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  صــملخ

 
  

مختلف اهتمامًا كبيرًا على عمومًا والتعلم المفتوح عن بعد خصوصًا يشهد التعليم الجامعي 
تحديات  في ظل مواجهة تلبية حاجة الفرد والمجتمعلما له من دور في المستويات في معظم دول العالم 

إقتصاديات المعرفة كانعكاس  إلىواالنتقال  العولمة وتأثيراتها على الواقع العالمي واإلقليمي والمحلي
. ا في كل منحى من مناحي الحياةللتطور التكنولوجي المتسارع وثورة المعلومات التي امتدت تأثيراته

على أساس الدور المتميز الذي يؤديه في تقدم  عموماً التعليم الجامعي  إلىوبناًء على ذلك فإنه ينظر 
والتربوية المجتمعات وتنميتها، وذلك عن طريق إعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية والعلمية والثقافية 

ومن هنا فقد حرصت جامعة . طوير البحث العلمي وخدمة المجتمعدورها في ت إلىباإلضافة  والمهنية
بلورة نموذج تعليمي خاص بها يتالئم مع خصوصية الواقع الفلسطيني شديد  القدس المفتوحة على

حد بعيد في تجسيد هذا النموذج الذي يتساوق مع المعايير العامة للتعلم  إلىالتعقيد، حيث نجحت 
صوصية المجتمع الفلسطيني، وما زالت إدارة الجامعة تسير قدمًا في المفتوح عن بعد دون إغفال خ

صقل تجربتها ونموذجها التعليمي القائم على فلسفة التعلم المفتوح عن بعد الذي حددت معالمه في خطة 
  .2012-2009للثالث سنوات القادمة  اإللكترونيالتعلم 

  
لتصــميم المقــررات المدمجــة وتطــوير  وعليــه تــأتي هــذه الورقــة كمرتكــز فــي بنــاء وتطــوير معــايير

محتواهــا وضــبط جودتهــا بأنمــاط الـــتعلم المختلفــة التــي تشــكل محتـــوى النمــوذج التعليمــي للجامعــة، وذلـــك 
وذلــك مــن خــالل عــرض وتحليــل أهــم مكونــات . انســجامًا مــع إســتراتيجيتها فــي التحــول نحــو الــتعلم المــدمج

 إلــىركـز الـتعلم المفتــوح عـن بعـد فــي الجامعـة، وصـوًال نقـاط المقارنـة المرجعيــة ذات الصـلة التـي طورهــا م
التعيينــات اإللكترونيــة،  األنشــطة: (ير الجــودة ألنمــاط الــتعلم المــدمج وتشــملتصــميم وتطــوير وتطبيــق معــاي

 ) .تقنية الصفوف االفتراضية اإللكتروني،القالب لفيديوي، البث ا، اإللكترونية

اآلليــة التـي يــتم مــن خاللهـا توثيــق وضــبط  وضــيحوضـع وتالتركيــز علــى هــذه الورقـة وقـد حاولــت 
أفضـــل الممارســات العالميـــة فــي الـــتعلم  إلــىوذلـــك باإلســتناد  متابعــة هــذه المعـــايير مــع الـــدوائر المختصــة

لتكــون  المفتـوح عـن بعـد الـذي بلـوره مشـروع بنـاء القــدرات فـي مجـال التقـويم الـذاتي والتخطـيط اإلسـتراتيجي
م العـــالي المفتـــوح عـــن بعـــد ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي يفـــي مؤسســـات التعلـــنموذجـــًا يمكـــن االعتمـــاد عليـــه 

  .األكاديميةالتقليدية التي تتجه نحو تطبيق التعلم المدمج في برامجها 
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Standards of Quality in Blended Learning 

Al-Quds Open University as a Model 
   

Abstract 
 

University teaching is witnessing a lot of interest at all levels in 
most countries worldwide. This interest aims to satisfy the need of the 
society and the individual as well and, also to meet globalization's 
challenges, and its influences on the international and regional reality. 
Based on this, it's looked at the university teaching in consideration with 
its significant role playing, to fulfill the advancement of the societies and 
their development by preparing their human resources technically, 
scientifically, culturally and professionally. It also aims at preparing the 
leaders in the cultural, scientific, and educational fields. It's worth noting 
that good quality of the services and products reached its maximum 
during the nineties of the last century. It was considered as the key for 
success in various fields of service and production, to accomplish Al-
Quds Open University mission and objectives, the university started 
giving electronic learning courses to guarantee a high level of quality of 
teaching and learning.  

 

In accordance with the university strategy, which is the shift 
towards electronic learning, this paper demonstrates the criteria and the 
electronic curricula which was initiated from the project of capabilities' 
building based on the external evaluation of the university, which was 
financed by the World Bank and the European Union in the Open 
Education center of Al-Quds Open University, which aims to build the 
capabilities of the university educational regions, by developing self-
evaluation tools in the administrative and academic domains, according to 
quality criteria and its application in the university, through presenting its 
educational and societal services, which depended on  the educational 
literature prepared by a team of international experts and a team of QOU 
experts, by which the referential comparative points leading to a design of 
various quality criteria such as the model, the virtual classroom, the video 
steering, facial learning, multi-media , and the electronic modules in 
addition to clarifying the mechanism of documenting, controlling, and 
following up  these criteria in the different departments, so as to be a 
good model for other universities seeking to transfer to electronic 
learning  
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   المدمجمعايير الجودة في التعلم 
  جامعة القدس المفتوحة نموذجاً 

  

  :مقدمة
قــد شـــهدت معظـــم مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي أواخـــر القـــرن العشـــرين تحـــوًال مـــن نمـــوذج التعلـــيم ل

 عمليــة معلــم هــو محــورنمــوذج التعلــيم المتمركــز حــول المــتعلم، حيــث لــم يعــد ال إلــىالمتمركـز حــول المعلــم 
عــن بعــد اليــوم ومــن هنــا أصــبح التعلــيم المفتــوح . ًا لعمليــة الــتعلم أو المرشــد لهــاالتعلــيم بــل أصــبح مســاعد

  : يضم نوعين من المشاركين
مـن المتعلمــين الكبـار الـذين يعـودون طوعيـًا للـتعلم الرســمي  ،نسـبياً  اً كبيـر  اً يمثـل عـدد: النـوع األول •

   .ر المهني أو لتحقيق الرضا الذاتيمن أجل التطو 
تخــرجين مــن ولكنــه آخــذ بالتزايــد مــن المتعلمــين الصــغار الميمثــل نســبة قليلــة نســبيًا : النــوع الثــاني •

مـــع تزايـــد أهميـــة الـــتعلم  ،بـــين الـــتعلم عـــن بعـــد والـــتعلم الصـــفيالمـــدارس الثانويـــة الـــذين يجمعـــون 
قبــال الدارســين يثــة فــي الــتعلم والتعلــيم، وازديــاد إفــي ظــل تطــور اســتخدام التقنــات الحد اإللكترونــي

 )2008نجلينا،إ( .عليها

  
التحـول هـذه بنموذجهـا وفلسـفتها التعليمـة  مـن عمليـة اً جـزء جامعـة القـدس المفتوحـة يستأسوقد كان 

كانــت مــن المالئمــة للــتعلم الــذاتي، حيــث  ةاألكاديميــالمتميــزة القائمــة علــى ديمقراطيــة التعلــيم وتــوفير البيئــة 
 .م1991فـــي فلســــطين عــــام فلســــفة الـــتعلم المفتــــوح عـــن بعــــد  أوائـــل الجامعــــات فـــي المنطقــــة التـــي تبنــــت

تعمـــل علـــى تقـــديم خـــدمتها التعليميـــة  ،هـــي جامعـــة عامـــةو  .)1991منشـــورات جامعـــة القـــدس المفتوحـــة(
، وقد خطت الجامعـة خطـوات عـدة ن بعدنظام التعليم المفتوح والتعليم عوالتدريبية للملتحقين بها باستخدام 

فـي مجـاالت مختلفـة، وحققـت انتشـارًا واسـعًا علـى الصـعيدين المحلـي والـدولي فـي السـنوات األخيـرة، فعلـى 
المراكـز الخدماتيـة  إلـىباإلضـافة  ،العديـد مـن المنـاطق التعليميـة والمراكـز الدراسـية افتتح ،الصعيد المحلي

فــروع للجامعــة فــي  افتتحــتفقــد  ،الصــعيد الــدولي لــىأمــا ع ،يــةنتاجوعــدد مــن الــدوائر والمراكــز الفنيــة واإل
لـس التعلـيم العـالي الدول العربية التي يوجد فيها تجمعات فلسطينية كبيـرة، كمـا أن الجامعـة عضـو فـي مج

الفلسطيني، والمجلس الدولي للتعليم عـن بعـد، واتحـاد الجامعـات العربيـة، واتحـاد جامعـات العـالم المفتوحـة 
 ).2004 ،مخلـوف(علـيم المفتـوح والتعلـيم عـن بعـد، ة العربيـة للتوب شرق آسيا، كما أنهـا عضـو الشـبكبجن

 63000مـــا يقـــارب  2009/2010هـــا عــام صـــبح عـــدد الدارســين فيواتســـعت بحيــث أ هاوقــد نمـــت نشــاطات
  ).2009 ،دائرة القبول والتسجيل واالمتحانات( .ودارسة اً دارس

 رؤيـــة الجامعـــة إلـــىواســـتنادًا  ،ومـــن أجـــل المحافظـــة علـــى هـــذا التميـــز والرقـــي بالمســـتوى المطلـــوب
ــــائج التقــــويم الخــــارجيورســــالتها،  ــــدوره ،ونت عاليــــة نظامهــــا ورفــــع كفــــاءة وف ،عــــاليجــــابي والفّ ا اإلوتعزيــــزًا ل
المالئمــة والقــادرة علــى  المــدمجنمــاط الــتعلم نحــو أ التــدريجيتبنــي اســتراتيجيات للتحــول ارتــأت  ،األكــاديمي

تطـوير قـدرات وذلـك عبـر  ،نشاء مركز الـتعلم المفتـوح عـن بعـدمن خالل إ مواجهة التحديات التي تواجهها
مـع التركيـز علـى الـتعلم المـدمج  ،تـوح عـن بعـدورفع مهـاراتهم فـي مجـال الـتعلم المف ين،األكاديميالمشرفين 
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رفين عبـــر التركيـــز علـــى بنـــاء قـــدرات المشـــ التربـــوي داخـــل الـــوطن وخارجـــهوالنهـــوض بمكانـــة هـــذا النظـــام 
واتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات والسياســات التــي تعــزز دورهــم  ،تنفيــذ خطــة تدريبيــةمــن خــالل  يناألكــاديمي

عبــر إســتخدام أحــدث التقنيــات واألســاليب التعليميــة التفاعليــة مــع وٕادارتهــا وقــدراتهم فــي تصــميم المقــررات 
البحــث عــن مــداخل مالئمــة وفعالــة وقــد رافــق ذلــك . لهــم المالئــم تقــديم الــدعم التربــوي واالجتمــاعي والفنــي

 إلـىتوجت بإنشاء وحدة للدعم الفني لكل من المشرفين والدارسين علـى السـواء، باإلضـافة  ،لدعم الدارسين
بجهـود الدارسـين ودمجهـم بهدف تـدريب الدارسـين  )من دارس لدارس( :تحت عنوانامج تدريبي طالق برنإ

بكفــاءة تحقيــق األهـداف المنشـودة  إلـىضــمان عمليـة التحـول بسالســة ويسـر، وصـوًال و  ،فـي النظـام الجديـد
  .وفعالية عالية

  
اف المعنيـة فـي طـر األضـمت  اإللكترونـيلجنة مرجعية للتعلم لية التحول ُشكلت ولضمان ضبط عم

للسياســـات ستشـــارية وموجهـــة امرجعيــة لجنـــة هـــذه ال مثــلت ، حيـــثكافـــة بـــرة والكفــاءةالجامعــة مـــن ذوي الخ
المعلومــات واالتصــاالت بالجامعــة  أنظمــةلمركــز الــتعلم المفتــوح عــن بعــد الــذي بشــراكته مــع مركــز العامــة 
التـي  ،لم المـدمج وفـق المعـايير ذات الصـلةالـتع إلـىالذراع التنفيذي لخطة التحول يمثل  ةاألكاديميوالدائرة 

، بحيــث تــأتي هــذه الورقــة ألبــراز هــذا الجانــب ألهميتــه تعمــل دائــرة الجــودة علــى متابعــة تنفيــذيها وضــبطها
  .القصوى في نجاح عملية التحول وتطويرها المستمر

  
مليـة قـد وضـعت حجـر األسـاس لع جامعـة القـدس المفتوحـةن نستطيع القول إوبناء على ما سبق    

التحــــول نحــــو الــــتعلم المــــدمج ووضــــع المعــــايير والنقــــاط المرجعيــــة للنظــــام التعليمــــي الجديــــد وفــــق أفضــــل 
أنجـز الـذي الخـارجي  التقـويملتوصـيات  نتيجـةالـذي جـاء مشـروع بنـاء القـدرات  الممارسات بمباشرتها تنفيـذ

  :يأتيما خرجاته مأهم من  ، وكانوروبيتحاد األمن البنك الدولي واإل بتمويل 2008/2009سنة 
أدب تربوي عـالمي متـرجم عـن الممارسـات الجيـدة فـي التعلـيم العـالي المفتـوح عـن بعـد مـن  توفير .1

، خصـــص أحـــدهما المرجعيـــة لعمليـــة التحـــولالـــذي يمثـــل  خـــالل التجـــارب واالتجاهـــات الراهنـــة
نولوجيــا للتــدريس فــي بيئــة التعلــيم المفتــوح عــن بعــد، بينمــا ركــز اآلخــر علــى قضــايا اإلدارة والتك

أعضـاء الهيئـات  إلـى وأرسـالعلـى موقـع المشـروع،  ونشـرا تـرجم التقريـرانوخدمات الطـالب، وقـد 
 .واإلدارية، ويعد التقريرين بمثابة خلفية نظرية للبرامج التدريبية للعاملين في الجامعة ةاألكاديمي

فـي الجامعـة، كمـا  ونـياإللكتر لمشاريع الـتعلم اعتمدت أساسًا التي ُأعدت نقاط المقارنة المرجعية  .2
 .بها من خالل الدورات التدريبية المشرفون ُعرف

، ةاألكاديميــمــن خــالل البوابــة  إلكترونيــاً ) إداري وأكــاديمي(الــذاتي  للتقــويمتطــوير أدوات القيــاس  .3
منــــــاطق الخليــــــل ورام اهللا ورفــــــح، وأجريــــــت لهــــــا المعالجــــــة  هــــــذه األدوات فــــــي اســــــتخدمتكمــــــا 

 .االحصائية

مشــرف أكــاديمي وموظــف  160الــذاتي، حضــرهما مــا يزيــد عــن  التقــويمدريب علــى برنــامجين للتــ .4
 .إداري
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، والتــي وتنفيــذها وتقويمهــا "لكترونيــةمنطقــة تعليميــة إ إلــىتحويــل منطقــة الخليــل "تخطــيط مشــروع  .5
التجربــة وطبقــت  .فــي منــاطق الجامعــة اإللكترونــيمــن خاللهــا نمــوذج لكيفيــة تطبيــق الــتعلم ُقــدم 

مقررات إلكترونية خـالل الفصـول  105رام اهللا ورفح ومناطق الجامعة من خالل على منطقتي 
 .الثالث السابقة

فــي  ، ويــدرس حاليــاً اإللكترونــيليــتالءم مــع التحــول نحــو الــتعلم " تعلــم كيــف تــتعلم"تطــوير مقــرر  .6
ــات الجديــة أربــع وُأعــدت، منــاطق جامعيــة ســت ــدة تالمــس التطــورات والتقني فــي  وحــدات جدي

  .)ODLCوحدات من قبل  3و  ICTCل أعدت وحدة من قبل أ (الجامعة 
  

والمتعلقــة بتصــميم وتطــوير معــايير المقارنــة المرجعيــة تعــرض هــذه الورقــة إحــدى أهــم مكونــات نقــاط 
نــاء مركــز الــتعلم المفتــوح عــن بعــد ، حيــث ركــزت هــذه الورقــة علــى ب التــي طورهــامقــررات الــتعلم المــدمج 

  .ط جودتها بأنماط التعلم المختلفةوضب ،ة وتطوير محتواهامعايير لتصميم المقررات المدمج
  : اآلتيةوتم تصميم وتطوير وتطبيق معايير الجودة ألنماط التعلم 

ــــررات المدمجــــة  .1 ــــنمط المق ــــ األنشــــطةب ، باســــتخدام )http://eactivities.qou.edu( ةاإللكتروني
حيـث  ،)Virtual classes(وتقنية الصـفوف االفتراضـية  ،)Moodle(م المودل نظام إدارة التعل

 .وطورت بشكل كامل  ،صممت المقررات

) http://eassignments.qou.edu( ةاإللكترونيــــــــبــــــــنمط التعيينــــــــات  ةاإللكترونيــــــــالمقــــــــررات  .2
 Virtual(وتقنيــــــة الصــــــفوف االفتراضــــــية  ،)Moodle( باســــــتخدام نظــــــام إدارة الــــــتعلم المــــــودل

classes(،  خطة المقرر إلىإضافة حيث صممت التعيينات لتصبح إلكترونية فقط. 

 ) .http://streaming .qou.edu(بنمط البث الفيديوي معايير المقررات المدمجة  .3

 www.qou.edu) (course-e( اإللكترونـــــــــيمعــــــــايير المقـــــــــررات المدمجــــــــة بـــــــــنمط القالــــــــب  .4
Template (. 

تقنيـــــــــــة الصـــــــــــفوف االفتراضـــــــــــية معـــــــــــايير لجـــــــــــودة اللقـــــــــــاءات مـــــــــــن خـــــــــــالل ُطـــــــــــورت كمـــــــــــا  .5
)http://elluminate.qou.edu. ( 

مـع الـدوائر المختصـة ابعتهـا وتضـبط متهـذه المعـايير  توثـق مـن خاللهـاوتبين هذه الورقة اآللية التـي 
االعتماد عليه في مؤسسات التعلم العالي المفتـوح عـن بعـد ومؤسسـات التعلـيم العـالي لتكون نموذجًا يمكن 

  .ةاألكاديميتتجه نحو تطبيق التعلم المدمج في برامجها التي التقليدية 
  

  : استراتيجية الجامعة
جية منطلقـــًا لعمليـــة التطـــوير والتحـــديث ن تشـــكل خطتهـــا اإلســـتراتيالجامعـــة أإدارة لقـــد حرصـــت 

يــة وفــق معــايير الجــودة الشــاملة، وذلــك مــن وتحســين نوعيــة مخرجاتهــا التعليم ،ةاألكاديميــالمســتمر لبيئتهــا 
 إلــىللتحــول  حيــث جــاء التوجــه. ورســالتها تخــدم تحقيــق رؤيــة الجامعــةالتركيــز علــى األهــداف التــي خــالل 

وتوظيــف أحــدث األســاليب  ،جامعــة القائمــة علــى التحــديث المســتمرفــي إطــار إســتراتيجية الالــتعلم المــدمج 
والتقنيات التربوية والتكنولوجية واإلدارية المالئمة والضرورية لتجويد مخرجاتها وخدماتها التعليمية وفـق مـا 
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ـــه  تعزيـــزفـــي منهـــا ألهميـــة التخطـــيط االســـتراتيجي  دراكـــاً إبخطتهـــا االســـتراتيجية الخمســـية الجامعـــة  حددت
حيـث تعتبـر الخطـوة . جميـع المسـتفيدين منهـا وذلـك لتحقيـق رضـا ،في المجتمع الفلسطيني ودورهاا مكانته

   .دارية والمالية والتكنولوجيةواإل ةاألكاديميالمستمر للنواحي  األولى نحو التطوير
  

يـة نتاجت والبـرامج والـدوائر والمراكـز اإلجميـع الوحـداهـذه الخطـة  عـدادلجدير بالذكر أنه شارك فـي إومن ا
ا يـوفر المرونـة الالزمـة لقيـادة تبعها تصميم نظام لمؤشرات األداء لقياس مدى تحقيـق األهـداف، وبمـالفنية 

   ).2007، الخطة االستراتيجية(المتاحة  صللتعامل مع التحديات واستغالل الفر وٕادارتها الجامعة 
دخـــال إ اقاتهـــا نحـــوتوظيـــف قـــدراتها وط جامعـــة القـــدس المفتوحـــة كـــان علـــى ،بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق

ــتعلم مــن خــالل توظيــف  ولتحســين جــودة التعلــيم ،التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة لــدعم ومســاندة أهــدافها وال
ــتعلم أ  وتعزيــز ،المــدمجحــدث المعلومــات واالتصــاالت والتقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة عبــر التحــول نحــو ال

أحـد  يعـد  المـدمج ن الـتعلمذ إ، إمعـايير الجـودةمجال التعلم المفتوح عن بعد، ضمن الممارسات الجيدة في 
فــي نشــر المعرفــة وتطــوير المهــارات الفنيــة والتحليليــة وتعزيزهــا أهــداف الجامعــة لترســيخ  المهمــةاألهــداف 
ألنــه يســتجيب  ،الجامعــة منهجــاً  تخــذت منــهالتــي االمختلفــة  التعلــيم نمــاطأللدارســين عبــر تطبيــق والبحثيــة 

ت مخرجـات عاليـة الجــودة، ومـن هنـا بــدأوبخاصـة المفتـوح عــن بعـد ب ،ي الحــديثم الجـامعيلمتطلبـات التعلـ
وأخيــرًا مرحلــة االعتمــاد  ،عــداد والشــراكة، ومرحلــة اإلثــم مرحلــة القبــول ،اإللكترونــيمرحلــة التوعيــة بــالتعلم 

  .المدمجوالتحول نحو التعلم 
 للخطــة بتشــكيل لجنــة م2009عــام قامــت الجامعــة خــالل  ،ونظــرًا ألهميــة هــذا التوجــه االســتراتيجي

حيث أعـدت خطـة منبثقـة عـن الخطـة االسـتراتيجية العامـة للجامعـة للفتـرة مـن  ،المدمجة للتعلم االستراتيجي
السياســات  حيــث تضــمنت ،الــتعلم المــدمج إلــىعمليــة التحــول تتنــاول الخطــة االســتراتيجية ل 2009-2012
  :اآلتية

ــــالث ســــنو  .1 ــــتعلم المــــدمج بالتــــدريج وخــــالل ث ــــي ،اتالتحــــول لل ــــر جميــــع  ،وبشــــكل أفق أي عب
  .المناطق

  .هي الركيزة لالنطالق نحو السنوات الثالث القادمة) 2008(الماضية  اعتبار السنة .2
% 15كمــا هــي بحيــث تكــون وجاهيــًا % 50ويبقــي  لكترونيــاً ات ستصــمم إمــن المقــرر % 50 .3

مـــن % 5و  ،بـــنمط البـــث الحـــي المباشـــرلكترونيـــًا إمطروحـــة المصـــممة  مـــن هـــذه المقـــررات
ــــب  % 30األول بنســــبة (بــــنمط المــــودل  اتمــــن المقــــرر % 80و  ،اإللكترونــــيالمقــــرر بالقال

  %).50والثاني بنسبة 
  .توفر رئاسة الجامعة كل الدعم المالي والمعنوي لتنفيذ التغيير .4
والصــف االفتراضــي، البــث الحــي  ،المــودل :اعتمــاد ثــالث تقنيــات للــتعلم عبــر االنترنــت هــي .5

  .ترونياإللكالمباشر، القالب 
  .االلتزام بمعايير الجودة الشاملة .6
 إلـىف التربويـة الالزمـة للمشـرفين باإلضـافة التركيز على طرائق التدريس والمهارات والمعـار  .7

  .المهارات الحاسوبية
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  .دوات القياسختالف أاعتماد نظام عالمات موحد مع ا .8
  .يجاد نظام للحوافز، لذا ال بد من إاألكاديميالمشرف يزيد من أعباء  اإللكترونيالتعلم  .9

مصـــمم و موضـــوع، فـــي الفريـــق مكـــون مـــن خبيـــر  إلـــىتصـــميم أي مقـــرر الكترونـــي يحتـــاج  .10
  .ومختص بالوسائط المتعددة ،تعليمي

  .على الدراسينلكتروني قبل عرضه تحكيم كل مقرر إ .11
  .ولى من تطبيقهكلفة عالية في السنوات األ إلىيحتاج  اإللكترونيالتعلم  .12

  

  :ة على هذا الصعيد حيث تضمن نصهارؤية للجامع وضعتوقد 
ــا المعلومــات واالتصــاالت الحديثــة لتحســين جــودة " جامعــة القــدس المفتوحــة توظــف بفاعليــة تكنولوجي

وتعـزز  ،وتوفير بيئـة تعليميـة تفاعليـة متميـزة ،التعليم والتعلم عبر التحول التدريجي نحو التعلم المدمج
ــتعلم المفتــوح عــ ــدة فــي مجــال ال ــزة الممارســات الجي ــة المتمي ن بعــد لتحقيــق أفضــل المخرجــات التعليمي

  ."والمنافسة
  

  :يأتيوعلى صعيد الغايات واألهداف الخاصة فقد كانت كما 
واألهـــداف  ،الدراســـيةومراكزهـــا تحســـين بيئـــة التعلـــيم والـــتعلم فـــي جميـــع منـــاطق الجامعـــة  :الغايـــة األولـــى

  :هيالمنبثقة من هذه الغاية 
داريــين واإل يناألكــاديميلقــرار والمشــرفين مــا بــين متخــذي ا اإللكترونــيزيــادة المعرفــة حــول الــتعلم  •

  .ومراكزها سين في جميع مناطق الجامعةار والد
  .اإللكترونيسين نحو التعلم داريين والدار ا بين المشرفين واإليجابية مبناء اتجاهات إ •
  .اإللكترونياستخالص الدروس والعبر من خالل تقويم السنة التحضيرية للتعلم  •
  .الجامعة المساندة والداعمة أنظمةتطوير  •
 .والتعلم المفتوح اإللكترونيبحاث والدراسات في مجال التعلم دعم األ •

  

المنبثقـة مـن هـذه  تطوير البنية التحتية للجامعة بما يتالءم مـع متطـبالت التحـول واألهـداف :الغاية الثانية
  :هي الغاية
  .لخطةتوفير األجهزة والخوادم الالزمة لتنفيذ ا •
  .توفير الطاقات البشرية •
   .توفير نظام صيانة وتحديث •

  

داريــين والدارســين بالمهــارات المطلوبــة اســتجابة واإل يناألكــاديميقــدرات المشــرفين  تطــوير :الغايــة الثالثــة
  :هي المنبثقة من هذه الغاية لمتطلبات هذا التحول واألهداف

  .مية للتدريبضمن المعايير العال من المشرفين سنوياً % 30تدريب  •
  .داريينمن اإل سنوياً % 30تدريب  •
  .من الدارسين سنوياً % 30تدريب  •
  .سين والمشرفينكاديمي للدار وٕارشاد وتطوير فني وأنجاز نظام ودعم إ •
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  :هي المنبثقة من هذه الغاية واألهداف ةاإللكترونيتطوير المقررات  :الغاية الرابعة
  .وتقويمهاها ٕانتاجو  ةاإللكترونيالمواد التعليمية  لتصميمعداد دليل تطوير معايير الجودة النوعية إ •
ــاً وفقــًا لألســس الت اإللكترونيــةالمقــررات  إنتــاج • تقريــر مرحلــي عــن ( ربويــة والمعــايير المعتمــدة دولي

  )2009، اإللكترونيالخطة االستراتيجية للتعلم 
  

   :مشروع بناء القدرات من خالل التقويم الذاتي
التـي أكـدت علـى وأهـدافها مشروع بناء القدرات انسجامًا مع رسالة الجامعة يأتي  ،أشرت سابقاً كما 

بنـــاء  إلـــى، ويهـــدف هـــذا المشـــروع الدراســـيةهميـــة الرؤيـــة الواضـــحة والفعالـــة للمنـــاطق التعليميـــة والمراكـــز أ
ألوليــة، قــدرات المنــاطق التعليميــة مــن خــالل تطــوير أدوات التقــويم الــذاتي إداريــًا وأكاديميــًا وفقــًا للمعــايير ا

  .جامعة القدس المفتوحة في وتطبيقها
التقويم الشامل بجامعـة القـدس "تقرير  ضوء نتائج فيتبلورت  فكرة المشروع ومن الجدير بالذكر أن

تسـريع الجهـود  إلـىحاجـة الجامعـة  أبـرزالـذي و  م،2007فـي شـهر شـباط مـن العـام  صدرالذي  "المفتوحة
المعــايير الدوليــة، حيــث قـــدم التقريــر آليــة القيــام بهـــذا  إلـــىند وغـــرس الجــودة التــي تســت ،بنــاء القــدرات فــي

ــذاتي كونهــا  ،المشــروع، وذلــك مــن خــالل وضــع السياســات دخًال مــتشــكل واعتمــاد أدوات لعمليــة التقــويم ال
يجابي داخل الجامعـة، ويـأتي ذلـك فـي سـبيل ف تحقيق التغيير اإلستراتيجي بهدأساسيًا لعملية التخطيط اإل

عمليــة التقــويم  حيــث تــأتي ،المنــاطق التعليميــة والمراكــز الدراســية كافــةفــي وتطبيقهــا جــودة معــايير النشــر 
علـى مسـتوى عـاٍل مـن الجـودة  ، حيث يتم تبني معايير يمكـن مـن خاللهـا المحافظـةفي هذا السياق الذاتي
ـــي تقـــدمها كـــل منطقـــة أو مركـــز، ومـــن أجـــل تح أمكانـــت فـــي الخـــدمات التعليميـــة ســـواء  قيـــق اإلداريـــة الت

  : على مرحلتين أساسيتين هما نّفذالمشروع فقد 
بناء نموذج ومعايير تـتالءم وبيئـة التعلـيم العـالي الفلسـطيني للمنـاطق التعليميـة  :المرحلة األولى •

ـــة، اأو المراكـــز الدر  ـــيم وتحـــدد ســـية الفعال ـــة فـــي مجـــال التعل هـــذه المعـــايير وفقـــًا للمعـــايير العالمي
  .المفتوح عن بعد

ــة الثان • ــةالمرحل ــيم فــي المنــاطق التعليميــة والمراكــز بنــاء قــدرات ا :ي لمشــرفين القــائمين علــى التعل
ذات الصـــلة وأســـاليب التقـــويم الـــذاتي وذلـــك وفقـــًا للمعـــايير  ،الدراســـية مـــن خـــالل التقـــويم الـــذاتي

  .) 2007 ،مشروع بناء القدرات( ليهاإ المستندة
ومسـتوى  ،وتحليلهـا قـدرات المشـرفينراسـة ود ،المـدمجاستطالع األدبيات المتعلقة بـالتعلم  ضوء في

تحـدد المعـايير والممارسـات  تـم الخـروج بوثيقـة ،المناطق التعليمية والمراكز الدراسية الخدمات التعليمية في
 التــي تضــمنت تحديــد نقــاط للمقارنــةالــذاتي،  التقــويممــع التركيــز علــى  ،الجيــدة فــي الــتعلم المفتــوح عــن بعــد

تمـت مناقشـتها التـي الذاتي في مجال التعلـيم الجـامعي المفتـوح عـن بعـد،  يمللتقو  Benchmarkالمرجعية 
 ،من مديري المنـاطق التعليميـة وعددٍ  ،وممثلي الهيئات المانحة ،مع أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع

  :النقاط المرجعية وأهمها  أقرتحيث  واإلداريين يناألكاديميومساعديهم 
  .وتطويرهاتصميم المقررات  .1
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دعمـًا تربويـًا وتقـديمها عم المشرفين المنخرطين في تطوير مقـررات الـتعلم المفتـوح عـن بعـد د .2
 .واجتماعيًا وٕاداريًا وفنيًا 

 .نترنت مط التعلم المفتوح عن بعد عبر اإلخدمات دعم الدارسين في ن .3

 . ةاألكاديميتقويم البرامج  .4

 .التدريس في مرحلة البكالوريوس  .5

 .تخطيط وتنفيذ التعليم  .6

  .اإلدارة .7
الصيغة النهائية لنقاط المقارنة المرجعية في صيغتها المحليـة األكثـر  ُأعدت ،على ما سبق وبناءً 

علــى المجلــس  وعرضــتم المفتــوح عــن بعــد بجامعــة القــدس المفتوحــة فــي فلســطين، يمالءمــة لبيئــة التعلــ
المقارنـة مؤشـرات  –اء القـدرات بنـتقريـر (جودة في الجامعـة للجامعة تمهيدًا لتطبيقها في دائرة ال األكاديمي
  ).2009 ،المرجعية

  
ن لمخرجــــات هــــذا المشــــروع الفضــــل فــــي وضــــع األســــاس النظــــري والمهنــــي ممــــا ال شــــك فيــــه، أ

والتربـــوي واإلداري لعمليـــة التحـــول نحـــو التعلـــيم المـــدمج فـــي الجامعـــة التـــي وضـــعت علـــى أساســـها خطـــة 
 . في الجامعة ةاإللكترونيلية ضبط جودة المقررات لعم اً أساستستخدم  والتي، اإللكترونيالتحول للتعلم 

  
  :آلية عمل ضبط جودة التعلم المدمج

تماشيًا مع تبني التعلم المدمج والتحول نحوه في جامعة القدس المفتوحة، قامـت دائـرة الجـودة فـي 
لجهـود  الجامعة بإعداد منهجية لضبط جودة التعلم المدمج وتحديد عناصره وسـبل قياسـها، وذلـك اسـتكماالً 

، وذلـــك حســـب متطلبـــات إدارة وتوثيقهـــا واعتمادهـــا الـــدائرة فـــي إطـــار تطـــوير إجـــراءات عمـــل إدارة الجـــودة
  :اآلتيةالجودة الشاملة، فقد قامت الدائرة باتخاذ الخطوات 

 تعقـــد اجتمـــاع فـــي دائـــرة الجـــودة لمناقشـــة آليـــة العمـــل لضـــبط جـــودة الـــتعلم المـــدمج، وبالتـــالي عقـــد :أوالً 
مركــز الــتعلم المفتــوح عــن كوالــدوائر والمراكــز ذات العالقــة،  ةاألكاديميــكثفــة مــع البــرامج اجتماعــات م

، وذلــك مــن أجــل دراســة واقــع )ICTC(ومركــز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  ،)ODLC(بعــد 
الــتعلم المــدمج فــي الجامعــة، واالطــالع علــى األدب التربــوي ونقــاط المقارنــة المرجعيــة لتحديــد االتجــاه 

  .مرغوب، وكيف سيتم ذلك؟ال
إجراء عمل ضـبط جـودة الـتعلم المـدمج بنـاًء علـى دراسـة الواقـع، وذلـك بتحديـد الغايـة والمجـال  ُطّور :ثانياً 

  .تحديد المسؤوليات وطريقة العمل إلىوالتعريفات باإلضافة 
  .ابقة الذكرعملية تطوير وتصميم المقرر المدمج، باستخدام أنماط التعلم المختلفة س ُوثقت :ثالثاً 

 
  .منهجية عمل ضبط جودة التعلم المدمج

خــالل ضــبط هــذه المعــايير  تــتم عمليــة ضــبط جــودة الــتعلم المــدمج حســب إجــراء العمــل، وذلــك مــن
المقــــررات ، و ةاإللكترونيــــ األنشــــطةالمقــــررات المدمجــــة المصــــممة بــــنمط ( :التــــي تشــــمل معــــاييرالمطــــورة 
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البـــــث الفيـــــديوي ، و لقـــــاءات الصـــــفوف االفتراضـــــيةو ، ةيـــــاإللكتروننمط التعيينـــــات بـــــالمدمجـــــة المصـــــممة 
  ). والوسائط المحوسبة،  E-Course templateاإللكترونيالقالب و ،  Video Streamingالتدفقي

ة وتـدقيق الجـودة قسم المتابعـهو  المسؤول عن تدقيق ومتابعة معايير التعلم المدمج المعتمدة في الجامعةو 
كافــة ومتابعتهــا وبخاصــة وادر دائــرة الجــودة علــى كيفيــة تــدقيق المعــايير كــ ُدّربــت، حيــث فــي دائــرة الجــودة

، والمقــررات المدمجــة المصــممة بــنمط ةاإللكترونيــ األنشــطةالمقــررات المدمجــة المصــممة بــنمط ( :معــايير
للـدخول  وزودت دائـرة الجـودة بالصـالحيات الكاملـة، )ولقاءات الصفوف االفتراضـية ،ةاإللكترونيالتعيينات 

مـــن أجـــل مراقبـــة وضـــبط المعـــايير الخاصـــة بهـــا مـــن قبـــل مركـــز الـــتعلم المفتـــوح عـــن بعـــد  نظمـــةاأل لهـــذه
)ODLC(  البـــث الفيـــديوي التـــدفقيفـــي الجامعـــة، أمـــا بالنســـبة لنمطـــيVideo Streaming  والقالـــب

 ُدقـقفقـد  ،وعليـه. عـايير الخاصـة بهمـاالعمل علـى إعـداد الم فيجري، E-Course template اإللكتروني
  : كاآلتيلكترونيًا مختلفًا باستخدام المعايير المعدة في الجامعة، وهي مقررًا إ 195ثر من أك

م � ةاإللكتروني األنشطةمقررًا إلكترونيًا مدمجًا مصممًا بنمط  42 ُقو . 

م � ةاإللكترونيمقررًا إلكترونيًا مدمجًا مصممًا بنمط التعيينات  68 ُقو . 

م � يناألكـاديميخاصة بالمشـرفين  ةاإللكتروني األنشطةمجًا مصممًا بنمط مقررًا إلكترونيًا مد 85 ُقو 
)Tutors ( الدراسيةوالمراكز التعليمية في المناطق. 

بنتــائج التــدقيق وذلــك مــن أجــل تصــحيح األخطــاء إن تُــزّود الجهــات المعنيــة  ومــن الجــدير بالــذكر، أن
ومركــز الــتعلم المفتــوح عــن بعــد  ةألكاديميــابشــكل صــحيح مــن قبــل الــدائرة  والتأكــد منهــا ومتابعتهــاوجــدت، 

)ODLC(،  ضـمن برنـامج زمنـي محـدد وواضـح  تنفـذعلمًا بـأن المتابعـة فـي تـدقيق معـايير الـتعلم المـدمج
  .مسبقًا في الدائرة

 
  : توضيح إلجراء عمل ضبط جودة التعلم المدمج ياتيوفيما 

  

  :من إجراء العمل  )Objective( الغاية )1
خالل ضبط المعايير المستخدمة لم المدمج في جامعة القدس المفتوحة من ضمان وضبط جودة التع

  .        هوتدريسوتطويره  اإللكترونيالمقرر تصميم في آليات 
   :في إجراء العمل  )Scope(المجال ) 2

  . المتبعة في جميع وحدات الجامعةوآلياتها التعلم المدمج  أنظمةجميع 
  :تخدمة في إجراء العمل المس) Definitions(تعريفات ال) 3

  :نة تحديد نمط التعلم تتكون من لج  -
 .المركز المعني/مدير البرنامج  �

 .مصمم تعليمي  �

 .ن ذوي العالقةاألكاديميمنسقي البرامج والمشرفين   �

 . مختص فني ملتيميديا  �
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  :أنماط التعلم المعتمد هي -
  رمز المسمى  نمط التعلم المدمج

 Video Streaming    VS البث الفيديوي التدفقي

  : ويشمل Moodle and Virtual Class   الموديل والصف اإلفتراضي 
  ةاإللكتروني األنشطةالمدمجة المصممة بنمط  ةاإللكترونيالمقررات  -
  ةاإللكترونيالمدمجة المصممة بنمط التعيينات  ةاإللكترونيالمقررات  -

MVC  

 Face to Face and Multimedia  F 2 F and MMالتعلم الوجاهي والوسائط المتعدده 

 E-Course  E-Course ) اإللكترونيالقالب ( ةاإللكترونيالمقررات 
  

  : يأتيجراء بما اختصر رمز اإل -
       (Procedure – Blended Learning – Blended Learning Quality control).  

  :ج سواء سجل أو كشف أو تقرير مما يأتيرقم النموذ اختصر -
       (Form – Blended Learning – Blended Learning Quality control - Serial 

Number).     
  

  : )Responsibilities(المسؤوليات ) 4
ون مسؤولون عن تنفيذ ما يرد في هذا األكاديميوالمشرفون  ةاألكاديميمديرو البرامج والمناهج   -

  .اإلجراء
  .جراء بما يخصهعن االلتزام بما ورد في هذا اإل  ICTCلمركز أ -
  .جراء بما يخصهل عن االلتزام بما ورد في هذا اإلمسؤو  ODLCل أ مركز  -
  .دائرة الجودة مسؤولة عن ضبط ومراقبة المعايير الخاصة بطريقة العمل هذه  -

    
  : (Work Procedure)طريقة عمل وتطوير ضبط ومتابعة معايير جودة التعلم المدمج ) 5

  
  

  :التعلم المناسب للمقرراتعملية تحديد نمط : أوالً 
ــتعلم ال - ــتعلم بعقــد إجتمــاع لتحديــد نمــط ال وذلــك   ،ةاإللكترونيــمناســب للمقــررات تقــوم لجنــة تحديــد نمــط ال

  :كاآلتيختيار كل نمط وذلك حسب المعايير الخاصة با
  :اآلتيةحسب المعايير  ،Video Streaming البث الفيديوي التدفقي اختيار نمط  .1

  .األساسية/ التأسيسية/ ت األعداد الكبيرةذا: للمقررات    
والصـفوف ) 1(الموديـل  ةاإللكترونيـ األنشـطةالمدمجة بـنمط  ةاإللكترونيالمقررات  اختيار نمط .2

  :اآلتيةحسب المعايير ،  (MVC) (Moodle(1) + Virtual classes)االفتراضية 
  . 12-1للمقررات التي يكون فيها عدد الشعب                

) 2(الموديــــــل  ةاإللكترونيــــــالمدمجــــــة بــــــنمط التعيينــــــات  ةاإللكترونيــــــالمقــــــررات  نمــــــطر اختيــــــا .3
حســب المعــايير  ،(MVC) (Moodle(2) + Virtual classes)والصــفوف االفتراضــية 

  :اآلتية
  ).  12التي يكون فيها عدد الشعب أكثر من (المقررات ذات األعداد المتوسطة          
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 ،)الـتعلم الوجـاهي والوسـائط المتعـدده( )(Face to Face and Multimediaاختيـار نمـط  .4
  :اآلتيةحسب المعايير 

  .تطبيق عملي أو التي تحتوى كم كبير من المادة العلمية الرقمية إلىللمقررات التي تحتاج           
حســـب ، E-Course Template )اإللكترونـــيالقالـــب ( ةاإللكترونيـــالمقـــررات اختيـــار نمـــط  .5

  :ةاآلتيالمعايير 
  .للمقررات المتخصصة  

فــي  أنجــزتالتــي ار الحفــاظ علــى المقــررات الســابقة عتبــدراســة التقاطعــات المختلفــة مــع األخــذ بعــين اال -
  .     الفصول السابقة

للمقـــررات تقـــوم دائـــرة الجـــودة بفحـــص ومراقبـــة المعـــايير المســـتخدمة فـــي اختيـــار نمـــط الـــتعلم المناســـب  -
-F-BL-BLQC( ةاإللكترونيـاختيار نمط الـتعلم المناسـب للمقـررات حسب نموذج معايير  ةاإللكتروني

01.(  
  :تخدام أنماط التعلم المختلفةباسوتصميمه وضبطه عملية تطوير المقرر المدمج : ثانياً 

  ) : Moodleالمودل( ةاإللكترونيوالتعيينات  األنشطةاستخدام نمط . 1
 ةاإللكترونيــــ األنشــــطةت المصــــممة بــــنمط تقــــوم دائــــرة الجــــودة بضــــبط المعــــايير الخاصــــة بــــالمقررا -

-F-BL-BLQC) (1ل مــــود( ةاإللكترونيــــ األنشــــطةضــــبط مقــــررات "حســــب نمــــوذج )  1لمــــود(

02."(  
 ةاإللكترونيــــ األنشــــطةتقــــوم دائــــرة الجــــودة بضــــبط المعــــايير الخاصــــة بــــالمقررات المصــــممة بــــنمط  -

المنـــــاطق والمراكـــــز  فـــــي (TUTORS)المســـــاعدين  يناألكـــــاديميالمتعلقـــــة بالمشـــــرفين ) 1لمـــــود(
المســاعدين  يناألكــاديميالخاصــة بالمشــرفين  اإللكترونيــة األنشــطةالدراســية نمــوذج ضــبط مقــررات 

(tutors)  في المناطق والمراكز الدراسية)F-BL-BLQC-10.(  
 ةاإللكترونيـــتقـــوم دائـــرة الجـــودة بضـــبط المعـــايير الخاصـــة بـــالمقررات المصـــممة بـــنمط التعيينـــات   -

-F-BL-BLQC)  (2لمـــود( ةاإللكترونيـــضـــبط مقـــررات التعيينـــات "نمـــوذج  حســـب)  2لمـــود(

03.(  
ميم المقــررات المدمجــة بــنمط بشــكل جيــد علــى تصــ اً قــادر  األكــاديميمــن أجــل أن يكــون المشــرف  -

برنامج تدريبي على نظام المودل مدتـه أربعـة أشـهر ونصـف ومكـون  إلىيجب أن يخضع  ،لالمود
   .مراحل من ست

  .(WI-BL-MUM)ل ت عمل الستخدام المودتعليمايوجد  -
  

  :استخدام نمط الصفوف االفتراضية . 2
تقوم دائرة الجودة بضبط لقاءات الصفوف االفتراضية حسب نموذج ضبط معايير لقاءات   -

  ).F-BL-BLQC-04. (الصفوف االفتراضية
  . (WI-BL-VCUM)عمل الستخدام الصفوف االفتراضية  تعليماتيوجد  -
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  :Video Streaming دام نمط البث الفيديوي التدفقي استخ. 3
بتشـــكيل لجنـــة متابعـــة لتقنيـــة البـــث الفيـــديوي  ICTCلبالتنســـيق مـــع قســـم أ ةاألكاديميـــتقـــوم الـــدائرة  -

  :تتكون من  Video Streaming التدفقي 
 .للمقرر) مشرف أكاديمي(منسق  �

 .مصمم تعليمي �

 .  مبرمج وسائط ومصمم جرافيكي �

  :تيهيز استديو البث وذلك حسب اآلبتج  ICTC  ليقوم قسم أ -
  .عزل غرفة االستديو باستخدام مواد عازلة لمنع التأثيرات الخارجية على نقاء الصوت �
 .تزويد غرفة االستديو بإنارة مناسبة من أجل وضوح الصورة �

وصــلهما علــى جهــاز مكســر خــاص بالفيــديو  متزويــد غرفــة االســتديو بكــاميرات فيــديو يــت �
ـــتم أي وصـــل شاشـــة حاســـوب بحيـــث يقـــوم المشـــرف بشـــرح بعـــض العـــروض  ضـــاً كمـــا ي
 .والرسومات من خالله )PowerPoint( بوربوينت

تزويــــد غرفــــة االســــتديو بميكروفــــون الســــلكي لتســــجيل الصــــوت بجهــــاز مكســــر خــــاص  �
 .بالصوت

هــــازي تزويــــد غرفــــة االســــتديو بكوابــــل خاصــــة بالصــــوت والصــــورة بحيــــث يــــتم وصــــل ج �
الترميـــز  جهـــازا فيهـــا الغرفـــة الموجـــود إلـــى) التصـــوير(ث المكســـر مـــن داخـــل مكـــان البـــ

 .والخادم الذي يمكن المستخدمين من مشاهدة هذه اللقاءات

وي علــى كــرت خــاص يــتم وصــل يو بجهــاز الترميــز وهــو جهــاز يحتــتزويــد غرفــة االســتد �
 Flash Media)ومـــن خـــالل برنـــامج  إليـــه،مـــن مكـــان التصـــوير  اآلتيـــةالكوابـــل 

Encoder) صيغة معينة وهي  إلىالصوت والصورة  بحيث يحول(FLV). 

 Wowza)تزويد غرفة االستديو بجهـاز الخـادم وهـو جهـاز يحتـوي علـى برنـامج خـادم  �

media server Pro.)  خـــر آبرنـــامج خـــادم  إلـــىلكـــي يســـتطيع بـــث هـــذه الصـــيغة
(Apache Tomcat) الذي من خالله يتمكن المستخدم من مشاهدة اللقاءات. 

  

تــدريس لبوضــع خطــة زمنيــة وعــدد اللقــاءات التــي يحتاجهــا  األكــاديميالمشــرف /قــرريقــوم منســق الم  -
 .Video Streaming المقرر بنمط البث الفيديوي التدفقي 

  :لخاصة بالمقرر بحيث تتضمن اآلتيلتقديم المحاضرة ا تفصيليةيقوم منسق المقرر بوضع خطة   -
بوينـت لمـدة عـرض بور (حاضـرة يتم تناوله فـي المأهداف الوحدة الدراسية وملخص لما س �

  ).دقيقتين
ـــة باالســـتعانة � ـــديم المـــادة العلمي  45(لمـــدة  بالوســـائط والوســـائل المســـاندة المعـــدة ســـلفاً  تق

 ).دقيقة

 .دقيقة 13لمدة  chatting roomسئلة واالستفسارات التي وردت عبر الرد على األ �
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محاضـــرة التـــي والتـــذكير بموعـــد ال المحاضـــرة،فـــي طرحـــت فكـــار التـــي تلخــيص ألهـــم األ �
 .تليها مع ذكر للموضوع الذي سيتم تناوله فيها لمدة دقيقتين

اطق الدارسـية مـن خـالل البوابـة مشـرفي المنـينشئها ن النقاش التي يجب أتحديد حلقات  �
 .ةاألكاديمي

لشاشة يذكر الطلبـة بطريقـة طـرح األسـئلة بوضع شريط متحرك على ا  ICTCليقوم قسم أ :مالحظة -
  .خالل المحاضرة األكاديميى المشرف واالستفسارات عل

  .عداد مادة المحاضرة والتعامل مع الكاميرابتدريب المنسقين على كيفية إ  ICTCليقوم قسم أ -
يقـوم منسـق المقـرر بتقـديم اللقـاءات مـرة كـل اسـبوع بحيـث يقـوم بتحضـير المـاده العلميـة وتقـديمها فـي  -

 .الستديو وذلك حسب الخطة التفصيليةا

  :يأتيبعين االعتبار ما  مقرر بإلقاء المحاضرة آخذاً يقوم منسق ال -
  .وضع أهداف قابلة للقياس لكل محاضرة �
 .شكال التوضيحية لربط الفكرة بالواقعاستخدام الرسوم واأل �

 .والمتخصصينسلوب المقابالت مع الخبراء استخدام أ �

 .عرض أفالم وثائقية تتعلق بالمادة العلمية �

 .من خالل إجراء بعض المقابالت أو عمل مناظرة شراك الدارسين في عملية البثإ �

واستفسـاراتهم وتزويـدهم بالتغذيـة الراجعـة حيـث  أسـئلتهمالتفاعل مع الدارسين والرد علـى  �
  . فترة البث في أثناءتوفر البوابة التفاعل مع الدارسين 

بات ببث اللقاءات وااللتزام بأوقات بثها حسب جدول البث من خالل حسا ICTCلأيقوم مركز  -
وذلك في أوقات محدده حسب جدول البث  ،ومشاهدتها وتسجيلها ةاألكاديميالدارسين على البوابة 

  .ةاألكاديميمن خالل حسابات الدارسين على البوابة 
  .بتوفير اللقاءات مسجلة ليتمكن الدارس من تنزيلها ومشاهدتها في أي وقت  ICTCليقوم قسم أ -
والتنسيق مع المنسقين وطرق تقديم كافة مل السابقة خطوات العبمتابعة  ICTCليقوم قسم أ -

  .المحاضرات
  :باآلتي) منسق المقرر( األكاديمييقوم المشرف  -

علـى مـدار  Video Streaming والتقـديم لمحاضـرات البـث الفيـديوي التـدفقي اإلعـداد �
  .الفصل

ل الفنيـة كافة المسـائتناقش فيها حيث  يناألكاديميحلقة النقاش الخاصة بالمشرفين  إدارة �
 .والعملية المتعلقة بالمقرر في المناطق التعليمية

 .النصفية والنهائية :االمتحانات مركزياً  إعداد �

 :التعيينات إعداد �

ـــين  - أ ـــنمط : األولالتعي ـــين ب ـــار (ُتصـــمم أســـئلة التعي حـــددت خمســـة ) متعـــددمـــن اختي
نماذج كل نموذج سيجيب عليه من يبدأ اسمه حسـب النمـوذج الـذي يحـوى الحـرف 

 .تكون مختلفة لكل نموذج واألسئلةمرفق في النموذج ال
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 .عن الحالة األسئلةترفق مجموعة من عبارة عن دراسة حالة، : ين الثانيالتعي - ب

  :توزيع العالمات ونظام التقويم �
 .عالمة 35االمتحان النصفي  - أ

 .عالمة 55االمتحان النهائي  - ب

 .)عالمات 5لكل تعيين (عالمات  10التعيينات  - ت

 Video م على تنفيذ خطة المقرر بطريقة البث الفيديوي التـدفقيشراف العااإل �

Streaming طرافمع جميع األ. 

 .التجربة في نهاية الفصل لتقويمتقرير شامل  إعداد �

  :باآلتيفي المناطق التعليمية  (tutor)المساعد  األكاديمييقوم المشرف  -
ت الدراسـية لحـاالمـن ا المتزامنة حيـث يـتم تنـاول عـددٍ غير إدارة حلقات النقاش  �

  .في المقرر الدراسي في حدود ما تم تناوله
  .في منطقته تنفيذ اللقاءات الوجاهية كالً  �
 .االمتحانات والتعيينات وتقويمتدقيق  �

والــــرد علــــى استفســــاراتهم  ،دارة حلقــــة النقــــاش الخاصــــة بــــالمقرر مــــع الطلبــــةإ �
 .وتساؤالتهم عبر البوابة

 .لمقررمنسق ا التواصل مع المشرف األكاديمي �

 Video رشـــاد الطلبـــة للتفاعـــل مـــع محاضـــرات البـــث الفيـــديوي التـــدفقي إ �

Streaming رشادات وتحفيزات خاصةوالترويج لها من خالل إ. 

 Video تقـــوم دائـــرة الجـــودة بضـــبط آليـــة تصـــميم المقـــرر المـــدمج بـــنمط البـــث الفيـــديوي التـــدفقي  -

Streaming لمقـــرر المـــدمج بـــنمط البـــث مـــن خـــالل ضـــبط نمـــوذج قائمـــة فحـــص معـــايير تصـــميم ا
  .)Video Streaming )F-BL-BLQC-05 الفيديوي التدفقي 

  

  ) :اإللكترونيالقالب ( ةاإللكترونياستخدام نمط المقررات . 4
، ICTC، المصــمم التعليمــي(ختيــار نمــط الــتعلم المناســب للمقــرر المــدمج والمكونــة مــن تقــوم لجنــة ا -

باســتخدام تقنيــة  بتحديــد المقــرر الــذي ســيتم تدريســه) يمياألكــادالمشــرف األكــاديمي، مــدير البرنــامج 
سـابقًا فـي بنـد عمليـة عمـل  مـذكورةوذلـك حسـب المعـايير ال) اإللكترونـيالقالـب ( ةاإللكترونيالمقررات 

  .وتطوير ضبط معايير جودة التعلم المدمج 
في كافـة المراحـل  والمصمم التعليمي بتشكيل طاقم العمل ، ICTCلومركز أ األكاديمية،تقوم الدائرة  -

  .وذلك حسب الخبرة العملية والعلمية ،التي يمر بها المقرر
البيانــات التعليمــي بتحليــل االحتياجــات واألهــداف والدارســين، وجمــع  والمصــمم ICTCليقــوم مركــز أ -

  .وذلك حسب نظريات ونماذج التعلم ،التصميم امها في مرحلةالستخد
التـــي تضـــع  وأنشـــطته ،الهـــدف العـــام مـــن المقـــرر والمصـــمم التعليمـــي بوضـــع ICTCليقـــوم مركـــز أ -

  .ونماذجه الخطوط العريضة له حسب نظريات التعلم
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 لوســـائط المتعـــددة،مبـــرمج او  والمصـــمم التعليمـــي، ،خبيـــر المقـــرر(يقـــوم طـــاقم العمـــل والمكـــون مـــن  -
يـة بوضـع المقـرر بشـكله النهـائي والبـدء بعمل) ومقّوم ،مبرمج بلغات برمجة مختلفة، و مصمم جرافيكو 

  .وذلك حسب الخبرة الفنية والعملية والعلمية ،التطوير بالتعاون مع طاقم العمل
تقـوم دائــرة الجــودة بضـبط آليــة تصــميم المقــرر المـدمج بــنمط القالــب المــدمج مـن خــالل ضــبط نمــوذج  -

  .)F-BL-BLQC-06() اإللكترونيالقالب ( ةاإللكترونيقائمة فحص معايير تصميم المقررات 
  

  :ط الوسائط المحوسبة استخدام نم. 5
 ،حــد المشــرفين للمــادة الصــعبة مــن الكتــابتقــوم لجنــة إنتــاج الوســائط بطلــب وضــع نــص علمــي مــن أ -

عـداد الـنص العلمـي للوسـيط المحوسـب سـائط المحوسـبة حسـب نمـوذج معـايير إالو  إنتـاجبحيث تالئم 
)F-BL-BLQC-07.(  

  .خطاءعايير ومالئمته وخلوه من األه للمللتأكد من مطابقت يحكمعداد النص بعد االنتهاء من إ -
هــذا الوســيط  لحوســبةلمركــز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بعــدها الــنص العلمــي المحكــم  ُيرســل -

  ):F-BL-BLQC-08(الوسيط المحوسب  إنتاجاآللي حسب نموذج معايير 
، صــورفــالش، (الوســيط مــن مــواد تفاعليــة  لتحديــد احتياجــاتوُيحلــل الــنص العلمــي  ُيــدرس �

  .)صوت ،يديوف
  .للمقاطع التي بحاجة لذلك نتاججراء تسجيل صوتي وفيديو في مركز اإلالتنسيق إل �
  .خاص بالوسيط ككل  Graphic Styleالعمل على إنشاء �
  .ة متحركة للوسيطالعمل على مقدم �
  .تقسيم الوسيط بطريقة تالئم عرضه بشكل مناسب �
  .ها في وسيط محوسبتحرير ومونتاج مقاطع الصوت والفيديو للتالؤم مع عرض �
  .حسب المادة العلمية ،نشاء المواد التفاعلية الخاصة بالوسيطإ �
  .بشكل تفاعلي للطالب (Pre-test, Post test)سئلة التفاعلية القبلية والبعدية برمجة األ �
  .لتعمل على متصفح الويبكافة تجميع المواد التي تم العمل عليها  �
رف المـادة لـتفحص العمـل مش ُيستدعىولي بشكلها األ مل على النواحي الفنيةبعد ان يتم الع �

  .كاديمية وأخذ مالحظاتهمن ناحية أ
  .خذ مالحظات المشرف يتم اكمال العمل فنياً بعد أ �
  .الوسائط للتحكيم إنتاجولية للوسيط للجنة يتم بعدها إخراج النسخة األ �
  .عديلتكنولوجيا المعلومات االتصاالت للتتقر وترجع لمركز بعد تحكيمها  �
مـن خـالل ضـبط نمـوذج وغنتاجهـا تقوم دائرة الجودة بضبط آلية تصميم الوسـائط المحوسـبة  �

  .)F-BL-BLQC-09(قائمة فحص معايير تصميم الوسائط التعليمية 
  

  :جراءات وتعليمات تقويم وضبط معايير جودة التعلم المدمج إ )6
  ):ةاإللكتروني األنشطة(المدمجة  ةاإللكترونيتقويم وضبط معايير المقررات  .1

  .المقررالخاص بالمشرف منسق  اإللكترونير وضبط المعايير الخاصة بالمقر  تقويم -
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المعــايير الخاصــة بــالمقرر (المطروحــة  ةاإللكترونيــ األنشــطةتكــون وتيــرة تقــويم مقــررات  •
لمــــرة واحــــدة فــــي مرحلــــة بشـــكل ثابــــت ) الخــــاص بالمشــــرف منســــق المقــــرر اإللكترونـــي

 .   شرافالتصميم واإل

ـــــ األنشـــــطةمقـــــررات تقـــــّوم  • ـــــرر ( ةاإللكتروني المعـــــايير الخاصـــــة بالمشـــــرف مصـــــمم المق
 : كاآلتيكثر وذلك على مرحلتين قبل بداية الفصل الدراسي بشهر أو أ) اإللكتروني

خطـــاء فـــي عمليـــة تصـــميم مرحلـــة تقـــويم إرشـــادية للمشـــرف بهـــدف اكتشـــاف األ  -
 .حهاجل تصحيوٕابالغ المشرف بها من أ اإللكترونيالمقرر 

رشــادية ، وتــأتي بعــد مرحلــة التقــويم اإلاإللكترونــيمرحلــة التقــويم الفعليــة للمقــرر   -
بحيـــث يـــتم احتســـاب نســـبة مئويـــة تقـــيس مـــدى التـــزام المشـــرف بمعـــايير تصـــميم 

   ).   ةاإللكتروني األنشطة(المدمجة  ةاإللكترونيالمقررات 
، ومـــن ثـــم النقـــر علـــى http://moodle1.qou.edu اإللكترونـــيالموقـــع  إلـــىالـــدخول  •

 ).1091: ، وكلمة المرورQuality: اسم المستخدم(دخول وٕادخال  أيقونة

المقــررات تحــت  فيــهفئــات المقــررات الدراســية واختيــار الفصــل الــذي تطــرح  إلــىالــذهاب  •
 ). ةاإللكتروني األنشطة -  1092الفصل الثاني : (مثال ، ةاإللكتروني األنشطةعنوان 

ليـــه حيـــث رقـــم الفصـــل الخـــاص بـــه ويـــتم الـــدخول إالمقـــرر المـــراد تقويمـــه حســـب  يختـــار •
 .يظهر اسم المقرر ورقمة الشكل العام للمقرر والوحدات الدراسية للمقرر

علــى النحـــو يــاس الخاصــة بكــل معيــار حســب عبـــارات الق ،كــل معيــار علــى حــدهيقــّوم  •
 :اآلتي

 .للمقرر مصمم بشكل جيد الشكل العام :ولالمعيار األ  �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  هل اسم المقرر موجود ؟    .1

الموجــودة علــى صــفحة المقــرر  مــن خــالل الملصــقة
  .علىفي األ

  هل رقم المقرر موجود ؟   .2
  هل اسم المشرف موجود ؟   .3

 هل منتدى األخبار موجود ؟   .4
ن أيقونـة المنتـدى والتأكـد مـن أمن خـالل النقـر علـى 

  .فعالة نةاأليقو 

  هل وصف المقرر موجود ؟   .5
كــد أيقونــة وصــف المقــرر والتأمــن خــالل النقــر علــى 

  .يوجد وصف للمقرر أنه

  هل أهداف المقرر موجودة ؟   .6
كــد والتأهــداف المقــرر أيقونــة أمــن خــالل النقــر علــى 

  .هداف المقرر مذكورةأن أ

  هل التقويم وتوزيع العالمات للمقرر موجود ؟   .7
التقويم وتوزيـع العالمـات  أيقونةى من خالل النقر عل

ن التقـــويم وتوزيــع العالمــات للمقـــرر أكــد والتأللمقــرر 
  .مذكورة

  هل وحدات المقرر موجودة ؟   .8
كـد والتأ ،وحـدات المقـرر أيقونـةمن خالل النقر علـى 

  .ن وحدات المقرر مذكورةمن أ
كــد والتأالــتعلم مصــادر  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى   هل مصادر التعلم للمقرر موجودة ؟   .9
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  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .من مصادر التعلم مذكورة

  ؟)كون المادة ذات طابع عمليفي حال (هل يوجد دليل عملي    .10
دليــل عملــي فــي حــال  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .المادة ذات طابع عملي كون

  هل نشاطات التعلم موجودة ؟   .11
كــد والتأنشــاطات الــتعلم  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .مذكورة ن نشاطات التعلممن أ

  هل التواصل والتفاعل مع الدارسين موجود ؟   .12
التواصــل والتفاعــل مــع  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

ن معلومـــــــات التواصــــــــل مـــــــن أكـــــــد والتأ ،الدارســـــــين
  .  والتفاعل مع الدارسين مذكورة

  هل معلومات االتصال مع المشرف موجودة ؟   .13
معلومـات االتصـال مــع  أيقونـةمـن خـالل النقـر علـى 

ن معلومـــــات االتصـــــال مـــــع مـــــن أكـــــد والتأف المشـــــر 
  .  المشرف مذكورة

  موجودة ؟) FAQ( تكراراً هل األسئلة األكثر    .14
 األســئلة األكثــر تكــراراً  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

)FAQ(، ن األســــــئلة األكثــــــر تكــــــراراً مــــــن أكــــــد والتأ 
)FAQ (مذكورة.  

  حوار مباشر موجودة ؟ –هل حلقة نقاش عامة حول المقرر    .15
حلقـة نقـاش عامـة حـول  أيقونـةخالل النقـر علـى  من

  . نها فعالةمن أكد والتأحوار مباشر  –المقرر

16.   
عملــي / عبـر الصــف االفتراضــي/وجــاهي(هـل برنــامج اللقــاءات 

  موجود ؟) الساعات المكتبية/ إن وجد
كـد والتأبرنـامج اللقـاءات  أيقونـةمن خالل النقر علـى 

  .لن برنامج اللقاءات موجود بالتفصيمن أ

  خاص بالنشاطات موجود ؟ -جابةهل نموذج فارغ لإل   .17
 -جابــةنمــوذج فــارغ لإل أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  . نها  فعالةمن أكد والتأخاص بالنشاطات 

  موجود ؟) بوربوينت(هل قالب فارغ لعرض تقديمي    .18
قالــــب فــــارغ لعــــرض  أيقونــــةمــــن خــــالل النقــــر علــــى 

  .الةنها فعمن أكد والتأ) بوربوينت(تقديمي 

  هل منتدى االستخدام العام والدعم الفني موجود ؟   .19
منتـدى االسـتخدام العـام  أيقونـةمن خـالل النقـر علـى 

  .نها فعالةمن أكد والتأوالدعم الفني 

20.   
 اً هــــل منتـــــدى االســــتخدام العـــــام والـــــدعم الفنــــي يتضـــــمن تعريفـــــ

 Microsoft Office/Adobe: (بالبرمجيـــات المطلوبـــة 

Acrobat/Flash/ Real Player (.......؟  

منتـدى االسـتخدام العـام  أيقونـةمن خـالل النقـر علـى 
البرمجيــــات الالزمــــة  نمــــن أكــــد والتأ ،والــــدعم الفنــــي

  . مذكورة

21.   
هــــل منتــــدى االســــتخدام العـــــام والــــدعم الفنــــي يتضــــمن روابـــــط 

  ؟ ةاألكاديميللمساعدة التقنية أو 

منتـدى االسـتخدام العـام  أيقونـةمن خـالل النقـر علـى 
لمسـاعدة التقنيـة روابط ا من انكد والتأ ،م الفنيوالدع
  .مذكورة ةاألكاديميأو 

  هل رابط الصف االفتراضي موجود ؟   .22
رابـــــــط الصـــــــف  أيقونـــــــةمـــــــن خـــــــالل النقـــــــر علـــــــى 

  .نها فعالهمن أكد والتأ ،االفتراضي

  فما فوق ؟استطالع   )2(هل عدد االستطالعات     .23
ن مـــكـــد والتأ ،مـــن خـــالل عـــد االســـتطالعات المنشـــأة

  .يقونات الخاصةة األفعالي

  ؟نترنت موجودةلمصادر المكتبات المتوافرة عبر اإلروابط الهل    .24
روابــــــط لمصــــــادر  أيقونــــــةمــــــن خــــــالل النقــــــر علــــــى 

مـن أنـه تـم كـد والتأ اإلنترنـت،عبر  المتوافرةالمكتبات 
عبـــــر  المتـــــوافرةضـــــافة روابـــــط لمصـــــادر المكتبـــــات إ
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  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .اإلنترنت

  ؟هل منتدى االقتراحات موجود    .25
ــــى  ــــر عل ــــةمــــن خــــالل النق ــــدى االقتراحــــات  أيقون منت

  .من فعاليتهاكد والتأ

  ي وحدة من الوحدات ؟إثرائية واحدة في أمادة  توجدهل    .26

إثرائيـة واحـدة علـى األقـل من خالل البحث عن مادة 
 أيقونـةي وحدة مـن وحـدات المقـرر والنقـر علـى في أ

مـادة  وجـد، وأنـه تكـد مـن فعاليتهـاالمـادة اإلثرائيـة والتأ
  .مكتوبة بداخلها

27.   
هل هناك ارتباط ما بين المصادر وموضوع الوحدة بحيث 

مــــــن قبــــــل  تفحــــــصهــــــذه معــــــايير محتــــــوى تعليمــــــي   تعمل على تحقيق أهدافها ؟
المحتــــــــوى  فــــــــي األكــــــــاديميينالمتخصصــــــــين مــــــــن 

  .التعليمي
   

28.   
أو مهارات أو اتجاهات  اً تتضمن أفكار ( اإلثرائيةهل المصادر 

  ؟) جديدة
  هناك تنوع في مصادر التعلم ؟هل    .29

  %رر ام للمقنسبة جودة تصميم الشكل الع
مــن خــالل تقســيم عــدد االجابــات الصــحيحة ُتحتســب 

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

 .الوحدة الدراسية مصممة بشكل جيد  :المعيار الثاني  �

 .كل على حدة حسب عددها عبارات القياس في هذا المعيار لكل وحدة دراسية تفحص  -

  ألية الفحص  عبارة القياس  #

  هل أهداف الوحدة موجودة ؟  1  
والتأكــد  ،هـداف الوحـدةأ أيقونـةمـن خـالل النقـر علـى 

  .هداف الوحدة مذكورةمن أن أ

  هل أقسام الوحدة موجودة ؟  2
والتأكــد  أقســام الوحــدة، أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .قسام الوحدة مذكورةمن أن أ

  هل التقويم ونظام العالمات موجود ؟  3

 التقويم ونظام العالمات، أيقونةمن خالل النقر على 
ن التقـــــويم ونظـــــام العالمـــــات للوحـــــدة والتأكـــــد مـــــن أ

وجــــود نشــــاط أو حلقــــة نقــــاش لهــــذه حــــال  مــــذكوران
  .الوحدة

  هل مصادر التعلم الخاصة بالوحدة موجودة ؟  4
لخاصـة م امصـادر الـتعل أيقونـةمن خالل النقر علـى 

ــــتعلم الخاصــــة مــــن أوالتأكــــد  بالوحــــدة، ن مصــــادر ال
  .بالوحدة مذكورة

  هل تسجيل الصف االفتراضي موجود ؟  5
ــــــى  تســــــجيل الصــــــف  أيقونــــــةمــــــن خــــــالل النقــــــر عل

والتأكـــــــــد مـــــــــن أن تســـــــــجيل الصـــــــــف  اإلفتراضـــــــــي،
  .فتراضي فعالاإل

  هل مسرد مصطلحات الوحدة موجود ؟  6
ــــى  صــــطلحات مســــرد م أيقونــــةمــــن خــــالل النقــــر عل

ن مســـرد مصـــطلحات الوحـــدة ، والتأكـــد مـــن أالوحـــدة
  .مذكور

  %نسبة جودة تصميم الوحدة الدراسية 
جابــات الصــحيحة ُتحتســب مــن خــالل تقســيم عــدد اإل

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
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 .مصممة بشكل جيد األنشطة :المعيار الثالث  �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .يتم عد النشاطات في جميع الوحدات  نشاطات ؟ )  5 - 3( النشاطات من هل عدد  .1

  هل عالمة كل النشاطات متساوية ؟ .2

ن أكـد مـن أوالت ،مـن خـالل فـتح جميـع النشـاطات -
  .عالمة النشاطات متساوية

و مــن خـــالل التقـــويم ونظـــام العالمـــات الموجـــود أ -
 .للوحدة

و مــن خـــالل التقـــويم ونظـــام العالمـــات الموجـــود أ -
  .الشكل العام للمقر في

3. 
واحدة  في وحدةٍ )  Quiz(قصير  يتمثل بامتحانهل يوجد نشاط 

  أو اثنتين ؟
  .من خالل فحص جميع الوحدات

  .من خالل فحص النشاطات في الوحدات الدراسية  األخرى متنوعة؟ األنشطةهل  .4

  محددة؟ المقومةهل تعليمات النشاطات غير  .5

الموجــود فــي  مــن خــالل التقــويم ونظــام العالمــات -
 .الشكل العام للمقر

ســـفل الصـــفحة الرئيســـية أو تكـــون موجـــودة فـــي أ -
  .للمقرر

مــــــن قبــــــل  تفحــــــصهــــــذه معــــــايير محتــــــوى تعليمــــــي   ويعمل على تحقيق أهدافها ؟ ،هل يرتبط  النشاط بموضوع الوحدة .6
فــــــــي المحتــــــــوى  يناألكــــــــاديميالمتخصصــــــــين مــــــــن 

  .التعليمي
  ؟) مهارات جديدة أو اً يتضمن أفكار ( إثرائيهل النشاط  .7

  .النشاطاتمن خالل فتح   هل يتوافر موضوع النشاط؟ .8
  .النشاطاتمن خالل فتح   ؟للنشاطتوافر أهداف هل ت .9

  .النشاطاتمن خالل فتح   تعليمات واضحة للنشاط؟ تتوافرهل  .10
  هل يقوم المشرف بتحديد موعد بداية وانتهاء النشاط ؟ .11

 أيقونـــة مــن خـــالل فــتح النشــاط والنقـــر علــى تفحــص
  .حدث هذه المهمة

12. 
ساعة من الموعد  72هل يقوم المشرف بتقويم النشاط خالل 

  المحدد ؟
  هل يتضمن التقويم للنشاط تغذية راجعة للدارس ؟ .13

14. 
 3هو ) غير االمتحان القصير(هل المدة الزمنية لفتح أي نشاط 

  أيام ؟
  النقاش؟هل يفتح النشاط للتحميل مباشرة بعد االنتهاء من حلقة  .15

16. 
مع بداية ) غير مفعل عملية التحميل(هل النشاط ظاهر للدارس 

  حلقة النقاش ؟

  % األنشطةنسبة جودة تصميم      
جابــات الصــحيحة تحتســب مــن خــالل تقســيم عــدد اإل

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  
  
  
  

 .كل جيدمتزامنة مصممة بشغير الحلقات النقاش  :المعيار الرابع �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .يتم عد حلقات النقاش في جميع الوحدات  حلقات نقاش ؟) 5-3( هل عدد حلقات النقاش  من  .1
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  هل عالمة كل حلقات النقاش متساوية؟ .2

والتأكد من من خالل فتح جميع حلقات النقاش  -
  .ن عالمة حلقات النقاش متساويةأ

ات الموجـود و من خـالل التقـويم ونظـام العالمـأ -
 .للوحدة

و من خـالل التقـويم ونظـام العالمـات الموجـود أ -
  .في الشكل العام للمقر

  هل هناك تنوع في أساليب النقاش ؟ .3
مــــــن قبــــــل  تفحــــــصهــــــذه معــــــايير محتــــــوى تعليمــــــي 

فــــــــي المحتــــــــوى  يناألكــــــــاديميالمتخصصــــــــين مــــــــن 
  .التعليمي

  ؟ ومحدداً  هل موضوع النقاش واضحاً  .4
  ضوع الوحدة ويعمل على تحقيق أهدافها ؟هل يرتبط النقاش بمو  .5
  ؟)ًا أو مهارات أو اتجاهات جديدةيتضمن أفكار ( إثرائياً هل النقاش  .6
  .من خالل فتح حلقات النقاش  ؟)الممارسات الجيدة( هل يتوافر موضوع لحلقة النقاش  .7
  .من خالل فتح حلقات النقاش  هل يتوافر أهداف واضحة لحلقة النقاش؟ .8
  .من خالل فتح حلقات النقاش  تعليمات واضحة لحلقة النقاش؟ رتتوافهل  .9

  ؟وانتهائهاهل يقوم المشرف بتحديد موعد بداية حلقة النقاش  .10
ـــى  تفحـــص ـــتح حلقـــة النقـــاش والنقـــر عل مـــن خـــالل ف

  .حدث هذا النشاط أيقونة
  المشاركات بشكل مستمر ويعمل على توجيهها ؟ تتابعهل  .11
  ساعة من إغالقها ؟ 72ل حلقات النقاش خال تقوم هل .12
  أيام ؟ 7هل المدة الزمنية القصوى لفتح أي حلقة نقاش هو  .13

  %نسبة جودة  تصميم حلقات النقاش غير المتزامنة 
مــن خــالل تقســيم عــدد االجابــات الصــحيحة  تحتســب

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

 .ر تتم بشكل جيدشراف على المقر عملية اإل :المعيار الخامس �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .من خالل متابعة حلقات النقاش  هل يقوم المشرف بالرد على رسائل الدارسين باستمرار ؟ .1

2. 
ـــالمودل للمشـــاركات غيـــر % 10هـــل  مـــن العالمـــات المخصصـــة ب

  المقيمة ؟

من خالل التقويم ونظام العالمات الموجـود فـي  -
 .الشكل العام للمقر

ســفل الصــفحة الرئيســية جــودة فــي أتكــون مو  وأ -
  .للمقرر

3. 
 ,Blog(دوات التفاعــل واالتصــال هــل يقــوم المشــرف باســتخدام أ

Wiki, ,lesson (..........؟  

 ,Blog( واالتصـالدوات التفاعـل ممكـن أن تكـون أ

Wiki, lesson ( موجــودة فــي الشــكل العــام للمقــرر
  .و في حلقات النقاشاسية أو في الوحدات الدر أ

اسـم المشـرف الموجـودة  أيقونـةمن خـالل النقـر علـى   وم المشرف بتحرير سيرته الذاتية ؟ هل يق .4
 إلـــىفـــي الصـــفحة التـــي تظهـــر مباشـــرة بعـــد الـــدخول 

  .ةاإللكترونيو التعيينات أ األنشطة
  هل يقوم المشرف بإضافة صورته على السيرة الذاتية ؟ .5

  %شراف على المقرر اإلنسبة جودة عملية 
جابــات الصــحيحة ل تقســيم عــدد اإلمــن خــال تحتســب

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

  -:مالحظات
  .المتزامنةلعالمة المخصصة لحلقة النقاش غير العالمة المخصصة للنشاط ضعف ا

  %). 10(ولها  المقومةشتراك الدارس في النشاطات غير إ: تقويم النشاطات غير المقيمة
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  :ة هيالمقومالنشاطات غير 
  .مسرد المصطلحات �
 .االستبانات/ مشاركة الدارس في استطالعات الرأي �

 .عدد مرات الدخول خالل الفصل �

 .في الصف االفتراضي فاعليته مشاركاته خصوصاً  �
 

فــي المنــاطق والمراكــز  (Tutors) تقــويم وضــبط المعــايير الخاصــة بمقــررات المســاعدين االكــايميين -
  الدراسية 

فـي المنـاطق  (Tutors) األكـاديميينمعـايير الخاصـة بمقـررات المسـاعدين تكون وتيرة تقويم ال •
 .والمراكز الدراسية بشكل دوري في كل فصل دراسي

 ونالمســـــاعد ُيبلـــــغو الثـــــاني بحيـــــث أول تقـــــوم عنـــــد بدايـــــة الفصـــــل الدراســـــي بعـــــد األســـــبوع األ •
 .بذلك (Tutors) األكاديميونا

ــــدخول  • ــــتم ال ــــىي ــــيالموقــــع  إل اســــم (إدخــــال ومــــن ثــــم  http://eactivities.qou.edu اإللكترون
حيــث تظهــر الشاشــة التــي يوجــد بهــا المقــررات  ،)1092: ، وكلمــة المــرورQuality :المســتخدم
 .كاديميحسب كل برنامج أ ةاإللكتروني

حيـث يـتم الـدخول  األكـاديميج واسم البرنـامورقمه المقرر المراد تقويمه حسب اسم المقرر  ُيختار •
 .الشكل العام للمقرر والوحدات الدراسية للمقرر إليه حيث يظهر اسم المقرر ورقمه

 :كاآلتييتم التقويم لكل معيار كل على حده حسب عبارات القياس الخاصة بكل معيار  •
  
  
  
  
  

 .الشكل العام للمقرر مصمم بشكل جيد :ولالمعيار األا   �

  الفحصألية   عبارة القياس  #
من خـالل الملصـقة الموجـودة علـى صـفحة  المقرر؟ بخطة الخاصة الملصقة في اسمه بإضافة المساعد المشرف قام هل .1

 .المقرر في االعلى

2. 

  المشرف؟ مع باالتصال الخاصة البيانات بتعديل المساعد المشرف قام هل

معلومــــات  أيقونــــةمــــن خــــالل النقــــر علــــى 
ن االتصـــــال مـــــع المشـــــرف، والتأكـــــد مـــــن أ

معلومــــــات االتصــــــال مــــــع المشــــــرف هــــــي 
  .  للمشرف نفسه مذكورة

3. 

 ؟)لكل منتدى في الخطة وتفحص( الخطة منتدياتل جديد موضوع ُيضاف هل

كـــل منتــــدى موجـــود فــــي  إلــــىيـــتم الـــدخول 
 لفحـــص أنـــه أضـــيفالشـــكل العـــام للمقـــرر 

 .موضوع جديد

مـــــن خـــــالل فحـــــص عالمـــــات النشـــــاطات  ؟100=  التعيين أو/ األنشطةو  النقاش لحلقات العالمات مجموع من التأكد تم هل .4
 .   المقيمةغير  األنشطةوحلقات النقاش و 

5. 

 واالفتراضية؟ الوجاهية سبوعيةاال اللقاءات برنامج ُحملت هل

ــــــى  ــــــةمــــــن خــــــالل النقــــــر عل ــــــامج  أيقون برن
ن برنــامج اللقــاءات أمــن  والتأكــد ،اللقــاءات

 .موجود بالتفصيل
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  الفحصألية   عبارة القياس  #
6. 

 ضي؟فترااال الصف رابطُعدل  هل

رابــط الصــف  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 
ن غرفــــة الصــــف االفتراضــــي والتاكــــد مــــن أ

  .االفتراضي خاصة بالمشرف نفسه
7. 

 وحــدة/ الوحــدات فــي فرةاالمتــو  أو المنتــديات النقــاش حلقــات موضــوعات أضــيفت هــل
 األقل؟ على واحدة

من خالل فتح حلقات النقـاش أو المنتـديات 
ـــه أوالتأكـــد مـــن  ـــات أضـــيف موضـــوع لن حلق

 .المنتديات والنقاش أ

8. 
يتم فحصها لكل استطالع حسب ( أكثر؟ أو شهر لمدة الرأي استطالعات ُفّعلت هل

  )عددها

كـــد مـــن ، والتأيـــتم فـــتح اســـتطالعات الـــرأي
ـــارات  ـــين الخي ـــار مـــن ب ـــى االختي المقـــدرة عل

 .الموجودة

 : كاآلتي موزعة العالمات أن من التأكد تم هل

9. 

  أنشطة% 60
ن ، والتأكــد مــن أح النشــاطاتمــن خــالل فــت

مجمـــوع العالمــــات المخصصـــة للنشــــاطات 
 .60هو 

10. 
  نقاش حلقات% 30

، والتأكـد مـن من خـالل فـتح حلقـات النقـاش
ن مجمـــوع العالمـــات المخصصـــة لحلقـــات أ

 .30النقاش هو 

11. 

  ؟المقيمة غير النشاطات% 10

لنشــاطات كــد مــن العالمــة المخصصــة لالتأ
مــا  غالبــاً  نهــاحيــث أ, 10غيــر المقيمــة هــي 

و تكـــون أســـفل الصـــفحة الرئيســـية للمقـــرر أ
ــــــي  ــــــويم ونظــــــام العالمــــــات ف ــــــد التق فــــــي بن

 .الموجودة في الشكل العام للمقرر

  % نسبة جودة تصميم الشكل العام للمقرر
مـــن خـــالل تقســـيم عـــدد االجابــــات  ُتحســـب

الصحيحة علـى عـدد المعـايير الكلـي والكـل 
  .100مضروبًا في 

  

  .متحان القصير مصمم بشكل جيداال :المعيار الثاني �
 )يتم الفحص لكل امتحان قصير موجود في الوحدات الدراسية(خاص باالمتحان القصير 

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
 سريته؟ من للتأكد سابق بتاريخ القصيرة االمتحانات غلق تم هل  .1

بالتنســــيق مــــع  هــــذه المعـــاييرتُفحـــص 
 .مركز التعلم المفتوح عن بعد

 التعيين؟/القصير لالمتحان الراجعة التغذية إخفاء من التأكد مت هل  .2

 فقط؟ واحدة مرة المحاوالت عدد هل  .3

 ؟ 2 عن يزيد ال الواحدة الصفحة في األسئلة عدد هل  .4

 عشوائية؟ القصير االمتحان أسئلة هل  .5

  ؟التعليمات في هي كما االمتحان في محددة القصير االمتحان عالمة هل  .6

  نسبة جودة تصميم اإلمتحان القصير      

مــــــــن خــــــــالل تقســــــــيم عــــــــدد  ُتحســــــــب
جابــــــــات الصــــــــحيحة علــــــــى عــــــــدد اإل

المعــــايير الكلــــي والكــــل مضــــروبًا فــــي 
100.  
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 ).ةاإللكترونيالتعيينات (وضبطها المدمجة  ةاإللكترونيتقويم معايير المقررات .  2

كل ثابــت لمــرة واحــدة فــي مرحلــة المطروحــة بشــ ةاإللكترونيــتكــون وتيــرة تقــويم مقــررات التعيينــات  •
 .   التصميم واالشراف

 وذلـــك علـــى ،كثـــرأو أقبـــل بدايـــة الفصـــل الدراســـي بشـــهر  ةاإللكترونيـــمقـــررات التعيينـــات  تقـــّوم •
 :كاآلتيمرحلتين 

خطـــاء فـــي عمليـــة تصـــميم المقـــرر ة للمشـــرف بهـــدف اكتشـــاف األرشـــاديمرحلـــة تقـــويم إ  -
 .يحهاجل تصحوٕابالغ المشرف بها من أ اإللكتروني

رشـــادية بحيـــث ، وتـــأتي بعـــد مرحلـــة التقـــويم اإلاإللكترونـــيمرحلـــة التقـــويم الفعليـــة للمقـــرر   -
 ةاإللكترونيـــنســـبة مئويـــة تقـــيس مـــدى التـــزام المشـــرف بمعـــايير تصـــميم المقـــررات  تحســـب

   ).   ةاإللكترونيالتعيينات (المدمجة 
ومـــن ثـــم النقـــر علــــى  http://moodle1.qou.edu اإللكترونــــيالموقـــع  إلـــىالـــدخول  •

 ).1091: ، وكلمة المرورQuality: اسم المستخدم(دخول وٕادخال  أيقونة

واختيــار الفصــل الــذي تطــرح بــه المقــررات تحــت عنــوان  ،فئــات المقــررات الدراســية إلــىالــذهاب  •
 ). ةاإللكترونيت التعيينا -  1092الفصل الثاني : (مثال  ،ةاإللكترونيالتعيينات 

ليــه حيــث يظهــر اســم رقــم الفصــل الخــاص بــه ويــتم الــدخول إالمقــرر المــراد تقويمــه حســب  ُيختــار •
حلقـــة : األســـبوع األول(المقـــرر  والخطـــة الزمنيـــة لتصـــميم ،الشـــكل العـــام للمقـــرر ،رقمـــة ،المقـــرر

، جريبـــيتعيـــين ت+ تعليمـــات التعيـــين : ، األســـبوع الثـــانينقـــاش لتســـجيالت الصـــفوف االفتراضـــية
 ).التعيين الثاني: التعيين األول واألسبوع الرابع: األسبوع الثالث

 :كاآلتيلكل معيار كل على حده حسب عبارات القياس الخاصة بكل معيار  تُقّوم •
 

 .الشكل العام للمقرر مصمم بشكل جيد :المعيار األول  �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  هل اسم المقرر موجود ؟ .1

  هل رقم المقرر موجود ؟.2  .علىصقة الموجودة على صفحة المقرر في األمن خالل المل
  هل اسم المشرف موجود ؟.3

  هل منتدى األخبار موجود ؟.4
 األيقونةن أكد من أوالت ،المنتدى أيقونةمن خالل النقر على 

  .فعالة

  هل وصف المقرر موجود ؟.5
جد نه يو أكد أوالت ،وصف المقرر أيقونةمن خالل النقر على 

  .وصف للمقرر

  هل أهداف المقرر موجودة ؟.6
هداف أن أكد أهداف المقرر والتأ أيقونةمن خالل النقر على 

  .المقرر مذكورة

  ؟ موجودانهل التقويم وتوزيع العالمات للمقرر .7
وتوزيــع العالمــات للمقــرر  ،التقــويم أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .مذكورة ن التقويم وتوزيع العالمات للمقررأكد أوالت
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  ألية الفحص  عبارة القياس  #

  هل وحدات المقرر موجودة ؟.8
ن أكـــد مـــن أوالت ،وحـــدات المقــرر أيقونـــةمــن خـــالل النقـــر علــى 
  .وحدات المقرر مذكورة

  هل مصادر التعلم للمقرر موجودة ؟.9
كد من مصادر أوالت ،مصادر التعلم أيقونةمن خالل النقر على 

  .التعلم مذكورة

10.
طابع  في حال ان المادة ذات(هل يوجد دليل عملي 

  ؟) عملي
ن المــادة أدليــل عملــي فــي حــال  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .ذات طابع عملي

  هل نشاطات التعلم موجودة ؟.11
نشـــاطات الـــتعلم والتاكـــد مـــن ان  أيقونـــةمـــن خـــالل النقـــر علـــى 
  .نشاطات التعلم مذكورة

  ؟ موجودانهل التواصل والتفاعل مع الدارسين .12
 ،واصــل والتفاعــل مــع الدارســينالت أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

ن معلومـــــات التواصـــــل والتفاعـــــل مـــــع الدارســـــين أكـــــد مـــــن أوالت
  .  مذكورة

  هل معلومات االتصال مع المشرف موجودة ؟.13
 ،معلومــات االتصــال مــع المشــرف أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .  ن معلومات االتصال مع المشرف مذكورةأكد من أوالت

  موجودة ؟) FAQ( هل األسئلة األكثر تكراراً .14
 ،)FAQ( األســئلة األكثــر تكــراراً  أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .مذكورة) FAQ( ن األسئلة األكثر تكراراً أكد من أوالت

15.
حوار مباشر  –هل حلقة نقاش عامة حول المقرر 

  موجودة ؟
 –حلقـة نقـاش عامـة حـول المقـرر  أيقونـةمن خـالل النقـر علـى 

  . فعالةحوار مباشر والتاكد من انها 

16.
عبـــــــر الصــــــــف /وجـــــــاهي(هـــــــل برنـــــــامج اللقــــــــاءات 

) الســـــاعات المكتبيـــــة/ عملـــــي إن وجـــــد/ االفتراضـــــي
  موجود ؟

ن أكد من أوالت ،برنامج اللقاءات أيقونةمن خالل النقر على 
  .برنامج اللقاءات موجود بالتفصيل

17.
خاص بالنشاطات  -رغ لالجابةهل نموذج فا

  ؟موجود
خـــاص  -جابـــةوذج فـــارغ لإلنمـــ أيقونـــةمـــن خـــالل النقـــر علـــى 

  . نها  فعالةأكد من أوالت ،بالنشاطات

  موجود ؟) بوربوينت(هل قالب فارغ لعرض تقديمي .18
قالـــــب فـــــارغ لعـــــرض تقـــــديمي  أيقونـــــةمـــــن خـــــالل النقـــــر علـــــى 

  .نها فعالةأكد من أوالت ،)بوربوينت(

  هل منتدى االستخدام العام والدعم الفني موجود ؟.19
منتــدى االســتخدام العــام والــدعم   نــةأيقو مــن خــالل النقــر علــى 

  .نها فعالةأكد من أوالت ،الفني

20.

يتضـــمن هـــل منتـــدى االســـتخدام العـــام والـــدعم الفنـــي 
 Microsoft(تعريـــــف بالبرمجيـــــات المطلوبـــــة؟ 

Office/Adobe Acrobat/Flash/ Real 

Player(.......  

منتـــدى االســـتخدام العـــام والـــدعم  أيقونـــةمـــن خـــالل النقـــر علـــى 
  . البرمجيات الالزمة مذكورة نأكد من أوالت ،الفني

21.
هـــل منتـــدى االســـتخدام العـــام والـــدعم الفنـــي يتضـــمن 

  ؟ ةاألكاديميروابط للمساعدة التقنية أو 

منتـــدى االســـتخدام العـــام والـــدعم  أيقونـــةمـــن خـــالل النقـــر علـــى 
ـــي ـــة أو  نأكـــد مـــن أوالت ،الفن  ةاألكاديميـــروابـــط للمســـاعدة التقني
  .مذكورة

  الصف االفتراضي موجود ؟هل رابط .22
كــد أوالت ،رابــط الصــف االفتراضــي أيقونــةمــن خــالل النقــر علــى 

  .فعالةنها أمن 

  استطالع فما فوق ؟ )2(هل عدد االستطالعات .23
كــــد مــــن فعاليــــة أوالت لمنشــــأة،مــــن خــــالل عــــد االســــتطالعات ا

  .يقونات الخاصةاأل



 27

  ألية الفحص  عبارة القياس  #

24.
هل روابط لمصادر المكتبات المتوفرة عبر االنترنت 

  دة ؟موجو 

فرة اروابـط لمصـادر المكتبـات المتـو  أيقونـةمن خالل النقر علـى 
ضــــافة روابــــط لمصــــادر إنــــه تــــم أكــــد مــــن أوالت ،نترنــــتعبــــر اإل

  .نترنتفرة عبر اإلاالمكتبات المتو 

  هل منتدى االقتراحات موجود ؟.25
كـــد مـــن أوالت ،منتـــدى االقتراحـــات أيقونـــةمـــن خـــالل النقـــر علـــى 

  .فعاليتها

  % العام للمقرر نسبة جودة الشكل
مــن خــالل تقســيم عــدد االجابــات الصــحيحة علــى عــدد  ُتحســب

  100المعايير الكلي والكل مضروبًا في 

  
 .الخطة الزمنية لتصميم المقرر جيدة :المعيار الثاني �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .سابيع على الصفحة الرئيسية للمقررمن خالل عد األ  سابيع ؟أ 4هل عدد األسابيع    .1
تســجيالت (هـل األسـبوع األول يحتــوي علـى حلقــة نقـاش    .2

  ؟) الصفوف االفتراضية
  .من خالل الصفحة الرئيسية للمقرر

+ هـــل األســـبوع الثـــاني يحتـــوي علـــى تعليمـــات التعيــــين    .3
  تعيين تجريبي ؟

  .من خالل الصفحة الرئيسية للمقرر

  .الرئيسية للمقرر من خالل الصفحة  هل األسبوع الثالث يحتوي على التعيين األول ؟   .4
  .من خالل الصفحة الرئيسية للمقرر  هل األسبوع الرابع يحتوي على التعيين الثاني ؟   .5

  %نسبة جودة الخطة الزمنية لتصميم للمقرر    
جابات الصحيحة على عدد من خالل تقسيم عدد اإل ُتحسب

  .100المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عيين التجريبي مصمم بشكل جيدالت :المعيار الثالث �
  ألية الفحص  عبارة القياس  #

  أسئلة ؟ 10هل عدد األسئلة  .1
مــن خــالل الــدخول علــى التعيــين التجريبــي والضــغط  تُفحــص
  .معاينة أيقونةعلى 
  هل التعيين يشمل جميع األنواع المختلفة لألسئلة المستخدمة في التعيين ؟

  صح وخطأ .2
لتعيــين التجريبــي والضــغط مــن خــالل الــدخول علــى ا تُفحــص
  .معاينة أيقونةعلى 

  اختيار من متعدد .3
  مطابقة .4
  أكمل الفراغ .5

6. 
 3هـــل عـــدد المحـــاوالت لإلجابـــة علـــى التعيـــين التجريبـــي 

  مرات ؟
مــن خــالل الــدخول علــى التعيــين التجريبــي والضــغط  تُفحــص
  .حدث هذا االمتحان تحت بند محاوالت أيقونةعلى 

7. 
ـــــــة اإلهـــــــل تعليمـــــــات نمـــــــوذج  ـــــــين آلي ـــــــى التعي ـــــــة عل جاب

  موجودة جميعها ؟    اإللكتروني

تعليمـات التعيـين التجريبـي فـي  أيقونةمن خالل النقر على 
ن التعليمــات مــذكورة جميعهــا أكــد مــن أوالت ،ســبوع الثــانياأل

ـــــين  ـــــة علـــــى التعي  اإللكترونـــــيحســـــب نمـــــوذج آليـــــة اإلجاب
س ســتبانات الخاصــة بمعــايير وعبــارات قيــاالموجــود فــي اال
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  ). ةاإللكترونيالتعيينات (المدمجة  ةاإللكترونيالمقررات 

  %التجريبي   التعييننسبة جودة تصميم    
جابات الصحيحة علـى عـدد من خالل تقسيم عدد اإل ُتحسب

  .100المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

 .عملية االشراف على التعيين التجريبي تتم بشكل جيد :المعيار الرابع  �

  ألية الفحص  رة القياسعبا  #

  ؟التزويد بالتغذية الراجعة موجودهل   .1
 أيقونـةالتعيـين التجريبـي والنقـر علـى  إلـىمن خالل الدخول 

علـــى  �عالمـــة  وضـــعوالتأكـــد مـــن  ،حـــدث هـــذا االمتحـــان
  ).Review options(جميع الخانات تحت عنوان 

  %نسبة جودة عملية االشراف على التعيين التجريبي 
خالل تقسيم عدد االجابات الصحيحة على عدد  من ُتحسب

  .100المعايير الكلي والكل مضروبًا في 

 .التعيين االول مصمم بشكل جيد :المعيار الخامس  �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #

1. 
ول والضـغط علـى من خالل الـدخول علـى التعيـين األ تُفحص  سؤال موضوعي ؟) 50-30(هل عدد األسئلة من 

  .معاينة أيقونة

2. 
هل يلتزم المشرف بالمواعيد المقررة للتعيـين مـن خـالل تحديـد 

  بداية ونهاية التعيين ؟
ول والضـغط علـى من خالل الـدخول علـى التعيـين األ تُفحص
  .حدث هذا االمتحان تحت بند توقيت أيقونة

  هل يشمل التعيين جميع أنواع األسئلة المستخدمة  ؟   
  صح وخطأ .3

ول والضـغط علـى لـى التعيـين األمن خالل الـدخول ع تُفحص
  .معاينة أيقونة

  اختيار من متعدد .4
  مطابقة .5
  جابة قصيرةإ .6

7. 
كثــر مــن علــى األ% 50)اختيــار مــن متعــدد(هــل نســبة أســئلة 
  أسئلة التعيين ؟

  جابة على التعيين  مرة واحدة ؟هل عدد مرات اإل .8
ول والضـغط علـى من خالل الـدخول علـى التعيـين األ تُفحص

  .حدث هذا االمتحان تحت بند محاوالت نةأيقو 

  %نسبة جودة  تصميم التعيين االول 
جابـات الصـحيحة علـى عـدد من خالل تقسـيم عـدد اإلُتحسب 

  .100المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

  .عملية االشراف على التعيين االول تتم بشكل جيد :المعيار السادس   �
  ألية الفحص  عبارة القياس  #

1.  
يلتــزم المشــرف بعــدم إظهــار التغذيــة الراجعــة والنتيجــة هــل 

  قبل انتهاء موعد التعيين ؟

ــــى  تُفحــــص ــــدخول عل ــــة مــــن خــــالل ال ــــارة القيــــاس التالي عب
 حـــدث هـــذا االمتحـــان أيقونـــةالضـــغط علـــى ول و التعيـــين األ

علــى جميــع الخانــات  �عالمــة  لــم ُتوضــع والتأكــد مــن أنــه
  ).Review options(تحت عنوان 

  %شراف على التعيين االول ة عملية اإلنسبة جود
جابــات الصــحيحة علـــى مــن خــالل تقســـيم عــدد اإل ُتحســب

  .100عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

 التعيين الثاني مصمم بشكل جيد :المعيار السابع �
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  ألية الفحص  عبارة القياس  #

1.   
ـــــدخو  تُفحـــــص  سؤال موضوعي ؟) 50-30(هل عدد األسئلة من  ـــــاني مـــــن خـــــالل ال ـــــين الث ـــــى التعي ل عل

  .معاينة أيقونةوالضغط على 

2.   
هل يلتزم المشرف بالمواعيـد المقـررة للتعيـين مـن خـالل 

  ؟ونهايتهتحديد بداية التعيين 

ـــــاني  تُفحـــــص ـــــين الث ـــــى التعي ـــــدخول عل مـــــن خـــــالل ال
حــدث هــذا االمتحــان تحــت بنــد  أيقونــةوالضــغط علــى 

  .توقيت
  مستخدمة؟ هل يشمل التعيين جميع أنواع األسئلة ال

  صح وخطأ   .3

ـــــاني  تُفحـــــص ـــــين الث ـــــى التعي ـــــدخول عل مـــــن خـــــالل ال
  .معاينة أيقونةوالضغط على 

  اختيار من متعدد   .4
  مطابقة   .5
  جابة قصيرةإ   .6

7.   
كثـر علـى األ% 50)اختيار مـن متعـدد(هل نسبة أسئلة 

  من أسئلة التعيين ؟

  مرة واحدة ؟جابة على التعيين هل عدد مرات اإل   .8
ـــــاني مـــــن خـــــال تُفحـــــص ـــــين الث ـــــى التعي ـــــدخول عل ل ال

حــدث هــذا االمتحــان تحــت بنــد  أيقونــةوالضــغط علــى 
  .محاوالت

  %تصميم التعيين الثاني  نسبة جودة
جابـــات الصـــحيحة مـــن خـــالل تقســـيم عـــدد اإل ُتحســـب

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  
  

  .بشكل جيد شراف على التعين الثاني تتمعملية اإل :المعيار الثامن   �
  ألية الفحص  عبارة القياس  #

1.  
هــل يلتــزم المشــرف بعــدم إظهــار التغذيــة الراجعــة والنتيجــة 

  قبل انتهاء موعد التعيين ؟

الل الــدخول علــى عبــارة القيــاس التاليــة مــن خــ تُفحـص
ـــــاني و  ـــــى التعيـــــين الث حـــــدث هـــــذا  أيقونـــــةالضـــــغط عل

علــى  �عالمــة  لــم توضــع والتأكــد مــن أنــه االمتحــان
  ).Review options(لخانات تحت عنوان جميع ا

  %شراف على التعيين الثاني نسبة جودة عملية اإل
جابـــات الصـــحيحة مـــن خـــالل تقســـيم عـــدد اإل ُتحســـب

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

 :تقويم وضبط معايير اللقاءات الخاصة بالصفوف اإلفتراضية.  3

 .فتراضية بشكل دوري في كل فصل دراسيوف اإلتكون وتيرة تقويم لقاءات الصف  •

نتهــاًء بالشــهر الرابــع مــن الفصــل إ و  ،وللقــاءات الصــف االفتراضــي ابتــداًء مــن نهايــة الشــهر األ تقــّوم  •
 .فتراضيةنتهاء من تسجيالت لقاءات الصفوف اإلوذلك حسب اإل ،الدراسي

 

 .هز بشكل جيدمج) ةقبل بداية الجلسه(لقاء الصف االفتراضي  :المعيار االول   �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #
فــــي حــــال الــــدخول بشــــكل تزامنــــي مــــع  تُفحــــص -  دقيقة ؟) 15-10(ـقبل موعد اللقاء ب اً هل يكون المشرف موجود .1
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  ألية الفحص  عبارة القياس  #
  .المشرف قبل بداية اللقاء

ذلــك  إلــىن المشــرف نــوه أفــي حــال  تُفحــصو أ -
نـه لـم يـتم الـدخول بشـكل متـزامن مـع أفـي حـال 
  ).للقاء مسج(المشرف 

   غالباً بدايته في  من خالل االستماع للتسجيل -  هل يقوم المشرف بالتعريف بنفسه قبل بدء اللقاء؟ .2
  :فتراضي بحيث يتضمنالخاص به على الصف اإل  Profileهل يقوم المشرف بتحرير

  . األولىمن خالل فحص الشريحة   اسم المشرف .3
  . األولىمن خالل فحص الشريحة   الهاتف .4
  . األولىمن خالل فحص الشريحة   اإللكتروني البريد .5
  . األولىمن خالل فحص الشريحة   صورته .6

7. 
ن األدوات واألجهـــزة المســـتخدمة صـــالحة أالمشـــرف مـــن  يتأكـــدهـــل 

  لإلستخدام؟
  .غالباً بدايته من خالل االستماع للتسجيل في 

8. 
فرصة للدارسين للتعريف عـن أنفسـهم قبـل اللقـاء  يعطي المشرفهل 

  ؟  )ي لتسجيل ذلكال داع(
  .غالباً بدايته من خالل االستماع للتسجيل في 

  .ن يقوم المشرف بعرض مادة بوربوينتأ  ؟ المشرف بوربوينت مسبقاً يجّهز هل  .9

10. 
فـي هـذا  دارسـونهل يقوم المشرف بالتأكد من أن كل المشاركين هـم 

  المقرر ؟
ن يقوم المشرف بالتنويه لذلك مـن خـالل التسـجيل أ

  .غالباً  في بدايته

  وجود الضيوف ؟هل يقوم المشرف بالتنويه ب .11
ن يقوم المشرف بالتنويه لذلك مـن خـالل التسـجيل أ

  .غالباً  في بدايته

12. 
أن اللقــاء مســجل، ويمكــن  إلــىهــل يقــوم المشــرف بتنبيــه المشــاركين 

  لآلخرين اإلطالع عليه ؟
ـــــــذلك مـــــــن خـــــــالل أ ـــــــه ل ـــــــوم المشـــــــرف بالتنوي ن يق

  .التسجيل

13. 
و أســتعانة بزميــل أو بأحــد الدارســين المميــزين ف باالهــل يقــوم المشــر 

  كمساعد للقاء ؟ )Back upاحتياطي  كمبيوتروجود جهاز (

خــــــالل ن يقــــــوم المشــــــرف بالتنويــــــه لــــــذلك مــــــن أ -
  .التسجيل

 و مــــن خــــالل وجــــود جهــــاز كمبيــــوتر احتيــــاطيأ -
سـماء في قائمـة األ Backupكلمة فيه مكتوب 

   .الظاهرة على يمين شاشة العرض

  المشرف الدارسين بتعليمات المشاركة ؟ ُيزودهل  .14
ن يقوم المشرف بالتنويه لذلك مـن خـالل التسـجيل أ

  .غالباً  في بدايته

  هل يطلب المشرف من الدارسين استخدام أسماؤهم ؟ .15
ن يقوم المشرف بالتنويه لذلك مـن خـالل التسـجيل أ

  .في بدايته

  ؟) الزمنيالتوزيع (المشرف الدارسين بخطة اللقاء  يعّرفهل  .16
ن يقوم المشرف بالتنويه لذلك مـن خـالل التسـجيل أ

  .غالباً  في بدايته
  .من خالل وجود لقاء مسجل  المشرف اللقاء ؟ ُيسجلهل   .17
  .من خالل سماع التسجيل  هل الصوت جيد وواضح ؟ .18

  %نسبة جودة تجهيز لقاء الصف االفتراضي  
من خـالل تقسـيم عـدد االجابـات الصـحيحة  ُتحسب

ــــى عــــ ــــي والكــــل مضــــروبًا فــــي عل دد المعــــايير الكل
100.  
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 .تتم بشكل جيد) ثتاء اللقاءأ(شراف على تنفيذ لقاء الصف االفتراضي عملية اإل :المعيار الثاني  �

  ألية الفحص  عبارة القياس  #

  المشرف أهداف اللقاء وتعريفها للدارسين؟ ًيحددهل  .1
ان يقوم المشرف بالتنويه لذلك مـن خـالل التسـجيل 

  .غالباً  بدايته في

  المشرف عبارات تشجيعية لحث الدارسين على المشاركة؟ يستخدمهل  .2
ـــــــذلك مـــــــن خـــــــالل أ ـــــــه ل ـــــــوم المشـــــــرف بالتنوي ن يق

  .التسجيل

  المشرف أسئلة تمهيدية للدارسين ؟ يوجههل  .3
ـــــــذلك مـــــــن خـــــــالل أ ـــــــه ل ـــــــوم المشـــــــرف بالتنوي ن يق

  .التسجيل

4. 
رســون أثنــاء اللقــاء المشــرف علــى األســئلة التــي يوجههــا الدا يجيــبهــل 

  عبر التخاطب الكتابي ؟
  .من خالل متابعة شاشة التخاطب الكتابي

5. 
أثنـــاء فـــي األحاديـــث الجانبيـــة بـــين الدارســـين  إلـــىهـــل ينتبـــه المشـــرف 

  الشرح عبر التخاطب الكتابي ؟
  .من خالل متابعة شاشة التخاطب الكتابي

  ؟المشرف عملية المشاركة من خالل رفع األيدي ُيرتب هل  .6
اليــد المشــرف بالطلــب مــن الدارســين رفــع  ن يقــومأ

  .للمشاركة

7. 
المشرف مساحة زمنية كافية للدارسين للمناقشة والتعبير عـن  يتركهل 

  على األقل من وقت اللقاء ؟% 40أفكارهم بحوالي
  .من خالل متابعة التسجيل

  .مشرف يستخدم الكاميران الأفي حال   هل يظهر المشرف بمظهر جيد عبر الكاميرا عند استخدامها ؟ .8
  .من خالل سماع التسجيل كامالً   هل يلتزم المشرف بمفردات السلوك الجيد ؟ .9

  .كامالً من خالل سماع التسجيل   هل يلتزم الدارسون بمفردات السلوك الجيد ؟ .10
  .كامالً من خالل سماع التسجيل   يجابي ؟إنتقادات ومداخالت اآلخرين بشكل هل يستجيب المشرف ال .11

  المشرف التسجيل في فترة االستراحة ؟ يغلقل ه .12
من خالل مالحظة الخروج من التسجيل ثـم العـودة 

 (left ….joined) ن تظهـر كلمـاتأبحيـث ، ليهإ
  .على شاشة الكتابة

13. 
هل يقوم المشرف باستخدام المؤقت لتحديد الوقت الالزم لعـرض اللقـاء 

  أو لإلجابة على االسئلة ؟
  .ه لذلكن يقوم المشرف بالتنويأ

  هل يتم استخدام االنفعاالت المختلفة؟ .14
عــــة إشــــارات االنفعــــاالت المختلفــــة مــــن خــــالل متاب

  ...)اشارة الوجه والكف (
  .ن يقوم المشرف بالتنويه لذلكأ  المشرف الطالب على استخدام االنفعاالت ؟ يحثهل  .15

16. 
 .… quiz ,العرض التقديمي(المشرف استراتيجات التعلم  يستخدمهل 
  ؟ الخ 

  .من خالل متابعة التسجيل

  .من خالل متابعة التسجيل في نهاية اللقاء  هل يقوم المشرف بتلخيص المادة العلمية في نهاية اللقاء؟ .17

18. 
الدارســـــين ومالحظـــــاتهم وأســـــئلتهم، المشـــــرف لتعليقـــــات  يســـــتمعهـــــل 

  جابة عليها؟اإلو 
مــــن خــــالل متابعــــة التســــجيل وعمليــــات التخاطــــب 

  .الكتابي

19. 
صــــوت، صــــور، فيــــديو، (يــــز اللقــــاء بالوســــائط المتعــــددة هــــل يــــتم تعز 

  ؟.....)وصالت لمواقع انترنت، فالش انيماشن
مـــــن خـــــالل فحـــــص  الملفـــــات الموجـــــودة  فـــــي ال 

recording index    و في  أfile transfer.  
  .من خالل متابعة التسجيل في نهايته  هل يقوم المشرف بإجراء تصويت حول رأي الدارسين في اللقاء ؟ .20
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21. 
المشـــرف الدارســـين لضـــرورة مغـــادرة اللقـــاء للحصـــول علـــى  ينبـــههـــل 

  التسجيل في نهاية اللقاء ؟
  .من خالل متابعة التسجيل في نهايته

22. 
وذلــك مباشــرة  ،)عبــر المــودل(المشــرف التســجيل للدارســين  ينشــرهــل 

  بعد االنتهاء من اللقاء ؟
نـــه يوجـــد تســـجيل موجـــود فـــي أمـــن خـــالل فحـــص 

  .لالمصمم من خالل المود نياإللكترو المقرر 

23. 
الموظــــف المعنــــي لتنزيــــل  إلــــىالمشــــرف رابــــط التســــجيل  ُيرســــلهــــل 

التسجيل وتوفيره على قرص مدمج، فالش، أو الهاتف النقال للدارسين 
)MP3 ،MP4(، وذلك مباشرة بعد االنتهاء من اللقاء ؟  

  . ODLCلأيتم بالتسيق مع مركز 

  : تصميم الباوربوينت المستخدم   
  .يتم الفحص حسب القالب الخاص  بكل برنامج  هل القالب المستخدم هو القالب الخاص بالبرنامج ؟ .24
  :هل الشريحة األولى تتضمن  

  األولىفحص الشريحة   ؟وشعارهااسم الجامعة  .25
  األولىفحص الشريحة   اسم المقرر؟ .26
  األولىفحص الشريحة   رقم المقرر؟ .27
  األولىفحص الشريحة   في اللقاء ؟ اسم الوحدة أو الوحدات المتضمنة .28
  األولىفحص الشريحة   اسم المشرف ؟ .29
  األولىفحص الشريحة   اسم العام والفصل الدراسي ؟ .30
  األولىفحص الشريحة   تاريخ اللقاء ؟ .31
  األولىفحص الشريحة   رقم اللقاء ؟ .32
  فحص الشريحة الثانية  ؟ للقاء اً هل الشريحة الثانية تتضمن أهداف .33

  )يتم الفحص لكل شريحة حسب عددها(أسطر ؟  6األسطر في كل شريحة ال يزيد عن  هل عدد  
  1شريحة  .34

  من خالل عد االسطر
  

  2شريحة  .35
  الخ.....3شريحة  .36

  ؟) 4مع زيادة  او نقصان بحدود (،  Bold 48هل الخط المستخدم للعناوين في كل شريحة حجمه  
مكــن أذا إو أ ،تُفحــص مــن خــالل مقارنــة حجــم الخــط  1شريحة  .37

بوربوينــــت المســــتخدم مــــن الحصــــول علــــى عــــرض ال
  .ل لمعرفة حجم الخط الحقيقي المستخدمخالل المود

  2شريحة  .38
  الخ...3شريحة  .39

  ؟) 4مع زيادة  او نقصان بحدود ( 40هل الخط المستخدم للنص في كل شريحة حجمه  
يـــتم الفحـــص مـــن خـــالل مقارنـــة حجـــم الخـــط  او اذا   1شريحة  .40

ن الحصـــول علـــى عـــرض البوربوينـــت المســـتخدم امكــ
ــــي  ــــة حجــــم الخــــط الحقيق ــــل لمعرف مــــن خــــالل المودي

  .المستخدم

  2شريحة  .41

  الخ......3شريحة  .42

  من خالل متابعة التسجيل  هل يوجد صور وأشكال توضيحية؟ .43
  من خالل متابعة التسجيل  هل األلوان واضحة ومنسقة ؟ .44

  هل الشرائح مرقمة؟ .45
عــرض البوربوينــت وغالبــا تكــون  مــن خــالل مالحظــة

  .االرقام اسفل الصفحة
  .من خالل متابعة التسجيل  هل يستخدم المشرف عبارات ختامية للقاء ؟ .46
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47. 
الغـــرف الجانبيـــة تبـــادل  –ميـــزات الصـــف االفتراضـــي  تســـتخدمهـــل 

  ؟... الملفات
ـــــةمـــــن خـــــالل مالحظـــــة وجـــــود  ملـــــف الغـــــرف  أيقون

  . الجانبية

48. 
مــــن خــــالل الصــــف االفتراضـــــي أو  العــــرض للدارســـــينُيرســــل هــــل 
  وذلك مباشرة بعد االنتهاء من اللقاء ؟ ،لالمود

نـــــــه يوجـــــــد ملـــــــف عـــــــرض أمـــــــن خـــــــالل فحـــــــص   
و فــي  أ    recording indexل أالبوربوينــت فــي 

file transfer ، و ان يكــون موجــود فــي المقــرر أ
 .لفي المود اإللكتروني

 % اضيشراف على تنفيذ لقاء الصف االفتر إلنسبة جودة ا
جابــات الصــحيحة مــن خــالل تقســيم عــدد اإل ُتحســب

  .100على عدد المعايير الكلي والكل مضروبًا في 
  

  :السجالت والنماذج) 7
  السجل/اسم النموذج  مكان الحفظ  )سنة(مدة الحفظ 

    
-F(نمـــوذج معـــايير اختيـــار نمـــط الـــتعلم المناســـب للمقـــررات المدمجـــة   

BL-BLQC-01.(  

    
-F-BL) (1ل مــــــود( ةاإللكترونيــــــ األنشــــــطة نمــــــوذج ضــــــبط مقــــــررات

BLQC-02.(  

  
ـــــات    ـــــنمـــــوذج ضـــــبط مقـــــررات التعيين -F-BL)  (2 لمـــــود( ةاإللكتروني

BLQC-03.(  
  .نموذج ضبط معايير لقاءات الصفوف االفتراضية    

 )F-BL-BLQC-04.(  

نموذج قائمة فحص معايير تصـميم المقـرر المـدمج بـنمط البـث الفيـديوي     
  .)Video Streaming )F-BL-BLQC-05 التدفقي 

 المدمجــة بــنمط المقــررات المقــررات نمــوذج قائمــة فحــص معــايير تصــميم    
  .)F-BL-BLQC-06( )القالب المدمج(المدمجة 

-F-BL(عـــــداد الـــــنص العلمـــــي للوســـــيط المحوســـــب إنمـــــوذج معـــــايير     

BLQC-07(.  
  )F-BL-BLQC-08(الوسيط المحوسب  إنتاجنموذج معايير     

-F-BL(قائمــــــة فحـــــص معــــــايير تصـــــميم الوســــــائط التعليميــــــة نمـــــوذج     

BLQC-09(.  
الخاصــــــة بالمشــــــرفين  اإللكترونــــــي األنشــــــطةنمــــــوذج ضــــــبط مقــــــررات     

-F(في المنـاطق والمراكـز الدراسـية    (tutors)المساعدين  يناألكاديمي

BL-BLQC-10.(  
  

  (Related Work Instructions)تعليمات العمل ذات عالقة ) 8
   WI-BL-MUM عمل استخدام الموديل   تعليمة -
 (WORK INSTRUCTION – Blended Learning – Moodle Using Manual)  
  WI-BL-VCUM تعليمة عمل استخدام الصفوف االفتراضية  -
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(WORK INSTRUCTION – Blended Learning –Virtual Classes Using Manual) 
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  :الخاتمة
  

خطــوة رياديــة فــي المجتمــع  تعــد  والتحــول نحــوه ،المــدمجلــتعلم جامعــة القــدس المفتوحــة ل إن تبنــي

تغيـرات جذريـة فـي  تعـد حيث  ،الفلسطيني فرضتها التغيرات السريعة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هــذا التحــول  عــد يلمواكبــة التطــورات للقــرن الواحــد والعشــرين،  ،االتجاهــات والمعــارف والمهــارات المطلوبــة

نه يعمـق العمـل نحـو النوعيـة التربويـة الحديثـة فـي مجـال الـتعلم والممارسـات التطبيقيـة فـي مجـال أل ؛اً مهم

لخلــق بيئــة تعلــم حقيقيــة قــادرة علــى تحقيــق األهــداف التربويــة والتعليميــة  ،توظيــف التكنولوجيــا فــي الــتعلم

 إلـىالممارسـات التعليميـة  نبكفاءة عالية، األمر الذي من شأنه توفير الفرصة لالنتقال بالنظام التعليمي م

  .مكانات تعليمية وٕابداعية تنسجم وفلسفة التعلم المفتوح عن بعدفرص وإ 

  

علــى  كفــاءة وفعاليــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة أظهــر الــتعلم المــدمجومــن الجــدير بالــذكر أن 

، إال ةالتقليديـجامعـات نظـام الفـي هـي خبـرة أعضـاء الهيئـة التدريسـية  من أن الخبـرة التـي يتمتـع بهـا الرغم

ــاً أنهــم أثبتــوا كفــاءة وقــدرة  ــتعلم المــدعم الكتروني ، لمــا لــه مــن أهميــة وأفضــلية فــي ســبيل العلــم فــي مجــال ال

رفين والطـالب وأيضـًا إكسـاب المشـ ،وأكثر فائـدة ،وقت وجهد تُنقل المعلومة وتوصل بأقصرحيث  ،والتعلم

وفير بيئــة تعلــم تفاعليــة قائمــة علــى المتعــة فــي الالزمــة للتعامــل مــع التكنولوجيــا، وتــالمهــارات الضــرورية 

   .وعلى مجهود المتعلم في البحث واالستقصاء  ،التعلم
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