيئة االستضافة  ( 5-1-1
 الشبكة ( 5-1-3
 الخوادم. ( 5-1-4
 األنظمة والخدمات ( 5-1-3
 أمن المعلومات ( 5-1-5

 المراقبة البشرية: ( 5-4
تقنية المراقبة: توفير فريق من الفنين للمراقبة من خالل شاشات جدارية تعرض  ( 5-3-1

 جميع مستويات المراقبة الخمس.
 تاحة. التنبيه: تنبيه يدوي باستخدام أدوات االتصال الم ( 5-3-3

 المراقبة اآللية:  ( 5-3

 المراقبة البشرية: ( 1
 (.33/7ساعة باليوم لجميع أيام األسبوع )33التغطية:  ( 1-1
 عدد الورديات: ثالث ورديات لكل يوم. ( 1-4

 المراقبة اآللية: ( 4
 اكتشاا وتحليل اإلشكاالت: آلية ( 4-1
 ة والتوصيات: آلية.توفير الحلول المقترح ( 4-4

 توفير تقارير يومية آلية عن حالة االستضافة بمستوياتها الخمس. التقارير اآللية : ( 4
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(SNMP – Ping – NetFlow) 
 التقارير: توفير تقارير يومية عن حالة االستضافة بمستوياتها الخمس. ( 5-2
 شاشات المراقبة.  –( SMS) –التنبيه: باستخدام البريد  ( 5-5

 تنبيه آلي للمهندس المسؤول: فورًا. ( 5-5-1
 تنبيه آلي لفريق المراقبة البشرية: فورًا. ( 5-5-3

 التصعيد:  ( 5-6
 آلي لمسؤول تقنية المعلومات: بعد ساعة. تصعيد ( 5-6-1
 ساعات. 4تصعيد آلي لمسؤول التعليم عن بعد:  بعد  ( 5-6-3

االلتزام بتوفير وتشغيل األنظمة والتجهيزات القياسية للنسخ االحتياطي للبيانات لتحقيق  سالمة البيانات: ( 6
 ما يلي:

مك ( 6-1  انية استردادها.نسخ احتياطي آلي لجميع البيانات في جميع األنظمة وا 
 ترقيم وحفظ أشرطة النسخ االحتياطي في خزانات آمنة وفي موقع جغرافي يضمن سالمتها.   ( 6-4

 (San Storageتوفير نظام تخزين مركزي متعدد األقراص.) ( 1
 % كحد أقصى.65مقدار استهالك التخزين:  ( 3
 خيارات النسخ اليومي: ( 4

 Incremental) .تزايدي )  ( 3-1
 (Differentialتبايني ) ( 3-4

 .(Full)األسبوعي والشهري والفصلي: كامل  النسخ ( 3
 : االلتزام بتوفير وتشغيل األنظمة والتجهيزات القياسية لضمان توفير األمان الالزم لالستضافة :األمان ( 7

 :   (Log Filesتتبع الخوادم ) ( 1-1
لجميع العمليات على الخوادم واألجهزة  (Log Files)تفعيل سجالت الحركة  ( 7-1-1

 األخرى.
عطاء توجيهات إدارة وقراءة و  ( 7-1-3 نشاء تقارير ورسومات بيانية وا  تحليل السجالت وا 

 وتنبيهات لمدير النظام.
 جدر نارية: ( 1-4

تهيئة مناطق معزولة: تفصل األجهزة والخوادم الداخلية عن بعضها وعن  ( 7-3-1
 اإلنترنت بمستوى واحد على األقل من الجدر النارية.

 ( .IPSec ،SSL-VPNدعم برتوكوالت األمن: )  ( 7-3-3
 Securityات األمنية: دعم االتصال المرتبط بشهادات أمنية )دعم للشهاد ( 7-3-4

 :   (Log Filesالتتبع ) ( 1
 الشمولية: يشمل ملفات التتبع جميع مكونات االستضافة. ( 1-1
سهولة القرار: يعطي النظام آليًا قرارات وتوجيهات بناًء على معايير يحددها  ( 1-4

 النظام أو مدير النظام.
 ل المتوفر: آخر ستة أشهر. مدة السج ( 1-3
 مستويات السجل: معلوماتي، وتحذيري ، وحرج. ( 1-2
بطاقات المساندة التلقائية: إنشاء بطاقات مساندة فنية تلقائية في حاالت تحدد  ( 1-5

 في النظام.
 جدر نارية: ( 4

 الموثوقية: مستويان للجدر النارية من موردين مختلفين. ( 4-1
( في منفذ الجدر Mbps( و )packets per second PPSالكفاءة: مقدار الو ) ( 4-4
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Certificate . ) 
 المناطق األمنية للشبكة: تشكيل الشبكة على ثالث مناطق معزولة طبقًا ألدوار الخوادم: ( 1-3

 (: DMZمنطقة النشر ) ( 7-4-1
( والبروكسي Publishing( والنشر )Web serverخوادم الويب ) (7-4-1-1

ق وصول المستخدمين من خارج ( لتحقيReverse Proxyالعكسي )
االستضافة للبوابة واألنظمة التعليمية والخدمات المساندة عن طريق 

 اإلنترنت واإلنترانت.
( فقط للوصول اآلمن من خالل HTTPSيستخدم بروتوكول ) (7-4-1-3

البروكسي العكسي للصفحات في منطقة التطبيقات المرتبطة بنظام 
 (.MS-Active Directoryالتحقق من الهوية )مثاًل: 

( يسمح Application Serversمنطقة التطبيقات: خوادم التطبيقات ) ( 7-4-3
الوصول فقط لمشرفي األنظمة والتطبيقات من خالل اإلنترنت واإلنترانت 

 (.IPSec VPNباستخدام )
( هي مستودع جميع Data Serversمنطقة البيانات: خوادم البيانات ) ( 7-4-4

الوصول فقط لمديري قواعد البيانات من قواعد البيانات وعيرها ويسمح 
 ( .IPSec VPNالبيانات من خالل اإلنترنت واإلنترانت باستخدام  )

جهاز اكتشاا ومنع  مانع االختراق )للشبكة(: أنظمة الحماية من محاوالت االختراق للشبكة: ( 1-2
 . (NIDPS)االختراق لحماية الشبكة الداخلية االستضافة

والبريد  (AntiVirus)ر نظام مكافحة الفيروسات مكافحة الفيروسات والبريد المزعج: توفي ( 1-5
 لبيئة االستضافة. (AntiSpam)المزعج 

 ( أو خط االتصال المرتبط به.Switchالنارية تفوق أو تساوي منفذ الموزع )
التكامل: يتكامل التحقق من المستخدمين في حالة استخدامها مع الدخول  ( 4-3

 الموحد.
 أنظمة الحماية من محاوالت االختراق للخوادم: مانع االختراق )لألنظمة(: ( 3

 . (HIDPS)االختراق لحماية خوادم االستضافةبرامج اكتشاا ومنع   
 مكافحة الفيروسات والبريد العشوائي:  ( 2

 (Appliance Based)  نوع النظام:  جهاز مستقل ( 2-1
 فترة التحديث: يومي. ( 2-4
 طريقة العالج: تلقائي  ( 2-3
 تقارير يومية عن حالة االستضافة. ( 2-2

 
 

 : يراعى ما يلي (Managed servicesالخدمات المدارة )عند استخدام  ( 8
 .االستضافة داخل المملكة العربية السعودية ( 8-1
 ( أو فرع منه.edu.saاستخدام اسم النطاق السعودي للجهة التعليمية )  ( 8-4
 . (3-9) الممارسةبهذه  ةالخاص 7إلى  1من مراعاة المواصفات  ( 8-3
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الصيانة الوقائية والعالجية الالزمة الستمرار  ( شاملة توفيرIT Service Managementتوفير منهجية قياسية إلدارة وتشغيل خدمات تقنية المعلومات ) الممارسة

بما فيها البوابة واالستضافة واألدوات التعليمية وتطبيق منهجية مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات  وأدوات التعلم اإللكتروني خدمات وأنظمة
(Information Technology Infrastructure Library, ITILكما أ .) 35555ن تحقيق آيزو (ISO20000 يعتبر تحقيقًا لجميع مواصفات هذه )

 الممارسة .
9-3  

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

يجب تقديم ما يثبت توفر اإلجراءات و  :( ITIL)توفير أدوات إلكترونية قياسية لتطبيق منهجية  ( 1
 المكونات التالية: األدوات الالزمة لتطبيق

  (.Incident Management) إدارة الحوادث: ( 1-1
 (. Problem Management)إدارة اإلشكاالت:  ( 1-4
 (.Change Management)إدارة التغيير:  ( 1-3
 .( Service Continuity Management) : إدارة استمرار الخدمة ( 1-2

 

مس األساسية: شاملة لمكوناتها الخ( ITIL V3.0): تطبيق كامل لمنهجية نطاق التطبيق ( 1
سياسات الخدمة ، وتصميم الخدمة ، واالنتقال للخدمة ، وعمليات تشغيل الخدمة ، 

 والتحسين المستمر للخدمة .
 ITIL) آلية من خالل نظام إلكتروني إلدارة العمليات متوافق مع منهجية طريقة التطبيق: ( 4

V3.0) .بمكوناتها الخمس األساسية 
ية من النظام كأداة للقياس على أن تتوفر الدالئل التي : توفير تقارير آلمعايير مطلوبة ( 3

 تثبت الوصول للمعايير التالية: 
 :( Incident and Problem Management): واإلشكاالت  إدارة الحوادث ( 4-1

 ألعطال األنظمة : ( 4-1-1
 سرعة االستجابة: نصا ساعة . أ
 سرعة اإلصالح:  ساعتان . ب

 ألعطال أجهزة المستخدمين: ( 4-1-3
 اتساع 8سرعة االستجابة:  . أ
 ساعة 33سرعة اإلصالح:   . ب

 شواهد النظام: توفير تقارير من النظام كأداة للقياس. ( 4-3
 طريقة إدارة األعمال: نظام التذاكر للطلبات واألعطال. ( 4-4
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 : ( Change Management)إدارة التغيير  ( 2
 %99مهام التغيير الناجحة:  نسبة ( 3-1
 شواهد النظام: توفير تقارير من النظام كأداة للقياس. ( 3-3

 ة الخدمة: استمراري ( 5
 .% سنويًا لكل خدمة99.99نسبة االستمرارية:  ( 5-1

 الصيانة: ( 4
توفير اآلليات واإلجراءات المكتوبة والتعاقدات المطلوبة لصيانة النظام  :الصيانة العالجية ( 1-1

 لضمان عدم انقطاع االتصاالت والخدمات.
 : الصيانة الوقائية: االلتزام بما يلي ( 1-4

 جديدة المستقرة.تحديث أنظمة التشغيل باإلصدارات ال ( 1-3-4

  زمن اإلصالح: ( 1
 ساعة )في حال ضمان استمرارية الخدمة لوجود أجهزة احتياطية(. 33خالل  ( 1-1
خالل ساعتين )في حالة عدم ضمان استمرارية الخدمة لعدم وجود أجهزة  ( 1-3

 احتياطية(.
 .(ITIL): باستخدام منهجية التغيير منهج اإلصالح ( 4

  . (Monitoring)لمتابعة استخراج تقارير يومية بناًء على عمليات ا ( 3

 
 توفير مركز اتصال موحد للتواصل بين المستخدمين والمؤسسة التعليمية . الممارسة

9-4  
 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء

 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت
 :( Call Center)توفير نظام مركز اتصال  ( 1

 رقم موحد داخل المملكة بدون صفر. ( 1-1
 .(VOIP)ا شبكية مآمير بهوات ( 1-4
 لتقديم خدمات الطالب. (IVR)االلتزام بتوفير نظام للرد اآللي  ( 1-3
 التسجيل الصوتي للمكالمات. ( 1-2
 نظام تقارير أداء المآمير. ( 1-5

 دقائق كحد أقصى. 3: مدة انتظار المتصل ( 1
 .(33/7) أيام األسبوع لجميعساعة باليوم  33: عمل المركز ( 4
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ة إلدارة العملية التعليمية داخل الجهة عبر التفاعلياألدوات التعليمية اإللكترونية المتزامنة و و  (LMSنظام إدارة التعلم ) ةً شامل دارة التعلم إل منظومة توفير الممارسة
  5-9 . اإلنترنت

 مواصفات الجودة الفنية ومؤشرات األداء
 الترخيص النهائي الترخيص المؤقت

 خصائص النظام واألدوات التعليمية: ( 1
 :لوبة في البرنامج الدراسيدعم اللغة المط ( 1-1

أن يدعم التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى، مع إمكانية اختيار تقويم  ( 1-1-1
عطاء خيار تصحيح التاريخ )تقديم وتأخير  هجري عير تقويم أم القرى، وا 

مكانية التحكم في عرض التاريخ الهجري أو الميالدي للهجريبالنسبة  (، وا 
 نظام.في جميع شاشات وصفحات وتقارير ال

: دعم تصدير واستيراد وعرض المحتويات التعليمية، المتوافقة مع احدث موافقة المعايير ( 1-4
(  واألسئلة متوافقة مع مواصفات األسئلة واالختبارات SCORMاصدار لمعايير  سكورم )

 ( .IMS-QTIوالمعروفة بو)
يل العالمية التوافق مع بيئات التشغ:  ( Serversالتوافقية مع بيئة تشغيل الخادمات ) ( 1-3

( والمتوافق مع ,Windows, MAC Unixالمستخدمة داخل المؤسسة التعليمية ، مثل )
 . (,MS-SQL MYSQL, ORACLE)البيانات المستخدمة فيها ، مثل  قواعد

التوافق مع بيئات تشغيل :  (Clientsالتوافقية مع بيئة تشغيل أجهزة المستخدمين ) ( 1-2
( وأن يكون النظام واألدوات Unix, Windows, MACمختلفة ألجهزة المستخدمين ، مثل )

والتوافق مع عدد من المتصفحات ، مثل  (Web Basedمبنية على تقنيات االنترنت )
(Internet Explorer-IE , Firefox , Chrome , Safari. ) 

 : السماح ب عادة تخصيص الشاشات بما يعكس هوية المؤسسة  التعليمية  فقط.التخصيص ( 1-5
والتكامل مع والتوافق مع البوابات القياسية، اللتزام بمتطلبات جودة أداء البوابة ، : االتكامل ( 1-6

نظام التكامل مع الو  ( ،LMSجميع أدوات التعلم اإللكتروني المستقلة عن نظام إدارة التعلم )
مع معلومات الطالب ، و قبول ال ارالوارد في معي( SISمستقل إلدارة معلومات الطالب )ال

 ( :Mobile Learningدعم التعلم المتنقل ) ( 1
( نظم تشغيل األجهزة المتنقلة الشائعة ، مثل LMSأن يدعم نظام إدارة التعلم ) ( 1-1

(Windows , IPhone , Android. ) 
تشغيل األجهزة المتنقلة  تقديم محتوى بصيغة مختصرة متوافقة مع أنظمة ( 1-3

 .الشائعة
تقديم التقارير والشواهد عبر النظام لنسبة استهالك النظام واألدوات التعليمية تحقق المعيار  ( 4

 التالي :
أن ال يزيد عدد الرخص المستخدمة في نفس الوقت عن : استخدام الرخص ( 3-1

 من الرخص المملوكة للجهة التعليمية كحد أقصى.%   95
 تشفير البيانات وربط الصالحيات ب ستخدام البنية التحتية للمفاتيح الرقمية. ( 3
 تقديم التقارير والشواهد عبر النظام لعمليات التحديث والتطوير حسب المعايير التالية:  ( 2

 التحديثات الروتينية: شهري. ( 3-1
 ة من إصدار التحديث.ساع 33التحديثات الطارئة: خالل  ( 3-3
منهجية التحديث واإلضافة: استخدام إدارة التغيير في مكتبة البنية التحتية لتقنية  ( 3-4

 ( السابق ذكرها.Change Management ITILالمعلومات )
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على أن ال تتم إدارة وظائا ( ، LMSت التحديث بينه وبين نظام إدارة التعلم )توفير أدوا
معلومات الطالب و  القبول ( المنصوص عليها في معيارSISنظام إدارة معلومات الطالب )
( LMSنظام إدارة التعلم ) ( ، كما ال يتم إدارة وظائاLMSمن خالل نظام إدارة التعلم )
( ، بل يتم تحديث البيانات بينهما SISمعلومات الطالب ) األخرى من خالل نظام إدارة

  .بشكل تلقائي
 : (Legalization)مشروعية االستخدام  ( 1-1

تستخدم المؤسسة التعليمية بطريقة مشروعة األنظمة والتطبيقات والخدمات  ( 1-7-1
 المملوكة للغير.

تلتزم المؤسسة بتوفير الرخص الالزمة بما يكفي لتلبية احتياجات الطالب من  ( 1-7-3
 لنظم واألدوات التعليمية على مدار الساعة قبل الشروع بالعملية التعليمية .ا

على النظم واألدوات حسب متطلبات التعليم عن بعد ومن واإلضافة إتاحة إمكانية التعديل  ( 1-8
 قبل فريق متواجد داخل المملكة العربية السعودية.

 كحد أدنى :: توزيع صالحيات المستخدمين حسب األدوار و أدوار المستخدمين ( 1-9
( LMSمدير النظام : صالحيات مطلقة على جميع مكونات نظام إدارة التعلم ) ( 1-9-1

 وجميع المكونات التعليمية المرتبطة به.
 مشرا: صالحيات محددة على مكونات النظام يحددها مدير النظام. ( 1-9-3
معلم: صالحيات على إدارة العملية التعليمية لمقررات محددة في شعب محددة  ( 1-9-4

 .لطالب محددين
طالب: صالحيات على المشاركة واالستفادة من العملية التعليمية ضمن  ( 1-9-3

 مقررات محددة في شعب محددة.
إتاحة إنشاء تقارير متعلقة بالطالب وأعضاء هيئة التدريس والمقررات مع إتاحة تعديل  ( 1-11

نشاء تقارير جديدة.  التقارير وا 
طريق الجوال أو بأي  ن عاسترداد اسم المستخدم وكلمة المرور : حماية المستخدمين ( 1-11

 طريقة آمنة وسريعة .
 : تشمل على األقل ما يلي( Help)المساعدة  ( 1-14
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 توفير دليل لالستخدام. ( 1-13-1
(: تجيب على معظم األسئلة المتوقعة واألكثر تكرارًا FAQاألسئلة المتكررة ) ( 1-13-3

 من قبل المستخدمين. 
المساعدة على مستوى الشاشات : ربط كل صفحة ومكون داخل الصفحة  ( 1-13-4

 وى المساعدة الخاصة بها.بمحت
معلم و مشرا ، و شاملة لكل المكونات وجميع األدوار الرئيسة )مدير النظام ،  ( 1-13-3

 ، وطالب(.
 التعديل: قابلة للتعديل من قبل المسؤول المختص. ( 1-13-5

التعليمية لتلبية احتياجات الطالب في لنظام واألدوات من ا كااٍ  توفير قدرٍ : كفاية السعة ( 1-13
 م العملية التعليمية .لدع الالزمو  ،البرنامج 

: توفير أدوات مناسبة لحماية البيانات سواًء عند إرسالها في االنترنت أو  حماية البيانات ( 1-12
 أثناء حفظها:

 تخزين البيانات مشفرة. ( 1-13-1
 .(Https)تشفير االتصاالت بين االنظمة والمستخدمين باستخدام بروتوكول  ( 1-13-3
 ( .Log Filesفات آمنة )تتبع الحركات التي تتم على البيانات وحفظها في مل ( 1-13-4
مدير نظام( ، و مشراو  ،معلم، و توفر الصالحيات الالزمة للمستخدمين )طالب ( 1-13-3

بما يحول دون اختراق ألعمال وخصوصيات المستخدمين اآلخرين 
 واالطالع عليها أو تعديلها.

 التحديث والتطوير: ( 1-15
جراءات لعمليات تحديث األنظمة التعليمية واإلدارية:  تقديم آليات وا 

 تخدام النسخ األخيرة المستقرة من النظام.اس ( 1-15-1
 تطبيق آخر التحديثات العالجية واألمنية المستقرة. ( 1-15-3
 إضافة مكونات جديدة تخدم العملية التعليمية ( 1-15-4

 على األقل المكونات التالية : المنظومةفي  : يجب أن يتوفرالمنظومةمكونات  ( 4
قيق مواصفات الجودة الفنية والتعليمية الواردة : تح (LCMS) إدارة محتوى المقرراتنظام  (3-1

 كونات التالية:: يجب أن يتم تفعيل خصائص المالمنظومة مكونات  ( 1
( وكحد أدنى LCMSإدارة محتوى المقررات : توفير نظام إلدارة المحتوى )نظام  ( 1-1
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دارتها من خالل النظام بحيث تشمل : تصميم وبناءفي معيار   البرامج ، وا 
 المشاركة: يتيح النظام للمستخدمين إضافة محتوى تعليمي. (4-1-1
 التحرير: يسمح النظام ب نشاء مقرر كامل على الشبكة متضمنًا المادة العلمية. (4-1-4

إدارة التعلم  : تسليم وأداء األعمال المناطة بالطالب من خالل النظام الواجبات والنشاطات (3-3
(LMS ). 

في معيار تقييم الطالب  تحقيق مواصفات الجودة الفنية والتعليمية الواردة :إدارة االختبارات (3-4
 على أن تشمل :

 إتاحة بناء اختبارات بغرض تقييم الطالب والتحكم بها. (4-3-1
 سئلة مع التحكم بها.أن يتيح للمدرس إنشاء بنوك لس (4-3-4
دخال األسئلة من خالل محرر عني ) (4-3-3 ( يدعم Rich Editorالسماح بكتابة وا 

 اللغة العربية.
إمكانية إضافة وسائط متعددة للسؤال الواحد، في نص السؤال أو في  (4-3-2

 الخيارات.
إتاحة مرونة في تحديد درجة كل سؤال واختيار تاريخ بدء وانتهاء االختبار  (4-3-5

 عير ذلك.ودرجة االختبار و 
إمكانية تقديم تغذية راجعة بناء على نتائج الطالب في االختبارات وعرضها  (4-3-6

 للطالب.
 (:Learning object repositoryمستودع الوحدات التعليمية ) (3-3

 دعم اللغة العربية واللغة اإلنجليزية شكال ومضمونا. (3-3-1
 عن طريق شبكةعبر بوابة على شبكة االنترنت وأن يعمل  المستودعإتاحة  (3-3-3

 (.Web Basedنترنت )اإل
أن يحتوي على تصنيا للموضوعات في شكل شجرة مكونة من عدة مستويات  (3-3-4

 رئيسة وفرعية.
 التكامل مع نظام المكتبة الرقمية. (3-3-3
وتكامله مع المستودع السعودي للوحدات التعليمية  المستودعإمكانية ربط  (3-3-5

 بالمواصفات والوظائا التالية :
( ومعايير SCORMدعم أحدث إصدارات معايير سكورم ) ( 1-1-1

(IMS-QTI . ) 
 دعم اللغة العربية واللغة اإلنجليزية شكال ومضمونًا. ( 1-1-3
(، مع Web Based)نترنت اإل عن طريق شبكةأن يعمل  ( 1-1-4

إمكانية عمل عدة مطورين على النظام للمقرر الواحد في وقت 
 واحد.

التكامل التام مع كل من نظام إدارة التعلم، ونظام مستودع  ( 1-1-3
 الوحدات التعليمية والمكتبة الرقمية.

 أن ال يعتمد على قاعدة بيانات معينة. ( 1-1-5
 أن يدعم آخر اإلصدارات من المتصفحات. ( 1-1-6
على شاشاته وصفحاته وتقاريره بالحذا واإلضافة إمكانية التعديل  ( 1-1-7

 حسب االحتياج وخالل مدة قصيرة.
إمكانية بناء أو تصميم محتوى مقررات تعليمية باللغتين العربية أو  ( 1-1-8

 اإلنجليزية.
أن يحتوي على قوالب جاهزة للدروس والتمرينات واالختبارات  ( 1-1-9

مكانية إضافة قوالب أخرى.   واألسئلة، وا 
محتوى إلكتروني لمقرر كامل أو لوحدة تعليمية إمكانية إنشاء  ( 1-1-15

(Learning Object.) 
أن يدعم تحميل الصور وملفات الصوت والفيديو والفالش في  ( 1-1-11

 محتوى المقرر أو مع األسئلة.
 Linear or –إمكانية بناء دروس خطية )تعاقبية أو شرطية  ( 1-1-13

conditional ( وحرة )عير شرطية– Free or 
unconditional. ) 

نية بناء جميع جوانب المحتوى التعليمي من أهداا، ودروس، إمكا ( 1-1-14
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 )مكنز( والمستودعات األخرى .
داخل المستودع باللغة العربية وباللغة إمكانية البحث البسيط والمتقدم  (3-3-6

 اإلنجليزية وبشكل فعال.
أن يتيح لمصمم ومدرس المقرر البحث عن الوحدات التعليمية المناسبة له في  (3-3-7

المستودع حسب الموضوعات أو التخصص أو االسم أو المفهوم أو وصا 
 ( .Metadataالبيانات )

 حياته .توفر آليات للتحقق من هوية المستخدم وتحديد صال (3-3-8
 فيديو( .و نصية ، و دعم مختلا صيغ البيانات )صوتية ،  (3-3-9
القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وألعداد كبيرة من  (3-3-15

 المستخدمين .
إتاحة خصائص تصدير واستيراد الوحدات التعليمية المتوافقة مع المعايير  (3-3-11

 العالمية.
ة محتوى التعلم والمكتبة الرقمية التكامل التام مع أنظمة إدارة التعلم ونظم إدار  (3-3-13

 المتوافقة مع المعايير العالمية.
 : (digital library)المكتبة الرقمية نظام  (3-5

 عن طريق شبكةإتاحة المكتبة عبر بوابة على شبكة االنترنت ، وأن تعمل  (3-5-1
 (.Web Basedاإلنترنت )

 الربط والتكامل مع المكتبة الرقمية السعودية . (3-5-3
دود من الكتب والمراجع اإللكترونية ، وأن تخدم الكتب استيعاب عدد عير مح (3-5-4

 البرامج المطروحة.
 دعم اللغة العربية واللغة اإلنجليزية دعمًا تامًا شكال ومضمونا. (3-5-3
دعم آخر اإلصدارات من المتصفحات، كما يمكنه العمل من خالل أنظمة  (3-5-5

 التشغيل الموجودة في المؤسسة التعليمية.
 التعلم األخرى مثل نظام إدارة التعلم. يتم تصفحه من داخل أنظمة  (3-5-6
إمكانية تصفح شجرة التصنيفات والتبحر بين التصنيفات الرئيسة والفرعية مع  (3-5-7

 وتدريبات، واختبارات.
إمكانية بناء وحدات تعليمية تحتوي على أهداا، وقاموس  ( 1-1-13

مصطلحات، وتدريبات وأنشطة، واختبارات، وتقييم في ضوء 
تاحة  األهداا، وجدول محتويات للوحدة، وملفات إثرائية، وا 

إمكانية أن تعمل الوحدات التعليمية خيارات الطباعة، مع إعطاء 
 بدون الحاجة ألي مستعرض خاص.

إمكانية بناء محتويات سهلة التحديث، وبدون التأثير على الجودة  ( 1-1-15
 الفنية.

تاحة  ( 1-1-16 أن يحتوي على مكتبة وسائط متعددة )عناصر تفاعلية( وا 
استخدامها أثناء بناء الوحدات التعليمية، مع إعطاء إمكانية 

 مكتبة.اإلضافة إلى ال
إمكانية وصا بيانات كل عنصر تفاعلي صغير بحيث يشمل  ( 1-1-17

الوصا: اسم العنصر، ووصا مختصر، والموضوع أو 
التخصص، ومجال المعرفة، ونوع الملا، ونوع العنصر، والمدة، 

 والحجم، وتاريخ اإلنتاج، ورقم اإلصدار، وآخر تحديث.
 أن يسمح بكتابة المعادالت والرموز الرياضية. ( 1-1-18
استيراد أنواع متعددة من المحتوى الرقمي مثل ملفات الو إمكانية  ( 1-1-19

(PDF( وملفات الو ،)PPT ،والملفات الصوتية، والفالش ،)
 ، وملفات الفيديو والصور.( YouTube) وروابط من يوتيوب

 أن ينشئ محتويات تعليمية متوافقة مع المتصفحات المعروفة. ( 1-1-35
اط، أو مقطع إمكانية إنشاء عنصر تعليمي صغير )تجربة، أو نش ( 1-1-31

تاحة استخدام تقنية  ضافته إلى المكتبة، وا  متحرك، أو فيديو( وا 
(Java Applet.والوفالش ،) 

( بحيث Metadataإمكانية وصا بيانات الوحدة التعليمية ) ( 1-1-33
يشمل الوصا: اسم الوحدة أو الدرس، ووصا مختصر، 
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 عرض عدد الكتب المرتبطة بكل تصنيا.
إمكانية استعراض المراجع )الكتب( اإللكترونية المصنفة تحت تفريعات شجرة  (3-5-8

 الموضوعات ) التصنيفات (.
، وطباعة وتحميل محتويات الكتب الموجودة في المكتبة إمكانية قراءة، وتصفح (3-5-9

 الرقمية.
 أن تحتوي على محرك بحث صرفي داعم للغة العربية. (3-5-15
 أن تدعم البحث بالتطابق وباللواصق والبحث االشتقاقي والبحث المنطقي . (3-5-11
 االلتزام بتوفير إحصائيات لالستخدام . (3-5-13
 توفير الدعم الفني للمستخدمين . (3-5-14
دارة محتوى التعلم ونظام مستودع الوحدات التعليمية.التكامل مع نظام  (3-5-13  بناء وا 

 الفصل االفتراضي : نظام  (3-6
 دعم اللغة العربية واللغة اإلنجليزية شكاًل ومضمونًا. (3-6-1
( وأن يدعم آخر إصدارات Web Basedاإلنترنت ) عن طريق شبكةأن يعمل  (3-6-3

 المتصفحات المعروفة.
 (.kb/s 256نت بحد أدني )أن يعمل بصورة جيدة على جميع سرعات اإلنتر  (3-6-4
 تثبيت أي برمجيات على جهاز المستخدم بصورة يدوية.أال يتطلب  (3-6-3
 إمكانية التعامل مع عدد عير محدود من المحاضرات. (3-6-5
 التكامل بسهولة مع أي نظام إدارة تعلم. (3-6-6
 Lectureأن يحتوي على برنامج إلدارة وجدولة المحاضرات والمحاضرين ) (3-6-7

Managementاضرات حسب نطاق االتصال أو اإلنترنت ( ، وتوزيع المح
 المتاح.

إمكانية إعالم الطالب المعنيين عن طريق البريد اإللكتروني ورسائل الجوال  (3-6-8
لدى إنشاء محاضرة جديدة موجهة لهم، مع إدراجها في التقويم الخاص بكل 

 طالب.
أن يتيح لعضو هيئة التدريس دخول المحاضرة قبل موعد بدئها المحدد إلعداد  (3-6-9

والموضوع أو التخصص، ومجال المعرفة، والمفاهيم التي 
خ إنتاج الوحدة، والمؤلا، وآخر تحديث، ورقم يغطيها، وتاري

 اإلصدار، ونوع الملا، ونوع العنصر، والمدة، والحجم.
يتيح إرسال الوحدات التعليمية التي تم تطويرها إلى مستودع  ( 1-1-34

 الوحدات التعليمية لتخزينها هناك.
إمكانية وضع التغذية الراجعة في المحتوى وربط ذلك باألهداا  ( 1-1-33

 التعليمية.
إنشاء تدريبات وأسئلة واختبارات بأنواع مختلفة وربطها  أن يتيح ( 1-1-35

 باألهداا.
 أن يوفر بنكا لسسئلة لالحتفاظ باألسئلة المضافة في المحتوى. ( 1-1-36
عطاء إمكانية  ( 1-1-37 أن يتكامل مع نظام مستودع الوحدات التعليمية وا 

 استعراض محتويات مستودع الوحدات التعليمية واالستفادة  منه.
( لكل مدرس، بحيث Workspace)أن يوفر مساحة عمل  ( 1-1-38

يستطيع المدرس حفظ نسخة من محتوى المقرر في مساحة 
 العمل الخاصة به والتعديل عليها بحرية.

التكامل مع نظام إدارة التعلم الستيراد أسئلة من بنك األسئلة  ( 1-1-39
ضافتها للمحتوى.  المتاح في نظام االختبارات وا 

(  Version Historyأن يحتوي على تاريخ اإلصدارات  ) ( 1-1-45
 لتسهيل الرجوع لنسخة قديمة من العمل.

 إمكانية نشر المحتوى التعليمي مباشرًة على نظام إدارة التعلم. ( 1-1-41
إمكانية نشر المحتوى التعليمي على الصيغ المناسبة لإلنترنت  ( 1-1-43

 (.CD-ROMواإلنترانت وأقراص الليزر )
فية إمكانية تحويل الوحدات التعليمية لنسخ متوافقة مع األجهزة الك ( 1-1-44

 والمتنقلة.
إعطاء إمكانية التحكم في منع حفظ نسخة من محتوى مقرر معين  ( 1-1-43
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 اد المحاضرة.مو 
مكانية إدارة  (3-6-15 إمكانية عرض قائمة بأسماء الطالب الحضور في المحاضرة وا 

 التعامل مع الحضور من خالل القائمة.
إتاحة استعراض بيانات أي طالب أثناء المحاضرة من خالل الضغط على  (3-6-11

 القائمة الموجودة بجوار كل طالب.
استبعاد طالب، مع إدارة المستخدمين في المحاضرة مثل التحذير، وحجب و  (3-6-13

 تمييز اسم الطالب المحذَّر بلون معين.
( أو PDF( أو صور أو )PPTإمكانية استيراد عروض تقديمية على هيئة ) (3-6-14

عيرها وعرضها أثناء المحاضرة على هيئة شرائح متتالية، والتعليق عليها 
 بواسطة أدوات السبورة، مع إدارة الشرائح من تعديل وحذا.

لمحاضرة الحية بعد انتهائها مع المقرر الخاص بها في أن يتم حفظ ملفات ا (3-6-13
 نظام إدارة التعلم عند التكامل معه أو في ملا خاص عند عدم التكامل.

( تسمح للمستخدم بالرسم WhiteBoardأن يحتوي على سبورة إلكترونية ) (3-6-15
والكتابة عليها بألوان وخطوط وأشكال مختلفة أثناء الشرح، وعرض الشرائح 

 عليها.
 انية بث صورة )فيديو( المحاضر.إمك (3-6-16
 يمّكن الطالب من رفع األيدي طلبًا للتحدث بالميكروفون. (3-6-17
يتيح للمدرس إعطاء الميكروفون أو الكاميرا واستردادهما من المتحدث في أي  (3-6-18

 وقت.
 يتيح ظهور اسم المستخدم الخاص بحامل الفيديو في مساحة الفيديو. (3-6-19
 حاليًا. يتيح تمييز الطالب الحائزين للميكروفون (3-6-35
 يتيح التحكم في إجمالي عدد الميكروفونات المتاحة معًا خالل المحاضرة. (3-6-31
إمكانية بدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا أو نهائيًا في أي وقت خالل الجلسة  (3-6-33

 الجارية.
 يتيح ألي شخص في المقرر تشغيل تسجيل المحاضرة بمجرد انتهائها. (3-6-34

 أو الطباعة ألعراض حماية الملكية الفكرية.
 أن يتيح تجميع الوحدات التعليمية لتكوين كتاب إلكتروني تفاعلي. ( 1-1-45
إمكانية إنشاء جدول محتويات متعدد المستويات وربطه بصفحات  ( 1-1-46

 الكتاب.
الكتاب من خالل محرر نصوص عني أن يتيح إدخال نصوص  ( 1-1-47

 داعم للغة للعربية شكال ومضمونا. 
إمكانية حفظ الكتاب اإللكتروني التفاعلي داخل نظام مستودع  ( 1-1-48

 الوحدات التعليمية.
حصائيات عن استخدام النظام، وساعات العمل،  ( 1-1-49 أن يوفر تقارير وا 

 والبرامج األكثر استخدامًا، والمستخدمين.
 الواجبات والنشاطات:  ( 1-3

 إمكانية إضافة أو تعديل الواجبات والتحكم بها . ( 1-3-1
 ( مشترك للمقررات .Wikiإمكانية إنشاء ويكي ) ( 1-3-3
 اختبارات ذاتية بغرض المراجعة والدراسة . ( 1-3-4

 إدارة االختبارات:نظام  ( 1-4
توفر بنك لسسئلة متوافقة مع مواصفات األسئلة واالختبارات  ( 1-4-1

 (.IMS-QTIوالمعروفة بو)
اع متعددة من نوعية األسئلة ، وبما ال التنوع : يسمح النظام بأنو  ( 1-4-3

 أنواع. 7يقل عن 
 وجود خاصية العشوائية ، والربط مع نواتج التعلم. ( 1-4-4
 Secureاستخدام المستعرض اآلمن لالختبارات اإللكترونية ) ( 1-4-3

Browser. ) 
التصحيح اآللي لالختبارات مع إتاحة التصحيح اليدوي لسسئلة  ( 1-4-5

مكانية التصحيح يمكن تصحيحها آليًا كاألسئلال التي  ة المقالية وا 
 اليدوي لكامل االختبار  ، والربط بسجل الدرجات.
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دارتها وتعطيلها  إتاحة المحادثات النصية العامة والخاصة بين (3-6-33 الطالب وا 
الفصل الفصل  نظامخصائصها بواسطة المدرس أو مدير وتفعيلها أو أي من 

 . االفتراضي
إمكانية التحكم في مساحة عرض المحادثات النصية بالتكبير والتصغير وتغيير  (3-6-35

 الموقع.
إمكانية بناء وتقديم استطالع رأي أو تصويت وعرض نتائج االستبيان أثناء  (3-6-36

 ة وتحديثه لحظيًا.المحاضر 
توفر صفحة تحتوى على الموضوعات التي تم التصويت عليها في المحاضرات  (3-6-37

 الحية، ونتيجة التصويت عليها.
التكامل بين نظام الفصول االفتراضية واالختبارات في نظام إدارة التعلم لعقد  (3-6-38

 اختبارات للطالب أثناء المحاضرة.
المشاركات في المحاضرة أن يتيح إعطاء درجات للطالب على حسب عدد  (3-6-39

 والوقت المستغرق بها وتسجيل هذه الدرجات في سجل درجات الطالب.
إتاحة تقرير يوضح جميع العمليات التي تمت في المحاضرة من جميع  (3-6-45

المستخدمين، كمشاركة الطالب وعدد الساعات وعن الطالب عير الحاضرين 
 وعير ذلك.

 : توفير األدوات التالية :أدوات التواصل  (3-7
 بريد إلكتروني . (3-7-1
 إعالنات . (3-7-3
 ( .SMSرسائل جوال ) (3-7-4
 منتديات . (3-7-3
 نظام تصويت . (3-7-5

على أن تحقق الوظائا  للتخصيص تقييم المقررات قابلةلأدوات  توفر: أدوات تقييم المقررات (3-8
 الواردة في معيار تقويم ومراجعة البرامج .

القبول واردة في معيار تحقق الوظائا الوحدة مالية إلكترونية  الوحدة المالية اإللكترونية: (3-9

إمكانية تصدير األسئلة واستيرادها من مصدر خارجي متوافق مع  ( 1-4-6
 (.IMS-QTIمعيار )

يجب أن يتيح النظام إمكانية التكامل في إتاحة االختبارات  ( 1-4-7
 للطالب أثناء محاضرات الفصول االفتراضية.

 (:Learning object repositoryت التعليمية )مستودع الوحدا ( 1-3
( وذلك Unicodeإتاحة حفظ محتوى الوحدة التعليمية على هيئة ) ( 1-3-1

إلتاحة عرض محتواه بصورة صحيحة على مختلا المتصفحات 
ومختلا أنظمة التشغيل أيًا كانت لغة المتصفح أو لغة جهاز 

 المستخدم.
المستودع من قبل  إتاحة إضافة العناصر والوحدات التعليمية إلى ( 1-3-3

الجهة المسؤولة عن  تطوير المقررات أو من قبل عضو هيئة 
 التدريس أو الطالب.

على شكل مجموعات على  المستودعإمكانية تجميع مستخدمي  ( 1-3-4
حسب التخصص أو االهتمامات، مع إعطاء صالحيات 

 االطالع والتعديل على الوحدات التعليمية حسب الحاجة.
معبرة عن محتويات الوحدة التعليمية  إمكانية عرض صورة مصغرة ( 1-3-3

 (.Thumbnailقبل فتحها  )
 قابل للتعديل والمواءمة حسب حاجة المؤسسة التعليمية . ( 1-3-5
(، Rating and Taggingإمكانية تقييم الوحدات التعليمية ) ( 1-3-6

 وعرض نتيجة التقييم.
بناًء على مدى تفاعلهم  المستودعإمكانية تقييم مستخدمي  ( 1-3-7

نتاجهم من الوحدا  ت التعليمية.وا 
توفير خصائص تتبع اإلصدارات من حفظ تاريخ اإلصدارات  ( 1-3-8

( وخاصية الو Version Historyالمتتالية من الوحدة التعليمية )
(Check in( و )Check out. ) 
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 .معلومات الطالبو 
تفاعلية وعير تفاعلية ، وتزامنية وعير تزامنية  أدواتاً  توفر المنظومةأن  أدوات التعليم : (3-15

 البرامج . تصميم وبناءمعيار في حسب المواصفات الفنية والتعليمية الواردة في هذا المعيار و 

أو إتاحتها  المستودعإتاحة عدم إتمام إضافة أي وحدة تعليمية في  ( 1-3-9
من له هذه  لزوار الموقع أو في البوابة التعليمية دون تصديق

  الصالحية 
 إمكانية التحكم في حقوق االستخدام والنسخ. ( 1-3-15
 (.SCORM Playersالتكامل التام مع مشغالت السكورم ) ( 1-3-11
أن يوفر تقارير مفصلة عن الوحدات التعليمية المحفوظة،  ( 1-3-13

 وأعدادها، وتخصصاتها، والبرامج المستخدمة لها. 
ل ، ومعدالمستودعأن يوفر تقارير مفصلة عن مستخدمي  ( 1-3-14

نتاجهم من الوحدات التعليمية وعن أكثر الوحدات  استخدامهم ، وا 
 استخدامًا.

أن يوفر تقريرًا عن كل وحدة تعليمية، والمقررات التي تستخدم تلك  ( 1-3-13
 الوحدة، وفي أي كليات.

 توفير خاصية بناء مجموعات االهتمام المشترك . ( 1-3-15
 : ( digital library)المكتبة الرقمية  ( 1-5

 (.Web 2.0ثل تقنيات الو )دعم أحدث التقنيات م ( 1-5-1
( والكائنات APIأن يعرِّا مجموعة من وسائط البرامج التطبيقية ) ( 1-5-3

 لالستخدام من ِقبل أية أنظمة خارجية ألعراض الدمج والتكامل.
للتحكم في الكتب  نظام المكتبة الرقميةيحتوي على واجهة لمدير  ( 1-5-4

 وفي شجرة الموضوعات )التصنيفات(.
كتب يتيح خصائص التحكم في حجم أن تحتوي على مستعرض لل ( 1-5-3

خفاء عالمات  ظهار وا  الخطوط، وألوان الخطوط والخلفيات، وا 
التشكيل وذلك في حالة وضع المراجع )الكتب( اإللكترونية 

 (.HTMLالموضوعة بصيغة )
 شتراك .إلتملك وليس اعن طريق  ةتعاقد المكتباألولوية لأن  ( 1-5-5
وانتماءهم  ضمان التحقق من هوية المستخدمين وصالحياتهم ( 1-5-6
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 للمؤسسة التعليمية .
إمكانية ربط تصنيفات الشجرة مباشرًة بصفحة معينة في الكتاب  ( 1-5-7

وذلك في حالة وضع المراجع )الكتب( اإللكترونية الموضوعة 
 (.HTMLبصيغة )

توحيد طريقة البحث في نصوص الكتب اإللكترونية، وتوحيد  ( 1-5-8
 طريقة عرض واسترجاع النتائج.

ضوعات مكونة من عدة مستويات من أن تحتوي على شجرة مو  ( 1-5-9
التصنيفات )تصنيفات رئيسة وفرعية( وشاملة لجميع 
التخصصات والمفاهيم مع إمكانية التحكم في التصنيفات من 

 إضافة وتعديل وحذا.
إمكانية حفظ أنواع عدة من المراجع )الكتب( اإللكترونية بصيغ  ( 1-5-15

 (.HTML, PDF, Doc, Flash, …etcمختلفة مثل )
مع نظام إدارة التعلم عن طريق تزويد المقررات الموجودة التكامل  ( 1-5-11

في نظام إدارة التعلم بالكتب الموجودة في المكتبة الرقمية 
 والمتعلقة بمجالها.

 الفصل االفتراضي :نظام  ( 1-6
( خارج Stand Aloneإمكانية تركيب وتشغيل النظام منفردًا ) ( 1-6-1

بأي مقرر  إطار نظام إدارة التعلم أو داخله ولكن بدون االرتباط
 معين )محاضرات عامة(.

إمكانية التعديل على شاشاته وصفحاته وتقاريره بالحذا واإلضافة  ( 1-6-3
 حسب االحتياج وخالل مدة قصيرة.

تمكين عضو هيئة التدريس من إنشاء محاضرة حية وتحديد وقتها  ( 1-6-4
 وتاريخها.

السماح بوجود مدرس مساعد أو أكثر  بجانب المدرس األساسي  ( 1-6-3
وجود خاصية المساعد أو وجود ضيا إلتاحة الفرصة ل
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 يستضيفه المدرس.
 تحذير الطالب داخل المحاضرة. اتيجب أن يتيح أرشفة عملي ( 1-6-5
أن يسمح بعرض المحتوى المنشأ بأداة بناء محتوى التعلم  ( 1-6-6

 والمتوافق مع معيار سكورم. 
إمكانية التحكم في ألوان وأحجام الحروا واألشكال المستخدمة في  ( 1-6-7

 رة.الكتابة على السبو 
توفر أدوات الرسم على السبورة، مثل القلم والخط والدائرة المعبأة  ( 1-6-8

 والمستطيل والمستطيالت المعبأة والنجمة والمؤشر.
إتاحة إعطاء أدوات للرسم على السبورة ألي طالب خالل  ( 1-6-9

 المحاضرة، كما يستطيع استردادها.
تمكين المدرس من إعطاء حق بث الفيديو لطالب أو أكثر مع  ( 1-6-15

 حق البث في أي وقت. استرداد
 Applicationإمكانية التصفح المشترك لجهاز المحاضر ) ( 1-6-11

Sharing.) 
إمكانية التصفح المشترك لمتصفح اإلنترنت الخاص بجهاز  ( 1-6-13

 (.Web Application Sharingالمحاضر  )
إمكانية تسجيل المحاضرة بما تشمله من صوت وفيديو وعروض،  ( 1-6-14

مكانية تقسيمها لمقاطع مستقلة، مع  إتاحة إمكانية التسجيل وا 
 التلقائي.

( في تشغيل المحاضرة Streamingإمكانية استخدام تقنية الو ) ( 1-6-13
المسّجلة، دون أن يحتاج المستخدم لتحميلها كاملة على جهازه 

 ثم استعراضها.
 أن يتيح االحتفاظ بنص المحادثة الخاصة أثناء فترة المحاضرة. ( 1-6-15
خفا ( 1-6-16 ء مكونات صفحة إمكانية التحكم في شكل وترتيب وعرض وا 

 الفصول االفتراضية.
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يتيح أرشيفًا لكل محاضرة يشمل تسجيل جميع األنشطة التي تمت  ( 1-6-17
في المحاضرة من دخول وخروج وطلب للميكروفون وعيرها، 

تاحته للمستخدمين.   وا 
أرشفة المحادثات النصية العامة والمواقع اإللكترونية التي تمت  ( 1-6-18

 زيارتها.
فاعل مع الطالب، وأن يكون للمنتديات المواصفات تفعيل أدوات التواصل في الت ( 1-7

 والوظائا التالية كحد أدنى :
وجود منتديات للمناقشة مع التحكم الكامل بها من جهة  ( 1-7-1

المستخدمين والمجموعات والمنتديات الفرعية والموضوعات 
عطاء الصالحيات والمعاينة والتخصيص  والمشاركات والردود وا 

 فة للمنتديات وعير ذلك من الخصائص المعرو 
إمكانية تثبيت موضوعات معينة تظهر  توفر المنتدياتيجب أن  ( 1-7-3

 دائمًا حتى في الصفحات الداخلية للموضوعات.
 إمكانية تقييم مشاركات الطالب. ( 1-7-4
 إمكانية إرفاق ملفات مع الموضوعات.  ( 1-7-3
 إمكانية عرض تاريخ النشر واسم المرسل وتوقيع المرسل. ( 1-7-5
 إمكانية إنشاء اسم مستعار. ( 1-7-6
 انية البحث في موضوعات المنتدى.إمك ( 1-7-7

 أن يكون لنظام التصويت كحد أدنى المواصفات الوظائا التالية: ( 1-8
توفر صفحة لعرض نتيجة االستطالع على هيئة أرقام ورسوم  ( 1-8-1

 بيانية.
( ، Free Textتوفر ثالثة أنواع من األسئلة وهي : كتابة حرة ) ( 1-8-3

 ما.( أو مزج بينه Multiple choiceو اختيار من متعدد ) 
 إتاحة أرشفة استطالعات الرأي المنتهية. ( 1-8-4

 


