
المعاييـــــر األســـــاسية
التعليم العــــــام



1.1 القيــــــــادة 

1.1.2  االلتـزام بتحقيـــق النزاهـــة األكاديمية فــي بيئــة التعـــليــم اإللـكتــرونـي مثــــل منــــع الغـــش وانتحـــال الهــويــــة.

الوصـــــــف:
لهوية  انتحال  أي  حيال  التعليمية  الجهة  سياسة  تتضمن  اإللكتروني،  التعليم  بيئة  في  بالنزاهة  لاللتزام  خطة  توفر  يقصد 
المتعلم، أو القيام بأعمال الغش في نمط التعليم اإللكتروني مع توفير اآلليات التي تساعد في منع الغش وانتحال الهوية. 
كما يجب أن تشمل الخطة سياسات الجهة التعليمية حيال انتحال هوية الطالب أو القيام بأعمال الغش في نمط التعليم 

اإللكتروني.

المتطلبات:
     رابط يحتوي سياسات وقوانين واضحة وصريحة للنزاهة األكاديمية منشورة في الموقع الرسمي للجهة.

      مستند يثبت وجود آلية لفحص أعمال المتدربين ومنع الغش وانتحال الهوية.

المقـــّدم  المحتوى اإللكتروني  التأكد من حداثة  التعليميـــة مســؤوليـــة  المـــؤسســة  أو  المدرســـة  تتحمــــل   1.1.3
فـــي البرنــامــج، وعـدم مخالفتـــه لمنـــاهـج وزارة التعليــم، وللقـوانين والسياسات الوطنية.

الوصـــــــف:
يقصد متابعة حداثة المحتوى الرقمي والتأكد من عدم مخالفة القوانين والسياسات الوطنية، ويمكن القيام بذلك بوضع 

خطة وتكليف أشخاص مختصين لمتابعة حداثة المحتوى بشكل دوري (متابعة سنوية على األقل).

1.1.4 االلتـــزام بمبـــادئ حقـــوق الملكيـــة الفكــريـــة وحقـــوق النشـــر.

الوصـــــــف:
منصات  في  الرقمي  المحتوى  نشر  وحقوق  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  بمبادئ  التعليمية  المؤسسة  التزام  يقصد 
المؤسسة. كما أنه ينبغي على المؤسسة التعليمية توضيح سياسات الملكية الفكرية لجميع منسوبيها، والتأكد من اتباع 
من  خلوها  من  للتأكد  اإللكترونية  المقررات  جميع  فحص  يجب  كما  التعليمية.  العملية  خالل  الفكرية  الملكية  سياسات 

انتهاكات الملكية الفكرية.

المتطلبات:
     رابط مبادئ حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.
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1.1.5  اعتـبـــار الحضـــــــور اإللـكتــرونـي المتـــزامــن مـــــن خــالل الفصـــــــول االفتــــــراضيـــة معــــادال للحضــور االعتيــــادي.
الوصـــــــف:

وجود سياسة تضمن احتساب الحضور التزامني من خالل الفصول االفتراضية معادًال للحضور االعتيادي.

المتطلبات:
     رابط لسياسة الحضور.

تقـديم  عن  أمور  وأولياء  ومعلمين  متعلمين  من  المستفيدين  رضا  مستوى  لقيــاس  آلية  توفير    1.1.6
البــرنـــامــج بنمـــط التعليــم اإللكترونـــي.

الوصـــــــف:
يقصد أن توفر المؤسسة التعليمي أدوات قياس مستوى رضا المستفيدين (مثل: استبانة على الموقع الرسمي لجمع آراء 

المستفيدين) ومدى تقبلهم للتعلم من خالل نمط التعليم اإللكتروني.

المتطلبات:
      مستند يوضح آلية لقياس مستوى رضا المستفيدين.

      رابط ألداة القياس.

1.1.7  االلتــزام بـــالسيـــاســـات اإلجـــرائيـــة الصــــادرة من وزارة التعليـــم.

الوصـــــــف:
اإلجرائية  والتوجيهات  السياسات  توضح  والتي  التعليم،  وزارة  الصادرة من  بالتعاميم  التعليمية  المؤسسة  تلتزم  أن  يقصد 

التنظيمية التي من شأنها أن تساهم في نجاح سير العملية التعليمية.

1.2 التقنيــــــة 
1.2.1 تـــوفيــر البنيــة التقنيــــة الــال زمـــــة لتنفيـــذ بــــرامــــج التعليــــــم اإللـكتــرونـي.

الوصـــــــف:
يقصد توفر البنية التقنية الالزمة من أدوات وتقنيات وبرمجيات التي تدعم تشغيل وتدفق المعلومات ومعالجتها بشكل 

آمن لتنفيذ برامج التعليم اإللكتروني، ولديها القدرة على تحمل أعداد المستفيدين داخل المؤسسة التعليمية.

المتطلبات:
       وثيقة المواصفات تحتوي على التفاصيل التالية (عدد المستخدمين، خادم سحابي أو خادم محلي، قاعدة بيانات، شبكة 

       اتصال، الحماية، فريق دعم فني لمتابعة عمل النظام).

1.2.2 ضمــان خصــوصيــــة بيـانـات المستفيـد من خـــالل وجـــود سيــاســـات وإجـراءات مصـاغــة بوضـوح.
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الوصـــــــف:
يقصد تحقيق خصوصية بيانات المستفيدين وحمايتها وضمان تخزينها وعدم اإلطالع عليها إال من قبل المختصين وذوي 
الصالحية وعدم نشرها ومشاركتها مع أي جهة أو أشخاص ال يحق لهم اإلطالع على هذه البيانات. كما يتطلب كتابة وثيقة 
البيانات  جمع  طريقة  معرفة  من  المستخدمين  جميع  ليتمكن  للجهة  الرسمي  الموقع  على  ونشرها  الخصوصية  ضمان 

وتخزينها ومن يملك صالحية اإلطالع على هذه البيانات.

المتطلبات:
     رابط سياسات وإجراءات الخصوصية واالستخدام واضحة و منشورة في الموقع الرسمي للجهة.

1.2.4 تــوفيــر أنظمـــة للتحقـــق مـــن هـــويـــة المستفيـــد.

الوصـــــــف:
اإللكتروني،  التعليم  وأنظمة  التعّلم  إدارة  أنظمة  على  الدخول  عند  المستفيد  هوية  من  تحقق  أنظمة  استخدام  يقصد 
وباإلمكان التحقق من هوية المستفيد عن طريق ربط الدخول على األنظمة باستخدام الهوية الوطنية للمستفيد، أو من 

خالل التحقق الثنائي.

المتطلبات:
     مستند يوضح آلية التحقق من هوية المستفيد.

1.2.5 توفيـر أنظمـــة إدارة التعّلـــم، والفصـــول االفتراضيـــة واالختبـــارات اإللكتـــرونيــة.

الوصـــــــف:
يقصد توفير نظام إدارة تعّلم، وتوفير أنظمة تمّكن المعلم والمتعلم من الدخول لعقد دروس بنمط التعليم اإللكتروني. كما 

يشمل المعيار توفير أنظمة لالختبارات اإللكترونية.
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المتطلبات:
      مستند يحتوي على بيانات الدخول (اسم مستخدم، كلمة مرور) لحساب التجريبي (معلم، طالب..) 

      على نظام إدارة التعلم.

      مستند يحتوي على بيانات الدخول (اسم مستخدم، كلمة مرور) لحساب التجريبي (معلم، طالب..) 
      على نظام الفصول االفتراضية.

      
      دليل االختبارات اإللكترونية.



بــاختـــــالف أنظمــة تشغيلهـا وأحجــام شاشـــاتهــا، بما في ذلك  أنـــواع األجهـــزة  تــدعـــم األنظمـــــة مختلــف   1.2.7
الهـــــواتــف الذكيـــة واألجهـــزة اللـــوحيــة.

الوصـــــــف:
Mac OS وأنظمة  أنظمة  (مثل:  اآللي  الحاسب  أجهزة  تدعم  اإللكتروني  التعليم  تعلم وأنظمة  إدارة  أنظمة  توفير  يقصد 
الذكية  الهواتف  وأجهزة  األخرى)  والمتصفحات  سفاري،  كروم،  جوجل  متصفح  (مثل:  المتصفحات  بمختلف   (Windows

واألجهزة اللوحية مع أختالف أنظمة تشغيلها (أنظمة IOS وأنظمة Android) اختالف أحجام شاشاتها.

1.2.9 وجــود نظــــام تنبيهـات إلكتـــرونـــي لتنبيـــه المتعلـم علـــى المهـــام المطلــوبـــة بشكــل مستمــر.

الوصـــــــف:
يقصد توفير خدمة التنبيهات في أنظمة إدارة التعلم لتنبيه المتعلم بالمتطلبات بشكل مستمر لتحسين استمرارية التعلم 

ومتابعة المهمات والواجبات داخل المقرر الدراسي.

المتطلبات:
      دليل نظام التنبيهات .

ـــر األنظمـة خاصيـة البحــث عــن مختلــف أنـــواع المحتـــويـــات الرقميـة. 1.2.10 ُتوفـِّ

الوصـــــــف:
المستودع  (مثل:  اإللكتروني  التعلم  التعلم وأنظمة  إدارة  أنظمة  الرقمي داخل  المحتوى  البحث عن  تقديم خدمة  يقصد 
السحابي، والمكتبات الرقمية) ليتمكن المتعلم من البحث عن المحتوى الرقمي بسهولة مع إمكانية استخدام المحتوى 

للتعلم.

1.3 التأهيـل والدعم
بـــرنــــامــــج تهيئـــــة المتعلــــم فــــــي استخـــدام التقنيــة ومهــــارات التعليـــم  وِفـر المــــؤسســـة التعليميــــة  ـُ تــ  1.3.1

فـــي بيئات التعليــم اإللـكتــرونـي.

الوصـــــــف:
يقصد تقديم دورات إلكترونية و أدلة إرشادية إلكترونية توعوية لتهيئة المتعلمين على التعامل مع التقنيات المستخدمة 
في نمط التعليم اإللكتروني وتطوير مهارات التعلم اإللكتروني ليتمكن المتعلم من االستفادة القصوى وامتالك الخبرة في 

التعامل مع نمط التعليم اإللكتروني بشكل فعال.

المتطلبات:
      الرابط المنشور للخطة التدريبية 

      روابط للبرامج التدريبية واألدلة اإللكترونية.
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1.3.3 تـــوفيــر األدلــة اإلرشـــاديـــة والـــدعـــم والتـــدريـــب بشكـــل إلكتـــرونــــي باألنماط المختلفـة للمتعلم و المعلــــم.

الوصـــــــف:
يقصد توفير أدلة إرشادية والدعم والتدريب للمتعلمين والمعلمين بشكل إلكتروني.

المتطلبات:
      رابط األدلة اإلرشادية.

1.3.4  تـــوفيـــر تعليمــــات واضحــــة عــــن الـــدعـــم الفنــــي للمعلم والمتعلم، وكيفيــة الوصــول إليــه.

الوصـــــــف:
يقصد توفير تعليمات واضحة عن فريق الدعم الفني الذي يقدم المساعدة للمعلمين والمتعلمين على استخدام أنظمة 
تعليمات عن  و  التعليمية.  العملية  استمرار  تعيق  تقنية  عند حصول مشكالت  المساندة  يقدم  والذي  اإللكتروني  التعلم 
الخيارات المتعددة للوصول لفريق الدعم الفني (أرقام هواتف، خدمات الرد الفورية، خدمات الرد اآللي، البريد اإللكتروني، 

وغيرها من وسائل التواصل)، ويكون ذلك موضحًا في الموقع الرسمي للجهة.

المتطلبات:
      رابط صفحة الدعم الفني.

مــدة  المنــاسبة طوال  والتعليمية  الفنية  المساعدة  علــى  والمعلم  المتعلـم  1.3.5 ضمان حصـول 
تنفيــذ الدراسة.

الوصـــــــف:
يقصد تقديم مساعدات فنية تتعلق بالتقنيات والتطبيقات المستخدمة في نمط التعليم اإللكتروني، وكيفية استخدامها 

وتطبيقها في العملية التعليمية. ومساعدات تعليمية فيما يخص المحتوى التعليمي.

المتطلبات:
     رابط سياسة الدعم سواء فني أو تعليمي المقدمة للمعلم والطالب طوال مدة تنفيذ الدراسة.

1.3.2  يتلقــــى المعلــــم وقـــائــــد المـدرسـة والمشــــــرف التـــربـــــوي تـــدريبـــــًا يتعلــــق باستخــــدام التقنيــة وتـطـويـر 
المحتـــوى اإللـكتــرونـي، ومهـارات التدريـــس اإللـكتــرونـي.

الوصـــــــف:
يقصد تقديم دورات إلكترونية واعتيادية وبرامج توعوية إرشادية لتأهيل ودعم المعلم وقائد المدرسة والمشرف التربوي 
التعليمية توفير دورات  المؤسسة  ينبغي على  التعليم اإللكتروني، كما  المستخدمة في نمط  التقنيات  التعامل مع  على 
إلكترونية واعتيادية لتطوير مهارات التصميم التعليمي لتصميم وتطوير بيئات تعلم رقمية فعالة. كما ينبغي دعم وتأهيل 

المعلم والمشرف التربوي على مهارات التدريس اإللكتروني وكيفية التعامل مع مشاكل التدريس اإللكتروني.

المتطلبات:
      رابط الخطة.

      تقرير بعدد وأسماء منسوبي المؤسسة التعليمية وأسماء الدورات التدريبية التي تم تدريبهم عليها وتاريخ انعقادها.
      روابط للدورات التدريبية.
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1.3.7 تـــوفيـــر الفنييـــن واإلدارييـــن والتقنييـــن، وتوضيـــح أدوارهـــم ومسؤوليــــات كـــلٍّ منهـــم.

الوصـــــــف:
يقصد توفير فريق فني وفريق إداري وفريق تقني يعملون باستمرار في المؤسسة التعليمية، مع تقديم معلومات كاملة 

لكل فريق وكيفية التواصل معه في الموقع الرسمي للجهة.

المتطلبات:
       وثيقة األدوار والمسؤوليات واألعداد للفنيين واإلداريين والتقنيين الذين يقومون بالوظائف لتنفيذ التعليم اإللكتروني.

       رابط يوضح معلومات كاملة لكل فريق وآلية التواصل معهم.

1.3.8 تــوفيـــر كـــادر إشــــرافـــي علـــى البيئــــة األكاديمية.

الوصـــــــف:
يقصد توفير فريق إشرافي يعمل باستمرار في المؤسسة التعليمية لإلشراف على البيئة التعليمية والتأكد من تنفيذ كل 

السياسات المطلوبة لنمط التعليم اإللكتروني.

المتطلبات:
      دليل الكادر اإلشرافي على البيئة التعليمية وتوضيح أدواره.

البـــــــرامـــــج
 

2.1 التصميم 
2.1.1  وضــــوح أهـــــداف المحتــــوى الـــرقمـــــي.

الوصـــــــف:
يقصد مراعاة كتابة األهداف التعليمية لكل مقرر دراسي ينفذ عن طريق التعليم اإللكتروني في المؤسسة التعليمية. حيث 
تلتزم المؤسسة التعليمية بتبني نموذج مرجعي لكتابة األهداف التعليمية لتتوائم مع مخرجات البرامج. كما ينبغي استخدام 
نموذج واضح ومحدد من قبل الجهة التعليمية وكيفية تطبيق هذا النموذج في جميع المقررات المقدمة للتأكد من فعالية 
الهدف  بواقعية  االلتزام  ينبغي  كما  كل هدف.  تحقيق  وإمكانية  قياسها  وقابلية  التعليمية  األهداف  وضوح ومحدودية 

وتحديده بإطار زمني ليتمكن المعلم من تنفيذه ويتمكن الطلبة من التعلم ضمن حدود األهداف العلمية و الزمنية.

المتطلبات:
      مستند يحتوي على بيانات الدخول (اسم مستخدم، كلمة مرور) لحساب تجريبي على النظام إدارة التعلم.
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2.1.2 اتباع تصاميـــم وهيكلـــة معيــــاريـــة ثــابتـــة لكــافـــة الــوحـــدات والصفحـــات.

الوصـــــــف:
يقصد تبني نموذج تصميم تعليمي معياري ثابت يستخدم في تصميم جميع الوحدات والدروس داخل المقرر الواحد. كما 
لمنع  والوحدات  الدروس  عناصر  لتوحيد  الواحد  المقرر  لجميع صفحات  تصميمي  هيكل  تبني  التعليمية  الجهة  على  ينبغي 

تشتيت انتباه المتعلم وتجنب اإلجهاد الذهني الذي قد ينتج عن تنوع هياكل وتصاميم الوحدة الواحدة.

2.1.4 تقسيـــم المحتـــوى إلـــى أجــزاء صغيـــرة Chunking قابلــــة إلعــادة االستخـــدام.

الوصـــــــف:
الدراسي بسهولة وفعالية.  المنهج  للتعلم وتحقق أهداف  إلكتروني مقسم إلى أجزاء صغيرة قابلة  يقصد تقديم محتوى 
ولذلك ينبغي على المؤسسة التعليمية تبني مبادئ منهج تقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة ال تتعدى ٢٠ دقيقة لكل جزء 

كحد أقصى.

وخيارات  احتياجات  تدعم  مرئية)  ومواد  سمعية،  ومواد  (نصوص  مختلفة  بأشكال  الرقمي  المحتوى  توفير    2.1.7
المتدرب المتنوعة.

الوصـــــــف:
يقصد االلتزام بتنوع المحتوى الرقمي من نصوص ومواد مسموعة ومواد مرئية بأنواعها المختلفة لتحقيق الوصول إلى 

الهدف التعليمي الواحد لتلبية احتياجات المتعلمين المختلفة وتراعي فروقهم الفردية.

2.1.8  توفير التصميم والوسائط والخطوط المستخدمة بأحجامها وألوانها وتنسيقاتها المختلفة بشكل ُيسّهـــــــل
القراءة ويقّلل من اإلجهاد.

الوصـــــــف:
على  ُيسّهل  بشكل  تصميمها  في  السهولة  مبدأ  وتبني  الرقمي،  والمحتوى  الوسائط  تصميم  في  الصعوبة  تجنب  يقصد 

المتعلم قراءة ومشاهدة المحتوى بدون إجهاد ذهني.

ا. 2.1.9  ضمان جودة الوسائط التعليمية والتدريبية وإمكانية تفريغها نصيًّ

الوصـــــــف:
يقصد في هذا المعيار تحقيق الجودة التصميمية والتقنية، وضمان تقديمها بطريقة فعالة وخالية من العبء المعرفي الذي 
قد يتسبب في تشتيت المتدرب ويحد من مدى استفادته منها، واختيار عناصر ذات جودة عالية عند تصميم وإنتاج الوسائط 

المتعددة.
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2.2 التفاعل 
التــواصــل وتعــريـــف  اإللكتـــرونـــي، وسيـــاســة  المقـــرر  بـــاستخــدام  البــــدء  عــن كيفيـــة  التعليمـــات  تـــوفيــر    2.2.1

األقســــام األســاسيـــة ونقطـــة البــدايــة فيــه.

الوصـــــــف:
البدء في  البداية وكيفية  األساسية ونقطة  المقرر وسياساته واألقسام  الرئيسي من  الهدف  تشرح  توفر مقدمة  يقصد 

التعلم.

المتطلبات:
      رابط صفحة دليل تعليمات كيفية البدء باستخدام المقررات اإللكتروني.

      رابط صفحة  دليل سياسة التواصل.
      رابط صفحة  دليل تعريف األقسام األساسية للمقررات اإللكترونية.

      رابط لصفحة بداية المقررات اإللكترونية.

2.2.2  توفيـر خطــــة زمنـيــة لجميــع الخطـوات المتــوقــع مـــن المتعلـم تنفيذها لكـل وحدة إلكترونيـة، والمـحتــوى 
واألدوات الّال زمــــة لكــل خطــوة.

الوصـــــــف:
يقصد توفر خطة زمنية لتنفيذ وإكمال المقرر كامًال، حيث ينبغي أن توضح الخطة الزمنية أوقات إتمام كل وحدة إلكترونية 

بالمقرر، باإلضافة إلى تحديد كل األدوات التي يحتاج إليها المتعلم إلكمال كل خطوة أو وحدة إلكترونية في المقرر.

المتطلبات:
      رابط لخطط المقررات (تشمل إطار زمني مع تحديد األدوات الالزمة لكل خطوة).

2.1.11  توفير نسبة متاحة من محتوى البرنامج اإللكتروني إلثراء المحتوى المفتوح.
 

الوصـــــــف:
يقصد تبني المؤسسة التعليمية إتاحة نسبة محددة من محتوها الرقمي ليكون مفتوًحا، يمكن استخدامه من كافة أفراد 

المجتمع بهدف إثراء المحتوى الرقمي والمساهمة في تنمية أفراد المجتمع.

المتطلبات:
     رابط للمحتوى المفتوح.

2.1.12  عرض المحتوى الرقمي بطريقة منظمة تسّهل التنقل بين أجزائه.

الوصـــــــف:
يقصد تصميم واجهات أنظمة إدارة التعلم واألنظمة األخرى المستخدمة في تقديم المحتوى الرقمي للتعليم اإللكتروني 

بطريقة منظمة ُتسّهل على المتعلم التنقل بين أجزاء المحتوى بسالسة.
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2.2.4  تــوفيـــر آلية لإلجـــابـــة علـــى استفســارات المتعـلــــم، وتقديـــم التغذيـــــة الــــراجعة لـــه علــى المهام المنجــزة 
بشـكـــل مستمــر.

الوصـــــــف:
يقصد توفر آلية واضحة للرد على استفسارات المتعلم من قبل المعلم خالل الفترة الزمنية للمقرر اإللكتروني، كما ينبغي 

توفر آلية واضحة لتقديم التغذية الراجعة على أعمال المتعلم إلكترونيا.

المتطلبات:
      رابط لسياسة اإلجابة على االستفسارات.

      رابط لسياسة التغذية الراجعة لجميع المهام.

2.3 العدالة وإمكانية الوصول

والمعلمين  المتعلمين  من  المطلوبة  والكـفـايـات  التقنــيــة  والمــهـارات  المعـارف  مــن  األدنـى  الحـد  يحـدد    2.3.1
لاللتحاق بالتعليم اإللـكتــرونـي.

الوصـــــــف:
التعليم  بنمط  التعلم  من  ليتمكن  المتعلم  لدى  تكون  أن  يجب  التي  والمهارات  المعارف  من  األدنى  الحد  تحديد  يقصد 

اإللكتروني. كما ينبغي تحديد الحد األدنى من المعارف والمهارات للمعلم ليتمكن من التدريس بنمط التعليم اإللكتروني.

المتطلبات:
     رابط دليل يحدد المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة من المتعلمين والمعلمين.

2.3.2  ضمــان الـوصــول العـادل إلــى البـــرنـــامــج لجميـــع المتعلميــن بمختلـــف قدراتهـــم.

الوصـــــــف:
يقصد ضمان وصول جميع المستفيدين في الجهة التعليمية إلى البرامج التعليمية من غير تحمل تكاليف إضافية ومراعاة 

اختالف قدراتهم لتحقيق العدالة والمساواة في الفرص التعليمية اإللكترونية.

 2.3.3  تــوفيـــر تقنيــــات يسهـــل الـــوصـــول إليهـــا مـــع تـــوضيــح طــــرق الحصــــول عليهـــــا.
الوصـــــــف:

يقصد توفير تقنيات يمكن الحصول عليها من الموقع الرئيسي للجهة التعليمية لتحقيق العدالة لجميع المستفيدين من 
متعلمين ومعلمين.

المتطلبات:
      رابط لدليل يوضح التقنيات المتوفرة و طريقة الوصول إليها.

      رابط لصفحة التقنيات المتوفرة.
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2.4 القيــــاس و التقويـــــم
2.4.1  اختيــــار أدوات لقيــاس أهـــداف التعّلـــم لتتناسب مـــع أنشطــــة ومـوارد المحتـــوى الرقمــي.

الوصـــــــف:
يقصد توفير أدوات مناسبة لقياس األهداف التعليمية تتناسب مع نوع المحتوى وذلك بهدف معرفة درجة تحقق األهداف 

التعليمية بشكل دقيق وفعال.

المتطلبات: 
      رابط أداة القياس.

2.4.2  وضـوح سيـــاســة درجـــات تقييـــم المقـــررات اإللكتـرونيــة.
الوصـــــــف:

الجهة  إلكتروني مقدم من قبل  المتعلم ونشرها داخل كل مقرر  أنشطة ومهام  آلية احتساب درجات تقييم  يقصد تحديد 
التعليمية.

المتطلبات:
      رابط دليل سياسة درجات تقييم المقررات االلكترونية.

2.4.4  تسلسل وتنوع أدوات التقييــم، ومناسبتها ألعمال المتعلمين التـــي يجـــري تقييمها.

الوصـــــــف:
يقصد تسلسل أدوات التقييم مع تسلسل وحدات المقرر اإللكتروني، وتنوعها لتشمل قدرات الطلبة المختلفة (اختبارات، 

مشاريع، إلخ). كما ينبغي ضمان مناسبة كل أداة للتقييم مع أعمال المتعلمين.

2.4.5   توفيـر فـــرص متعـددة المتعلمين لقيــاس التقــدم فــي العمليــة التعليمية الخـــــاصــــة بهــــم.

الوصـــــــف:
اختبارات  ونهائية،  شهرية  مستوى،  تحديد  اختبارات  (مثل:  المتعلمين  أعمال  وقياس  لتقييم  متعددة  فرص  توفير  يقصد 

موضوعية ومقالية، واختبارات ذاتية، إلخ). توفير أداة للمتعلمين لتقييم و قياس مستوى التقدم لديهم.

بــــاستمـــرار مــــن خـــــالل سياســــــات وإجــــــراءات واضحـة  2.4.9  تقييـــــم المعلميــــن والمـــوظفيـــن 
لضمان جــــودة التعليـــــم.

الوصـــــــف:
يقصد توفر سياسات واضحة إلجراء تقييمات المعلمين والموظفين باستمرار لرفع جودة التعليم في المؤسسة التعليمية.

المتطلبات: 
      دليل سياسة تقييم المعلمين والموظفين.
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2.4.12  تزويــد أصحـــاب المصلحـــة بنتــــائــــج التقييــم.

الوصـــــــف:
يقصد رفع تقارير دورية وسنوية ألصحاب المصلحة بنتائج تقييمهم.

المتطلبات: 
      رابط سياسة رفع نتائج التقييم.

2.4.13  توفيـر آليــة لقيــاس مستــوى رضـــا المستفيـــديـــن (متعلم، معلم) عـــن تقــديـــم المـــــادة 
بنمـــط التعليـــــم اإللـكتــرونـي.

الوصـــــــف:
يقصد أن توفر المؤسسة التعليمية آلية لقياس مستوى رضا المعلمين ( عن تجربتهم التعليمية بنمط التعليم اإللكتروني) 

ورضا الطالب (عن المقرر اإللكتروني وأداء المعلم) (مثل: استبانة على الموقع الرسمي لجمع آراء المستفيدين).

المتطلبات:
       مستند يوضح آلية قياس رضا المستفيدين.
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