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للتـــــــــــــــدريــب
بـالمملكـــــــة العــــربيــــة السعـــوديــــــة 

 تم اعتماد هذه المعايير بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكتروني
 رقم (41/5/4) بتاريخ 1441/12/21هـ، بناًء على تنظيم المركز الصادر بقرار

مجلس الوزراء رقم (35) بتاريخ 1439/1/13هـ



وخدمات لبرامج  المقدمة  الجهات  في  اإللكتروني  التدریب  في  الجودة  ضبط  لمعاییر  دلیل  هي  الوثیقة   هذه 
 التدریب اإللكتروني في المملكة العربیة السعودیة، ویتم قیاس درجة تحقیق هذه المعاییر من خالل الممارسات
 التي تطبقها هذه الجهات في المملكة، ولتحقیق مبدأ التدرج في التطویر؛ تم تقسیم المعاییر إلى مستویین:
 أساسي ومتقدم، بناًء على درجة األهمیة ومدى الحاجة لقیاس الممارسة للمدى الزمني، وفي ضوء ذلك یتم منح
 التراخیص للجهات التي ترغب في تقدیم برامج تدریب إلكتروني، ویتولى المركز الوطني للتعلیم اإللكتروني بصفته
والتدریب التعلیم  ممارسات  جودة  لضبط  السعودیة  العربیة  المملكة  المعتمدة في  الوحیدة  التشریعیة   الجهة 
 اإللكتروني تحدیث هذه المعاییر واللوائح بصفة دوریة بالتعاون مع الجهات المعنیة وذات العالقة في المملكة،
تحقیق معاییر ضبط جودة استمراریة  التي تضمن  التراخیص  العالمیة، ومنح  الممارسات  أفضل   واالستفادة من 
 التدريب اإللكتروني بكافة أنواعه وأنماطه، كما یتولى القیام بأعمال الضبط والقیاس لتحقیق الجودة، باالستعانة
الوطني المركز  إعطاء  بعضها  یتطلب  الغرض، وقد  لهذا  بناءها  المركز  یتولى  التي  والنماذج واألدوات   باآللیات 
لبرامج المقدمة  الجهات  لدى  مطلوبة  أداء  مؤشرات  أو  معلومة  ألیة  الوصول  إمكانیة  اإللكتروني   للتعلیم 

وخدمات التدریب اإللكتروني.

تم إعداد هذه المعايير بناءً   على   قرار   مجلس   الوزراء   رقم   ( 35 )   وتاريخ   1439/1/13 هـ،  القاضي  بإنشاء   المركز   الوطني
اإللكتروني،   حيث   نّصت   المادة   الثالثة   من   تنظيم   المركز   على   وضع   اللوائح   ومعايير   الجودة   في   مجال     للتعليم 
بما التدريبية،  الجهات  اإللكتروني في  والتدريب  للتعليم  الجودة  لمعايير ضبط  دليًال  لتكون  اإللكتروني  ،   التعليم  
 يراعي التكامل مع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتم بناؤها وفق دراسة ألشهر المعايير العالمية، كما تم
 استطالع آراء المستفيدين، وعقد ورش عمل لمسؤولي التدريب اإللكتروني، مع تحكيم المعايير من خبراء في

التعليم والتدريب اإللكتروني على المستويين المحلي والعالمي.
 وتألفت المعايير في نسختها النهائية من قسمين رئيسين، أولهما: معايير الجهات، واشتملت على معايير: القيادة،
 والتقنية، والتأهيل والدعم، وتألفت من سبعة وعشرين معيارًا فرعيًا، وثانيهما معايير البرامج وتألفت من أربعة
معيارًا وثالثون  ثمانية  وفيها  والتقويم،  والقياس  الوصول،  وإمكانية  والعدالة  والتفاعل،  التصميم،   معايير هي: 

فرعيًا. كما تم تقسيم المعايير الفرعية إلى أساسي إلزامي (ترخيص)، ومتقدم اختياري (ضبط جودة).
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تتحّمـــــــل  الجهـــة مســـؤوليـــة  التأّكـــد   من   حــــداثـــة   المحتـــوى   اإللكتـــرونــي   المقـــّدم  فــي   البـــرنـــامـــج،   
وعــــدم   مخالفتـــه للقــوانيــن   والّسيــاســات   الوطنيـــة.     ـ

االلتـــــزام بمبــــادئ حقـــوق الملكيــــة الفكـــــريــــة وحقـــوق النشــــــر.     ـ

 اعتبــــــار الحضــــور اإللكتـــرونـــــي المتـــزامـــن مـــن خــــالل الفصــــــول االفتــــراضـيـــة معــــادًال للحضـــور
االعتيـــــــادي.     ـ

تـــوفيـــــر آليــــة لقيــاس   مستــــوى  رضـــا المستفيــديــــن  عــــن   تقـــــديـــم   البــرنـــامـــــج   بنمــــط   التــــــدريب   
اإللكــتروني.ـ

وجــــود   استـــراتيجيـــة   للتــــدريب اإللكتــــروني   معتمــــدة  مــن جهــة االختصـــاص  ومنشـورة   ومتوائمة
ة  الجهــة.ـ    مــــع   خطـــّ

 قيادة جودة التدريب اإللكتروني في  كل إدارة مسؤولة أمام مجلس إدارة الجهة التدريبية
 عن حوكمته، ليحقق األهداف االستراتيجية والتشغيلية في ظل رسالة ورؤية تلك الجهة.

القيــــادة
١.١

١.١.١

١.١.٢

١.١.٣

١.١.٤

١.١.٥

١.١.٦

١.١.٧

١.١.٨

تـــوفيـــر نظــــام دخـــــول مــوّحـــد وآمــــن. 

تــوفيـــر أنظمـــة   للتحقـــق   مــن   هـــويــة   المستفيـــد.   

تـــــوفيـــر  أنظمـــة   إدارة   التعّلــــــم،   والفصــــول   االفتراضيـــــة  واالختبـــارات   اإللكتـــرونيـــــة.   

ضمـــــان  خصـــوصيــــة   بيــــانـــات   المستفيـــــد  مـــن   خـــالل   وجــــود   سيــــاســـــات   وإجــــــراءات  ُمصـــاغـــــة   
بـــوضـــوح.

  توفير األنظمة المستخدمة للتدريب اإللكتروني بجودة عالية  تشمل أنظمة القبول والتسجيل،
 وأية أدوات أو أنظمة تستخدم لهذا الغرض.ـ

التقنيــــة
١.٢

١.٢.١

١.٢.٢

١.٢.٣

١.٢.٤

١.٢.٥

إدارة المـــوارد بطــريقـــة مســـؤولـــة تتــوافــق مـــع لــوائـــح الميــزانيـــة والمبـــادئ المحــاسبيـــة.

 كفـــايــــة المــــــوارد ودعمهــــا لالستــــــدامـــــــة بمـــرور الــــــوقـــت، وفقـــًا للخطـــة االستــراتجيــة للجهـــة
ورؤيتهــــا ورسالتهــــا.

االلتـــــزام بتحقيـــق النـــزاهـــة فـــي بيئـــة التــــدريب اإللكــتـــرونــــي، ومنـــع الغـــش وانتحــــال الهــويـــة.ـ

تـــوفيــــر   البنيـــــة   التقنيـــــة   الالزمــــة   لتنفيــــذ   بــرامـــج  التــــدريـــب   اإللكتـــــرونـــي.

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)

١ـ المعـاييـــر (للجهـــات).
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 تــــــــوفيــــــر   أنظمــــــــة   تحليـــــــــــل   البـيـــانـــــــات  وإمكــــــانيـــة   تتّبــــــــــع   تفــــاعــــــل   المتـــــــدرب  مـــــــع   أقرانـــــــه، 
 ومـــع  المحتـــــوى   ومــع المـــدرب.

تـــدعـــم   األنظمـــة   مختــــــلف   أنــــواع   األجهــــــــزة   باخــتــــالف   أنظمـــــة   تشغيــلهــا   وأحجـــام   شـــاشــاتهــا،   
بمـا   في   ذلك   الهـــواتـــف   الذكيـــة   واألجهـــزة   اللوحّيـــة.

١.٢.٦

١.٢.٧

 تــــوفيـــر   بــــوابـــــــة   إلكتـرونيـــة   ُتقـــــّدم  األدلـــــة اإلرشـــــاديــة والـــــدعـــــم والتـــــدريب بشكــل إلكتـــرونــي
بـــاألنمــــاط المختلفـــة  للمـــدرب  والمتــدرب. 

تــوفيـــر   تعليمـــات   واضحـــة   عــن   الـــدعــــم   الفنـــي  للمـــدرب  والمـتــــدرب،   وكيفّيــــــة   الــــوصـــــول   إلـيــه.   

 ضمـــان حصـــول المتـــــدرب والمـــدرب علـــــى المســاعــــدة الفنيـــــة والتعليمـيــــة المنــــاسبــــة طـــوال  
مـــدة تنفيــــذ البــرنـــامـــج.   

تـــوفيـــر الفنييـــن واإلدارييــــن والتقنييــــن، وتـــوضيــح أدوار ومســــؤوليــات كــــلٍّ منهــــم.

تــوفيـــر كـــادر إشـــرافــي علــى البيئــــة التــــدريبيــــة.

ـــر  الجهـــة التدريبيــــة برنامــج   تهيئــة   المتــدرب  في   استخــــدام   التقنيـــة   ومهــــارات   التـدريب   في    ُتـــوفِّ
بيئـــات  التدريــب   اإللكترونـــــي.

يتلقــــــــــى  المــــــدرب تـــــدريبـــاً  يتعّلـــــق   بــــاستخــــدام   التقنيــــة  وتطــويـــــر   المحتـــــوى   اإللكتــــرونــــي،   
و  مهــارات   التـــدريـــس   اإللكتـــرونـــي.

 الممارسات المتعلقة بتطوير وتدريب المدربين والمتدربين لتمكينهم من تقديم مهامهم
 في مجال التدريب اإللكتروني.ـ

التأهيـل والدعـم
١.٣

١.٣.١

١.٣.٢

١.٣.٣

١.٣.٤

١.٣.٥

١.٣.٦

١.٣.٧

١.٣.٨

ـــر األنظمـــة خاصّيـــة البحـــث عـــن مختلـــف أنـــواع المحتـــويــات الـــرقميـــة.  ُتــوفِّ

تـــوفيــــر   تطبيقـــات علـــى الهـــواتـــف الــذكيـــة ألنظمـــة التــــدريب اإللكتـــــرونـــي.

وجــود   نظـــام   تنبيهـــات   إلكترونــي   لتنبيـــه  المتـدرب علـى   المهــام   المطلــوبــة   بشكـــل   مستمـــر.

١.٢.٨

١.٢.٩

١.٢.١٠

ـــر األنظمـــة   إمكــانيـــة   الــــوصـــول   من   األشخـــــاص   ذوي  اإلعـــاقــة.   ١.٢.١١ ُتــوفِّ

تمكيـــــــــن ذوي اإلعــاقـــة مـــن الــوصـــول لكــافـــــة خـــدمـــات التعليـــــم والتــــــدريب اإللكتـــرونـــي.

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)
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تقسيــم المحتـــوى إلـــى أجــــزاء صغيـــــرة                  قــابلــة إلعـــادة االستخــدام. 

تــوفيـــر   المحتـــوى   الرقمـــي   بأشكـــــال   مختــلفــــة   (نصــوص   ومـــواد   سمعّيــــة،   ومـــواد   مرئــية)   تـــدعـــم
 احتيـــــاجـات   وخيـــارات   المتـــدرب  المتنــــوعـــة.

 تـــــوفيــــــر التصميــــــم والـــــوســائـــط والخطــــوط المستخـــدمــــة بــأحجــامهـــا وألــوانهـــــا وتنسيقــــاتهـــا
المختلــفة بشكـــل ُيسّهـــل القــراءة، ويقـــّلل مـــن اإلجهـــاد.

ضمـــان جـــودة الــوســـائــط التعليميــــة والتــدريبيـــة المضّمنـــــة إمكـــانيـــة وتفــــريغهـــا نصيـــًا.

 تــوفيـــر نســخ قابلـــة للتنزيـــل مـــن كـامــل المحــتـــوى الرقمـي المستخـــدم داخل البــرامــج التدريبية،
علــى أن يتـــم استخدامهـــا وفــق حقـــوق الملكيـــة الفكـريــــة.

تـــوفيـــر إمكانيـــة تقييــم المتــدرب للمحتـــوى الرقمــي، وإضافتــه تعليقـــات علــى المحتـــوى.

تـــوفيـــر نسبـــة متــاحــة مــن محـتـــوى البـــرنـــامــج التــدريبــي إلثــــراء المحتـــوى المفتــــوح.

عــــــرض المحتـــوى الـــرقمـــي بطـــريقــة منظمــة ُتسّهـــــل التنقـــــل بيـــن أجـــزائـــــه.

عــــــرض المحتــــوى بطـــــرق وأنشطـــة متنــــوعـــة.

 الممارسات المتعلقة بتصميم المقررات التدريبية اإللكترونية، أو استخدام مقررات جاهزة مرخصة من مقدمي الخدمات التدريبية، بما يحقق
 الكفايات واألهداف، وربطها بأنشطة المقرر المختلفة بما فيها من االختبارات والنقاش والبحوث والتسليمات وغيرها من متطلبات قياس
 األهداف التدريبية داخل المقـــــــــرر اإللكتــــــرونــي والتقييــــم والتحســيـــن المستمـــر له، كمــــا يشتمــــل هذا المعــيـــار على كـــل الممــــارسـات

 المتعلقة بالموارد المرافقة للمقرر اإللكتروني من خالل قواعد البيانات أو من خالل الكتب اإللكترونية المقدمة من المؤسسة التدريبية أو
 مصادر التعليم والتدريب المفتوحة األخرى.ـ

التصميــــم
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٢ـ المعـاييـــر (للبرامــج).

chunking

.UDL -Universal Design for Learning  االلتـــــزام بمعــاييــــر التصميــــم الشــامـــل للتعليـــم     

                                                                       االلتزام بقواعد إتاحة محتوى الويب
أو ماسُيحّدث.   

 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG )2.0

.The Experience API(xAPI) تـــوافـــق تصميــــم المحـتـــوى الـــرقمــي مــع معــاييــــر

وضـــوح أهـــداف الـــمـــحتـــوى الـــرقمــي.

اّتبــاع تصاميـــم وهيكلـــة معيــاريـــة ثـابتــة لكــافـــة الـــوحـــدات والصفحـــات.
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تـــوفيـــر  التنـــوع   فــي   استخــدام   نمــط  التـــدريــب اإللكتــرونــي   التـــزامنـــي   وغيـــر   التـــزامنــي. 

تـوفيــر  آليــة لإلجــابـــة   علــى   استفســـــــارات   المـتـــدرب،   وتقــديم   التغــذية   الـــراجعة   لــه  علــى   المهـــام   
الُمنجزة   بشكــل   مستمــر.   

ن   المتـدرب   من   التحقــق   من   تقدمـه   في  التعليـــم ،  ويوفر له   تغـذية   راجعــة. تـوفيـر   تقييــم   ذاتـي   يمكــّ

تــوفيـــر  آليـــة تقنيـــة لقيـــاس   تفــاعـــل   وانــدمـــاج   المتــــدرب أثنـــاء  التـــدريـــب   اإللكتــــرونـــي .

 تـوفيــر التعليمـــات عن كيفيــة البـــدء باستخـــدام المقـّرر اإللكتــرونــي، وسياســة التـواصــل وتعريف
األقسام األســـاسيــــة ونقطــة البــداية فـيـه.

تــوفيــر   خطـــة   زمنــية   لجميــع   الخطــوات   المتـوقــع   من   المتــدرب تنفيــذها   لكـــل   وحــدة  إلكترونيـــة،   
     والمحتــوى   واألدوات   الّالزمــــة   لكـــل   خطــوة.

التفـــاعــــل
٢.٢

٢.٢.١

٢.٢.٢

٢.٢.٣

٢.٢.٤

٢.٢.٥

٢.٢.٦

ضمــــان الــوصـــول العـــادل إلــى البـــرنــامــج لجميـــع المتــدربيـــن بمختلــف قــــدراتهـــم. 

تـــوفيــــر تقنيــــات يسهـــل الـــوصـــول إليهـــا مــع توضيـــح طـــرق الحصـــول عليهـــا.   

. عــــــرض المحتــــوى بطـــرق سمعيــة وبصــريـــــة متعـــــددة

د الحـــــد األدنــــــى مـــــن المعـــارف والمهــــارات التقنيـــة والكفــايـــات المطلـــوبة مــن المتــــدرب  ُيحــــدَّ
والمــدرب لاللتحــــاق بـــالتعليـــم اإللكتـــرونـــي.

  العـدالـة وإمكانيــة الوصـول 
٢.٣

٢.٣.١

٢.٣.٢

٢.٣.٣

٢.٣.٤

 الممارسات المتعلقة بالتعُلم النشط و تفاعل ومشاركة المتدربين مع المقرر اإللكتروني  ومع
 المدرب، ومدى اندماجهم مع األنشطة التعليمية والتدريبية داخل المقرر.

 الممارسات المتعلقة بسهولة الوصول والتعّلم، واستخدام برامج وأدوات وتقنيات التعليم
 اإللكتروني المطبقة من الجهات التدريبية، ومايتم تداوله خاللها من مصادر التعّلم وتبــادل

 المعرفة والتفاعل واالتصال.
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 تـــوفيـــر معـــاييـــر محـــددة ووصفيــــة مـــرتبطـــة بسيـــاســـة الـــدرجـــات لتقييـــم أعمــال ومشــاركــــات
المتـــــدربيـــن. 

تسلســـل وتــنــــوع أدوات التقييــــــــم، ومناسبتهـــــــا ألعمــــــال المتــــدربيـــن التــــي يجــــــري تقييمهــــا.   

تـــوفيـــر فــــــرص متعـــــددة للمتـــــدربيــن لقيـــاس التقـــــدم فـــي العمــليــة التــدريبيــــة الخاصــــة بهــم.

إجـــراء تقييمــــات داخليــــة مستمـــرة بنـــاًء علـــى المقـــاييــــس الــــوطنيـــة وفقـــًا لمستـوى البــرنــامــج.

 التحسيـــــن المستمـــــر مــن خـــالل قيــاس إنجاز المتدربيــن ورضـــــاهم باستـخـــدام تقنيــــات
مـــوثــــوقـــة للتقييـــــم.

 تقييـــــــم المـــدربيـــن والموظفيـــن بـــاستمـــــرار مـــن خـــــالل سيــــاســــات وإجـــــراءات واضحـــة لضمــان
جــودة التــــدريب.

تقييــــــــم ومـــــراجعــــــة المقــــــررات بـــــاستمـــــــــرار لضمــــــان جــــودتهـــــا.

إجــــراء تقييمــات خــارجيــــة منتظمــــة مـن قبــل جهـــات مـــؤهلـــة لــذلك.

تــــزويــــد أصحــــاب المصلحــــة (فـــي البـــرنـــامـــج) بنتـــائـــج التقييـــم.

 تـــوفيـــــر آليــة لقيــــاس مستــــوى رضــــا المستفيـــــديــن (متـــدرب، مـــدرب) عـــن تقـــديــــم البـــرنـــامـــــج
التدريبـي بنمـط التــــدريب اإللكتـــرونــي.

 تــوفيـــر آليـــة لقيـــاس تــأثيـــر استخــــدام التــدريب اإللكتــــرونــــي فـــي تقـــديـــم البـــرنــامــج التــدريبـي
علـى مخــرجــات البــرنــامــج.

 تــوفيـــر آليــة لقيــاس مستـــوى كفـــاءة اإلنفـــاق النـــاتــج عـــن تقــديـــــم  البرامـــــج التــدريبيـــة بنمـــط
إلكتـــرونــي.

اختيـــــار أدوات لقيــــاس أهـــداف التـــدريــب لتتنــــاسب مـــع أنشطـــة ومـــــوارد المحتـــوى الــرقمـــي.

     وضــــوح سيــاســــــة درجـــات تقييـــــم المقـــــررات اإللكتـــرونيــــــة.
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 الممارسات التي تمّكن المتدرب من مراقبة أدائه، وتمّكن المدرب من قياس أداء المتدربين
 وتحليل احتياجاتهم لتكييف أساليب التدريب مع هـــذه االحتيــاجــات، وقيــاس مستـوى تقـدم

العملية التدريبية من خالل كافة أنواع أساليب التقييم والتغذية الراجعة.
 ـ

القيـــاس والتقـويــــم 
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