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 عليهماعن بعد واإلشراف اإللكتروني التعليم برامج التعليم اإللكتروني و آليات ُيعنى قسم التعليم اإللكتروني بتطوير 

 املهام التالية:ويتولى 

 توظيف تقنيات املعلومات واالتصال الحديثة و تطبيق أحدث األساليب اإللكترونية في العملية التعليمية .  (1

 باستخدام آليات مطورة وحديثة .تحسين املخرجات التعليمية  (2

 توفير املواد التعليمية ومصادر التعلم املفتوحة على نطاق أوسع من خالل شبكة اإلنترنت. (3

4) .
ً
 اإليصال املباشر للتعليم على مواقع موزعة جغرافيا

 تحسين عمليات التواصل بين عضو هيئة التدريس والطلبة ورفع مستوى التفاعل مع املادة التعليمية. (5

 ين تتبع عمليات التفاعل األكاديمي واملستوى الدراس ي للطلبة . تحس (6

 إتاحة الفرصة للتنوع في تقديم البرامج األكاديمية والتدريبية.  (7

 ترشيد النفقات وزيادة عدد املستفيدين بالتغلب على مشكلة التواجد املكاني. (8

 تحقيق رؤية القطاع في تطوير العملية التعليمية . (9

 ممارسات الجودة الخاصة بالتعليم اإللكتروني.تطبيق أفضل  (10
 

 

 :في عملية توفير  أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني بما هو آت  يلتزم قسم التعليم اإللكتروني 

أن تدعم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني مختلف أنواع األجهزة باختالف أنظمة تشغيلها وأحجام شاشاتها بما في  (1

 جهزة اللوحية.ذلك الهواتف الذكية واأل 

 أن تدعم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني التنبيهات اإللكترونية لتنبيه الطالب على املهام املطلوبة بشكل مستمر. (2

 أن تدعم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني إمكانية الوصول من األشخاص ذوي اإلعاقة. (3

 توفير أنظمة تحليل البيانات وإمكانية تتبع تفاعل املتعلم مع أقرانه، و مع املحتوى وعضو هيئة التدريس. (4

 توفير تطبيقات على الهواتف الذكية ألنظمة إدارة التعلم اإللكتروني. (5

 توفير نظام دخول موحد وآمن. (6

 إدارة التعلم اإللكتروني.تمكين الوصول املرن إلى موارد التعليم اإللكتروني من خالل أنظمة  (7

 توفير صالحيات الدخول لألعضاء املسجلين من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة من اسم الحساب والرقم السري. (8

م اإللكتروني املعتمدة في القطاع حيث أن معلومات ضمان خصوصية بيانات املستفيدين من أنظمة التعل (9

اإللكتروني تعتبر محفوظة وال يحق نشرها وال تستخدم إال ألغراض  املستفيد الشخصية مثل أرقام االتصال والبريد

 أكاديمية.

التقييم املستمر آلليات التعليم اإللكتروني والعمل على تسهيل وتحسين عمليات استخدام األنظمة وحصر  (10

 املشكالت والعقبات التي تواجه املستخدمين والعمل على عالجها.
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في نظام إدارة التعلم  ت املطلوبة لحركة أنشطة أعضاء هيئة التدريس أو الطلبةتقديم التقارير الالزمة واملستندا (11

 .الكلية / املعهد من إدارةبشكل سري وعاجل في حال التقدم بشكوى  اإللكتروني

 .املعتمدة في القطاعاإللكتروني التعلم إدارة عبر منصات وأنظمة  املصمم في الوكالة توفير وإدارة املقرر اإللكتروني (12

 

 بتوفير اآلتي :  في عملية التأهيل والتدريب  يلتزم قسم التعليم اإللكتروني 

 اإللكتروني. التعلمبرنامج تهيئة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في استخدام التقنية ومهارات التعليم في بيئات  (1

املعتمدة للطلبة وأعضاء هيئة بوابة إلكترونية تقدم األدلة اإلرشادية الستخدام أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني  (2

 التدريس.

اإللكتروني املعتمدة وتطوير املحتوى اإللكتروني  التعلمإقامة الدورات التدريبية املتعلقة باستخدام أنظمة إدارة  (3

 ألعضاء هيئة التدريس.

 

 بتوفير اآلتي : ألنظمة إدارة التعلم في عمليات الدعم الفني والتقنييلتزم قسم التعليم اإللكتروني        

عضاء هيئة في القطاع أل اإللكتروني املعتمدة  التعلمألنظمة إدارة والتقني تعليمات واضحة عن الدعم الفني  (1

 التدريس والطلبة وكيفية الوصول إليه.

 التعلمضمان حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة على املساعدة الفنية والتقنية في استخدام أنظمة إدارة  (2

 املعتمدة في القطاع. اإللكتروني

 عضو هيئة التدريسعمليات الدعم الفني والتقني ملحتوى املقرر اإللكتروني املصمم من قبل الوكالة لكل من  (3

 .والطلبة

 حل املشكالت التقنية التي قد تطرأ أثناء عرض محتوى املقرر اإللكتروني املصمم من قبل الوكالة. (4

 

 :التعليم اإللكتروني أثناء تصميـم املقرر اإللكتروني بتوفير العوامل التالية لتحقيق مقرر إلكتروني ناجح وفعال يلتزم قسم

 توفير إمكانية تلقي املادة التعليمية في أي وقت وأي مكان . (1

 توفير عملية الوصول إلى املحتوى التعليمي بشكل آمن ويسير . (2

 والتغذية الراجعة أثناء تصميـم املقرر اإللكتروني.تحقيق عمليات التفاعل واملشاركة  (3

 مالئمة أنماط التعلم املختلفة أثناء تصميـم املقرر اإللكتروني. (4

 تضمين وسائط التعلم السمعية والبصرية املتنوعة في تصميـم املقرر اإللكتروني. (5
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 إزالة الحواجز الجغرافية واملكانية في عرض املقرر اإللكتروني . (6

 من قبل  (7
ً
 .أعضاء هيئة التدريس والطلبةتمكين توجيه املقرر ذاتيا

 تطبيق هيكل واضح ومتسلسل في عرض املحتوى التعليمي. (8

 القائمين على تدريس املقرر اإللكتروني أثناء تصميـم املقرر.  أعضاء هيئة التدريساالعتماد على خبرات ومعارف  (9

 حتوى التعليمي.تطبيق أعلى معايير الجودة الفنية في عرض امل (10

 ضمان سهولة االستخدام وتصفح املحتوى التعليمي .  (11

 .وعضو هيئة التدريستوفير خاصية املساعدة حول كيفية استخدام املقرر اإللكتروني للطالب  (12

 بالتنقل بحرية بين محتويات املقرر اإللكتروني. للطالبالسماح  (13

 اإللكتروني من اختيار مناسب لنوع وحجم الخط.االلتزام بوضوح املادة التعليمية أثناء تصميـم املقرر  (14

 التأكد من عرض املحتوى التعليمي بشكل جاذب ومريح للمتلقي من اختيار األلوان املناسبة للعرض . (15

 .خبير املادة العلميةتضمين جميع محتويات املقرر املرفوعة من قبل  (16

 .العلميةخبير املادة مراجعة وتدقيق املحتوى التعليمي بالتعاون مع  (17

 

 التعليم اإللكتروني أثناء تصميـم املقرر اإللكتروني بتضمين املكونات التالية: يلتزم قسم    

 الصفحة الرئيسة للمقرر متضمنة املعلومات األساسية للمقرر ودليل الطالب في استخدام املقرر اإللكتروني. (1

 الجدول الزمني لدراسة املقرر اإللكتروني.األهداف التعليمية واملحتوى التعليمي  والوسائط املتعددة حسب  (2

 خريطة تتابع املقرر وأدوات التفاعل وطرق استخدامها. (3

 األنشطة واملهام ومواصفات إخراجها وأدوات التقويم وأساليبه. (4

 مراجع املقرر و امللكية الفكرية باإلضافة إلى مصادر التعلم  املتاحة واملراجع اإلضافية وطرق الحصول عليها. (5

 

 : آت  املقرر اإللكتروني بما هو  اختيار أدوات تصميمالتعليم اإللكتروني أثناء  يلتزم قسم

 .استخدام أحدث البرامج واألدوات الخاصة بتصميـم املقرر اإللكتروني (1
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 .خبير املادة العلميةاستخدام البرنامج أو األداة املناسبة للمحتوى املقدم من  (2

 في عملية اختيار األدوات الداعمة في تصميـم املقرر اإللكتروني. خبير املادة العلميةإشراك  (3

ملساعدته في اتخاذ القرار  خبير املادة العلميةتوفير املعلومات الضرورية والخدمات التي توفرها كل أداة إلى  (4

 املناسب واختيار األداة املناسبة.

 

 : آت  اإللكتروني بما هو  للمقرر املحتوى املرئي التعليم اإللكتروني أثناء تصميـم  يلتزم قسم

 تكريس جزء من الوقت على الناحية الجمالية للتصاميم البصرية . (1

 االهتمام بتفاصيل اإلخراج النهائي ملحتوى املقرر اإللكتروني. (2

 تجنب ازدحام محتوى املقرر اإللكتروني بالصور والرسومات . (3

 الحفاظ على النصوص قصيرة ومرتبة وكاملة .  (4

 إلى رموز األلوان والخطوط أثناء تصميـم محتوى املقرر اإللكتروني.االنتباه  (5

 اختيار الصور املناسبة واملرتبطة باملحتوى املقدم  في املقرر اإللكتروني .  (6

 التركيز على التسلسل الهرمي الصوري بوضع الصور والرسومات ذات األهمية في املقدمة. (7

محط التركيز في محتوى املقرر اإللكتروني بل أن تعمل كداعم  الينبغي أن تكون الواجهة املرئية والرسومية (8

 للمحتوى األساس ي.

 تزامن الصوت مع الصورة أثناء عرض محتوى املقرر اإللكتروني. (9

 

 :بما هو آت  املحتوى التعليمي  إنشاءأثناء  خبير املادة العلميةيلتزم 

 تحديد وصياغة أهداف املقرر بدقة. (1

 واملواد املرجعية املختلفة.جمع املحتوى من الكتب  (2

 فرز املحتوى الذي تم جمعه واختيار املوضوعات املتسقة مع أهداف املقرر. (3

تنظيم املحتوى الذي تم فرزه في هيكل تسلسلي ابتداًء من املوضوعات واملعلومات األساسية والبسيطة وحتى  (4

 قية.املوضوعات املتقدمة أو من املوضوعات النظرية وحتى املوضوعات التطبي
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 التأكد من تساوي كمية املعلومات املطروحة عند كل مستوى. (5

 التحقق من توازي أسماء الدروس مع املوضوعات الداخلية. (6

 عدم استخدام أسماء دروس أو موضوعات متطابقة في نفس املستوى. (7

 عدم تكرار أسماء الدروس أو املوضوعات في أكثر من مستوى. (8

 ملحتوى املناسب.تحديد استراتيجية التعليم وتقديم ا (9

 وضع األسئلة التي تعزز فهم املحتوى لكل مستوى والتأكد من ارتباط األسئلة بهدف املوضوع. (10

 يجب أن يحتوي كل موضوع على مقدمة، محتوى، ملخص، وأسئلة مرتبطة بكل موضوع. (11

 مراعاة توزيع املحتوى على عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراس ي. (12

اديمية خالية من األخطاء النحوية واإلمالئية واللغوية وتجنب األخطاء في املعلومات كتابة املحتوى بطريقة أك (13

 املطروحة.

 استخدام أساليب الكتابة املختلفة: الصورية والحوارية. (14

 الوضوح واتساق األفكار في عرض املحتوى. (15

 مراجعة وتدقيق املحتوى للوصول إلى أفضل محتوى تعليمي مرتبط بأهداف املقرر. (16

 االختبارات الالزمة بعد كل محتوى أو موضوع والتي تساعد على تقييم عملية التعلم.وضع  (17

 

قبل الشروع في  (Storyboard)املخطط املبدئي للمقرر اإللكتروني إنشاء ب  أخصائي املقررات اإللكترونية يلتزم

 الشروط التالية:
ً
 عملية التصميـم الفعلية مراعيا

 علمية.من قبل خبير املادة الاستخدام محتوى املقرر املرفوع  (1

 االلتزام بمعايير التصميم الشامل للتعليم. (2

 اتباع تصاميم وهيكلة معيارية ثابتة لكافة الوحدات والصفحات. (3

 االلتزام بقواعد إتاحة محتوى الويب. (4

 .xAPIتوافق تصميم املحتوى الرقمي مع معايير  (5

 قابلة إلعادة االستخدام. يمي إلى وحدات صغيرةتقسيم املحتوى التعل (6
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 توفير نسخ قابلة للتنزيل من كامل املحتوى الرقمي وفق حقوق امللكية الفكرية. (7

 وأخذ املوافقات الالزمة قبل تنفيذ التصميـم. علميةعلى خبير املادة الاملخطط املبدئي للمقرر اإللكتروني عرض  (8

بالتعاون مع خبير املادة املخطط املبدئي للمقرر اإللكتروني املساهمة في اختيار االستراتيجيات املناسبة في بناء  (9

 .علميةال

 تحديد املصادر التعليمية الالزمة. (10

 للتنفيذ.تحديد الجدول الزمني  (11

 

 وإنتاج املقرر اإللكتروني بأدوات ومحتوى املقرر التفاعلي تصميـم الوسائط املتعددةب املصمم التعليمي يلتزم

 االلتزام  التصميم
ً
 باملعايير التالية:مراعيا

معايير النصوص وذلك بااللتزام بالخطوط الواضحة وتمييز العناوين الرئيسية عن الفرعية باإلضافة إلى  (1

 تباين خط النصوص مع لون الخلفية املستخدمة.

 معايير الصور والرسومات وذلك بعدم املبالغة في استخدام الصور مع مراعاة األحجام املناسبة. (2

الفيديو والرسوم املتحركة وذلك بااللتزام بمدد قصيرة ذات صلة باملحتوى مع إتاحة الفرصة معايير مقاطع  (3

للمتعلم إليقاف وإعادة املقطع حسب الحاجة مع مراعاة وضوح املقطع و عدم اإلكثار من مقاطع الفيديو 

 لبطء التحميل .
ً
 في الصفحة الواحدة تجنبا

ت مع النصوص املكتوبة وقدرة الطالب على التحكم في مستوى معايير الصوت وذلك بااللتزام بتزامن الصو  (4

 الصوت مع تجنب وجود الصدى أو األصوات الغير واضحة أو الغير مفهومة.

تصميـم أدوات التصفح في املقرر بحيث تكون متواجدة في كل صفحة لسهولة تصفح املحتوى كأزرار  (5

 العودة أو التقدم .

 عن الروابط الحديثة على تصميـم الروابط التشعبية بحيث يتغ (6
ً
ير لون الرابط الذي تم استخدامه سابقا

أن تكون املعلومات في الروابط صحيحة مع ذكر مرجعية املؤسسات التعليمية التي تشير إليها الروابط 

 التشعبية املضافة.

 االلتزام بسياق واحد في تصميـم جميع صفحات املقرر .  (7
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 محركات بحث داخل محتوى املقرر اإللكتروني. توفير إمكانية الوصول عن طريق توفير  (8

 إضافة تلميحات املساعدة والتوجيه عند حدوث أي خطأ أثناء استعراض محتوى املقرر اإللكتروني. (9

 الدقة أثناء التصميـم وذلك بالتأكد من خلو التصميـم من أخطاء تصميـمية أو برمجية  (10

 بعرض املحتوى التعليمي من قبل الطالب . تزويد املقرر اإللكتروني بوسيلة تفاعلية وطرق تحكم (11

 التي تسبب مشاكل في أنظمة التشغيل. وخلوه من األخطاءمراعاة األمان في املحتوى التفاعلي   (12

 مراعاة التكلفة املادية في إنشاء املحتوى التفاعلي حسب اإلمكانيات املتاحة. (13

 

:بعد اكتمال تصميم املقرر  أخصائي التعليم اإللكتروني يلتزم  اإللكتروني بما هو آت 

 .اإللكتروني املعتمد في القطاعالتعلم  نظامعلى  املقرر اإللكترونيرفع  (1

 للتأكد من عمله بالشكل املناسب اختبار املقرر اإللكتروني النهائي (2
ً
 وفنيا

ً
 .تقنيا

 للمقرر اإللكتروني. على االستخدام الصحيح الطلبة وأعضاء هيئة التدريستهيئة بيئة التعلم وتدريب  (3

 


