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للتعليــــــــــم العــــــــــام
بـالمملكـــــــة العــــربيــــة السعـــوديــــــة 

 تم اعتماد هذه المعايير بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم اإللكتروني
 رقم (41/5/3) 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
 للتعليم   اإللكتروني،   حيث   نّصت   المادة   الثالثة   من   تنظيم   المركز   على   وضع   اللوائح   ومعايير   الجودة   في   مجال   
 التعليم   اإللكتروني  ، والتي ستكون مرجعًا لضبط جودة جوانب التعليم والتدريب اإللكتروني، لتكون دليًال لمعايير
التكامل مع معايير هيئة يراعي  ،بما  العام  التعليم  المدارس ومؤسسات  اإللكتروني في  للتعليم  الجودة   ضبط 
المستفيدين، آراء  العالمية، كما تم استطالع  المعايير  بناؤها وفق دراسة ألشهر  التعليم والتدريب، وتم   تقويم 
 وعقد ورش عمل لمسؤولي التعليم، مع تحكيم المعايير من خبراء في التعليم 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 ثمانية وعشرين معيارًا فرعيًا، وثانيهما معايير البرامج وتألفت من أربعة
معيارًا وثالثون  تسعة  وفيها  والتقويم،  والقياس  الوصول،  وإمكانية  والعدالة  والتفاعل،  التصميم،   معايير هي: 

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 المدارس ومؤسسات التعليم العام في
هذه تطبقها  التي  الممارسات  خالل  من  المعايير  هذه  تحقيق  درجة  قياس  ويتم  السعودية،  العربية   المملكة 
إلى مستويين: أساسي المعايير  التطوير؛ فقد تم تقسيم  التدرج في  المملكة، ولتحقيق مبدأ   المؤسسات في 
منح يتم  ذلك  ضوء  وفي  الزمني،  للمدى  الممارسة  لقياس  الحاجة  ومدى  األهمية  درجة  على  بناًء   ومتقدم 
 التراخيص للمدارس وللمؤسسات التعليمية التي ترغب في تقديم برامج تعليم  إلكتروني، ويتولى المركز الوطني
جودة لضبط  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الوحيدة  التشريعية  الجهة  بصفته  اإللكتروني   للتعليم 
 ممارسات التعليم والتدريب اإللكتروني تحديث هذه المعايير واللوائح بصفة دورية بالتعاون مع الجهات المعنية
 وذات العالقة في المملكة، واالستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ومنح التراخيص التي تضمن استمرارية
 تحقيق معايير ضبط جودة التعليم اإللكتروني بكافة أنواعه وأنماطه، كما يتولى القيام بأعمال الضبط والقياس
 لتحقيق الجودة، مع االستعانة باآلليات والنماذج واألدوات التي يتولى المركز بناءها لهذا الغرض، وقد يتطلب
 بعضها إعطاء المركز الوطني للتعليم اإللكتروني إمكانية الوصول ألية معلومة أو مؤشرات أداء مطلوبة لدى

المدارس ومؤسسات التعليم العام.
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١ـ المعـاييـــر (للجهـــات).

تتحّمــــل  المدرســـة أو المـــؤسســة التعليميـــة   مســؤوليـــة   التـــأّكـــد   من   حـــداثة   المحتــوى   اإللكتروني
  المقـــّدم  فـــي   البرنــامــج،   وعـــدم   مخالفتـــه لمنـــاهـج وزارة التعليــم، و للقـوانين   والسياسات   الوطنية. 

   ـ

ه االلتـــزام بمبـــادئ حقـــوق الملكيـــة الفكــريـــة وحقـــوق النشـــر.     ـّ

 اعتـبـــار الحضـــــــور اإللكتــــرونـــي المتـــزامــن مـــــن خــالل الفصـــــــول االفتــــــراضيـــة معــــادًال للحضــور
االعتيــــادي.     ـ

توفير آلية لقيــــــاس   مستوى  رضا المستفيــدين من متعلميــن ومعلميــن وأوليــاء أمــور  عن   تقـــديم
   البــرنـــامــج   بنمـــط   التعليــم   اإللكترونـــي.ـ

االلتــــزام بـــالسيـــاســـات اإلجـــرائيـــة الصــــادرة من وزارة التعليـــــم.ـ

وجـــود   استـــراتيجيـــة   للتعليـــــــم  اإللكتـــــــرونـــــي   معتمـــــــدة  مــــــن جهــــــة االختصـــــاص،  ومنشـــــــورة   
ومتـــوائمـــــة   مــــع   خّطـــــة   الجهـــة.ـ

االلتـزام بتحقيـــق النزاهـــة فــي بيئـــة التعـــليــم اإللكتـــرونـــي مثــــل منــــع الغـــّش وانتحـــال الهــويــــة.ـ

قيادة جودة التعليم اإللكتروني في المدارس ومؤسسات التعليم العام ليحقق األهداف
 االستراتيجية والتشغيلية في ظل رسالة ورؤية تلك المدرسة أو المؤسسة. 

القيــــادة
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د وآمـــن.  تــــوفيــر نظــام دخــول مــوحـــّ

تــوفيــر أنظمـــة   للتحقـــق   مـــن   هـــويـــة   المستفيـــد.   

تــوفيـــر   أنظمـــة   إدارة   التعّلـــم،   والفصـــول   االفتراضيـــة  واالختبـــارات   اإللكتـــرونيــة.   

تـــوفيــر   البنيـــة   التقنيــــة   الــالزمـــــة   لتنفيـــذ   بــــرامــــج  التعليــــــم   اإللكتــــرونـــي.

ضمــان  خصــوصيــــة   بيــانـــات   المستفيـد  من   خـــالل   وجـــود   سيــاســـات   وإجــراءات  ُمصـاغــة   بوضـوح.

 توفير األنظمة المستخدمة للتعليم اإللكتروني بجودة عالية، تشمل أنظمة القبول والتسجيل
 وأنظمة التعّلم اإللكتروني، وأية أدوات أو أنظمة ُتستخدم لهذا الغرض.

التقنيــــة
١.٢

١.٢.١

١.٢.٢

١.٢.٣

١.٢.٤

١.٢.٥

إدارة المــــوارد بطــــريقـــــة مســـؤولــــــة تتـــوافــــــق مـــع لـــوائـــح الميــزانيـــة والمبـــادئ المحـــاسبيــــة.

 كفــايـــــة المـــوارد ودعمهــــــا لالستــدامة بمـــرور الــــــوقـــت، وفقـــــًا للخطــــــة االستـــراتجيـــة للجهـــة
ورؤيتهـــا ورســالتهـــــا.

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)
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 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)

تــدعـــم   األنظمـــــة   مختلـــف   أنـــواع   األجهـــزة   بــاختـــــالف   أنظمــة   تشغيلهـا   وأحجــام   شاشـــاتهــا،   بما   
في   ذلك   الهـــــواتــف   الذكيـــة   واألجهـــزة   اللـــوحّيــة. ١.٢.٧

 تـــوفيــر   األدلـــة اإلرشـــاديـــة والـــدعـــم والتـــدريـــب بشكـــل إلكتـــرونــــي باألنمــاط المختلفـة  للمتعلم
 والمعلــــم. 

تـــوفيـــر   تعليمــــات   واضحــــة   عــــن   الـــدعـــم   الفنــــي  للمعلــــم  والمتعلـــــم،   وكيفّيـــة   الـــوصـــول   إليــه.   

 ضمــــان حصــــول المتعلــــم والمعلـــم علــى المســاعــدة الفنيــة والتعليميــة المنــاسبـــة طوال مــدة
تنفيــذ الدراسة.   

تـــوفيـــر الفنييـــن واإلدارييـــن والتقنييـــن، وتوضيـــح أدوارهـــم ومسؤوليــــات كـــلٍّ منهـــم.

تــوفيـــر كـــادر إشــــرافـــي علـــى البيئــــة التعليميــــة.

ــر   المــــؤسســـة التعليميــــة  بـــرنــــامــــج   تهيئـــــة   المتعلــــم  فــــــي   استخـــــدام   التقنيــــة   ومهــــارات    وفِّ تـــُ
التعليـــم   فـــي  بيئات  التعليــم   اإللكتــرونــي.

 يتلقــــى المعلــــم وقـــائــــد المــــدرســـة والمشــــــرف التـــربـــــوي تـــدريبـــــًا يتعلــــق باستخــــدام التقنيــــة
وتطــويـــر المحتــوى اإللكتـــرونــي، ومهـــارات التــدريـــس اإللكتـــرونــي.

 الممارسات المتعلقة بتطوير وتدريب المعلمين والمتعلمين لتمكينهم من تقديم مهامهم
 في مجال التعليم اإللكتروني.

التأهيـل والدعـم
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ـــر األنظمـــة خاصّيـــة البحــث عـــن مختلـــف أنـــواع المحتـــويـــات الــرقميـــة.  ُتــوفـِّ

ـــر األنظمــة   إمكــانيـــة   الــوصـــول   مــن   األشخـــاص   ذوي  اإلعـــاقـــة.    ُتـــوفِّ

تــوفيـــر   تطبيقــــات علــى الهــــواتـــف الـــذكيـــة ألنظمــــة التعليـــم والتــــدريب اإللكتــــرونــــي.

وجــود   نظــــام   تنبيهـــات   إلكتـــرونـــي   لتنبيـــه   المتعلـــم علـــى   المهـــام   المطلــوبـــة   بشكــل   مستمــر.

١.٢.٨

١.٢.٩

١.٢.١٠

١.٢.١١

تــوفيــر   أنظمــــة   تحليل   البيانـات  وإمكانية   تتّبع   تفاعل   المتعلــم  مع   أقــرانه،   ومــع  المحتـوى   والمعلـــم
وولــي األمـــر.

١.٢.٦

تمكيـــن ذوي اإلعــــاقــــة مـــــن الـــوصـــــول لكــــافـــــة خــــدمــــــات التعليـــــــم والتــــــدريب اإللكتــــرونـــي.
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تقسيـــم المحتـــوى إلـــى أجــزاء صغيـــرة                   قابلــــة إلعــادة االستخـــدام. 

                                                                       االلتزام بقواعد إتاحة محتوى الويب
أو ماسُيحــــّدث.   

.The Experience API(xAPI) تـــوافــــق تصميـــــم المحتـــوى الــرقمـــي مــع معـــايــيـــر

تــوفيـــر   المحتــــوى   الــرقمــي   بــأشـكــال   مختلفــــة   (نصـــوص   ومـــــواد   سمعّيـــة،   ومــــواد   مـــرئيــة)   
تـــــدعـــم   احتيــــاجـــات   وخيـــــارات   المتعلــــم  المتنـــوعـــة.

 تــوفيـــر التصميـــم والـــوســـائــــط والخطـــوط المستخــــدمـــة بـــأحجـــامهـــا وألـــوانهـــا وتنسيقـــاتهــا
المختلفــــة بشكـــل ُيسّهـــل القــراءة، ويقــّلل مــن اإلجهــاد.

عــــرض المحتــــوى الرقمــــي بطريقـــــة منظمـــة تسّهـــل التنقـــل بيـــن أجزائـــه.

عــرض المحتـــــوى بطــــرق وأنشطـــة تعليميـــــة متنـــوعــــــة.

 الممارسات المتعلقة بتصميم المقررات اإللكترونية أو استخدام مقررات جاهزة مرخصة من مقدمي الخدمات التعليمية،
 بما يحقق الكفايات واألهداف التعليمية وربطها بأنشطة المقرر المختلفــة، بما فيها من االختبــارات والنقـــاش والبحـــوث
 والتسليمات وغيرها من متطلبات قياس األهداف التعليمية داخل المقرر اإللكتـــــرونــــي والتقييــم والتحسيــن المستمـــر
 له، كما يشتمل هذا المعيار على كل الممارسات المتعلقة بالموارد المرافقة للمقرر اإللكتروني من خالل قواعد البيانات،

 أو من خالل الكتب اإللكترونية المقدمة من المؤسسة التعليمية أو مصادر التعليم المفتوحة األخرى.ـ

التصميــــم

٢.١

٢.١.١

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

٢.١.١٤

٢ـ المعـاييـــر (للبرامــج).

chunking

 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG )2.0

ضمـــان جـــودة الـــوســـائـــط التعليميـــة والتـــدريبيـــة وإمكـــانيــة تفـــريغهـــا نصيـــًا.

 تـــوفـيـــر نســــخ قـــابلــــة للتنـــزيــــل مــــــن كـــامـــــل المحتــــوى الــرقمــــــي المستخــــــــدم داخـــل المقــــّرر
اإللكتــــرونـــي، علـــى أن يتـــم استخـــدامهـــا وفـــق حقـــوق الملكيــــة الفكــريـــة.

تــــوفيـــر نسبــــة متـــاحـــة مــن محتـــوى البــــــرنـــــامــــج اإللكتـــــرونـــــي إلثـــــراء المحتـــــوى المفتـــــوح.

.UDL -Universal Design for Learning االلتـــزام بمعـــاييــــر التصميــــــم الشــــامـــــل للتعليـــــــم     

٢.١.٢

وضــــوح أهـــــداف المحتــــوى الـــرقمـــــي.

تـــوفيـــر إمكانيـــة تقييــــــم المتعلــــم للمحتـــوى الــــرقمــــي، وإضــافتــه تعليقـــات علــى المحتــوى.

اّتبــــاع تصاميـــم وهيكلـــة معيــــاريـــة ثــابتـــة لكــافـــة الــوحـــدات والصفحـــات.

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)
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تـــوفيــــر  التنــــوع   فـــي   استخــــدام   نمـــط  التعليـــم    اإللكتـــروني   التــــزامنـــي   وغيــــر   التــــزامنـــي. 

تــوفيـــر  آلية لإلجـــابـــة   علـــى   استفســارات   المتعـلــــم،   وتقديـــم   التغذيـــــة   الــــراجعة   لـــه  علــى   المهام   
الُمنجــزة   بشـكـــل   مستمــر.   

ر  لــه   تغذيــة   راجعـــة. ـّ تــوفيــر   تقييـم   ذاتي   يمّكــن   المتعلـم   من   التحّقق   من   تقّدمه   في  التعليم،  ويوفـ

تــوفيــــر  آليـــة تقنيــــة لقيـــاس   تفـــاعـــل   وانــدمــــاج   المتعلـــم أثنـــاء التعليـــم اإللكتـــرونـــي.

 تـــوفيــــر التعليمـــات عــن كيفيـــة البــــدء بـــاستخــدام المقـــّرر اإللكتـــرونـــي، وسيـــاســة التــواصــل
وتعــريـــف األقســــام األســاسيـــة ونقطـــة البــدايــة فيــه.

تــــوفيـــر   خطــــة   زمنـيــة   لجميــع   الخطــــوات   المتــوقــع   مـــن  المتعّلــم  تنفيذهــا   لكـل  وحدة  إلكترونيـة،
      والمـحتــوى   واألدوات   الّالزمــــة   لكــل   خطــوة.

التفـــاعــــل
٢.٢

٢.٢.١

٢.٢.٢

٢.٢.٣

٢.٢.٤

٢.٢.٥

٢.٢.٦

ضمــان الـــوصـــول العـــادل إلــى البـــرنـــامــج لجميـــع المتعلميــن بمختلـــف قدراتهـــم. 

تــوفيـــر تقنيــــات يسهـــل الـــوصـــول إليهـــا مـــع تـــوضيــح طــــرق الحصــــول عليهـــــا.   

. عــــرض المحتـــوى بطـــرق سمعيـــة وبصـــريـــة متعـــددة

  العـدالـة وإمكانيــة الوصـول 
٢.٣

٢.٣.١

٢.٣.٢

٢.٣.٣

٢.٣.٤

 الممارسات المتعلقة بالتعّلم النشط وتفاعل ومشاركة المتعلم مع المقرر اإللكتروني،  ومع
 المعلم، ومدى اندماجهم مع األنشطة التعليمية داخل المقرر.

 الممارسات المتعلقة بسهولة الوصول والتعّلم واستخدام برامـج وأدوات وتقنيـــات التعليــم
 اإللكتروني المطبقة في المدرسة أو المؤسسة التعليمية، وما يتم تداوله خاللها من مصادر

 التعّلم وتبادل المعرفة والتفاعل واالتصال.

 ُيحـــــــــدد الحــــــد األدنــــى مــــــن المعــــــــارف والمــهـــــــارات التقنــيــــــــة والكـفـــــايـــــــات المطلـــوبـــــة مــن
المتعلميــــن والمعلميـــن لاللتحـــاق بالتعليـــم اإللكتـــرونـــي.

 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)
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تــوفيــر معـاييــر محددة ووصفية مرتبطة بسياسة الدرجات لتقييم أعمال ومشاركات المتعلميـــن. 

تسلســــل وتنــــــوع أدوات التقيـيـــم، ومناسبتهــــــا ألعمـــــال المتعلميــــــن التـــي يجـــــري تقييمهـــــا.   

تــوفيـــر فـــرص متعـــددة للمتعلميـــن لقيـــاس التقـــــدم فـــــي العمليـــة التعليميــة الخـــــاصــــة بهــــم.

 إجــــراء تقييمـــات داخليــــة مستمـــرة بنــــــاًء علـــى المقـــــاييس الوطنيــــــة وفقـــًا لمـــرحلــة الدراسـة أو
البـرنـــامـــج.

 التحسيــن المستمــر من خــالل قيــاس إنجــــاز المتعلميـــن ورضـــاهـــم باستخـــدام تقنيـــات موثــوقــة
للتقييــــــم.

التقييـــم الداخلــي المنتظــم لنتائــــج االختبـــارات الـــوطنيـــة المصممـــة لقيـــاس إنجـــاز المتعلميـــــن.

 تقييـــــم المعلميــــن والمـــوظفيـــن بــــاستمـــرار مــــن خـــــالل سياســــــات وإجــــــراءات واضحـــة لضمــان
جــــودة التعليـــــم.

تقييـــم ومــراجعـــة المقـــررات باستمـــرار لضمـــان جودتهـــا.

إجـــراء تقييمــــات خـــارجيـــة منتظمــــة من قبـــل جهــات مـــؤهلـــة لـــذلــك.

تـــزويـــد أصحــــاب المصلحـــة بنتــــائــــج التقيـيـــم.

 تــوفيـــر آليـــة لقيـــاس مستــوى رضـــا المستفيـــديـــن (متعلم، معلم) عـــن تقــديـــم المـــــادة بنمـــط
التعليـــــم اإللكتــرونـــي.

 تــوفيـــر البيـــانــات الالزمـــة لجهـــة االختصـــــاص (المركز أو الوزارة) لدراســـة تأثيــر استخـــدام التعليــم
اإللكـتــــرونـــي فــي تقديـــــم المناهـــــج علــى مخرجــــات التعّلـــم.

تــوفيــر آليــة لقيـــاس مستــوى كفــاءة اإلنفــاق الناتـج عن تقديم المناهج بنمط التعليم اإللكتروني.

اختيــــار أدوات لقيـــاس أهـــداف التعّلـــم لتتناسب مـــع أنشطــــة ومــوارد المحتــــوى الـــرقمـــي.

     وضـــوح سيـــاســة درجـــات تقييـــم المقـــررات اإللكتـــرونيـــة.
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 الممارسات التي ُتمّكن المتعلم من مراقبة أدائه، كما ُتمّكن المعلم من قياس أداء المتعلمين
 وتحليل احتياجاتهم لتكييف أساليب التدريس مع هذه االحتياجات، وقياس مستوى  تقدم العملية

التعليمية من خالل كافة أنواع أساليب التقييم والتغذية الراجعة.
 ـ

القيـــاس والتقـويــــم 
 أساســـي
إلزامـــــي
(ترخيــص)

 متقــــدم
 اختيـــاري

(ضبط جودة)
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