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 جدول المحتو�ات
 

 ٤ معاییر تقی�م جودة التعلم اإللكترونيأوًال: 

 ٤ . معاییر األهداف:١

 ٤ . معاییر الهیئة التعل�م�ة:٢

 ٤ . معاییر المتعلمین:٣

 ٥ التعل�م�ة:. معاییر البرامج ٤

 ٥ . معاییر الدعم التقني:٥

 ٥ . معاییر الدعم اإلداري:٦

 ٦ . معاییر إدارة نظام التعلم اإللكتروني:٧

 ٦ . معاییر اإلدارة المال�ة:٨

 ٦ عالقات الخارج�ة:. معاییر ال٩

 ٦ . معاییر تطو�ر نظام التعلم اإللكتروني:١٠

 ٨ ثان�ًا: معاییر تقی�م جودة و�نتاج المقررات اإللكترون�ة

 ٨ اطار التصم�م التعل�مي (تصم�م المحتوى التعل�مي)

 ١١ اطار تصم�م الرسوم

 ١٤ اطار تطو�ر و�تاحة المحتوى 

 ١٦ ثالثًا: س�اسات و�جراءات التعلم اإللكتروني

 ١٦ أنواع األنشطة التعل�م�ة في برامج التعلم اإللكتروني:

 ١٧ آل�ات التدر�س ببرامج التعلم اإللكتروني:

 ١٨ ):LMSنظام إدارة التعلم (

 ١٩ س�اسات المقررات اإللكترون�ة:

 ٢٠ ضو هیئة التدر�س القائم بتدر�س المقرر:التزامات ع

 ٢٣ التحقق من هو�ة الطالب في برامج التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد:

 ٢٤ س�اسات المساعدة والتقن�ة والدعم الفني:

 ٢٥ متطل�ات الدراسة:

 ٢٥ المتطل�ات الفن�ة:
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 ٢٥ آل�ة التقی�م:

 ٢٦ نظام تقدیر الدرجات:

 ٢٦ متا�عة الطل�ة والحضور والغ�اب

 ٢٧ س�اسات و�جراءات االخت�ارات النهائ�ة:

 ٢٧ إجراءات التحقق من درجات األنشطة: أ.

 ٢٨ ب. إجراءات ما قبل االخت�ار:

 ٢٨ ج. إجراءات أثناء االخت�ار:

 ٢٩ د. إجراءات ض�ط واقعة غش:

 ٣٠ ي برامج التعلم اإللكتروني:نصائح للنجاح ف

 ٣١ را�عًا: س�اسات و�جراءات الطالب في برامج التعلم اإللكتروني

 ٣١ األهداف:

 ٣١ والتسجیل:س�اسات و�جراءات القبول 

 ٣٢ الحصول على صالح�ات الدخول:

 ٣٢ ذوي االحت�اجات الخاصة:

 ٣٤ خامسًا: الس�اسات األخالق�ة

 ٣٥ الملك�ة الفكر�ة سادسًا: حقوق 

 ٣٦ المصطلحات:
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 أوًال: معاییر تقی�م جودة التعلم اإللكتروني
 معاییر األهداف:. ١

مدى صـــــــــــــــالح�ة األهداف ألن تكون مرشـــــــــــــــدا فعاال لتوج�ه حاضـــــــــــــــر نظام التعل�م  •
 ومستقبله. اإللكتروني

 وتحسینه. اإللكترونيمدى تناغم األهداف ومساهمتها في إنجاز وتطو�ر نظام التعل�م  •

 على إبراز هو�ته الممیزة له عن غیره. اإللكترونيمدى قدرة أهداف نظام التعل�م  •

 .اإللكترونيمدى انسجام س�اسات إجراءات القبول في نظام التعل�م  •
 

 معاییر الهیئة التعل�م�ة:. ٢
 جراءات والس�اسات لتقو�م أداء الهیئة التعل�م�ة.مدى مالئمة اإل  •
 مدى تحقیق البرامج المتعلقة بتحسین التدر�س وتطو�ر الهیئة التعل�م�ة ألهدافها.  •
 مدى تقبل الس�اسات واإلجراءات المتعلقة �شؤون الهیئة التعل�م�ة.  •
 مدى مالئمة مستحقات الهیئة التعل�م�ة للمنافسة.  •
 ظ�في للهیئة التعل�م�ة.مدى �فاءة األداء الو   •
 

 معاییر المتعلمین: . ٣
مـــدى تقو�م المتعلمون لنظـــام اإلرشـــــــــــــــــاد واإلشـــــــــــــــراف الـــذي یوفره لهم نظـــام التعل�م  •

 .اإللكتروني
 .اإللكترونيمدى مستوى تسرب المتعلمون من نظام التعل�م  •
 مدى توافر مصادر للتعل�م الذاتي للمتعلمین. •
 .اإللكترونيمدى فاعل�ة نظام شؤون المتعلمون في نظام التعل�م  •
 مدى توفر شواهد على وجود تقدم مقبول نحو تحقیق أهداف التعل�م. •
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 معاییر البرامج التعل�م�ة:. ٤
مدى توفر ســـــــــــ�اســـــــــــات و�جراءات مناســـــــــــ�ة لبناء البرامج الجدیدة لدى نظام التعل�م  •

 .اإللكتروني
جراءات المناســــ�ة لفحص وتقو�م البرامج القائمة لدى مدى مســــاعدة الســــ�اســــات واإل •

 .اإللكترونينظام التعل�م 
ثـــارة والتحفیز الفكري مـــدى مســـــــــــــــــاعـــدة محتو�ـــات برنـــامج اإلعـــداد العـــام على اإل •

 .للمتعلمین
 .ع أهداف نظام التعل�م اإللكترونيمدى �فاءة وانسجام البرامج التعل�م�ة م •
 خدمات جیدة للهیئة التعل�م�ة والمتعلمین. اإللكترونيمدى تقد�م نظام التعل�م  •

  
 معاییر الدعم التقني:. ٥

 مدى مالئمة النظام لألعداد المتعلمون وطب�عة البرامج التعل�م�ة.  •
 مدى توفر خطط طو�لة األجل لتطو�ر النظام واألجهزة التعل�م�ة.  •
مدى مســاهمة االســتحقاقات الماد�ة المخصــصــة للعاملین في مجال الدعم التقني في   •

 جذب العناصر الجیدة للنظام.
 .لین في مجال الدعم التقنيمدى توفر اإلجراءات المالئمة لتقو�م أداء العام  •

 
 :ي الدعم اإلدار معاییر . ٦

 �التخط�ط. اإللكترونيمدى اهتمام الق�ادة اإلدار�ة في نظام التعل�م  •
 اإللكترونيمدى تكو�ن عالقات عمل فعالة بین الق�ادة و�افة عناصـــــــــــــــر نظام التعل�م  •

 األساس�ة.
 .اإللكترونيمدى ضمان س�اسة العمل اإلداري لفاعل�ة إدارة نظام التعل�م  •
 مدى توفر اإلجراءات المناس�ة لتقو�م أداء اإلدار�ین وتطو�رهم مهن�ا. •
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 :اإللكترونيإدارة نظام التعلم معاییر . ٧
 مدى �فاءة اإلجراءات والس�اسات في �فاءة سیر العمل بهذا المجلس. •
 مدى فهم أعضاء المجلس للفرق بین ص�اغة الس�اسات وتطب�قها. •

 مدى تفاعل أعضاء المجلس مع الجمهور الخارجي. •
 .اإللكترونيمدى فاعل�ة هذه المجالس في تطو�ر نظام التعل�م  •

 

 معاییر اإلدارة المال�ة:. ٨
 .اإللكتروني مع المؤسسات األخرى المماثلةمدى تكافؤ میزان�ة نظام التعل�م   •
 .إللكترونيامدى توفر نظام فعال للتقار�ر المال�ة والمحاسب�ة لدى نظام التعل�م   •
لمصـــــــادره وممتلكاته المال�ة وال�شـــــــر�ة �طر�قة  اإللكترونيمدى اســـــــتثمار نظام التعل�م   •

 . جیدة
 مدى حرص النظام على االستخدام األمثل لمصادره المال�ة وال�شر�ة.  •

 

 لعالقات الخارج�ة:امعاییر . ٩
في الرقي �األوضاع الثقاف�ة واالقتصاد�ة  اإللكترونيمدى مساهمة أنشطة نظام التعل�م  •

 وغیرها .
 مدى تمتع النظام �عالقات جیدة مع الجهات اإلشراف�ة العل�ا . •
�عالقـات فعـالـة مع الجهـات الحكوم�ـة التي تتـأثر  اإللكترونيام التعل�م مـدى ارت�ـاط نظـ •

 �قراراتها .
الـدعم المـالي من  على تـأمین مســـــــــــــــتوى مقبول من اإللكترونيمـدى قـدرة نظـام التعل�م  •

 القطاع الخاص .
 
 :اإللكترونيلم تطو�ر نظام التعمعاییر . ١٠
 واإلبداع .لجهود االبتكار  اإللكترونيمدى دعم نظام التعل�م  •
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 مدى توفر االتجاهات اإل�جاب�ة نحو التطور الذاتي لدى منسو�ي النظام. •

 .مدى توفر إجراءات مالئمة للتطو�ر الذاتي لدى النظام  •
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 معاییر تقی�م جودة و�نتاج المقررات اإللكترون�ةثان�ًا: 
 اطار التصم�م التعل�مي (تصم�م المحتوى التعل�مي)

 الشكل العام للمقرر -
 المقرر أهداف 

   .�ستخدم أهداف عامة •
  .تتسم �الكل�ة والشمول�ة للنتائج المتوقعة •
 .تتناسب مع عدد وحدات المقرر •
  .واضحة ومحددة وال تحتمل تأو�الت وال تجمع بین أكثر من ناتج تعلم •

 
  مقدمة المقرر 

  .جذا�ة ومشوقة •
  .تعبر عن المقرر �شكل عام •
  .طو�ه جدًا وال صغیر ة جداً مناس�ة لمحتوى المقرر �حیث أال تكون  •

 
  قاموس مصطلحات المقرر 

 .�حتوى على تعر�ف لكل مصطلح •
  .�میز المصطلح عن التعر�ف (في حجم الخط واللون) •
 .یتم غلق الحروف الغیر مفعلة (التي ال تحتوى على مصطلحات) •

 
  توافر البرامج المطلو�ة لتشغیل المقرر 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Flash player 
• Media player 
• Quick time 
• Adobe shockwave 
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 مصادر تعلم المقرر 
  .مراجع حدیثة وتتسم �المصداق�ة •
 .المراجع اإللكترون�ة تتسم بروا�ط م�اشرة لمصادر التعلم •
  .تغطى �افة أجزاء المقرر •
 .أال تكون روا�ط لمنتد�ات أو صفحات إعالنات أو ما إلى ذلك •
 .�أخالق�ات التعامل مع ش�كة اإلنترنتمواقع موثقة تتسم  •

 
  تعل�مات تشغیل المقرر 

  .تشتمل على �افة عناصر المقرر •
  .تعرض شرح مفصل لكل مفتاح و�ل را�ط •
  .تكون محددة و�س�طة •
 .تحتوى على تعلیق صوتي مساعد للع�ارات المرفقة •

 

  خر�طة المقرر 
 .تحتوى على جم�ع مكونات المقرر •
 .منطقي ینظم فیها المحتوى �شكل •
  .یراعى فیها التسلسل والتتا�ع المنطقي للموضوعات •

 

  بنك أسئلة المقرر 
  .سؤال ١٥٠-١٠٠یتراوح عدد األسئلة من  •
  .تق�س مختلف الجوانب المعرف�ة •
 .تتنوع ما بین صواب وخطأ واخت�ار من متعدد •
  .توفر تغذ�ة راجعة �عد �ل سؤال •
  .أال توحى اخت�اراتها �اإلجا�ة الصح�حة •
 .تت�ح نس�ة مئو�ة �عد انتهاء االخت�ار •
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 مكونات العناصر الداخل�ة (الوحدات) -
  مقدمة الوحدة الدراس�ة 

  .جذا�ة ومشوقة لدراسة الوحدة •
  .تعبر عن الوحدة �شكل عام •

 
  أهداف الوحدة 

  .أن تكون أهداف سلو��ة مناس�ة لمحتوى الوحدة •
  .تعبر عن جم�ع أجزاء المحتوى (الوحدة) •
  .قابلة للق�استكون  •
  .أال تجمع بین ناتجي تعلم •
 .أال تحمل �لماتها تأو�الت متعددة •

 
  أسئلة الوحدة 

  .تق�س األهداف السلو��ة للوحدة •
  .التنوع في األسئلة ما بین صواب وخطأ واخت�ار من متعدد •
  .توفر تغذ�ة راجعة لكل سؤال •
  .توفر نت�جة نهائ�ة �عد انتهاء االخت�ار •

 
  ملخص الوحدة 

 .�حتوى على شرح م�سط للوحدة •
 .أال �كون قصیر جدًا أو طو�ل �شكل ممل •
 .مصاغ في نقاط محددة •

 
  مراجع الوحدة 

  .تتسم �الحداثة •
  .المراجع اإللكترون�ة ذات روا�ط م�اشرة  لموضوعات التعلم •
  .تغطى �افة دروس الوحدة •
  .أال تكون روا�ط لمنتد�ات أو صفحات إعالنات •
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 .أخالق�ات التعامل مع ش�كة اإلنترنتمواقع موثقة تتسم � •
  المهام والواج�ات للوحدة 

  .تتسم �التنوع •
  .توضح طر�قة تسل�م التكل�فات •
 .تحفز على ال�حث في مصادر تعلم مختلفة •

 

 اطار تصم�م الرسوم
 الشكل العام للمقرر  -
  النصوص والخطوط 

  .أن تكون النصوص سل�مة لغو�ا •
  .موحد في جم�ع أجزاء المقررأن �كون حجم الخطوط متقارب أو  •
  .العناو�ن الرئ�س�ة �خطوط واضحة •
  .العناو�ن الفرع�ة �خطوط أقل •
  .بین الخطوط الرئ�س�ة والخطوط الفرع�ة األلوانتمییز  •
  .أن تكون الخطوط سهله القراءة •
  .األلوانعدم الم�الغة في استخدام  •
  .تجنب الخطوط الغیر مألوفة •
 .العناو�ن الرئ�س�ة والفرع�ة في �ل أجزاء المقرر ات�اع نظام موحد في �تا�ة •
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 الخلف�ات  
  .لوانها مع طب�عة المقررأأن تتناسب  •
  .المبهرة األلوانتجنب استخدام  •
  .استخدام خلف�ات تبرز وضوح النصوص والرسومات علیها •
 .توحید الخلف�ات �النس�ة للموضوعات ذات الصلة الواحدة •

 
 (الوحدات)تصم�م الواجهة الداخل�ة  -
 تصم�م واضح للواجهة 

  .�حتوى على شعار الجامعة •
 .�حتوى على شعار الكل�ة •
  .�حتوى على شعار عمادة التعلم اإللكتروني •
  .�حتوى على اسم المقرر •
  .�حتوى على اسم الوحدة •
  .�حتوى على مفتاح للدخول •
 .�حتوى على أ�قونة لتعل�مات التشغیل •

 
  تصم�م واضح للدروس والموضوعات 

  .تتمیز �التوازن في عرض المحتوى  •
 .المفات�ح واضحة و�الوان واضحة وسهلة الوصول إلیها •
  .جم�ع المفات�ح تعمل �شكل سل�م •
 :توافر مفات�ح للتحكم في المحتوى المعروض •

  .خفض) –ز�ادة  –الصوت (إغالق  -
 .إ�قاف) –تأخیر  –التحكم في العرض (تقد�م  -
 .تالي) –التنقل بین الشرائح (سابق  -
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  استخدام صور ورسومات عال�ة الجودة 

  .تتسم بدرجة وضوح عال�ة •
  .عدم ازدحام التفاصیل •
  .النصوص بها واضحة و�مكن قراءتها �سهولة •
   .تكون موزعة �شكل متزن في الشر�حة •
  .تخلو من الدعا�ات واإلعالنات •
  .تحافظ على الملك�ة الفكر�ة •
 .تقدم ق�مة مضافة للمحتوى  •
  استخدام صور متحر�ة ورسومات عال�ة الجودة 

  .تتسم بدرجة وضوح عال�ة •
  .إمكان�ة التحكم في عرض لقطات الفیدیو •
  .الصوت بها �كون جید وخال من أي أخطاء أو تشو�ش •
  .النصوص بها �مكن قراءتها •
  .جم�ع تفاصیلها واضحة للمشاهد •
  .أال تكون لقطات من مشاهد مختلفة ألفالم فیدیو مختلفة •
  .الحجم الكلى للملف صغیر •
  .دقائق ٣ثان�ة حتى  ٣٠تتراوح المدة من  •
 .تحافظ على الملك�ة الفكر�ة •

 
  استخدام تعلیق صوتي عالي الجودة 

  .یتمیز �النقاء •
  .أن تكون سرعته مناس�ة للمتعلم •
  .یتزامن مع النصوص والمید�ا المعروضة •
 .مخارج الحروف واضحة ومتوافق مع لغة المقرر •
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 أنشطة تفاعل�ة داخل المحتوى  تصم�م  

  .أن تكون تعل�مات التشغیل بها واضحة ومحددة •
  .تتسم بدرجة عال�ة من الوضوح •
  .تصاغ �شكل جید �قدم ق�مة مضافة للمحتوى  •

 
  تصم�م االخت�ارات 

  .الرسومات بها تكون �س�طة وواضحة •
  .خلف�اتها مناس�ة لالخت�ارات •
 .أثناء العرضاستغالل المساحة �شكل جید  •

 

 اطار تطو�ر و�تاحة المحتوى 
 الشكل العام للمقرر 

  .التسلسل المنطقي في عرض المحتوى  •
  .تحدید فواصل لكل وحدة مع تحدید مكوناتها •
  .توحید الموضوعات الواحدة �الوان واحدة •

 
  ض�ط مساحة العرض �شكل مناسب 

  .في عرض المحتوى   Scrollbarعدم وجود  •
  .المتفق علیها موحدة في جم�ع أجزاء المحتوى مساحات العرض  •

 
  سهولة اإل�حار في المقرر 

  .الروا�ط واضحة ومحددة •
 .تمكن االنتقال �سهولة إلى أي جزء من أجزاء المحتوى  •
  .متاح في جم�ع الصفحات Helpو  Homeوجود مفتاح  •
 .في أي صفحة �مكن االنتقال إلى أي جزء من أجزاء أو صفحات المحتوى  •
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 ق عرض المقرر تطاب 
 .�عمل على جم�ع المتصفحات •
  .الملفات الصوت�ة تعمل �شكل سل�م •
 .النصوص والصور تعرض �شكل سل�م •
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 س�اسات و�جراءات التعلم اإللكترونيًا: لثثا
 في برامج التعلم اإللكتروني: أنواع األنشطة التعل�م�ة

 Synchronous E-learning التعل�م المتزامنأنشطة  -١
یهتم هذا النوع من التعلم اإللكتروني بت�ادل الدروس، والموضوعات، واأل�حاث، والنقاشات بین 

 األدوات التال�ة:المعلم والمتعلمین في الوقت نفسه و�شكل م�اشر، وذلك من خالل 
 Chatبرامج المحادثة  •
 Virtual Class roomsالفصول االفتراض�ة  •
 White Boardاللوحة الب�ضاء  •

هذا النوع من التعلم اإللكتروني �حصول المتعلم على تغذ�ة راجعة فور�ة، والتواصل و�تمیز   
إلى أجهزة حدیثة وش�كة اتصاالت لكنه �حتاج الم�اشر مع المعلم الست�ضاح أي معلومة. 

 جیدة.
 Asynchronous e-Learningالتعل�م غیر المتزامن أنشطة  -٢

ال �شترط في هذا النوع أن �كون التواصل بین المتعلم والمعلم والمنهج في وقت واحد، حیث 
�مكن للطالب أن �ختار الوقت المناسب لظروفه، و�تم الحصول على المعرفة والتواصل بین 

 األدوات التال�ة:الطالب والمعلم من خالل 
  البر�د اإللكتروني •
 الحوار منتد�ات •
 مواقع اإلنترنت •
 ت الوسائط والمحتوى اإللكترونيملفا •

یتعلم حسب الوقت المناسب له ووفًقا لقدراته، و�مكنه أ�ًضا إعادة یت�ح هذا النوع للمتعلم أن 
على تغذ�ة راجعة فور�ة من �صعب معه الحصول الدروس والوصول إلیها على مدار الیوم. و 

 معلمه.المعلم، وال �مكنه است�ضاح فكرة أو معلومة �شكل م�اشر من 
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 :اإللكترونيآل�ات التدر�س ببرامج التعلم 
) الذي LMSیتم االعتماد على التدر�س ببرامج التعلم اإللكتروني على نظام إدارة التعلم (

 �خصص له را�ط أو مدخل واضع على الصفحة الرئ�س�ة للجامعة.
توفر الخدمات اإللكترون�ة �موقع الجامعة، أو على صفحة عمادة التعلم اإللكتروني والتعل�م 

�ما عن �عد آل�ة لمنح الطالب اسم مستخدم و�لمة مرور للتعامل معا األنظمة اإللكترون�ة، 
 تمكن الخدمات اإللكترون�ة من استعادة �لمة المرور المفقودة، أو تغییرها.

 واألدلة اإلرشاد�ة الخاصة �ه.ات المقرر على نظام إدارة التعلم  تعرض صفحة الطالب -
 را�ط معلومات أستاذ المقرر لمعرفة معلومات عن أستاذ المقرر.�خصص  -
 را�ط وصف المقرر لمعرفة معلومات عامة عن المقرر.�خصص  -
لمحاضرات المسجلة والمحتوى (�عرض مجلد لكل محاضرة، یتضمن فیدیو لرا�ط �خصص  -

 .الخاص بها)   للمحتوى للمحاضرة المسجلة، ومحتوى 
لمحاضرات الم�اشرة والتي تحتوى على المحاضرات الم�اشرة لهذا المقرر لرا�ط  �خصص -

ا، لضمان �حضرها الطالب �شكل م�اشر مع أستاذ المقرر و�تفاعلون سو� -(والتي �جب أن 
 ).الدرجات المخصصة لهذا النشاطحصول الطالب على 

�كون لكل لواج�ات، والذي �حتوي على واجب إلكتروني لكل محاضرة، (لرا�ط  �خصص -
 ).واجب درجات من ضمن درجات األنشطة المخصصة للمقرر

 موضوعاتحول  نقاش منتد�ات الحوار والتي تتضمن على موضوعاتلرا�ط  �خصص -
وتخصص درجات (، الطالبأستاذ المقرر، و�طرحها للنقاش بین ومع �طرحها  تيالالمقرر 

 ).أنشطة لمشار�ة الطالب �منتد�ات الحوار
أو أنواع )، SCORM( سكورم ن نوع�هالمحتوى المتاح م�خصص مجلد إضافي، یتضمن  -

 .المحتوى والوسائط األخرى المتوفرة
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 :)LMS( نظام إدارة التعلم
�جب تسجیل الطالب عبر اإلنترنت آلً�ا للدراسة في المقررات التي �ختارها، و�دخل لبدء  -

  ).LMS( اإللكترونيالدراسة من خالل نظام التعلم 
 الطل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �كل من:اإللكتروني یزود نظام إدارة التعلم  -

التي تساعدهم على دراسة التعل�م�ة صادر ، والمحاضرات المسجلة، والمملفات المحتوى  •
 المقرر.

من خالل اإلنترنت وتصفحها من خالل الحاسوب اإللكترون�ة تحمیل المحاضرات  •
 الشخصي أو الجوال الخاص �الطالب.

خدمات الدعم الفني من خالل وحدة یتواجد بها متخصصون وفنیون لتقد�م هذا تقد�م  •
 .ن�ة، أو عن طر�ق الخدمات اإللكترو الدعم على مدار الساعة

�سمح لعضو هیئة التدر�س ببناء مقررات إلكترون�ة متكاملة، و�وفر طر�قة سهلة إلدارة  •
 .من خاللها هذه المقررات التعل�م�ة اإللكترون�ة ومتا�عة عمل�ة التعلم

): الذي یت�ح ألستاذ Virtual Class Room( ةنظام الغرف الصف�ة االفتراض�ة التفاعل�یوفر  •
ش�كة اإلنترنت لعرض المحتوى  من خاللالمقرر االلتقاء مع طال�ه �شكل م�اشر 

التعل�مي �كافة أشكاله �الصوت والصورة (الصورة من األستاذ فقط) وتلقي أسئلة الطل�ة 
 واإلجا�ة علیها.

سمح ): الذي �Class Recording/ Capturing Systemنظام تسجیل المحاضرات (یوفر  •
تاحتها للطل�ة للرجوع إیها وحضورها في أي وقت و�تسجیل المحاضرات بألستاذ المقرر 

وفي أي مكان، وتحمیل هذه المحاضرات وتخز�نها على أجهزة الحاسوب والجوال 
 الخاصة بهم.

 إلكترون�ا.في المحاضرات الم�اشرة تسجیل ومتا�عة الحضور والغ�اب  •
والتعل�م عن �عد �موقع  اإللكترونيبوا�ة عمادة التعل�م على ین�غي توفیر مدخل أو روا�ط  -

الجامعة تدر��ات إلكترون�ة لتدر�ب الطالب وأعضاء هیئة التدر�س على هذه األنظمة و��ف�ة 
 استخدامها.
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 س�اسات المقررات اإللكترون�ة:
س�اسات یراعى أن تتضمن الس�اسات العامة للمقررات اإللكترون�ة ببرامج التعلم اإللكتروني ال

 التال�ة:
حترام حقوق الملك�ة الفكر�ة واالستخدام العادل لم�ادئ وحقوق الملك�ة الفكر�ة ا •

 .ومحدداتها
خلو المراسالت التي تتم من الطل�ة إلى أستاذ المقرر من الفیروسات والملفات المؤذ�ة.  •

 وان أي ملف لم �جتاز فحص الفیروسات بنجاح لن یتم فتحة و�عتبر غیر مستلم.
 .تقد�م الواج�ات من خالل موقع المقرر فقط �جب •
 .هناك وقت محدد لتقد�م الواج�ات •
 لن یتم تمدید وقت تسل�م الواج�ات �اي حال من األحوال. •
 تحدید عدد المحاوالت. •
 نوع الملف. –نوع وطر�قة تقد�م الواجب  •
 توض�ح آل�ة تصح�ح الواج�ات. •
 آل�ة التظلم على درجات الواجب. •

 
 :من الطالب، وفقًا للس�اسات التال�ة اإللكترونيعلى رسائل البر�د  �اإلجا�ة�قوم أستاذ المقرر 

 أي رسائل بر�د لالستفسار عن �عض الصعو�ات في فهم �عض  مواض�ع المقرر •
 استعالم عن درجات وعالمات ونشاطات المقرر •
 مور خاصة قابلة للنقاش تقع وتض�ط ضمن عالقة المدرس �طال�ه.أأي  •
 یرد أستاذ المقرر خالل الدوام الرسمي فقط ومرة واحدة أسبوع�ا. •
 �جب أن �كون الطالب منض�ط �شكل تلقاء وذاتي ومحفز ذات�ا. •

 
 رسائل تحتوي على: أ�ةعلى أستاذ المقرر �جیب لن 
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 .محتوى المقررلج ر اخي استفسارات عن مواض�ع أ •
 رسائل ال تحتوي على موضوع واضح للرسالةأي  •
 مواض�ع غیر مناس�ة ول�س لها عالقة �المقرر أ�ةعرض  •

 

 التزامات عضو هیئة التدر�س القائم بتدر�س المقرر:
والتعل�م عن �عد ووفق  اإللكترونيتسجیل المحاضرات في استودیوهات عمادة التعلم  -١

 ة مع مراعاة اآلتي:الجدول الزمني للتسجیل المحدد من قبل العماد
تسجیل المحاضرات و�العدد الذي تحدده العمادة �ما �ضمن تغط�ة �امل موضوعات  •

 خطة المقرر المعتمدة من قبل القسم األكاد�مي.
 ساعات معتمدة. ٣مدة التسجیل ساعة ونصف أسبوع�ًا للمقررات الدراس�ة التي لها  •
 ساعة معتمدة. ٢الدراس�ة التي لها مدة التسجیل ساعة واحدة أسبوع�ًا للمقررات  •
 مدة التسجیل نصف ساعة أسبوع�ًا للمقررات الدراس�ة التي لها ساعة واحدة معتمدة. •
تجنب الحدیث أو اإلشارة للقضا�ا الس�اس�ة أو األمن�ة أو أي موضوع ال عالقة له  •

 �محتوى المقرر.
 Word–Powerملفات إلكترون�ة ( إعداد المادة العلم�ة إلكترون�ًا الخاصة �المقرر على شكل -٢

Point–Pdf – Excel والتعل�م عن ُ�عد وذلك لنشرها على  اإللكتروني) وتسل�مها لعمادة التعلم
 والتعل�م عن �عد في الجامعة �الموقع الخاص �المقرر. اإللكترونيأنظمة التعلم 

لطال�ات) مع مراعاة عقد اللقاءات االفتراض�ة الم�اشرة للمقرر (لقاءات للطالب ولقاءات ل -٣
 اآلتي:
االلتزام �عقد اللقاءات االفتراض�ة الم�اشرة ووفق العدد الذي تحدده العمادة ل�غطي  •

 متطل�ات تدر�س المقرر.
االلتزام �مواعید اللقاءات االفتراض�ة الم�اشرة للمقرر وحسب الجدول الزمني المحدد من  •

 قبل العمادة خالل الفصل الدراسي.



  معاییر وس�اسات و�جراءات التعلم اإللكتروني 
 

٢١ 
 

انتهاء وقته (ولو لم �حضر أحد من الطل�ة)، وطرح التساؤالت  حضور اللقاء حتى •
والمواض�ع التي تثري المقرر وتسهم في ز�ادة تحصیل الطل�ة واإلجا�ة على 

 استفساراتهم.
یلتزم عضو هیئة التدر�س �مده بث اللقاءات االفتراض�ة الم�اشرة والتي تتناسب مع  •

 الوقت المحدد من قبل العمادة.
و اإلشارة للقضا�ا الس�اس�ة أو األمن�ة أو أي موضوع ال عالقة له تجنب الحدیث أ •

 �محتوى المقرر.
إنشاء المواض�ع النقاش�ة لكل محاضرة مسجلة في منتد�ات النقاش الخاصة �المقرر على  -٤

 والتعل�م عن �عد ووفق متطل�ات وضوا�ط العمادة.  اإللكترونيأنظمة التعلم 
خصصة للمقرر والتفاعل معها واالطالع على ردود الطل�ة متا�عة منتد�ات النقاش الم -٥

 على مواض�ع النقاش والرد على استفسارات الطل�ة.
والتعل�م عن �عد ووفق  اإللكترونيإنشاء الواج�ات الخاصة �المقرر على أنظمة التعلم  -٦

 متطل�ات وضوا�ط العمادة. 
ج ومتطل�ات هیئة االعتماد یلتزم عضو هیئة التدر�س �إعداد ملف المقرر وفق نموذ -٧

) منه في نها�ة الفصل الدراسي Doc, PDF) بتزو�د العمادة بنسخة إلكترون�ة (NCAAAوالتقو�م (
 (نها�ة العقد).

 یلتزم عضو هیئة التدر�س �الساعات المكتب�ة الالزمة للمقرر والمحددة من قبل العمادة. -٨
�قره القسم األكاد�مي المختص لجم�ع  یلتزم عضو هیئة التدر�س �المنهج الدراسي الذي -٩

المقررات التي �قوم بتدر�سها و�راعى في ذلك المستجدات العلم�ة في التخصص و�منع منعا 
�اتا حذف أي جزء من المقرر دون الحصول على موافقة قسمه األكاد�مي أو �لیته و�جب في 

 تلك الحالة إبالغ العمادة خط�ا.
عادة تسجیل المحاضرات المسجلة أو المحاضرات الم�اشرة یلتزم عضو هیئة التدر�س �إ -١٠

في حالة حدوث أي خلل أو طارئ �ستدعي إعادة التسجیل بناء على تقدیر العمادة (على 
 سبیل المثال؛ األعطال الفن�ة، ... إلخ).
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�جم�ع أشكاله ملك لجامعة الملك ف�صل  اإللكترونيالمحاضرات المسجلة والمحتوى  -١١
 التصرف بها لألغراض التعل�م�ة واستخدامها ف�ما �خدم الجامعة. و�حق للجامعة

 .یلتزم عضو هیئة التدر�س �استخدام الوسائل التعل�م�ة الالزمة �المقرر -١٢
یلتزم عضو هیئة التدر�س �حضور جلسات تصح�ح االخت�ارات اإللكترون�ة الخاصة  -١٣

 �المقررات التي �قوم بتدر�سها.
التدر�س (�ما ال یتعارض مع عمله األصلي �كلیته) �مواعید جم�ع یلتزم عضو هیئة  -١٤

األنشطة التي تحددها العمادة والتي تمتد خالل جم�ع أ�ام األسبوع (الفترات الص�اح�ة 
 والمسائ�ة)

یلتزم عضو هیئة التدر�س �جم�ع الواج�ات وااللتزامات المنصوص علیها في لوائح  -١٥
 یذ�ة واإلجرائ�ة لجامعة الملك ف�صل.التعل�م العالي والقواعد التنف

 یلتزم عضو هیئة التدر�س ف�ما �خص االخت�ارات �اآلتي: -١٦
 تسل�م اخت�ار أساسي للمقرر مع مراعاة ما یلي: -١٧

 تسل�م االخت�ار أساسي �عدد من األسئلة التي تحددها العمادة. •
 تكون أسئلة االخت�ار األساسي مختلفة عن أسئلة الفصول السا�قة. •
صعب) وشاملة للمنهج  –متوسط  –تكون األسئلة �مستو�ات صعو�ة مختلفة (سهل  •

 الدراسي للمقرر.
تكون األسئلة األساس�ة خال�ة من التكرار، خال�ة من األخطاء اللغو�ة، خال�ة من األخطاء  •

 المط�ع�ة، ومنطق�ة واضحة المعنى.
 تقد�م اإلجا�ة النموذج�ة ألسئلة االخت�ار األساسي. •
 الخت�ار األساسي في شكل ورقي و�لكتروني (قرص مضغوط) تقد�م ا •
 االلتزام التام بتسل�م االخت�ار األساسي وحسب المواعید التي تحددها العمادة. •
 تسل�م اخت�ار احت�اطي مع مراعاة ما یلي: -١٨

 تسل�م االخت�ار احت�اطي �عدد من األسئلة التي تحددها العمادة. •
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ي مختلفة عن أسئلة االخت�ار األساسي وعن أسئلة الفصول تكون أسئلة االخت�ار االحت�اط •
 السا�قة.

صعب) وشاملة للمنهج  –متوسط  –تكون األسئلة �مستو�ات صعو�ة مختلفة (سهل  •
 الدراسي للمقرر.

تكون األسئلة االحت�اط�ة خال�ة من التكرار، خال�ة من األخطاء اللغو�ة، خال�ة من  •
 لمعنى.األخطاء المط�ع�ة، ومنطق�ة واضحة ا

 تقد�م اإلجا�ة النموذج�ة ألسئلة االخت�ار االحت�اطي. •
 تقد�م االخت�ار االحت�اطي في شكل ورقي و�لكتروني (قرص مضغوط). •

 

 التحقق من هو�ة الطالب في برامج التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد:
 وأنشطة الطل�ةمتا�عة أداء أن تعمل على والتعل�م عن �عد على عمادة التعلم اإللكتروني 

 وأن یتم ذلك ، والتحقق من هو�اتهم أثناء الدراسة في برامج التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد
من خالل عدة إجراءات إلكترون�ة عن طر�ق أنظمة عالم�ة متخصصة، وأنظمة إلكترون�ة تم 

حول متا�عة تطو�رها خص�صا داخل الجامعة لهذه الغا�ة، لتعمل و�شكل متكامل لتقد�م تقار�ر 
 الطل�ة وض�ط المخالفین للضوا�ط الدراس�ة المعتمدة في الجامعة.

 وتتمثل هذه الطرق واألنظمة في:  
لتحدید  Google Mapsنظام تحدید المواقع على خرائط جوجل استخدام  -١

األماكن التي �ستخدم ف�ه الطالب صالح�ات دخولهم على األنظمة 
  اإللكترون�ة، و�تم تسجیل ذلك في قواعد ب�انات للرجوع إلیها عند اللزوم. 

تسجل جم�ع ب�انات ش�كة اإلنترنت المتاحة التي �ستخدمها الطل�ة  -٢
ب من مكان تحقق حال دخول الطالال، و اإللكترون�ةللدخول على األنظمة 

آخر غیر المستخدم منه، وتكشف بذلك الطالب الذین یلجؤون إلي 
  المكاتب لتؤدي األنشطة والوج�ات بدال منهم.
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 اإللكترون�ةإضافة رمز التوثیق لصالح�ات الدخول على األنظمة  -٣
من خالل الهاتف الجوال المسجل للطالب، حیث �طلب النظام من 

عمل�ة تسجیل الدخول الموافقة على تسجیل مكان تواجده  أثناءالطالب 
رسالة رمز  إرسالكشرط للموافقة على الدخول على النظام ومن ثم یتم 

 التفعیل على جوال الطالب.

 

والتي ال في منتد�ات الحوار، رصد جم�ع المناقشات غیر الفعالة   -٤
من خالل  تمت إلى موضوع النقاش �عالقة، أو النصوص غیر المقروءة،

  ) ل�قوم أستاذ المقرر �خصم درجاتها. NLPبرامج مبن�ة بتقن�ات (
منع خاصة النسخ واللصق على بوا�ات األعمال الفصل�ة، وفحص  -٥

األعمال الفصل�ة المتكررة غیر المبن�ة على جهود شخص�ة من الطل�ة 
 واتخاذ ما یلزم ح�الها.

 

االقت�اس، لفحص األ�حاث استخدام برامج التحقق من نس�ة  -٦
والمشار�ع المقدمة من الطالب، وتحدید نس�ة االقت�اسات الموجودة بها، 

)، %٣٠ووضع نس�ة مع�ار�ة لقبول األعمال المقدمة من الطالب (
 للحصول على درجاتهم �شكل �امل.

 

 

 س�اسات المساعدة والتقن�ة والدعم الفني:
من خالل موقع المقرر أو موقع التعلم للدعم الفني التوض�ح للطل�ة أن هناك قنوات  •

 اإللكتروني لإلرشادات والدعم الفني.
 ر تقن�ة أو دعم فني.و عدم سؤال أستاذ المقرر عن أ�ة أم •
، وتوض�حها للطالب على المواقع والبو�ات، وضع جهات االتصال الخاصة �الدعم الفني •

 وفي المنشورات الخاصة �التعلم اإللكتروني.
التدر�ب اإللكتروني المناسب للطالب للتعامل مع األنظمة اإللكترون�ة وأنظمة  توفیر •

 الدراسة.
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 متطل�ات الدراسة:
�جب على جم�ع الطالب تلب�ة المتطل�ات السا�قة (إج�ار�ة) والمتطل�ات المواز�ة (اخت�ار�ة)  -

 .Course Syllabusكما هو موضح في المخطط التدر�سي للمقرر 

 الفن�ة:المتطل�ات 
والتعل�م عن �عد جهاز  اإللكتروني�جب أن �كون لكل طالب �خطط الدراسة عبر التعلم  -

 كمبیوتر شخصي خاص �ه مزودة �ما یلي على األقل:
 .٦٠٠×  ١٠٢٤حجم الشاشة: �حد أدنى  •
غ�غا�ایت  ١غ�غاهرتز، ذاكرة الوصول العشوائي  ٢سرعة الكمبیوتر والمعالج: معالج  •

 من.
 �یلو�ت في الثان�ة. ٥١٢سرعة اإلنترنت: الحد األدنى  •
  Linux chromeOS ،iOS  5وأحدث،  Windows XP SP3 ،Mac OSX 10.6نظام التشغیل  •

واإلصدارات األحدث، یوصى بتثبیت  Android 2.3واإلصدارات األحدث و / أو 
 .Androidأو  iOSتطب�قات الجوال ألجهزة 

، Internet Explorer ،Chrome ،Safari ،Firefoxمن �ل متصفح متصفح الو�ب: آخر إصدار�ن  -
 ومن المستحسن أن تقوم �التحدیث إلى أحدث إصدار من المتصفح.

المتوافق مع إصدار المتصفح الذي تستخدمه، �اإلضافة إلى أحدث برنامج  Flashإصدار  -
Flash plug-in جب تمكین�  .JavaScript  .في المستعرض الخاص �ك 

 .Blackboard Collaborate Launcherتحمیل وتنز�ل برنامج حضور المحاضرات الم�اشرة  -
ال تتحمل العمادة مسؤول�ة المشكالت الفن�ة التي قد یوجهها الطالب مع أجهزة الكمبیوتر  -

 المستخدمة.

 التقی�م: آل�ة
نظام الحوار على ي منتد�ات المشار�ة ففي برامج التعلم اإللكتروني على تعتمد آل�ة التقی�م 

، وحل الواج�ات المنزل�ة، المحاضرات المسجلة والمحاضرات الم�اشرةإدارة التعلم، وحضور 
 �اإلضافة إلى االخت�ارات النهائ�ة.
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 :نظام تقدیر الدرجات
�جب أن تعتمد برامج التعلم اإللكتروني نفس نظام تقدیر الدرجات المت�ع ببرامج التعلم الجامعي 

إلى  %٧٥، وتقدیر جید جدا من %١٠٠إلى  %٨٥حیث �كون تقدیر االمت�از من التقلید�ة، 
إلى  %٥٠، وتقدیر مقبول من %٧٥إلى أقل من  %٦٥، وتقدیر جید من %٨٥أقل من 

 .%٥٠أقل من  %٠، و�كون الراسب حاصال على درجات من %٦٥
 

 متا�عة الطل�ة والحضور والغ�اب
وتسجیل وقت حضور  اإللكترون�ةمتا�عة ورصد دخول الطل�ة على األنظمة ین�غي أن تتم  -

تم رصد المقررات التي دخل علیها والنشاط الذي قام �ه في هذا المقرر و�المحاضرات �املة، 
 وتحدید الوقت المستغرق لهذا النشاط.

حول نشاط الستخالص المعلومات توفر عمادة التعلم اإللكتروني أو تطور برامجها الخاصة  -
أنظمة متا�عة أداء الطل�ة وتطو�ع هذه التقار�ر اإللكترون�ة، �االعتماد على الطل�ة على األنظمة 

 .إلعطاء مؤشرات على مدى نشاط الطل�ة الفصلي الشخصي على األنظمة اإللكترون�ة
تقوم األنظمة برصد وتسجیل الحضور والغ�اب في المحاضرات المسجلة والمحتوى،  -

 الم�اشرة، والواج�ات والتمار�ن والمناقشات في منتد�ات الحوار. والمحاضرات
 یرصد الحضور والغ�اب أسبوع�ا. -
 .إدارة التعلمعالن الحضور والغ�اب أسبوع�ا على نظام إ یتم  -
استعالم عن الحضور والغ�اب �كون في موقع المقرر من خالل الرا�ط المخصص لذلك  -

 .إدارة التعلمنظام على 
 إرسال تقار�ر و�شوف لحضور والغ�اب للمدرس أسبوع�ًا التخاذ اإلجراءات الالزمة.یتم  -
تجاوز نس�ة الغ�اب المسموح بها في االنتظام یؤدي إلى الحرمان، وخصم الدرجات في  -

 االنتساب.
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االستعالم عن الحضور والغ�اب �كون في موقع المقرر من خالل الرا�ط المخصص لذلك  -
 .لتعلمإدارة انظام على 

محاضرة یتم تحمیلها على النظام بواقع محاضرة أو محاضرتین �ل  ١٤المقرر یتضمن  -
 أسبوع حسب الفصل الدراسي.

 یرافق �ل محاضرة مسجلة شرائح العرض لتلك المحاضرة. -
 �جب على الطالب/ الطال�ة مشاهدة المحاضرة المسجلة �شكل �امل. -
 ) حضور الطالب إلى القاعة الصف�ة.تعتبر المحاضرة المسجلة �مثا�ة (بدل -
 عدم حضور المحاضرة المسجلة �عتبر غ�اب. -
 

 س�اسات و�جراءات االخت�ارات النهائ�ة:

 إجراءات التحقق من درجات األنشطة:أ. 
والتعل�م عن �عد نموذج متمیز لمتا�عة أداء وأنشطة الطل�ة على  اإللكترونيتعتمد عمادة التعلم 

األنظمة اإللكترون�ة من خالل عدة إجراءات إلكترون�ة �استخدام أنظمة عالم�ة متخصصة، 
وأنظمة إلكترون�ة تم تطو�رها خص�صا داخل الجامعة لهذه الغا�ة، لتعمل و�شكل متكامل لتقد�م 

 المخالفین للضوا�ط الدراس�ة المعتمدة في الجامعة. تقار�ر حول متا�عة الطل�ة وض�ط 
لتحدید األماكن  Google Mapsتستخدم الجامعة نظام تحدید المواقع على خرائط جوجل  -١

التي �ستخدم ف�ه الطالب صالح�ات دخولهم على األنظمة اإللكترون�ة، و�تم تسجیل ذلك في 
 قواعد ب�انات للرجوع إلیها عند اللزوم.

لعمادة جم�ع ب�انات ش�كة اإلنترنت المتاحة التي �ستخدمها الطل�ة للدخول على تسجل ا -٢
األنظمة اإللكترون�ة، وتتحقق حال دخول الطالب من مكان آخر غیر المستخدم منه، وتكشف 

 بذلك الطالب الذین یلجؤون إلي المكاتب لتؤدي األنشطة والوج�ات بدال منهم.
ت الدخول على األنظمة اإللكترون�ة من خالل الهاتف تمت إضافة رمز التوثیق لصالح�ا -٣

الجوال المسجل للطالب، حیث �طلب النظام من الطالب أثناء عمل�ة تسجیل الدخول الموافقة 
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على تسجیل مكان تواجده �شرط للموافقة على الدخول على النظام ومن ثم یتم إرسال رسالة 
 رمز التفعیل على جوال الطالب.

المناقشات غیر الفعالة والتي ال تمت إلى موضوع النقاش �عالقة، أو یتم رصد جم�ع  -٤
) ل�قوم أستاذ المقرر �خصم NLPالنصوص غیر المقروءة، من خالل برامج مبن�ة بتقن�ات (

 درجاتها.
تم منع خاصة النسخ واللصق على بوا�ات األعمال الفصل�ة، وفحص األعمال الفصل�ة  -٥

 د شخص�ة من الطل�ة واتخاذ ما یلزم ح�الها.المتكررة غیر المبن�ة على جهو 
یتم متا�عة ورصد دخول الطل�ة على األنظمة اإللكترون�ة وتسجیل وقت حضور  -٦

 المحاضرات �املة.
توفر الجامعة برامج تم تطو�رها الستخالص المعلومات حول نشاط الطل�ة على األنظمة  -٧

قار�ر إلعطاء مؤشرات على مدى نشاط من خالل أنظمة متا�عة أداء الطل�ة وتطو�ع هذه الت
 الطل�ة الفصلي الشخصي على األنظمة اإللكترون�ة.

 

 إجراءات ما قبل االخت�ار:ب. 
 ) دق�قة.٤٠یتم فتح مراكز االخت�ارات واستق�ال الطالب قبل بدء الفترة األولى بـ ( -
للطل�ة �الخروج  ال �سمح للطل�ة بدخول االخت�ار �عد مضي عشر دقائق من بدایته وال �سمح -

 من االخت�ار قبل مضي نصف ساعة من بدایته.
 

 إجراءات أثناء االخت�ار:ج. 
�طلب من الطل�ة وضع جم�ع الجواالت في األك�اس البالست�ك�ة ومن ثم وضعها تحت  -

الكرسي، وفي حال تم ض�ط طالب و�حوزته جوال �عتبر شروع في الغش حتى ولو لم یتم 
 حال استخدام الجوال ف�عتبر حالة غش. استخدام الجوال، أما في

 في حالة رغ�ة الطالب في مغادرة االخت�ار أثناء انعقاده ف�عتبر منسحً�ا وتلغى نت�جة اخت�اره. -
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 إجراءات ض�ط واقعة غش:د. 
 �طلب المراقب من الطالب تسل�م ورقتي اإلجا�ة واألسئلة. -١
واألسئلة، یتم التواصل مع مشرف المر�ز في حال امتنع الطالب عن تسل�م ورقتي اإلجا�ة  -٢

 التخاذ الالزم.
تعبئة نموذج محضر الض�ط وذلك �اإلجا�ة على جم�ع األسئلة والتوق�ع عل�ه من قبل  -٣

 المراقب الذي ض�ط حالة الغش، ومراقب آخر ومشرف المر�ز.
 تعبئة نموذج محضر التحقیق من قبل الطالب و�وقع الطالب على إجا�ة �ل سؤال. -٤
إرسال هذه النماذج فورً�ا عبر أ�قونة "التحقق من إجراءات الغش" ل�قوم المنسق المختص  -٥

 بتدق�قها وضمان توفر جم�ع المستندات الالزمة.
�عد موافقة المنسق المختص على هذه المستندات یتم إرسالها مع اإلرسال�ات الیوم�ة  -٦

 وتوضع في ظرف �كتب عل�ه "حالة غش".
 اإلدانة: إرفاق دلیل -٧

 قصاصات الورق.
إذا �ان الغش �استخدام الجوال فیتم فتح الجوال على الدلیل وتصو�ره و�لزام الطالب  •

 �التوق�ع على الصورة.
 إذا �ان الغش �استخدام أي من األجهزة الذ��ة فیتم تصو�رها و�وقع الطالب على الصورة. •
رف التأكد من �تا�ة ذلك في إذا امتنع الطالب عن تسل�م دلیل اإلدانة ف�جب على المش •

 المحضر.
في حال رفض الطالب الجلوس للتحقیق یتم االطالع على جدول اخت�ارات الطالب لتحدید  -٨

 التالي:
إذا �ان لدى الطالب اخت�ار قادم فیتم تحدید یوم االخت�ار التالي الستكمال إجراءات التحقیق  -أ

) ثم التحقیق مع ١٠للتحقیق (نموذج  وذلك من خالل تسل�م الطالب المعني طلب استدعاء
 الطالب في یوم االخت�ار التالي.
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إذا لم �كن هناك اخت�ارات قادمة للطالب فیتم اإلشارة في محضر الض�ط إلى رفض الطالب  -أ
 الجلوس للتحقیق.

 

 نصائح للنجاح في برامج التعلم اإللكتروني:
، مما أنظمة الدراسة التقلید�ةمرونة أكبر من توفر طب�عة التعلم اإللكتروني والدراسة عن �عد 

لتحقیق أقصى استفادة و . ح�اتهم الخاصة وأنظمتهم الدراس�ةتحقیق التوازن بین للمتعلمین یت�ح 
 :�ات التال�ة، �جب على الطالب مراجعة االقتراحات واالسترات�جاإللكترونيمن تجر�ة التعلم 

 جیدا، وأن �فهم توقعاته.. یتوجب على الطالب قراءة المقرر الدراسي ١
 على الطالب أن �ضع جدول زمني واقعي و�تأكد من التزامه �أوقات الدراسة �شك لمنتظم.. ٢
الدراس�ة ومواعید االخت�ارات النهائ�ة ومواعید استحقاق . على الطالب أن �حدد األهداف ٣

 الواج�ات الدراس�ة.
 تقو�مه اإللكتروني الخاص ینشئ على الطالب أن ینظم جدول الدراسة الخاص �ه، وأن. ٤

 �شكل أسبوعي، وأن �قوم بتخص�ص التذ�یرات الخاصة �ه.
، وأن �عرف أوقات وطرق على الطالب أن ی�قى على اتصال مع أعضاء هیئة التدر�س. ٥

 االتصال المناس�ة لهم، و�ذلك ساعات عملهم المتاحة للرد على استفسارات الطالب.
 یتحقق من سجالت التقی�م الخاصة �ه أوًال �أول.أن . یتوجب على الطالب ٦
 لدراسته �حكمه، وأن یرتب مهامه في أوقات االخت�ارات.. على الطالب أن �خطط ٧
 .نتاج جذا�ةإالدراسة لخلق بیئة الء طالب أن یتواصل مع زم. على ال٨
طل�اته  . على الطالب أن یناقش تقدمه الدراسي مع أعضاء هیئة التدر�س، وأن یتا�ع معهم٩

 واستفساراته.
. على الطالب أن �سجل دخوله �استمرار على نظام إدارة التعلم (على األقل أر�ع مرات ١٠

 أسبوع�ا)، وأن �شارك في المناقشات، وأن �حل الواج�ات في األوقات المحددة.
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 التعلم اإللكترونيالطالب في برامج ًا: س�اسات و�جراءات را�ع
 األهداف:

وتزو�د أعضاء دعم وتشج�ع التطو�ر الداخلي لبرنامج التعلم اإللكتروني من خالل تشج�ع  •
 والدعم الفني. هیئة التدر�س �اإلرشاد والتدر�ب الالزم

 توفیر الدعم والمعلومات الالزمة للطالب المسجلین في برامج التعلم اإللكتروني. •
في التدر�س والتعلم عبر  تحدید ومعالجة احت�اجات أعضاء هیئة التدر�س والطالب •

 .اإلنترنت
األخرى، في بیئات التعلم الم�اشرة األنظمة ) و LMSتشج�ع ودعم استخدام نظام إدارة التعلم ( •

 وجهًا لوجه عبر اإلنترنت.
 تشج�ع ت�ادل الممارسات التعل�م�ة الفعالة المحسنة بین أعضاء هیئة التدر�س. •
في برامج الجودة لتلب�ة احت�اجات المتعلمین و�رامج تدر�ب�ة عال�ة تطو�ر دورات توفیر و  •

 .التعلم اإللكتروني
العمل على ز�ادة الطالب المقبولین في برامج التعلم اإللكتروني، وز�ادة المقررات الخاصة  •

 بتدر�س متطل�ات الجامعة.
 األكاد�مي، واالعتماد الدولي من المؤسسات الدول�ة ذات الصلة. الحصول على االعتماد •
اإللكتروني واستخدم هذه لم ی�م دوري وشامل لكل جانب من جوانب برنامج التعجراء تقإ •

 .االنتائج إلعادة ه�كلة البرامج وتحسینه
 

 س�اسات و�جراءات القبول والتسجیل:
المقررات اإللكترون�ة، للتسجیل في برامج التعلم اإللكتروني، أو �جب أن یتم قبول الطالب في  -

و�تم ذلك �شكل إلكتروني من خالل الموقع أو البوا�ة التي  جامعة.الوفًقا لس�اسة القبول في 
 تت�حها الجامعة لهذا الغرض، ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك.

 ومعلنة للطالب.القبول محددة وواضحة وشروط �جب أن تكون إجراءات  -
 �جب أن تكون مراحل عمل�ة القبول وواضحة ومحددة ومعلنة للطالب. -
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على العنوان أو الوسیلة التي �حددونها �جب إخطار الطالب المقبولین �شكل رسمي  -
 �أنفسهم.

 �جب أن �كون هناك دعم فني متواصل ومتنوع وسلسل لعمل�ة القبول. -
 �جب إعالم الطالب المرفوضین �أس�اب رفض قبولهم في برنامج التعلم اإللكتروني. -
لحصول على التعل�مات الجامعي لاإللكتروني  �جب على الطالب التحقق من بر�دهم -

 .برامج التعلم اإللكتروني الذین قاموا �التسجیل بهاوالمعلومات الهامة حول 
 

 الحصول على صالح�ات الدخول:
التعل�م المطور لالنتساب عن طر�ق برامج التعلم اإللكتروني و یتم التقد�م إلكترون�ًا للدراسة في 

الدخول على بوا�ة القبول اإللكتروني إلنشاء حساب جدید والموافقة ، حیث یتم موقع الجامعة
 .على شروط القبول �الجامعة

�عد إدخال رقم السجل المدني �اسم المستخدم ورقم الجوال �كلمة المرور �جب الدخول  -
 على نظام القبول عبر حسا�ه الذي أنشأه عند تسجیل طلب قبوله.

ات المطلو�ة منه، و�قوم �إرسالها للجامعة، وفقًا للطر�قة �ستوفي الطالب �عد ذلك المستند -
 .المنصوص علیها

�عد إعالن نتائج القبول عبر موقع الجامعة یتم إرسال رسالة نص�ة على هاتف الطالب  -
 .المتقدم تفید �إتمام القبول المبدئي

اإللكترون�ة،  و�عد قبول الطالب �شكل نهائي، یتم تسجیله على األنظمة، وتتاح له الدراسة -
 .و�كون حسا�ه فعاًال، وله صالح�ة الدخول على األنظمة

 

 ذوي االحت�اجات الخاصة:
ات مع جمع�على عمادة التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد أن تعمل لتوق�ع اتفاق�ات  -

لتشجیهم على الدراسة من خالل المعاقین وذوي االحت�اجات الخاصة في المجتمع المحلي، 
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التعلم اإللكتروني و�رامج االنتساب المطور، وأن �شمل ذلك إعفاءات في الرسوم، وتقد�م برامج 
 المنح الدراس�ة للمستحقین.

، �اراتأثناء أداء االختوذوي االحت�اجات الخاصة ت�سیرات خاصة للمعاقین ین�غي تقد�م  -
حیث یتم توفیر قاعة مناس�ة لمن �ستخدم �رسي متنقل أثناء أداء االخت�ارات، �ذلك �مكن 
 توفیر مشرفین لمعاونة ذوي اإلعاقة أثناء أداء االخت�ارات سواء �القراءة لهم، أو الكتا�ة عنهم. 

ت تحدیث ب�انا�جب تفعیل خدمات إلكترون�ة على بوا�ة عمادة التعلم اإللكتروني، لتحدیث  -
 . وتقد�م الت�سیرات الخاصة لهم، و�عالم مراكز االخت�ارات �قدومهم.ذوي االحت�اجات الخاصة
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 الس�اسات األخالق�ةخامسًا: 
جانب �القضا�ا األخالق�ة التي تتعلق �التنوع الثقافي ومواض�ع تهتم الس�اسات األخالق�ة � •

في برامج  القانون�ة والتنوع االجتماعيالتحیز والتنوع الجغرافي والسلوك األخالقي والقضا�ا 
 .التعلم اإللكتروني والتعل�م عن �عد

إلى �افة األفراد �غض النظر عن المكان وتوصیلها تقد�م المقررات اإللكترون�ة ین�غي  •
جعلت التقن�ة العالم قر�ة صغیرة وأتاحت التواصل حیث الجغرافي والثقافة االجتماع�ة. 

تقد�م نوع�ة من المحتوى تناسب �راعى عالم أسهل ما �كون. و والمناقشة مع أي فرد في ال
مختلف الخلف�ات االجتماع�ة والثقاف�ة واالقتصاد�ة واللغو�ة والعقائد�ة وأیدولوج�اتها 

 الس�اس�ة ومعتقداتها الدین�ة.
والوصول�ة  –مراعاة المواقع الجغراف�ة والزمان�ة والمكان�ة ومراعاة المناس�ات واإلجازات  •

صال مع اإلنترنت وعدم التحیز لمواض�ع معینة إلبراز رؤ�ة معینة متحیزة س�اس�ا أو واالت
 اجتماع�ا أو دین�ا أو ثقاف�ا.

توفیر س�اسات و�رشادات لفن السلوك وآداب التعلم من خالل الش�كة واإلنترنت. وأخالق�ات  •
 المراسلة والتواصل ومنتد�ات النقاش.

مثل احترام الخصوص�ة -لتعلم اإللكتروني القانون�ة مراعاة األمور القانون�ة وس�اسات ا •
 واحترام حقوق الملك�ة الفكر�ة.

انساب عمل األخر�ن لك بدون وجه ، و االنتحالو ) Plagiarismالسرقة العلم�ة (ین�غي تجنب  •
 حق.

 احترام خصوص�ة الطل�ة والمحافظة على معلوماتهم.و �جب وضع إجراءات  •
 Studentألغراض أخرى غیر دراس�ة بدون موافقتهم  �جب عدم استخدام معلومات الطل�ة •

Profiles. 
�جب حما�ة خصوص�ة الطل�ة من خالل حما�ة الدخول إلى الموقع �استخدام صالح�ات  •

 معینة.
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 حقوق الملك�ة الفكر�ةسادسًا: 
التر�یز إلى أن تكون موجهة نحو  علىتمیل معظم حقوق الط�ع والنشر في عصر اإلنترنت 

على الكتب والكلمات في التعل�م ما زال یتم االعتماد �شكل �بیر المجال الرقمي، إال أنه 
. تعتبر الكتب عادة ��اًنا مادً�ا ثابًتا؛ ومع ذلك، فإن هذا یتجاهل العدید من التطب�قات المطبوعة

اق واسع (و�تم إنتاجها �سهولة) أكثر التكنولوج�ة التي تجعل محتو�ات الكتاب متاحة على نط
 من السابق. 

، سواء أراد أو لم �كن ظم البلدان في جم�ع أنحاء العالمُتنفذ حقوق الط�ع والنشر تلقائً�ا في مع
جم�ع الكتب المدرس�ة و�عني ذلك تقیید ل. مصمم العمل التعل�مي ممارسة حق المؤلف �الكام

تكون المطبوعة التقلید�ة إلى حد �بیر. حتى الموارد الرقم�ة مثل تلك المتوفرة على اإلنترنت 
�مكن للمستخدمین المكفوفین، على سبیل المثال، �الضرورة تحو�ل ملف �حیث ال مقیدة. 

ضع�فة ذات الموارد ال للمؤسسات التعل�م�ةنصي إلى ملف صوتي للوصول إل�ه؛ ال �مكن 
�تاً�ا أو مقاًال  ترجمةال �مكن و دون دفع رسوم �اهظة؛  تعل�مي�الضرورة توز�ع نسخ من �تاب 

ترغب في استخدامه في التعل�م. ومع ذلك، �مكن تجنب �ل هذه الحاالت �استخدام الموارد 
 التعل�م�ة المفتوحة. 

لعمل، وتتطلب أن تكون القراء حق النسخ، و�عادة التوز�ع، وتعدیل اموجب هذا الترخ�ص �منح 
الُنسخ تجار�ا لكن إذا تم و�مكن ب�ع هذه كل النسخ واالشتقاقات متوفرة تحت نفس الرخصة. 

) �جب أن یتوفر المستند األصلي أو الكود المصدري ١٠٠إنتاجها �كم�ات �بیرة (أعلى من 
 لمستلم العمل.

 من خالل هذا الرا�ط: GNU�مكن الحصول على معلومات أكثر عن ترخ�ص 
1.3.html-https://www.gnu.org/licenses/fdl 

  

https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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 المصطلحات:
 

المصطلح 
 عر�ي

المصطلح �اللغة 
 اإلنجلیز�ة

 الوصف

بها لق�اس درجة اكتمال  هي النماذج التي یتم االتفاق علیها و �حتذى Standards المعاییر
 أو �فاءة شيء ما.

یتم االتفاق علیها (محل�ا وعالم�ا) وض�طها و تحدیدها للوصول إلى 
رؤ�ة واضحة لمدخالت النظام التعل�مي ومخرجاته، لغا�ة تحقیق 

 أهدافه المنشودة والوصول �ه للجودة الشاملة.
الجودة في 

 التعل�م
Quality In 
Education 

والخصائص التي تتعلق �الخدمة التعل�م�ة وهي  هي مجمل السمات
التي تستط�ع أن تفي �احت�اجات الطالب، أو هي جملة الجهود 
المبذولة من قبل العاملین في مجال التعل�م لرفع وتحسین نوع�ة 
الخدمة التعل�م�ة، و�ما یتناسب مع رغ�ات المستفید ومع قدرات 

 وسمات وخصائص المنتج التعل�مي.
التعل�م 

 لكترونياإل
E-Learning 

 
 

هو طر�قة للتعل�م �استخدام آل�ات االتصال الحدیثة �الحاسوب و  
الش�كات و الوسائط المتعددة و�وا�ات اإلنترنت من أجل إ�صال 
المعلومات للمتعلمین �أسرع وقت وأقل تكلفة و�صورة تمكن من إدارة 

 العمل�ة التعل�م�ة وض�طها وق�اس وتقی�م أداء المتعلمین.
التعل�م 

اإللكتروني 
 المتزامن 

 

Synchronous 
 E-Learning 

هو التعل�م على الهواء أو البث الم�اشر، والذي �حتاج إلى وجود 
المتعلمین في نفس الوقت أمام أجهزة الحاسوب، إلجراء النقاش 
والمحادثة بین المتعلمین أنفسهم، و�ینهم و�ین المعلم، و�تم هذا 

اللوح األب�ض  أدوات التعل�م اإللكتروني وهي:النقاش بواسطة مختلف 
غرف  -المؤتمرات عبر (الفیدیو، الصوت)  –الفصول االفتراض�ة  –

 الدردشة.
التعل�م 

اإللكتروني 
غیر 
 المتزامن

Asynchronous 
E-Learning 

هو تعل�م غیر م�اشر، ال �حتاج إلى وجود المتعلمین في نفس الوقت 
على الدراسة حسب األوقات  حیث یتمكن المتعلم من الحصول

المناس�ة له و�الجهد الذي یرغب في تقد�مه . �ستعمل أدوات مثل 
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البر�د اإللكتروني والو�ب والقوائم البر�د�ة ومجموعات النقاش 
 و�روتو�ول نقل الملفات واألقراص المدمجة.

 
نظام إدارة 

 التعل�م
Learning 

Management 
System 

التدر�س ببناء مقررات إلكترون�ة وهو نظام �سمح لعضو هیئة 
متكاملة، و�وفر طر�قة سهلة إلدارة هذه المقررات التعل�م�ة 

 اإللكترون�ة ومتا�عة عمل�ة التعلم.
�عتمد النظام على األنظمة المتطورة لتسجیل المحاضرات �كافة 

 – iPadفعال�اتها وتوفیرها للطل�ة على جم�ع األجهزة الذ��ة ( 
Tablet – iPhone - mobile  حیث �مكـن تصفحـهـا و�عادة (

 عرضهـا �استخـدام اإلنترنت دون قیود الزمـان والمكـان.
نظام الغرف 

الصف�ة 
 االفتراض�ة

 يالتفاعل

Virtual Class 
Room 

یت�ح هذا النظام ألستاذ المقرر االلتقاء مع طال�ه �شكل م�اشر عبر 
�الصوت  ش�كة اإلنترنت لعرض المحتوى التعل�مي �كافة أشكاله

والصورة وتلقي أسئلة الطل�ة واإلجا�ة علیها، �ما �سمح هذا النظام 
 �إجراء �افة التفاعالت والنشاطات الصف�ة التقلید�ة إلكترونً�ا.

 
نظام تسجیل 
 المحاضرات

Class 
Recording/Capt

uring Tools 

�سمح هذا النظام ألستاذ المقرر تسجیل المحاضرات �كافة فعال�اتها 
ظات �كافة أنواعها �شكل إلكتروني وجدولتها وتصن�فها والمالح

ور�طها مع نظام إدارة المواد التعل�م�ة. �حیث یت�ح للطل�ة الرجوع 
إلى هذه المحاضرات وحضورها في أي وقت وفي أي مكان، وتحمیل 
هذه المحاضرات وتخز�نها على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم وعلى 

 .iPodأجهزة الجوال وأجهزة 
قرر الم

 اإللكتروني
E- Course  یتكون المقرر الدراسي من المحتوى التعل�مي والمجلدات والملفات

والنصوص والصور والوسائط والروا�ط والتقی�مات واألدوات التفاعل�ة 
والتي �قوم بتجم�عها وتنظ�مها مؤسسو المقرر الدراسي. وتتم إضافة 

المقرر الدراسي المحتوى وحذفه وتحر�ره وتنظ�مه �استخدام قائمة 
 ولوحة التحكم.
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التصم�م 
 التعل�مي

Instructional 
Design 

هو علم �صف اإلجراءات التي تتعلق �اخت�ار المادة التعل�م�ة المراد 
تصم�مها وتحلیلها وتنظ�مها وتطو�رها وتقو�مها وذلك من أجل 
تصم�م مناهج تعل�م�ة تساعد على التعلم �طر�قة أفضل وأسرع ، 

لم على إت�اع أفضل الطرق التعل�م�ة في أقل وقت وجهد وتساعد المع
 ممكنین .

البر�د 
 اإللكتروني

E-Mail  خدمة ُتساعد على إرسال واستق�ال الرسائل بواسطة األجهزة الرقمّ�ة
من خالل ش�كة اإلنترنت، وقد تكون هذه الرسائل على شكل 
 نصوص، أو رسومات، أو قد ُتستخدم إلرسال الملّفات الّصوتّ�ة

 .والّرسومات الُمتحّركة ما بین الُمستخدمین
منتد�ات 
 الحوار

Forums  المنتدي هو موقع إلكتروني تفاعلي �عرف �أنه ساحة للحوار والنقاش
 والقضا�ا بین عدد �بیر من المستخدمین. األفكاروعرض 

الوسائط 
 المتعددة 

Multimedia  عدة وسائط وهو مصطلح واسع االنتشار �شیر إلى استعمال ودمج
مختلفة مثل (النص، الصوت، الرسومات، الصور المتحر�ة، 
الفیدیو، والتطب�قات التفاعل�ة) لتقد�م المحتوى �طر�قة تفاعل�ة لتحقیق 

 هدف أو عدة أهداف محددة المعلومات.
 Sharable سكورم

Content Object 
Referent Model 

)Scorm( 

لتشار�ي: ومعاییر وتعني النموذج المرجعي لمكونات المحتوى ا
سكورم ع�ارة عن ثالث مجموعات من المعاییر والمقای�س (أو 
المواصفات) التراكم�ة (تنمو مع الزمن) المجمعة من مختلف الجهات 
التعل�م�ة والتقن�ة تّكون �مجموعها مرجًعا فنً�ا لصناع المحتوى الرقمي 

 التعل�مي.
مع�ار 
 سكورم

Scorm Standard ل�م اإللكتروني التي تمكن المدرب من استیراد هو أحد معاییر التع
وتصدیره إلى أي نظام  استخدامهالمحتوي التعل�مي ومشار�ته و�عادة 

تعل�م آخر یدعم هذه المعاییر. و�تطبیق هذه المعاییر �ص�ح �اإلمكان 
معرفة نتائج المتدرب والمدة التي قضاها، و�ذلك تدرجه في است�عاب 

 المادة. 
هي مجموعة من اآلداب والق�م أو القواعد التي تعتبر صوا�ا بین  Ethics األخالق�ات

 أصحاب مهنة معینة.



  معاییر وس�اسات و�جراءات التعلم اإللكتروني 
 

٣٩ 
 

كلمة أخالق�ات تعني: "وث�قة تحدد المعاییر األخالق�ة والسلو��ة 
المهن�ة المطلوب أن یت�عها أفراد جمع�ة مهن�ة. وتعرف �أنها ب�ان 
المعاییر المثال�ة لمهنة من المهن تتبناه جماعة مهن�ة أو مؤسسة 

 لتوج�ه أعضائها لتحمل مسؤول�اتهم المهن�ة." 
السرقة 
 األدب�ة

 )النتحالا( 

 
Plagiarism 

 

هو استیالء شخص على أفكار ونتائج وأسالیب و�لمات مكتو�ة من 
 .قبل مؤلفین آخر�ن دون ذ�رهم في المصادر

 
الملف 

الشخصي 
 للطالب

Student Profile  تعرض صفحات معلومات ملف تعر�ف الطالب الب�انات الد�موغراف�ة
للطالب المحدد، �ما في ذلك  �المقررات الدراس�ةوالب�انات المتعلقة 

معلومات االتصال وسجل الحضور والجدول الدراسي للصف 
 الشخص�ة له. والصورة االخت�اراتو��انات درجات 

إلى الحق القانوني لمالك الملك�ة الفكر�ة. و�ع�ارات أ�سط، حق تشیر  Copyright حقوق النشر
المؤلف هو حق النسخ أو النشر. وهذا �عني أن الُمنتج األصلي 
للمنتج أو أي شخص ُ�عطى تفو�ض من ِقبله هم الوحیدون الذین 
لهم الحق الحصري إلعادة إنتاج العمل. �منح قانون حقوق الط�ع 

واد األصل�ة، الحق الحصري في تطو�رها لفترة والنشر منشئي الم
زمن�ة معینة، وعندها �ص�ح البند المحمي �موجب حقوق الط�ع 

 والنشر ملكا عاما.
من قبل أعضاء   هي ب�ان رسمي لمبدأ أو قاعدة �جب أن تت�ع Policies الس�اسات

المؤسسة، �ل س�اسة تحدد أهم�ة موضوع معین لمهمة أو عمل�ات 
 المؤسسة.

تعد هي أعلى درجة في ترتیب األهم�ة وتطبق �شكل إج�اري على 
استثناء  أيبال استثناء، وال �جوز مخالفتها أو عمل  األعضاءجم�ع 

  لها.
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