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 تم اعتماد هذه المعايير بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكتروني
 رقم (41/5/2) بتاريخ 1441/12/21هـ، بناًء على تنظيم المركز الصادر بقرار

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



الملخـص التنفيــذي:

المقــدمــة:

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

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

تم تقسيم المعايير الفرعية إلى أساسي إلزامي (ترخيص)، ومتقدم اختياري (ضبط جودة).

 هذه الوثيقة هي دليل لمعايير ضبط الجودة في التعليم  اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي في المملكة
 العربية السعودية، ويتم قياس درجة تحقيق هذه المعايير من خالل الممارسات التي تطبقها هذه المؤسسات في
 المملكة، ولتحقيق مبدأ التدرج في التطوير؛ تم تقسيم المعايير إلى مستويين: أساسي ومتقدم، بنًاء على درجة
 األهمية ومدى الحاجة لقياس الممارسة للمدى الزمني، وفي ضوء ذلك يتم منح التراخيص للمؤسسات التعليمية
 التي ترغب في تقديم برامج تعليم  إلكتروني، ويتولى المركز الوطني للتعليم اإللكتروني بصفته الجهة التشريعية
 الوحيدة المعتمدة في المملكة العربية السعودية لضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب اإللكتروني تحديث
 هذه المعايير واللوائح بصفة دورية، بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العالقة في المملكة العربية السعودية،
تحقيق معايير ضبط جودة استمرارية  التي تضمن  التراخيص  العالمية، ومنح  الممارسات  أفضل   واالستفادة من 
 التعليم اإللكتروني بكافة أنواعه وأنماطه، كما يتولى القيام بأعمال الضبط والقياس لتحقيق الجودة، باالستعانة
الوطني المركز  إعطاء  يتطلب بعضها  الغرض، وقد  لهذا  بناؤها  المركز  يتولى  التي   باآلليات والنماذج واألدوات 

للتعليم اإللكتروني إمكانية الوصول ألية معلومة أو مؤشرات أداء مطلوبة لدى مؤسسات التعليم العالي.
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١ـ المعـاييـــر (للجهـــات).

تتحّمل  الجهة   مسؤولية   التأّكد   من   حداثة   المحتوى   اإللكـترونـــي   المقـــّدم  فــي   البـــرنــــامـــج،   وعــدم
 مخـــالفتــــه للقـــوانيــن   والسيـــاســـات   الــوطنيــــة.     ـ

االلتــزام بمبـــادئ حقــوق الملكيــــة الفكــريـــة وحقـــوق النشــــر.     ـ

اعتبار الحضور اإللكتروني المتزامن من خالل الفصول االفتراضيــة معــادًال للحضـــــور االعتيــــادي.     ـ

توفير آلية لقياس   مستـــوى   رضا المستفيدين عن   تقديم   البـرنـــامــج   بنمـــط   التعليـــم   اإللكترونــــــي.ـ

وجـــود   استراتيجيـــة   للتعليــم  اإللكتـــرونــي، معتمـــدة  من جهـــة االختصــاص ومنشــورة   ومتوائمـــة   
مــع   خّطـــة  الجهـــة.

 قيادة جودة التعليم اإللكتروني في كل إدارة مســؤولة أمـام مجلـــــس إدارة المؤسســــة
التعليمية عن حوكمته، ليحقق األهداف االستراتيجية والتشغيلية في ظل رسالة ورؤية

 تلك المؤسسة. 

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

د وآمـــن.  تــوفيـــر نظـــام دخـــول موحــّ

تــوفيـــر أنظمــة   للتحقـــق   مــــن   هـــويـــــة   المستفيـــد.   

تـــــوفيــــــر   أنظمــــــة   إدارة   التعّلـــــــم،   والفصـــــــول   االفتــــــراضيــــــة  واالختبـــــــارات   اإللكتــــــرونيـــــــــة.   

ضمــان  خصوصّيـــة   بيانــات   المستفيــد  مــن   خــالل   وجــود   سيــاســـات   وإجـــراءات  ُمصــــاغـــة   بــوضـــوح.

 توفير األنظمة المستخدمة للتعليم اإللكتروني بجـودة عاليـــــة  تشمل أنظمـــة القبــول
 والتسجيل وأنظمة التعّلم اإللكتروني، وأّية أدوات أو أنظمة ُتستخدم لهذا الغرض.

التقنيــــة
١.٢

١.٢.١

١.٢.٢

١.٢.٣

١.٢.٤

١.٢.٥

١.٢

إدارة المـــوارد بطـــــريقـــة مسؤولـــة تتــوافـــق مـــع لـــوائــــــح الميــــزانيـــــة والمــبــــــادئ المحاسبيــــــة.

 كفاية الموارد ودعمها لالستدامة بمرور الوقت، وفقًا لخطة المؤسســة االستـــراتيجيـــة ورؤيتهـــا
ورسالتها.

االلتـــزام بتحقيق النزاهة األكاديمية في بيئة التعليم اإللكتروني مثل منع الغّش وانتحال الهويــة.

تـــــوفيــر   البنيـــة   التقنيـــة   الــالزمـــة   لتنفيـــذ   بـــرامـــج  التعليـــم   اإللكتــرونــي.ـ

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)
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توفيــر   أنظمــة   تحليـــل   البيـــانات  وإمكـــانيــــة   تتّبـــع   تفـــاعــــل  المتعّلـــم  مـــع   أقـــرانـــه،   ومـــع  المحتــوى
 وعضـــو هيئــــة الـتـــدريــــس.

تدعـــم   األنظمــة   مختلــف   أنـــــواع   األجهـــــزة   بـــاختـــــالف   أنظمــــة   تشغيلهـــــا   وأحجــــــام   شـــاشــاتهـــا،   
ة. بمــا   فــي   ذلــك   الهــواتـــف   الذكيـــة   واألجهــزة   اللوحيـــّ

١.٢.٦

١.٢.٧

توفير   بوابة   إلكترونية   ُتقّدم  األدلة اإلرشادية والدعم والتدريب بشكل إلكتروني باألنماط المختلفة  
للمتعلم وعضو هيئة التدريس. 

ة   الــوصــول   إليــه.    توفيـــر   تعليمات   واضحة   عن   الدعم   الفني  لعضو هيئة التدريس  والمتعلم،   وكيفيـّ

 ضمان حصول المتعلم وعضو هيئة التدريس على المساعدة الفنية والتعليميــــة المناسبــة طــوال
مـــدة تنفيــذ البــرنــامـــج.   

تـــوفيـــر الفنييــن واإلدارييـــن والتقنييـــــن، وتوضيـــح أدوار ومســـؤوليــات كــلٍّ منهـــم.

تـــــوفيـــر كـــادر إشــــرافـــي علـــى البيئـــــة اإلكــــاديميـــة.

ر   المــــؤسســـة التعليميـــــــة  بـــرنـــامـــج   تهيئـــــة   المتعلـــــم  فــــي   استخـــــدام   التقنيـــــة   ومهــــارات ـِّ ُتــــوفـ
   التعليـــم   فــي   بيئات  التعليم    اإللكتروني.

يتلــقــــــــى  عضــــــو هيئــــــة التــــدريـــــس تـــدريـبـــاً  يتعـّلــــق   بـــاستخـــــدام   التقنــيـــــة  وتطـــويـــــر   المحتــــوى
   اإللكتــرونـــي،   و  مهــارات   التــدريــس   اإللكتـــرونــي.

 الممارسات المتعلقة بتطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس والمتعلمين لتمكينهم من تقديم
 مهامهم في مجال التعليم اإللكتروني.

التأهيـل والدعـم
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ــر األنظمــــة خاصّيـــة البحــث عـــن مختلـــف أنـــواع المحتــــويـــات الـــرقميـــة.  ُتــــوفِّ

تــــوفيــر   تطبيقـــات علــى الهـــواتــف الذكيـــة ألنظمـــة التعليــم اإللكتـــرونـــي.

وجــــود   نظـــام   تنبيهـــات   إلكترونـــي   لتنبيـــه   المتعلــم علـــى   المهــــام   المطلـــــوبـــة   بشكـــل   مستمـــــر.

١.٢.٨

١.٢.٩

١.٢.١٠

ر األنظمــة   إمكــانيــة   الــوصــول   مـــن   األشخــاص   ذوي  اإلعـــاقــة.   ١.٢.١١ ـِّ ُتـــوفــ

تمكيــــن ذوي اإلعــاقـــة مــــن الـــوصـــول لكـــافـــة خـــدمـــــات التعليــم والتـــدريب اإللكتـــرونــــي.
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تـــوفيـــــر   المحتـــــــوى   الـــــــرقمـــــي   بــــأشكـــــال   مختلفــــة   (نصـــوص   ومــواد   سمعّيـــة،   ومـــواد   مـــرئيـــة)   
تـــدعــم   احتيـــاجـــات   وخيــــارات   المتعلـــم  المتنـــوعــة.

 تـوفيــر التصميــم والــوســائــط والخطــوط المستخــدمــة بــأحجــامهـــا وألــوانهـا وتنسيقاتها المختلفة
ل القــراءة، ويقــلـّل من اإلجهــاد. بشكــل ُيسهــّ

عــــرض المحتــــــوى الـــــرقمـــــي بطـــــريقـــــة منظمـــــة ُتسّهــــل التنقـــــل بيــن أجـــــزائــــــه.

عــــرض المحتــــــوى بطـــــرق وأنشطــــة تعليميـــــة متنـــــوعــــة.

اّتبـــاع تصاميــــم وهيكــلـــة معيـــاريـــة ثـــابتـــة لكــافـــة الـــوحـــدات والصفحــــات.

 الممارسات المتعلقة بتصميم المقررات اإللكترونية أو استخدام مقررات جاهزة مرخصة من مقدمي الخدمات التعليمية ، بما
 يحقق الكفـــايـــات واألهـــداف التعليميـــة وربطهــا بأنشطــة المقرر المختلفة بما فيهـــــــا مــن االختبــــــارات والنقــــاش والبحـــوث
 والتسليمات وغيرها من متطلبـــات قيـــاس األهـــداف التعليميــة والتقييـــم والتحسيــــن المستمـــــر للمقـــــرر اإللكتــرونــــي، كمــا
 يشتمل هذا المعيار على كل الممارسات المتعلقة بالموارد المرافقة للمقرر اإللكتروني من خالل قواعد البيانات أو من خــالل

 الكتب اإللكترونية المقدمة من المؤسسة التعليمية أو مصادر التعليم المفتـوحة األخـــرى.

التصميــــم

٢.١

٢.١.١

٢.١.٢

٢.١.٣

٢.١.٤

٢.١.٥

٢.١.٦

٢.١.٧

٢.١.٨

٢.١.٩

٢.١.١٠

٢.١.١١

٢.١.١٢

٢.١.١٣

٢.٢.١٤

٢ـ المعـاييـــر (للبرامــج).

ضمـــان جـــودة الوســـائـــط التعليميـــة والتــدريبيـــة وإمكــانيــــة تفريغهــا نصيــًا.

 توفيــر نســخ قابلـــة للتنزيــــل مـــن كــامــل المحتـــوى الـــرقمـــي المستخــــدم داخل المقّرر اإللكتروني،
على أن يتـــم استخـــدامهـــا وفـــق حقـــوق الملكيــة الفكــرية.

تـــوفيـــر إمكـــانيــــة تقييـــم المتعلـــم للمحتــوى الـــرقمــي، وإضــافتـــه تعليقـــات علـــى المحتـــوى.

تــــوفيــــر نسبــــة متـــاحــــة مــن محتــــوى البـــرنـــامــــــج اإللكتـــــــرونـــي إلثــــــــراء المحتـــــوى المفتــــــوح.

.UDL -Universal Design for Learning االلتـــــزام بمعـــاييـــر التصميــــــم الشــامــــــل للتعليــــــــم     

chunkingتقسيــــم المحتـــوى إلـــى أجــزاء صغيــرة                   قــابلـــة إلعـــادة االستخـــدام. 

                                                                       االلتــزام بقواعد إتاحة محتوى الويب
أو مـــاسُيحـــّدث.   

 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG )2.0

.The Experience API(xAPI) تــــــوافـــق تصميــــم المحتــــوى الـــــرقمــــي مـــع معـــــاييـــر

وضـــوح أهـــداف المحتـــوى الرقمـــي.
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تــوفيـــر  التنـــّوع   فـي   استخــدام   نمـــط  التعليـــم   اإللكتـــرونـــي   التـــزامنـــي   وغيــر   التزامنــي. 

توفير  آلية لإلجابة   على   استفسارات   المتعلم،   وتقديم   التغذيـة   الراجعــة   لــه  علـــى   المهــام   الُمنجــزة   
بشكــل   مستمـــر.   

ر  له   تغــذية   راجعـــة. ـّ توفير   تقييم   ذاتي   يمّكن   المتعلم   من   التحّقق   من   تقّدمه   فــي  التعليـــم ،  ويوفـ

تـــوفيــر  آليــة تقنيـــة لقيـــاس   تفـــاعــل   وانـدمــاج   المتعلـــم   أثنـاء التعليـــم اإللكتـــرونــي.

توفير التعليمات عن كيفية البدء باستخدام المقّرر اإللكتروني، وسياسة التواصل وتعريف األقسام
األساسية ونقطة البداية فيه.

تــوفـيــر   خّطـة   زمنيــة   لجميـــع   الخطــوات   المتــوقــع   من المتعّلـــم  تنفيـــذهـــا   لكــل   وحـــدة  إلكترونيــة،
      والمحتـــوى   واألدوات   الّالزمــة   لكــل   خطـــوة.

التفـــاعــــل
٢.٢

٢.٢.١

٢.٢.٢

٢.٢.٣

٢.٢.٤

٢.٢.٥

٢.٢.٦

ضمـــان الـــوصـــول العـــادل إلـــى البـــرنـــامـــج لجميـــع المتعلميـــن بمختـــلف قـــدراتهــم. 

تــوفيــر تقنيـــات يسهــل الـــوصــول إليهـــا مــع توضيـــح طـــرق الحصـــول عليهــا.   

. عــــرض المحتـــوى بطـــرق سمعيـــة وبصــــريـــة متعـــددة

  العـدالـة وإمكانيــة الوصـول 
٢.٣

٢.٣.١

٢.٣.٢

٢.٣.٣

٢.٣.٤

 الممارسات المتعلقة بالتعّلم النشط و تفاعل ومشاركة المتعلمين مع المقرر اإللكتروني  ومع
 عضو هيئة التدريس ومدى اندماجهم مع األنشطة التعليمية داخل المقرر.

 الممارسات المتعلقة بسهولة الوصول والتعّلم واستخدام برامج وأدوات وتقنيــات التعليـم
اإللكتروني المطبقة في الجامعة أو المؤسسة التعليمية، ومايتم تداوله خاللها من مصادر

 التعّلم وتبادل المعرفة والتفاعل واالتصال. 

 ُيحدد الحد األدنى من المعارف والمهارات التقنية والكفايات المطلـوبــة من المتعلميـــن وأعضــاء
هيئــة التــدريـس لاللتحـــاق بالتعليـــم اإللكتــرونــي.
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توفيــر معــاييـر محددة ووصفية مرتبطة بسياسة الدرجات لتقييم أعمــال ومشاركـــات المتعلميــن. 

تسلســــل وتنــــوع أدوات التقييـــم، ومنـــاسبتهـــا ألعمــــال المتعلميــــن التــي يجـــري تقييمهـــا.   

توفيـــر فـــرص متعـــددة للمتعلميـــن لقيــاس التقـــدم فـــي العمليــــة التعليميــــة الخــاصـــة بهــــم.

 إجــــــراء تقييمــــات داخليــــة مستمــــرة بنـــاًء علـــــى المقـــــاييس الـــــوطنيـــة وفقــًا لمـرحلـــة الـــدراســـة
أو البـــرنــــامـــج.

 التحسيـــن المستمـــر مـــن خـــالل قيـــاس إنجـــاز المتعلميــن ورضـــاهـــم باستخــدام تقنـيــــات مــوثوقة
للتقييــــــم.

التقييــــــم الــــــداخلـــي المنتظــــم لنتــائـــج االختبــــارات الــوطنيــة المصممـــة لقيـــاس إنجـــاز المتعلـــم.

 تقييـــــم أعضــــــاء هيئـــــــة التــــــــدريـــس والمــــوظفيـــــن بــــاستمــــــــرار من خـــــالل سيــاســـات وإجـــراءات
واضحــة لضمــان جــــودة التعليـــم.

تقييــــــــــم ومـــراجعــــــة المقــــــررات بـــاستمـــــــرار لضمــــــــان جـــودتهـــــا.

إجــراء تقييمـــات خــارجيـــة منتظمــة من قبل جهـات مـؤهلـــة لـــذلك.

تــــزويــــــد أصحــــــــاب المصلحــــــــة (فــي البــرنــامــج) بنتــــائـــج التقييــــم.

 تــــوفيـر آلية لقيـــاس مستــــوى رضـــــا المستفيدين (متعــلم، عضــو هيئـــة تدريـــس) عـــن تقـــديــم
المــادة بنمـــط التعليـــــم اإللكتـــرونـــي.

توفير آلية لقياس تأثير استخدام التعليم اإللكتروني في تقديم المقررات على مخرجات التعّلم.

توفير آلية لقياس مستوى كفاءة اإلنفاق الناتج عن تقديم المقررات بنمط التعليم اإللكتروني.

اختيـــــار أدوات لقيـــاس أهــــداف التعّلـــــم لتتنـــاســـب مــــع أنشطــــة ومـــوارد المحتـــــوى الـــرقمــــي.

     وضــــوح سيـــاســـة درجـــات تقييــــم المقــــررات اإللكـتــــرونيــــة.

٢.٤

٢.٤.١

٢.٤.٢

٢.٤.٣

٢.٤.٤

٢.٤.٥

٢.٤.٦

٢.٤.٧

٢.٤.٨

٢.٤.٩

٢.٤.١٠

٢.٤.١١

٢.٤.١٣

٢.٤.١٤

٢.٤.١٥

٢.٤.١٢

 الممارسات التي تمّكن المتعلم من مراقبة أدائه، كما تمكن عضو هيئة التدريس من قياس أداء
  المتعلمين وتحليل احتياجاتهم لتكييف أساليب التــدريس مــع هذه االحتياجــات، وقيــاس مستــوى

تقدم العملية التعليمية من خالل كافة أنواع أساليب التقييم والتغذية الراجعة.
 ـ

القيـــاس والتقـويــــم 
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