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املخلص التنفيذي:

مت إعداد هذه املعايير يف ضوء الورقة املفاهيمية للسياسات وبتعاون بني كل من املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة واملركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال مبملكة البحرين، والتي ستكون مرجعا 
ودليال ملعايير ضبط جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف التعليم العام، مبا يراعي التكامل مع املعايير العاملية.

وتألفت املعايير يف نسختها النهائية من 6 مجاالت رئيسية ومت تقسيم كل مجال لعدد من املجاالت الفرعية حيث 
تناول كل مجال فرعي عدداً من املعايير، ويتم قياس درجة حتقيق هذه املعايير من خالل املمارسات التي تطبقها هذه 
املؤسسات، ويتحقق ذلك عن طريق توفر مجموعة من املتطلبات لكل معيار والتي مت حتديدها بعناية لكي تصل مدارس 

التعليم العام ألفضل املمارسات يف تطبيق التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد وهي التالي:
 

٢

0 6

القيادة الفاعلة واإلدارة 
واحلوكمة والذي اشتمل 
على ستة مجاالت فرعية 

وثمانية عشر معيارًا.

البنية التكنولوجية 
والذي اشتمل على ثالث 
مجاالت فرعية و إحدى 

وعشرين معيارًا.

0 5 0 1

0 2

املجال األول

املجال الثاني

تصميم التدريس وتطوير 
املقررات الدراسية والذي 

اشتمل على ثالث 
مجاالت فرعية وخمسة 

عشر معيارًا.

0 3

املجال اخلامساملجال الثالث

املتعلمني وتطوير 
مهاراتهم والذي اشتمل 

على ثالث مجاالت فرعية 
وعشرة معايير.

املعلمني وتطوير 
مهاراتهم والذي اشتمل 

على مجاال  واحدًا 
وخمسة معايير.

0 4

املجال السادساملجال الرابع

التقييم والتقومي والذي 
اشتمل على مجالني 
فرعيني و ستة عشر 

معيارًا.
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املقدمة: 
هذه الوثيقة هي دليل ملعايير ضبط جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف التعليم العام، وللوصول لهذا الدليل 
مت عرض مجموعة من املصطلحات والتي تساعد يف فهم املعايير املقدمة يف هذه الوثيقة ثم مت استعراض هدف رئيسي 
للوثيقة ومجموعة من األهداف الفرعية، ثم الفئات املستفيدة املنفذة للسياسة، ثم عرض كل من مفهوم  وخصائص 
وأنواع التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد وصوًال إلى متطلبات االنتقال إليهم، ثم استعراض دورها يف استمرارية عملية 
التعليم، ثم االنتقال إلى  مفهوم اجلودة يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، ثم عرض وحتليل مجموعة من الوثائق 
للمؤسسات والهيئات يف مجال تقييم التعليم اإللكتروني و التعليم عن بعد والتي ساعدت يف الوصول إلى  معايير لقياس 

جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف التعليم العام.

       املصطلحات:
التعليم العام  

هو تعليم إلزامي للمواطنني واملقيمني يف املدارس احلكومية واخلاصة، وتوفره وتشرف عليه الدولة، عبر وزارة التعليم، 
وله ثالث مراحل:

(Education) التعليم         
تعريف التعليم يف اللغة: مشتق من الفعل َعلم، وَعلمه ذلك الشيئ تعليماً فتعلم ومنه قوله تعالى (َقاَل لَُه ُموَسى َهْل 

ا ُعِلّْمَت ُرْشًدا) سورة الكهف: 66 أَتَِّبُعَك َعلَى أَْن تَُعِلَّمِن ِممَّ

مفهوم التعليم اصطالحًا: هو عبارة عن تلك األساليب واملمارسات املنظمة التي يتبُعها املُعِلم لكي ينقل ما يف ذهنه من 
معلومات هامة وقيمة إلى مجموعة من املتعلمني الراغبني يف العلم، فالتعليم عملية يسودها التنظيم حيث إنها تكون 
مركزة على اجلانب املعريف للمعلم هادفة إلى إيصال تلك املعلومات بشكل مباشر إلى طالب العلم مما ينتج عنه متعلمني 
ذو وعى وعلم وإدراك، ويُعد عملية الكتساب سلوكيات ومهارات وخبرات، فتنتج عن تلك العملية رقى وتطور يف العقل 
البشري والنشاط اإلنساني أجمع، ومبرور الزمن تتجمع هذه اخلبرات واملعلومات واملعارف حيث يتم تواردها وتناقلها 

عبر األجيال ويكون ذلك من خالل تلك العملية املنظمة التي يطلق عليها “ التعليم ”.

املرحلة الثانويةاملرحلة املتوسطةاملرحلة االبتدائية 

وتتكون من ست سنوات دراسية، 
بدًءا من عمر 5 سنوات وستة 

أشهر، أو ٦ سنوات.

وتتكون من ثالث سنوات دراسية، وتتكون من ثالث سنوات دراسية.
كما تقدم املعاهد الصناعية 

ومعاهد التشييد والعمارة املرحلة 
الثانوية.

١٢٣
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(learning)  التعّلم          

هو اكتساب املعرفة، والسلوكيات، واملهارات، والقيم. وميكن أن يحدث التعلم من خالل التنمية الشخصية،أو التدريب 
أو اخلبرة. ويحدث بوعي ودون وعي، وال يقتصر التعلم على عمر أو فترة معينة يف احلياة حيث أنه مستمر طوال 

احلياة. 

(Distance Learning) التعليم عن بعد           
ويتصف  بها،  التفاعل  وإدارة  التعليمية  العملية  إلكترونية يف  وتقنيات  وسائل  فيه  تُستخدم  التعليم  أمناط  من  منط 
بانفصال بني املعلم واملتعلم، أو بني املتعلمني أنفسهم، أو بني املتعلمني ومصادر التعلم، ويكون االنفصال إما بالبعد 

املكاني خارج مقرات املؤسسة التعليمية و/أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.

(e-learning) التعليم اإللكتروني          
هو توظيف تقنيات التعليم واملعلومات واالتصاالت لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أمناطها، وضبط 

جودتها.

إطار العمل:

       األهداف: 

الفئات املستفيدةاألهداف الفرعيةالهدف الرئيس 
املنفذة للسياسة

االرتقاء مبستوى جودة التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن ُبعد يف التعليم العام.

تقييم مستوى التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف التعليم 
العام. 

متييز مجموعة من املعايير لضبط التعليم اإللكتروني والتعليم 
عن ُبعد يف التعليم العام.

تشجيع املدارس ومؤسسات التعليم العام على تقدمي خدمات 
تعليم إلكتروني وتعليم عن بعد متميزة.

املدارس احلكومية واخلاصة التي تشرف 
عليها الدولة يف املراحل التعليمية الثالث 

وهي املرحلة االبتدائية، املرحلة 
اإلعدادية، واملرحلة الثانوية.

١٢٣
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متهيد: 

لقد تطور مفهوم استخدام التقنية يف التعليم إلى أربع مراحل وهي التعليم عن بعد (Distance Learning) حيث مت توظيف 
تقنية االتصال يف التعليم عن بعد منذ ظهور اإلذاعة والبرامج التعليمية التي قدمت عن طريقها وتطور األمر بعد ذلك 
الى ظهور إذاعات تعليمية ثم ظهور التلفزيون يف اخلمسينات من القرن التاسع عشر ووظف يف السياق نفسه، ثم وظفت 

التقنيات األخــرى مثل السينما، والفيديو، والتسجيالت الصوتية.

التعليم  للحاسب يف  (Computer Based Learning) حيث ظهرت عدة استخدامات  التعليم املعتمد على احلاسب  ثم 
 Computer Managed) باحلاسب  املدار  والتعليم   (Computer assisted learning) باحلاسب  املعزز  التعلم  ومنها 

 .(Technology -as-a-tool) واستخدام احلاسب كمادة تعليمية واستخدام احلاسب كأداة (Instruction

ثم التعلم املعتمد على اإلنترنت Web Based Learning حيث قدم اإلنترنت الكثير من اخلدمات والتقنيات املفيدة يف 
والصورة  بالصوت  والتحاور  اإلخبارية  واملجموعات  البريدية  والقوائم  اإللكتروني  البريد  منها خدمة  التربوي  املجال 
التربية  والتطبيق/ مكتب  املفهوم  اإللكتروني  (التعليم   (e- Learning) بعد  والتعليم عن  التعليم اإللكتروني  الى  وصوال 

العربي لدول اخلليج الرياض 1432هـ).

         مفهوم التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد:

           التعليم عن بعد: 

مت تعريفه بدليل صانعي السياسات يف التعليم األكادميي واملهني والتقني ليونسكو (2020) بانه عملّية نقل املعرفة إلى 
املتعلّم يف موقع إقامته أو عمله بدًال من انتقال املتعلّم إلى املؤّسسة التعليمّية، وھو مبنّي على أساس إيصال املعرفة 
واملهارات واملواد التعليمية إلى املتعلّم عبر وسائط وأساليب تقنّية مختلفة، حيث يكون املتعلّم بعيًدا أو منفصًال عن املعلّم 
أو القائم على العملّية التعليمّية، وتُْستَْخَدُم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بني كٍلّ من الطرفني مبا يحاكي االّتصال 

الذي يحدث وجها لوجه.

           التعليم اإللكتروني: 

يعرفه املركز الوطني للتعليم اإللكتروني باململكة العربية السعودية التعليم اإللكتروني باإلجنليزية: ( e-learning) بأنه 
توظيف تقنيات التعليم واملعلومات واالتصاالت لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أمناطها، وضبط جودتها.

٥
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          خصائص التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد:

يتميز التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالعديد من اخلصائص التي جعلت منه أمراً أساسياً يف عملية التعليم 
احلديثة يلبي احتياجات املتعلمني بكافة شرائحهم واّلتي ميكن تلخيص أهّمها فيما يلي: 

التقيد  أو  يوم  كل  املدرسة  إلى  لذهاب  بدون احلاجة  يدرس  أن  املتعلم  يستطيع  حيث  واملكانية)  (الزمانية  املرونة   
بساعات التعلم الثابتة، وذلك ظهر يف الفترة األخيرة مع ظهور جائحة كرونا.

 توفير الوقت واملال والذي يتطلبه الوقت واجلهد يف ارتداء املالبس أو مواجهة حركة املرور أثناء الذهاب إلى املدرسة 
والنفقات املترتبة عليها، حيث ميكن للمتعلمني الدراسة بشكل أكثر كفاءة وسرعة، وميكنهم الدراسة بالسرعة التي 

تناسبهم، والقدرة على الدراسة من املنزل املريح جتعل عملية التعلم أقل صعوبة. 

 تلبية االحتياجات اخلاّصة للمتعّلمني واحلصول على مساحة كبيرة من احلّرّية يف شكل وطرق الّتعلّم اّلتي تناسب 
املتعلم.

 
 االستمرارّية فال ظروف طارئة أو مقّيدة ميكن أن حتول بني املتعلم وبني هذا الّنمط من الّتعليم والّتعلّم إّال يف حدود 

ضّيقة جّدا.

 املسؤولّية وااللتزام الّذاتّي: حيث تكون مسئولية التعلم وتطوير املهارات مسئولية شخصية املتعلم وال تعطيه مجاالً 
لتحميل مسؤولية تقصيره أو فشله إلى اآلخرين.

- يساعد على مواجهة حتديات املدارس يف زيادة نسبة غياب املتعلمني والتسرب الدراسي.
- يسهم يف تقليل الهدر من املوارد ويوفر نظام متابعة دقيق ملستوى تقدم املتعلمني.

- يخلق منظومة تعليمية متطورة تتماشى مع التقدم املتسارع يف العالم.
- يستشرف املستقبل يف حقبة العصر الرقمي من أجل التصدي لألزمات والطوارئ.

        أنواع التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد :

 Asad et) ،(2011 مكتب التربية العربي لدول اخلليج الرياض) ميكن تقسيم أنواع التعليم اإللكتروني طبقاً لكل من
السياسات يف  دليل صانعي  واستراتيجياته  أدواته  مفهومه،  بعد  عن  (التعليم  (زعباط،سعداوي2020)،   ،(2022,al

التعليم األكادميي واملهني والتقني ليونسكو 2020) على النحو التالي: 
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 التعليم املتزامن

Synchronous Learning   

Learner led 
e-learning

Facilitated e-learninInstructor led
 e-learning

Embedded led
e-learning

Telemonitoring
and e-coaching

التعليم غير املتزامن 

Asynchronous LearningBlended Learning/
Partially online

Fully Online

 التعليم اإللكتروني اجلزئي /
 التعليم املدمج

التعليم اإللكتروني
الكلي

أوال: التصنيف حسب التزامن.   ثانيا: التصنيف حسب نسبة استخدام التقنية.

أوال: التصنيف حسب التزامن.

ثالثا: تصنيفات عامة للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

التعليم املوجه
باملتعلم

التعليم املوجهالتعليم امليسر 
باملعلم 

التوجه أو التدريبالتعليم املضمن 
اإللكتروني   

 التعليم املتزامن

التعليم املتزامن يتم فيه حدوث 
التعلم عندما يتفاعل اُملعلم مع 

املتعلمني يف نفس الفتـرة الزمنية، 
ولكن بأماكن مختلفة، حيث 

ُيطلب من املتعلمني املسجلني يف 
الفصل االفتراضي تسجيل 

دخولهم إلى أجهزة احلاسوب أو 
األجهزة الذكية مثل األجهزة 

اللوحية أو الهواتف الذكية خالل 
أوقات محددة وباستخدام منصات 

تعلم رقمية.

 التعليم غير املتزامن

التعليم غير املتزامن يتم فيه حدوث 
التعلم يف أوقات وأماكن مختلفة 

تتناسب مع املتعلمني، حيث يستطيع 
املتعلم من خالله اكتساب املعارف 
واملهارات وإكمال أعمالهم الدراسية 

باستخدام الوسائط املتعددة املختلفة. 
مثال: على ذلك اخلدمات املتوفرة يف 

املنصات التعليمية كإتاحة املواد 
الدراسية، واحملتوى التعليمي الرقمي، 
واملوارد التعليمية، والدروس املتلفزة، 

والدروس املرفوعة على قنوات 
اليوتيوب.

Synchronous Learning   
Asynchronous Learning
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   ثانيا: التصنيف حسب نسبة استخدام التقنية.

 التعليم اإللكتروني اجلزئي/
 التعليم املدمج

Blended Learning/
Partially online

هو التعليم الذي يدمج فيه بني التعليم امليداني 
الصفي املباشر مع التعليم اإللكتروني يف إطار 
التعليم بحيث  التكنولوجيا يف  واحد عبـر دمج 
املعتمدة على  التعليم اإللكتروني  أدوات  ُتوظف 
الشبكات واألجهزة، حيث يشتمل على مجموعة 
من الوسائط، والتي مت تصميمها لتتمم بعضها 

البعض، وتعزز التعلم وتطبيقاته.

يهدف  إلكتروني  تعلم  هو 
عالي  تعليم  إيصال  الى 
املستقل،  للمتعلم  الكفاءة 
التعليم  عليه  ويطلق 
اإللكتروني املوجه باملتعلم، 
على  احملتوى  ويشمل 
صفحات ويب، وهو امتداد 

للتعليم املعزز باحلاسب.

هو تعلم يوظف تقنية اإلنترنت 
البريد  املتعلم  فيه  ويستخدم 
للتعلم،  واملنتديات  اإللكتروني 
ويوجد فيه ميسر للتعلم عبارة 
ال  ولكن   ،(help) مساعدة  عن 
يوجد فيه مدرس (كما هو احلال 
عند حاجتك ملعرفة شيء ما فقد 
تستخدم محركات البحث وتزور 
ومواقع  واملدونات  املنتديات 
االجتماعية  والشبكات  الفيديو 
وغيرها،  اإللكتروني  والبريد 
ولكن ال تنضم إلى تدريس كامل 
يف  اإلنترنت  تقنية  توظف  بل 

تيسير التعلم).

يوظف  إلكتروني  تعلم  هو 
إلجراء  اإلنترنت  تقنية 
تدريس باملفهوم التقليدي 
املعلم  يجمع  بحيث 
واملتعلم يف فصل افتراضي 
يقدم فيه املعلم العديد من 
املباشر  االتصال  تقنيات 
الفيديو  مؤمترات  مثل 
والصوت، واحملادثة النصية 
 audio and text والصوتية 
Chat واملشاركة يف الشاشة، 
املعلم  ويقدم  واالستفتاء 
وشروحا  تعليمية  عروضا 

للدروس.

هو التعليم اإللكتروني الذي 
على  بناًء  ما  وقت  يف  يقدم 
يف  مضمنا  ويكون  احلاجة 
البرنامج مثل ذلك التعليم 
التشغيل  نظام  يف  املقدم 
 help and يف  فتجد  ويندوز، 
support  معالج يقدم أجوبة 
أو روابط على أسئلة محددة 
من قبل املستخدم وهو تعلم 
من أجل حل مشكلة محددة.

هو منط للتعليم اإللكتروني 
لنمط  امتدادا  يعتبر  الذي 
اخلصوصي   التعليم 
Tutorial يف CD- ROM وفيه 
باستخدام  التعليم  يتم 
مثل  اإلنترنت،  تقنية 
مؤمترات الفيديو التفاعلي، 
التراسل الفوري، الهاتف عبر 
من  والعديد  اإلنترنت، 
وترشد  تشرف  التي  األدوات 

التعلم.

بنسبة  اإللكتروني  التعليم  أنظمة  استخدام 
التعليم  التعليم، وهو تطوير ملفهوم  (100٪) يف 
عن بعد، ويختلف عنه يف توظيف أدوات اتصال 

إلكترونية تفاعلية تعزز من دافعية املتعلم.

التعليم اإللكتروني
الكلي

Fully Online

Facilitated e-learnin Instructor led e-learningTelemonitoring 
and e-coaching

ثالثا: تصنيفات عامة للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

التوجه أو التدريبالتعليم املضمن التعليم املوجه باملعلم التعليم امليسر 
اإللكتروني   

Learner led e-learning 

التعليم املوجه باملتعلم

Embedded led e-learning
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         دور التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف استمرارية عملية التعليم 

التعليم يف احلاالت الطارئة، كانتشار األوبئة،  التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد دًورا هاما يف استمرارية  يلعب 
وحالة احلرب، أو الظروف املناخية القاهرة، وذلك بتحديد إطار تنظيمي يحكم التعليم ويسيره خالل فترات عدم التمكن 
من تواصل املعلم واملتعلم يف بيئة التعليم وجهاً لوجه، بهدف ضمان استمرارية عملية التعليم باعتبارها ركيزة أساسية 
التعليم  الطارئة ملركز  التعليم يف احلاالت  الوطنية الستمرارية  مقترح اخلطة  ذلك من خالل  وقدر ظهر  للتنمية.  
الوطني للتعليم اإللكتروني باململكة العربية السعودية (2021) والتي متت مع انتشار خطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، 
وذلك من خالل عرض وحتليل بعض التجارب الدولية الستمرار العملية التعليمية يف هذه الفترة والتي شملت عدد من 

املمارسات الهامة (جتربة الواليات املتحدة االمريكية / جتربة الصني).

والذي   ،2020 اليونسكو عام  الصادر من  والتقني  واملهني  األكادميي  التعليم  السياسات يف  لدليل صانعي  طبقا 
أوضح عدداً من العناصر املهمة التي يتطلبها االنتقال إلى التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد على النحو التالي:
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            متطلبات االنتقال إلى التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

توفير البنى التحتية 
املتينة مبا فيها (شبكة 

اإلنترنت، وشبكة الكهرباء 
وأجهزة احلاسوب، 

واملنصات التعليمية 
الرقمية  وبرمجيات 

التشغيل).

تأمني اختصاصيني يف 
صناعة احملتوى الرقمّي 

واملواد التعليمية 
للمساعدة يف التحول 

الرقمي للمحتوى العلمي.

تأمني اختصاصيني يف 
مجال التدريب التقنّي 

والتربوّي لتزويد املعلمني 
بكّل ما يلزمهم من 

تقنيات وأدوات ومهارات 
إلدارة عملية التعليم 

اإللكتروني والتعليم عن 
بعد.

تشكيل خلّية طوارئ 
تربوية ملتابعة كّل 

املشكالت التي تطرأ 
على العملية 

التعليمية، والعمل 
على إيجاد احللول 

الالزمة لها.

 تكليف إدارات املدارس 
واملعاهد بالتواصل مع 

املتعلمني وأولياء أمورهم 
لنشر الوعي وشرح أهمية 

موضوع التعليم 
اإللكتروني  والتعليم عن 

بعد، وضرورة متابعته 
ومواكبته، وتشكيل 

خطوط ساخنة لتوفير 
الدعم النفسّي 

واللوجستّي للطالب.

تقييم مستّمر لعملية 
التعليم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد، ووضع 
التصّورات التي حتّسن 

نواجت ومخرجات 
التعليم.
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وقد نتج عنها مجموعة من املهام التي يجب تنفيذها لضمان استمرارية التعليم وهي كما يلي:

١. تشكيل اللجنة العليا الستمرارية التعليم يف احلاالت الطارئة ويكون دورها إعداد خطة طوارئ وتوفير ميزانية لها،    
ووضع عدد من اخليارات املرنة لتعديل عليها طبقاً ملا تقضيه الظروف والتغيرات.

٢. حصر منصات التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد املتوفرة يف جميع املؤسسات التعليمية والتأكد من جاهزية هذه 
املنصات والفصول االفتراضية املرتبطة بها.

٣. التوعية والتدريب مثل التوعية باحلاالت الطارئة والتدريب على كيفية التعامل مع التكنولوجيا ودمجها يف العملية 
التعليمية.

٤. تقدمي كل من (الدعم واملساندة واإلشراف واملتابعة) يف الوقت املناسب.

واحدة  بيانات  قاعدة  وترتيبه يف  التعليمية  املؤسسات  بجميع  املتوفر  التعليمي  اإللكتروني  احملتوى  وجمع  ٥. حصر 
لضمان عدالة الوصول إليها من جميع املستفيدين.

٦. التأكد من ترابط أنظمة املعلومات الطالبية يف جميع مؤسسات التعليم املختلفة مع أنظمة إدارة التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد والفصول االفتراضية.

٧. حتديد املسؤوليات واملهام والصالحيات ألصحاب املصلحة (اإلدارة التعليمية واملدرسية/ املعلمني/ املتعلمني/ أولياء 
األمور).

٨. حتديد طرق التواصل بني أعضاء العملية التعليمية.

٩. بدء العمل يف خطة الطوارىء التي مت وضعها من قبل اللجنة العليا الستمرارية التعليم.

١٠. تقدمي التقارير والتغذية الراجعة لكل ما يحدث يف العملية التعليمية للجنة العليا وأصحاب القرار .

ويضاف الى النقاط السابقة توفير البنى التحتية واألدوات يف احلداثة والسرعة مبا فيها شبكة االنترنت، وشبكة 
التعليمية،  الرقمية  واملنصات  احلاسوب  وأجهزة  مستمر،  بشكل  الكهربائي  التيار  إيصال  على  القادرة  الكهرباء 
وبرمجيات التشغيل، وتطبيقات التقييم، واملكتبات اإللكترونية، هذا باإلضافة إلى توفير التقنيات املقروءة واملسموعة 

واملرئية كالكتب اإللكترونية واألقراص املدمجة والتسجيالت الصوتية والعروض التقدميية ومقاطع الفيديو.
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        مفهوم اجلودة يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

هي تلك العملية التي تهدف إلى االرتقاء بالعملية التعليمية وحتقيق نقلة نوعية من خالل تطبيق مجموعة من املعايير 
واإلجراءات التي تهدف تنفيذها إلى التحسني املستمر يف املنتج التعليمي، وتشير كذلك إلى املواصفات واخلصائص 
املتوقعة يف هذا املنتج ويف العمليات واألنشطة التي تتحقق من خاللها تلك املواصفات مع توفر أدوات وأساليب متكاملة 

تساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج مرضية.

وقبل تعريف اجلودة يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يجب أن نوضح بأن جوانب التعليم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد كثيرة والتي يجب أن متتد اجلودة لتشملها على سبيل املثال جودة ونوعية طرق التعلم املستخدمة، ونوعية ومدى 
تفاعل املتعلمني واحملتوى اإللكتروني املقدم لهم، واخلبراء واملعلمني ومدى اكتسابهم للمعرفة وإحداث التعلم، إضافة إلى 
جودة إدارة التعلم إلكترونياً، والتصميم الهيكلي لبيئة التعلم ودمجها مع املواد التعليمية وفق تنوع رغبات واحتياجات 

املتعلمني.

لذلك ميكن تعريف اجلودة يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد بأنها تركيبة ثالثية تتكون من ثالث محاور وهي 
(جودة التصميم وجودة األداء وجودة املخرجات).

مبعنى: أن يكون التصميم محدداً من حيث املواصفات التي يجب مراعاتها يف التخطيط والعمل يف كل من (احملتوى 
اإللكتروني – املنصات التعليمية املستخدمة – طرق التعليم وإدرتها إلكترونياً  – التفاعل).

 أما عن األداء يجب أن يكون وفق املعايير التي مت حتديدها أثناء عملية التصميم والتخطيط، ويف النهاية يكون املنتج 
التعليمي واخلدمات الناجتة عن عملية التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد محققة للمعايير واملواصفات املتوقعة وعليه 
ميكن القول أن جناح نظام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد مرتبط مبالءمة املخرجات لألهداف احملددة ويف ضوء 

حتقيقه ملعايير اجلودة املعتمدة.

أبرز االجتاهات العاملية للمؤسسات والهيئات يف مجال تقييم التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

للوصول الى منوذج معايير لقياس جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف ضوء الورقة املفاهيمية للسياسات 
مت الفحص املتعمق للوثائق الدولية وحتليل االجتاهات العاملية ألبرز املؤسسات الدولية الرائدة يف التعليم من أجل رصد 
معايير جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، إمياناً من أن حتليل مثل هذه الوثائق ضرورية يف بناء منوذج جودة 

التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد املنشودة يف هذه الوثيقة. 

مت حتليل ما يقارب من (6) وثائق دولية ملؤسسات ومنظمات ومجالس عاملية قدمت مجموعة من املعايير يف التعليم 
اإللكتروني والتعليم عن بعد (انظر اجلدول 1) وقد مت استعراض ملخصاً مختصراً عن كل وثيقة وما قامت بتقدميه من 
التعليم  بناء منوذج جودة  والتعليم عن بعد وذلك لالستفاده منها يف  التعليم اإللكتروني  للجودة يف  إرشادات ومعايير 

اإللكتروني والتعليم عن بعد.
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   املجال األول "القيادة واإلدارة".                                        املجال الثاني" التوظيف والتطوير املهني".
   املجال الثالث"املراجعة والتحسني" .                                     املجال الرابع "املوارد".

   املجال اخلامس "معلومات املتعلم والدعم".                     املجال السادس "جتربة املتعلم".
   املجال السابع "تصميم املناهج".                                       املجال الثامن "التقييم والنزاهة".

   املجال التاسع "نتائج التعلم". 

شارك يف إعداد هذه الوثيقة كل من احلكومة األسترالية ممثله يف وكالة جودة ومعايير التعليم العالي بوزارة التعليم 
والتدريب، وبالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادئ (APEC) ومبساعدة بحثية من مركز ملبورن 

لدراسة التعليم العالي يف جامعة ملبورن. 

قدمت هذه الوثيقة: 
مجموعة من األدوات مطورة وذلك استجابة لنمو التعليم عبر اإلنترنت والتعليم واملختلط يف التعليم العالي يف 
اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادئ يف العقد املاضي، ومت عرضها يف تسع مجاالت لضمان 

جودة التعلم عبر اإلنترنت وهي: 
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 جدول (1): الوثائق والدراسات الدولية

Australian Government, Department of Education 
and Training, Tertiary Education Quality and 

Standards Agency
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

(the Melbourne Centre for the
Study of Higher Education at The University of 

Melbourne)

European Association for Quality Assurance in 
Higher Education AISBL , Brussels.

الرابطة األوروبية لضمان اجلودة يف التعليم العالي ، 
بروكسل 

Quality Assurance of Online Learning (Toolkit)
ضمان جودة التعلم عبر اإلنترنت (مجموعة األدوات)

CONSIDERATIONS FOR QUALITY ASSURANCE OF E-LEARNING PROVISION
اعتبارات لضمان جودة توفير التعليم اإللكتروني 

التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واستراتيجياته دليل صانعي السياسيات يف 
التعليم األكادميي واملهني والتقني 

Ensuring effective distance learning during COVID-19 disruption Guidance 
for teachers 

 إرشادات للمعلمني COVID-19 ضمان التعلم الفّعال عن بعد اثناء إغالق املدارس

منظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم والثقافة 

Commonwealth of Learning 
كومنولث التعلم 

Guidelines on Distance Education during COVID-19 
 COVID-19- إرشادات حول التعليم عن بعد خالل

Wharton County Junior College Distance Education Policies and Procedures 

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو
(UNESCO) 

Quality Assurance of Online Learning (Toolkit)(2017)  
ضمان جودة التعلم عبر اإلنترنت (مجموعة األدوات)                 
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اعتبارات لضمان جودة توفير التعليم اإللكتروني وفق ما حددتة الرابطة األوروبية لضمان اجلودة يف 
التعليم العالي، بروكسل.

Considerations For Quality Assurance Of E-Learning Provision European Association For Quality 
Assurance In Higher Education Aisbl, Brussels.

توفير  االعتبارات لضمان جودة  (ESG) مجموعة من  العالي  التعليم  األوربية لضمان اجلودة يف  الرابطة   وضعت 
التعليم اإللكتروني،  كوثيقة أساسية من شأنها مساعدة وكاالت ضمان اجلودة يف مراقبة تقدم التعليم اإللكتروني وتطوي
رها، وانقسمت هذه الوثيقة إلى: أوال املقدمة ثم القسم الثاني والذي مت فيه عرض "مصطلحات التعلم اإللكتروني" حيث 
حدد به عدد من املصطلحات التي مت توظيفها يف الوثيقة، ثم القسم الثالث بعنوان أعتبارات ملؤسسات التعليم العالي" 

والذي انقسم إلى اجلزء األول ضمان اجلودة الداخلية والذي أوضح  كل من:

  سياسة ضمان اجلودة يجب أن يكون لدى املؤسسات سياسة لضمان اجلودة يتم اإلعالن عنها وتشكل جزًءا من إدارتها 
االستراتيجية، ويجب على أصحاب املصلحة الداخليني تطوير وتنفيذ هذه السياسة من خالل العمليات املناسبة، مع 

إشراك أصحاب املصلحة اخلارجيني.

  تصميم البرامج والتطبيقات يجب أن يكون لدى املؤسسات عمليات تصميم واعتماد برامجها، بحيث تلبي األهداف 
احملددة لها، مبا يف ذلك مخرجات التعلم املرجوة ويجب حتديد املؤهالت الناجتة عن البرنامج بوضوح وذلك بالتنسيق 

مع اإلطار العام للمؤهالت الوطنية للتعليم العالي، وإطار املؤهالت يف منطقة التعليم العالي األوروبية.

تشجع  بطريقة  البرامج  تقدمي  املؤسسات  تضمن  أن  يجب  والتقييم  الدراسة  التركيز على  والتدريب على  التعليم    
املتعلمني على القيام بدور نشط يف إنشاء عملية التعلم، وينعكس ذلك يف طرق تقييم املتعلمني.

  القبول والدراسة والتسجيل والدراسة والتصديق يجب أن تطبق املؤسسات باستمرار لوائح محددة مسبقاً ومنشورة 
بالشهادة،  واالعتراف  األكادميي،  والتقدم  املتعلمني،  قبول  املثال  املتعلم"، على سبيل  "دورة حياة  تغطي جميع مراحل 

وتصديقها.

  أعضاء هيئة التدريس يجب على املؤسسات أن يكون لديها خطوات لتأكد من كفاءة معلميها،  وذلك من خالل تطبيق 
عمليات عادلة وشفافة لتوظيف وتطوير املوظفني.

  املوارد يجب أن يكون لدى املؤسسات التمويل املناسب ألنشطة التعلم والتعليم وأن تضمن توفير موارد تعليمية كافية 
وسهلة الوصول للمتعلمني.

  إدارة املعلومات يجب أن تضمن املؤسسات أنها جتمع وحتلل وتستخدم املعلومات ذات الصلة من أجل اإلدارة الفعالة 
لبرامجها وأنشطتها األخرى.
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معلومات عامة يجب على املؤسسات أن تنشر معلومات عن أنشطتها وبرامجها بشكل واضح ودقيق وموضوعي 
ومحدث وميكن الوصول إليها بسهولة.

مراجعة شاملة ومراجعة دورية للبرامج يجب على املؤسسات مراقبة برامجها ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من 
أنها حتقق األهداف احملددة لها وتستجيب الحتياجات املتعلمني املجتمع، ويجب أن تؤدي هذه املراجعات إلى التحسني 

املستمر للبرنامج.

ضمان جودة دوري إضايف يجب أن تخضع املؤسسات لضمان اجلودة اخلارجي مبا يتماشى مع ESG على أساس 
دوري.

ثم القسم الرابع بعنوان " اعتبارات لوكاالت ضمان اجلودة" والذي انقسم إلى اجلزء الثاني ضمان اجلودة اخلارجية 
والذي أوضح  كل من:

    النظر يف ضمان اجلودة الداخلية عن طريق تطابقها مع السياسات األوربية والوطنية واحمللية.

    تصميم منهجيات لضمان مالءمته لتحقيق األهداف والغايات املوضوعة له.

ة باستمرار،       عمليات التنفيذ يجب أن تكون عمليات ضمان اجلودة اخلارجية موثوقة ومفيدة، ومحددة مسبقاً، ومنُفَذّ

ومنشورة.

     جتارب االستطالع يجب أن يتم ضمان اجلودة اخلارجي من قبل مجموعات من اخلبراء اخلارجيني.

     حتقيق النتائج  يجب أن تستند أي نتائج أو أحكام يتم إجراؤها كنتيجة لضمان اجلودة اخلارجي إلى معايير صريحة 

ومنشورة يتم تطبيقها باستمرار، بغض النظر عما إذا كانت العملية تؤدي إلى قرار رسمي أم ال.

     الشكاوي وطلبات املراجعة يجب حتديد عمليات الشكاوى بوضوح كجزء من تصميم عمليات ضمان اجلودة اخلارجية 
وإبالغ املؤسسات بها.

التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واستراتيجياته دليل صانعي السياسيات يف التعليم األكادميي واملهني 
والتقني 2020 منظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم والثقافة 

عرضت هذه الوثيقة مجموعة من اآلراء التي أظهرت كيفية االستثمار احلقيقي للعنصر البشرّي، حيث يظهر هذا 
االستثمار يف عملیّة التعلیم والتعلّم والتي تنعكس يف رفع درجة الوعي لدي املتعلم مبهارات احلیاة، وجتعله قادراً على 

معاجلة املشكالت والتعامل معها، مبا یتواكب مع التطور التقني واالنفجار املعريف. 
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وقد أوضحت أيضاً مفهوم التعلیم عن بعد بتوضيح الفرق بني "التعلم" و" التعليم" عن بعد، وثم عرضت تطور التعليم 
عن بعد عبر التاريخ ثم انتقلت لعرض أهمية التعليم عن بعد والفرص والتحديات التي تواجهة وكيفية االنتقال للتعليم 
ثم مت  بعد  التعليم عن  أدوات  وما هي  بعد  التعليم عن  امليسر يف  أو  املوجه  الفريق  وأدوار  وما هي أمناطه  بعد  عن 
التعليم املدمج وكيفية تطبيقه  الوثيقة باستعراض  التعليم عن بعد وكيفية الوصول لها وانتهت  استعراض اجلودة يف 

مستقبًال.

Ensuring effective distance learning during COVID-19 disruption Guidance for teachers 2020

ضمان التعلم الفعال عن بعد يف ظل إغالق املدارس COVID-19 إرشادات للمعلمني 

مت تطوير هذا الدليل بالتعاون بني وحدة التكنولوجيا والذكاء االصطناعي يف قطاع التربية والتعليم باليونسكو ومعهد 
التعلم الذكي بجامعة بكني، باالعتماد على اخلبرات من الدول األعضاء التي قدمت برامج التعلم عن بعد لالستجابة 
الضطرابات التعليم بسبب فيروس كورونا، ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة املعلمني على فهم القضايا الرئيسية املتعلقة 
بالتعلم عن بعد من املنزل أثناء إغالق املدارس COVID-19 وتصميم وتسهيل أنشطة التعلم الفّعالة ويتضمن هذا الدليل 

موارد وأمثلة ونصائح للمعلمني من مرحلة ما قبل االبتدائي إلى املرحلة الثانوي. 

 وتلخصت اإلرشادات عرض:  

أدوار املعلمني املتعددة وظروف عملهم وحقوقهم أثناء إغالق املدارس COVID-19  وكيفية دعمهم للتعلم.
.COVID-19 طرق التعلم عن بعد من املنزل يف اثناء إغالق املدارس

.COVID-19 حتديد أهداف التعلم عن بعد لالستجابة ألزمة
     مناذج التعلم عن بعد الرئيسية واملبادئ التوجيهية املشتركة جلميع هذه النماذج.

Guidelines on Distance Education during COVID-19 Commonwealth of Learning 2020

إرشادات حول التعليم عن بعد خالل COVID-19 كومنولث التعلم 

مت إصدار هذه اإلرشادات كاستجابة ألزمة COVID-19 كقواعد إرشادية لتقدمي توجيهات عملية الستخدام أدوات 
وممارسات التعلم العميق لدعم التدريس والتعلم وتقدمي اقتراحات حول استخدام التكنولوجيا املناسبة ملعاجلة القضايا 

االجتماعية والتربوية للتعلم يف حالة األزمات، وتوفير خارطة طريق لصانعي القرار يف احلكومات واملؤسسات وذلك عن 

طريق البداية بعرض فوائد التعليم عن بعد ثم العناصر األساسية للتعليم عن بعد  وذلك بعرض مجموعة من اإلرشادات 
( إرشادات للحكومات - إرشادات للمؤسسات التعليمية - إرشادات لألكادمييني وموظفي الدعم - إرشادات للمتعلمني 
والطالب - إرشادات لآلباء ) ثم عرض مجموعة من املبادىء التوجيهية لضمان اجلودة والتي تضمن تطبيق التعليم عن 

بعد يف املؤسسات بشكل فعال.
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 Distance Education Policies and Procedures, Wharton County Junior College 2021 

سياسات وإجراءات التعليم عن بعد كلية وارتون كاونتي جونيور

ال للتكنولوجيا  أوضحت هذه الوثيقة مهمة التعليم عن بعد: والتي تتمثل يف توفير القيادة والدعم يف االستخدام الفعَّ
التعليمية للتدريس والتعلم ويف تطوير واستمرار برامج التعليم عن بعد عالية اجلودة يف WCJC، وأظهرت أيضا مجموعة 
من القيم اجلوهرية والتي ارتكزت على أربع قيم أساسية للوصول بنجاح التعليم عن بعد وهي: (التعلم- الدعم - االبتكار 

- التقييم)،  وتتحقق هذه القيم من خالل: 

 دراسة التقنيات الناشئة – توفير اخلبرات املختلفة – دعم أعضاء هيئة التدريس الستخدام التكنولوجيا يف التدريس- 

دعم التطوير املهني - جودة دورات ومناهج التعليم عن بعد- توفير ودعم خدمات املتعلمني- توفير ودعم املوارد 
التكنولوجية املختلفة وتطويرها) 
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 منوذج معايير قياس جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف التعليم العام

مقدمة: 

منوذج معايير قياس جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد يف التعليم العام: عبارة عن مجموعة من املعايير التي 
ُحتدد مستويات اإلجناز املطلوبة لتحقيق جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد يف التعليم العام (شكل 1)، وهذه 
املعايير مت تقسيمها إلى عدد من املجاالت الرئيسة تفرع منها عدد من املجاالت الفرعية، والتي تناولت كل ما يُنفذ 

من إجراءات خاصة بالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد داخل املؤسسة التعليمية. 

مجاالت النموذج وأسباب اختيارها : 
مت تقسيم املجاالت إلى (6) مجاالت رئيسية وتفرع من كل مجال عدد من املجاالت الفرعية ومن كل مجال فرعي 

مجموعة من املعايير  وهي:(جدول 2)

     املجال األول: القيادة الفاعلة واإلدارة واحلوكمة.
     املجال الثاني: البنية التكنولوجية.

     املجال الثالث: تصميم التدريس وتطوير املقررات الدراسية 
    املجال الرابع: املعلمني وتطوير مهاراتهم

     املجال اخلامس: املتعلمني وتطوير مهاراتهم
     املجال السادس: التقييم والتقومي

منوذج معايير قياس جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

القيادة الفاعلة
 واإلدارة واحلوكمة 

البنية
التكنولوجية 

املعلمني وتطوير
مهاراتهم 

تصميم التدريس
وتطوير املقررات 

الدراسية 

املتعلمني وتطوير
مهاراتهم 

التقييم
والتقومي

١

٢

٣
٤

٥

٦

١٦ معيارًا ١٨ معيارًا 

١٥ معيارًا 

رؤية املؤسسة لدعم وتطوير التعليم 
اإللكتروني و التعليم عن بعد

التخطيط وحتليل الواقع املدرسى
تطوير أداء العاملني
إدارة املوارد واملصادر

التقييم الدوري واملتابعة

استخدام التكنولوجيا
املنصات واألنظمة اإللكترونية 

اخلصوصية واألمن

تصميم التدريس
تطوير املقرر رقميًا 

املناخ التربوي

٥ معايير  

١٠ معايير  

تطور مهارات املعلم التكنولوجية

التقدم االكادميي للمتعلم 
التطور الشخصي للمتعلم 

تطور مهارات املتعلم التكنولوجية

خصائص التقييم والتقومي 
اإللكتروني

مهارات التقييم والتقومي 
اإللكتروني
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وقد مت بناء واختيار  هذه املجاالت على عدد من اإلجراءات وهي : 

أوال: مت استعراض كل من مفهوم  وخصائص وأنواع التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد وصوًال إلى متطلبات االنتقال 
إليهم، ثم استعراض دورها يف استمرارية عملية التعليم، ثم االنتقال إلى  مفهوم اجلودة يف التعليم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد والتي ساعدت يف التمهيد وفهم الركائز األولية للوصول الي املجاالت الرئيسة. (من صفحة 7 إلى صفحة 15 )

ثانيا: مت عرض وحتليل (6) وثائق دولية ملؤسسات ومنظمات ومجالس عاملية يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد 
من أجل رصد مجاالت و معايير جودة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد عن طريق استعراض ملخصاً مختصراً عن 

كل وثيقة والتي ساعدت يف بناء واختيار املجاالت واملعايير للوثيقة. (من صفحة 15 الى صفحة 20 )

ثالثا: مت تنفيذ حوار السياسات حول معايير جودة التعليم اإللكتروني بتاريخ 17-18 نوفمبر 2021 ومت التالي: 

١. إرسال املجاالت واملعايير ملجموعة من اخلبراء قبل عقد احلوار وذلك إلبداء آرائهم حول املجاالت واملعايير ومت 
إرسال عدد من املقترحات واآلراء حول ذلك .

٢. مت عقد حلقات نقاش ومبشاركة عدد من اخلبراء يف املجاالت اآلتية: اجلودة، وتكنولوجيا التعليم اإللكتروني، 
والتعليم عن بُعد وكان على مدى يوميني متتالني، حيث ُقسم املشاركني إلى مجموعتني باستخدام أحد التطبيقات 
الرقمية، وعليه فإنه مت التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي مت االستفادة منها يف تطوير املجاالت واملعايير 

املُقترحة يف النموذج.
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مت االخذ بالتوصيات واآلراء التي صدرت عن حلقات النقاش واخلبراء يف النسخة النهائية للمجاالت واملعايير وهي 
كالتالي : 

جدول (2): املجاالت واملعايير 

املجال
 الرئيسي

املجال
األول

القيادة 
الفاعلة 
واإلدارة 

واحلوكمة

مستويفاملعـاييراملجاالت الفرعية
 املتطلبات

لم يستوف
املتطلبات

رؤية املؤسسة 
لدعم وتطوير 

التعليم 
اإللكتروني 

والتعليم عن بعد

التخطيط 
وحتليل الواقع 

املدرسي

تطوير أداء 
العاملني 

إدارة املوارد 
واملصادر

التواصل مع 
الشركاء

التقييم الدوري 
واملتابعة

 توجد للمؤسسة التعليمية رسالة واضحة تسعى لتطوير التعليم اإللكتروني والتعليم عن 
بعد.

تنسيق الرسالة مع رؤية املؤسسة التعليمية.

وجود وثيقة واضحة معلنة لرؤية املؤسسة التعليمية لدعم تطوير التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد.

وجود خطة استراتيجية / تشغيلية لتطوير األداء املدرسي بصورة شاملة ودقيقة حسب 
مستوى اإلدارة.

 وضع قائمة بالفرص املتاحة والتحديات التي قد تؤثر على فعالية األداء العام للمؤسسة 
التعليمية.

 وجود خطة لتنفيذ الفرص املتاحة ومعاجلة التحديات التي تؤثر على األداء العام للمؤسسة 
التعليمية وتتضمن النظم والسياسات التدريبية.

وجود خطط مفصلة ومحددة زمنيًا لرفع الكفاءة املهنية للهيئتني اإلدارية والتعليمية.

تطبيق القيادة العليا نظام تفويض السلطات وحتديد املسؤوليات طبقًا لالختصاصات.

تطبيق القيادة العليا التشريعات والقوانني التي نصت عليها وثيقة حقوق الطفل واملرأة 
وحقوق اإلنسان.

وجود خطة تلبي احتياجات تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد واملصادر التعليمية 
احلالية يف املؤسسة التعليمية واستكشاف اجلديد منها لتقدمي الدعم مبا يتماشى مع 

أهداف املؤسسة التعليمية وغايتها.

وضع قائمة لقياس آلية تطبيق األمن السيبراني أثناء توظيف املوارد واملصادر التعليمية 
والتكنولوجية املختلفة ومتابعة إجراءات تنفيذها بصورة فاعلة.

وجود إجراءات واضحة ومحددة للتواصل بني املؤسسة التعليمية والشركاء األساسني من      
( معلمني ومتعلمني وأولياء األمور) الستطالع آرائهم والتعرف علي مقترحاتهم من أجل   

التطوير.
وجود إجراءات واضحة ومحددة للتواصل بني املؤسسة التعليمية ومؤسسات املجتمع احمللي 

ومجتمعات التعلم مبا يدعم ويطور عمليات التعليم والتعلم والتقييم والتقومي.

التقييم الدوري للخطط.

تطوير اخلطط ومتابعة التنفيذ.

وجود خطة لتوظيف املوارد واملصادر املتوفرة مبا يتوافق مع اخلطط االستراتيجية.

توظيف املؤسسة التعليمية املوارد البشرية لتحقيق نواجت التعلم املستهدفة. 
حتقق املؤسسة متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة (يف حالة الدمج إن وجد).
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وجود أدلة استرشاديه توضح كيفية استخدام املنصة الرقمية. 

دعم املنصة جلميع قواعد البيانات املختلفة.

املجال
 الثاني 
البنية 

التكنولوجية

استخدام 
التكنولوجيا

املنصات واألنظمة
اإللكترونية

اخلصوصية 
واألمن

تفعيل منصة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

تفعيل اخلصائص العامة ملنصة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

وجود قائمة حتليل                                      للمنصة اإللكترونية.

يتصف                                 للمنصة بالبساطة، والوضوح، وجذب االنتباه.

سهولة استخدام املنصة من قبل جميع عناصر العملية التعليمية: (املعلمني، واملتعلمني، 
واملديرين، وأولياء األمور)

تتوافق أدوات وتطبيقات املنصة مع املعايير العاملية للتعليم اإللكتروني مبا يساعد علي 
قابليتها للعمل مع األنظمة األخرى Interoperability، وإعادة االستخدام reusability، وقدرة 

.Accessibility الدخول والوصول
توفير نظام توثيق جلميع اإلجراءات والعمليات التعليمية التي تتم على املنصة.

توفير الوثائق لتفاصيل بنية النظام، وأدواته واستخدامات كل أداة.
توفير أدوات كاملة تضمن أداء العملية التعليمية بكل سهولة ويسر مثل: (عمليات القبول 

والتسجيل/ وبناء محتوى املقررات/ الفصول االفتراضي / أدوات التقييم والتقومي واملتابعة)

توفير وثيقة لتكاليف كل من الرخص التشغيلية، والدعم، والصيانة، والتدريب، والترقية.

دعم املنصة عدة خيارات الختيار أنسب الطرق يف تدريس املقرر، وتوزيع مهامه.

وجود آلية واضحة وجدول زمني لتوفير الدعم املستمر واملساعدة التقنية جلميع 
عناصر العملية التعليمية: (املعلمني، واملتعلمني، واملديرون، وأولياء األمور)

املجال
مستويفاملعـاييراملجاالت الفرعية الرئيسي

 املتطلبات
لم يستوف
املتطلبات

تقييم املعايير وفق املستويات "مستويف املتطلبات ولم يستوف املتطلبات" وهو بتوفر قوائم ووثائق 
للخطط واالجراءات املطلوبة لكل معيار.

User experience( UX )

User interface (UI)

دعم التحقق من هوية املتعلم من خالل نظام الدخول املوحد اآلمن وبرامج املراقبة.

دعم تغيير كلمة السر بسهولة كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

توفير آلية التحكم للمسؤول التقني يف كل األدوات املتعلقة بالعملية التعليمية.

توفير أساليب تقنية عالية اجلودة لتوفير األمن السبراني وآلية لصد أي محاولة إختراق 
وتأمني أجهزة اخلوادم.

استخدام أفضل الوسائل التقنية يف دعم منصة النظام، وبناء قاعدة بيانات آمنة عن املعلمني، 
واملتعلمني.

توفير نظام توثيق مركزي آمن جلميع االجراءات التي تتم بالعملية التعليمية مثل
 (التعامل مع املقررات الدراسية، نتائج االختبارات والواجبات، واألنشطة).

٢٠

١

٢

١

٢

٣

٤

٥
٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١

٢

٣

٤

٥

٦



United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي

٢١

للتأكد من االستيفاء يف هذا املجال تقدمي االجراءات والوثائق التقنية للمنصة اإللكترونية املطلوبة
 لكم معيار.

املجال 
الثالث 
تصميم

 التدريس
 وتطوير
 املقررات 
الدراسية

املجال
الرابع

املعلمني
وتطوير
مهاراتهم

تصميم التدريس

تطوير املقرر رقميًا

املناخ التربوي

تطّور مهارات املعلم 
التكنولوجّية

توفير قائمة بضوابط بناء احملتوى التعليمي وفق املنهج الدراسي للمادة الدراسية.

توفير وثيقة آللية املراجعة والتطوير والتحديث حملتوى كل مادة دراسیة.

توفير وثيقة مفصلة آللية إضافة وحترير املقررات الدراسية رقميًا وتصنيفها، وفق قواعد 
محددة (مقررات علمية ومقررات أدبية).

وجود قاموس رقمي باملصطلحات التي يتضمنها املقرر، ويسمح للمتعلمني واملعلمني 
بإضافة ما يرونه مناسبًا من مصطلحات، ويتم حتديثه بصفة دورية.

دعم آليات وضع املعلم عالمات يف أماكن محددة داخل احملتوى التعليمي ليستطيع 
املتعلمني االطالع عليها والتفاعل معها.

دعم آليات حتكم املعلم يف أدوات املقرر الرقمية، من حيث إظهارها أو إخفائها للمتعلمني.

وجود بنك معريف  يتشارك فيها املعلم واملتعلم.

توفير مصادر احملتوى الرقمّي بأشكال مختلفة.

استخدام املقررات الرقمية.

توجد أنشطة تعليم وتعلم تخدم املناهج.

تناسب أساليب التقومي مع نواجت التعلم.

تسود املؤسسة ثقافة املواطنة واالنتماء وااللتزام بالقيم التربوية.

وضع خطة مفصلة لدعم املعلم مبتابعة املستحدثات التكنولوجية.

وضع خطة آللية تبادل اخلبرات الرقمية بني المعلمين بعضهم البعض 

توفير خطة تدريبية مفصلة للمعلمني لتصميم املقررات رقميا وكل ما يتعلق بها من 
أنشطة وواجبات وتقومي للمتعلمني.

توفير اخلبرات الالزمة للمعلمني لتوظيف استراتیجیات التعلیم والتعلم اإللكتروني 
واإلحاطة بالوسائل التعلیمیة املتعددة، والبرامج الرقمیة وطرق توصيل املادة الدراسیة 

والتفاعل مع الطلبة.
توفير خطة لتقدمي املساعدة الالزمة واملعلومات اخلاصة بتدريس املادة ومجاالت التطوير 

والتعدیالت ونتائج تقييم املادة الدراسیة وآراء املتعلمني.

املجال
مستويفاملعـاييراملجاالت الفرعية الرئيسي

 املتطلبات
لم يستوف
املتطلبات

توفير قائمة واضحة لألهداف التعلیمیة ومحتوى املادة الدراسية وحداثتها ومواكبتها
 للتطورات العلمیة احلديثة.

توفير قائمة تضم مخرجات تعلم واضحة على مستوى البرنامج، وكذلك على مستوى 
كل وحدة دراسية من خالل ربط الوحدات الدراسية ومخرجاتها مبخرجات البرنامج 

ككل وبصورة واضحة ومنسقة.
توفير ومواءمة التفاعل واحلوار يف املادة الدراسیة على حسب طبيعة املادة الدراسية 

واملرحلة التعليمية.
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للتأكد من االستيفاء يف هذا املجال تقدمي الوثائق واخلطط التي تدعم تطور مهارات املعلم
 التكنولوجية.

املجال
 اخلامس
املتعلمني
 وتطوير 
مهاراتهم

التقدم األكادميي 
للمتعلم

التطّور الشخصي 
للمتعلم

تطّور مهارات 
املتعلم التكنولوجّية

توفير برامج دعم أكادميية وإثرائية تلبي احتياجات املتعلم املختلفة واملتعلمني ذوي 
الهمم "مراعاة التمايز" يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

تشجيع ودعم املتعلم لاللتزام بكل من (القيم التربوية، واملواطنة الرقمية، واالستعمال 
اآلمن للتكنولوجيا).

تعزيز التزام املتعلم مبواعيد الدروس اُملقدمة واملهام واألنشطة التعليمية التي يتم 
تكليفهم بها ومتابعتهم بصورة مستمرة وذلك عن طريق الشارات واملكافآت.

توفير فرص التعلم املختلفة التي تتالءم مع احتياجات كل متعلم وتعتمد على تنمية 
مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد لديهم.

توفير األمن النفسي واالجتماعي والصحي للمتعلمني وشعورهم باألمان أثناء تعلمهم 
إلكترونًيا وعن ُبعد وذلك عن طريق التوجيه والدعم املستمر.

تقدمي الدعم الالزم لتعامل املتعلم مع املتطّلبات الدراسّية بشكل أكثر فاعلية.

دعم وتنمية التوجهات اإليجابية نحو التعلم وتعزيز عملية التعلم مدى احلياة.

وجود إجراءات واضحة ومحددة لتوفير الفرص املتكافئة للوصول للتقنيات واملصادر 
الالزمة ملتعلم الكتساب املهارات التكنولوجية.

وجود إجراءات واضحة ومحددة لتوفير الدعم التكنولوجي املستمر ملتعلم عند 
مواجهتهم مشكالت تكنولوجية.

املجال
مستويفاملعـاييراملجاالت الفرعية الرئيسي

 املتطلبات
لم يستوف
املتطلبات

توفير آليات واضحة ملتابعة تقدم املتعلم وتقدمي الدعم األكادميي املناسب ملساعدتهم 
على اكتساب املعارف واملهارات املطلوبة.
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للتأكد من االستيفاء يف هذا املجال تقدمي الوثائق واخلطط التي تدعم تطور مهارات املتعلم.

املجال
السادس
التقييم
والتقومي

خصائص التقييم 
والتقومي 

اإللكتروني داخل 
نظام التعليم 
اإللكتروني 

والتعليم عن بعد

مهارات التقييم 
والتقومي 
اإللكتروني

املجال
مستويفاملعـاييراملجاالت الفرعية الرئيسي

 املتطلبات
لم يستوف
املتطلبات

تقدمي التغذية الراجعة املتنوعة لإلجابات الصحيحة، وكذلك لإلجابات اخلاطئة مع 
إتاحة التعليقات واملالحظات.

دعم حرية املعلم يف توزيع الدرجات لكل مجموعة وفًقا ملعايير تقييمية محددة ومعلنة 
للمتعلمني.

دعم املعلم الختيار مستوى صعوبة األسئلة التدريبية، وطول االختبار، والزمن املطلوب يف 
احلل.

تقدمي االختبارات التشخيصية لتحديد مستوى املتعلم، واختيار ما يناسبه من مقررات.

دعم  خاصية إعادة التقييم للمتعلمني، وفقًا لقواعد املؤسسة التعليمية، وتقدمي برامج 
عالجية ًبناءا على نتائج االختبارات والتقييم الشامل للمقرر.

السماح باختبار املتعلمني يف مقررات كاملة أو أجزاء من املقررات على أساس نتائج 
التقييم القبلي (التشخيصي).

السماح للمعلم بتصحيح الواجبات وكتابة الدرجات والتعليقات عليها وإرسالها 
للمتعلمني عبر البريد اإللكتروني، أو الصفحة الشخصية، أو املنصة الرقمية.

دعم املعلم لتحميل الواجبات على صفحة املقرر مع حتديد موعد عرضها على املتعلم، 
ويسمح للمتعلم بإرسال الواجب مع إخبار املعلم بوقت اإلرسال. 

توفير سجل الدرجات ملجاالت التقييم والتقومي املختلفة للمقرر: االختبارات والواجبات 
واحلضور واألنشطة األخرى، ورصد درجات املتعلم فيها، والتحكم يف أوزانها النسبية، 

وإجراء املعاجلات اإلحصائية، وتوفير التقارير عن الدرجات.
توفير جتميع درجات املتعلم يف كل مقرر ورصدها واحتساب املعدل، ثم اصدار القرار 

بتخريج املتعلم الذي استوفى متطلبات اخلطة الدراسية.

دعم املعلم يف إنشاء اختبارات قصيرة، وتصحيحها آليًا مع االحتفاظ بدرجة كل متعلم يف 
قاعدة بيانات خاصة.

وجود خطة تدريبية مفصلة لتدريب املعلمني على املهارات الالزمة يف القياس والتقييم 
والتقومي اإللكتروني.

توفير الدعم واملساندة للمعلم يف استخدام تطبيقات التقييم والتقومي اإللكتروني 
املختلفة.

 توفير اختبارات وأنشطة إلكترونية طبقًا ملعايير التقومي والقياس املعتمدة.

توفير آليات واضحة لطرق إنشاء بنوك األسئلة املقالية واملوضوعية: الصواب واخلطأ، 
واالختيار من متعدد، واإلجابات القصيرة، واملزاوجة، وملء الفراغات، والسحب واإلفالت، 

واألسئلة املقالية.

دعم املعلم لبناء اختبارات متكافئة باالستعانة ببنوك األسئلة عن طريق خلط األسئلة 
وعرضها عشوائًيا يف االختبار، والسماح بتحديد زمن االختبار ووقت ظهوره للمتعلم.
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متطلبات تطبيق املعايير: 

١. إعداد خطة تنفيذية من قبل إدارات التعليم لتدريب وتثقيف املدارس باملجاالت واملعايير وذلك لتطبيقها داخل 
املدارس.

٢. تدريب املعنيني باالدارات التعليمية على كيفية تطبيق املعايير واإلشراف على تنفيذها داخل املدارس. 
٣. تقدمي الدعم الدائم فنياً وتدريبياً من قبل الوزارة وإدارات التعليم للمدارس لتطبيق معايير اجلودة بشكل سلس 

وبسيط.
٤. إعداد وجتهيز النماذج املعتمدة للوثائق املطلوبة للمعايير من حيث الشكل والتنسيق املطلوب لها والبنود التي يجب 
أن تتناولها الوثيقة علي سبيل املثال (وثائق اخلطط لكل من التدريب / التنفيذ / التوظيف  والتي سبق ذكرها 

يف املعايير) وتوزيعها على إدارات التعليم.
٥. استيفاء الوثائق وامللفات التالية (جدول3)
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املجال 
األول

القيادة
 الفاعلة 
واإلدارة 

واحلوكمة

املجال
 الثالث 
تصميم 

التدريس 
وتطوير 
املقررات 
الدراسية

املجال 
الثاني 
البنية 

التكنولوجية

املجال
الوثائق الرئيسي
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املجال
اخلامس
املتعلمني
وتطوير
مهاراتهم

املجال
السادس
التقييم
والتقومي

املجال
الوثائق الرئيسي

خطة برامج الدعم األكادميية واإلثرائية الحتياجات املتعلم املختلفة واملتعلمني ذوي الهمم "مراعاة التمايز" يف التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
 وثيقة آليات متابعة تقدم املتعلم وتقدمي الدعم األكادميي املناسب ملساعدتهم على اكتساب املعارف واملهارات املطلوبة.

وثيقة آلليات التشجيع والدعم للمتعلم لاللتزام بكل من (القيم التربوية، واملواطنة الرقمية، واالستعمال اآلمن للتكنولوجيا، االلتزام مبواعيد الدروس اُملقدمة 
واملهام واألنشطة التعليمية).

وثيقة اجراءات التوجيه والدعم املستمر لتوفير األمن النفسي واالجتماعي والصحي للمتعلمني وشعورهم أثناء تعلمهم إلكترونًيا وعن ُبعد.
قائمة فرص التعلم املختلفة التي تتالءم مع احتياجات كل متعلم وتعتمد على تنمية مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد لديهم.

وثيقة الفرص املتكافئة للوصول للتقنيات واملصادر الالزمة ملتعلم الكتساب املهارات التكنولوجية.
وثيقة إجراءات توفير الدعم التكنولوجي املستمر ملتعلم عند مواجهتهم مشكالت تكنولوجية.

وثيقة آليات إنشاء بنوك األسئلة املقالية واملوضوعية.
وثيقة إجراءات تقدمي الدعم للمعلم لبناء اختبارات متكافئة .

وثيقة إجراءات إعادة التقييم للمتعلمني، وفقًا لقواعد املؤسسة التعليمية، وتقدمي برامج عالجية بناًء على نتائج االختبارات والتقييم الشامل للمقرر.
وثيقة إجراءات املعلم  تتضمن ما يلي:

- طرق تصحيح الواجبات وكتابة الدرجات والتعليقات عليها وإرسالها للمتعلمني عبر البريد اإللكتروني، أو الصفحة الشخصية، أو املنصة الرقمية.
- دعم املعلم لتحميل الواجبات على صفحة املقرر مع حتديد موعد عرضها على املتعلم.

- سجل الدرجات ملجاالت التقييم والتقومي املختلفة للمقرر.
- دعم املعلم يف إنشاء اختبارات قصيرة، وتصحيحها آليًا.

- سجل بتجميع درجات املتعلم يف كل مقرر ورصدها واحتساب املعدل.
خطة تدريب املعلمني على املهارات الالزمة يف القياس والتقييم والتقومي اإللكتروني.

وثيقة الدعم واملساندة للمعلم يف استخدام تطبيقات التقييم والتقومي اإللكتروني املختلفة.
 مناذج من  االختبارات واالنشطة اإللكترونية طبقا للمعايير التقومي والقياس املعتمدة.

املجال
الرابع

املعلمني 
وتطوير
مهاراتهم
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