
أساسيات التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد

E-Learning & Distance Learning



يجمع العلماء المختصين على ان ثوره المعلومات التي ترجمت فيما * 
تحقق حيث استطاع االنسان  يسمى باالنترنت يعد اهم انجاز تكنولوجي

ان يلغي المسافات ويختصر الزمن ويجعل من العالم اشبه بشاشه 
في عصر االمتزاج بين التكنولوجيا واإلعالم  الكترونيه صغيره

والمعلومات والثقافة والتكنولوجيا وأصبح االتصال الكترونيا وتبادل 
االخبار والمعلومات بين شبكات الحواسيب حقائق ملموسة مما اتاح 

سرعه الوصول الى مراآز العلم والمعرفة والمكتبات
.واالطالع على الجديد لحظه بلحظه

 التعليم االلكترونيمفهوم 



مع التطورات الهائلة  التي يشهدها عالم اليوم تغيرت آثير من المفاهيم التي تحكم  •
ولعل مفهوم التعليم هوا آثر المفاهيم التي تأثرت تأثرا آبيرا بالتطور  ، البشر

الحادث في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛حيث بزغت مجموعه آبيره من 
:منها المصطلحات الخاصة بالتعليم االلكتروني

)online education( التعليم على الخط–
)long learning( التعلم مدى الحياة–
)digital education( التعلم الرقمي–
)internet based education( التعلم المبني على شبكه االنترنت–
)online learning(التعلم المباشر–
)distance education( التعليم عن بعد–
)technology-based training( التدريب المبني على االساس التقني–
)web-based training( التدريب المبني على اساس الويب–
 computer-based( التدريب المبني على اساس الحاسب االلي–

training(



التعريفات الخاصة بالتعليم اإللكتروني

التعلم  من صوت  من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة•
االلكتروني هو اسلوب يستخدم في ايصال المعلومة للمتعلم  

وصوره ورسومات   الحديثه ويتم فيه استخدام اليات االتصال
ومكتبات الكترونيه وآذلك بوابات االنترنت ليات بحثوآ

استخدام  ي ، اسواء آان عن بعد او في الفصل الدراسي
ايصال المعلومة للمتعلم بأقصر  التقنيه بجميع انواعها في

.واآبر فائدة وقت واقل جهد



في حرم مؤسسه  التعلم االلكتروني نقل برنامج تعليمي من موضعه•
ويهدف الى جذب طالب ال ، تعليمية ما الى اماآن متفرقة جغرافيا

تحت الظروف العادية االستمرار في برنامج تعلمي  يستطيعون
.تقليدي

التعليم االلكتروني مصطلح يوصف التعليم الذي يتم عن طريق جهاز •
وفي الغالبيه يكون على بيئة شبكية لكي تعطي المتعلم  .الحاسب االلي

.الفرصه للتعلم في آل االوقات وفي جميع االماآن تقريبا
هو تقديم البرامج التدريبية والتعليمية عبر وسائط  التعلم االلكتروني•

متنوعة تشمل األقراص وشبكة اإلنترنت بأسلوب متزامن أو  إلكترونية
.غير متزامن وباعتماد مبدأ التعليم الذاتي أو التعلم بمساعدة مدرس



التعليم اإللكتروني هو تلك العملية التعليمية التي يكون فيها الطالب •
بمسافة جغرافية يتم عادة سدها باستخدام  مفصوال أو بعيدا عن األستاذ

.وسائل االتصال الحديثة
االلكتروني هو نظام تعليمي غير تقليدي يمكن الدارس من التعليم •

التحصيل العلمي واالستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون 
ويمكن المحاضرين من إيصال معلومات  االنتقال إلى موقع الدراسة

ومناقشه للمتلقين دون االنتقال إليهم آما أنه يسمح للدارس أن يختار 
برنامجه التعليمي بما يتفق مع ظروف عمله والتدريب المناسب 

والمتاح لديه للتعليم دون الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التخلي عن 
.االرتباطات االجتماعية 

اللكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة التعليم ا•
والوسائط المتعددة وبوابات اإلنترنت من أجل  آالحاسب والشبكات

إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن 
.من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداة المتعلمين



أهداف التعليم االلكتروني
:يهدف التعليم االلكتروني إلي 

المؤهلين في بعض المجاالت ، آما   سد النقص في أعضاء هيئة التدريس والمتدربين
.يعمل على تالشي ضعف االمكانيات

حيث تتم الدراسة دون وجود  جعل التدريب أآثر مرونة وتحريره من القيود المعقدة
.عوائق زمانية ومكانية آاالضطرار للسفر لمراآز الجامعات ومعاهد التدريب

تحقيق العدالة في فرص التدريب وجعل التدريب حقًا مشروعًا للجميع.
من أفراد المجتمع بما يتناسب وقدراته  خفض آلفة التدريب وجعله في متناول آل فرد

.ويتماشى مع استعداداته
لدى أفراد المجتمع اإلسهام في رفع المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي.
رالعمل على التدريب والتعليم المستم.  
مما يساعد على تقليل الفروق  العمل على توفير مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة

الفردية بين المتدربين، وذلك من خالل دعم المؤسسات بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة  
.وتفاعلية



مزايا التعليم االلكتروني 

عند مقارنة أساليب التعليم االلكتروني باألساليب التقليدية للتعليم تتبين لنا 
:   المزايا التالية للتعليم االلكتروني

.تجاوز قيود المكان والزمان في العملية التعليمية 1.

توسيع فرص القبول في التعليم العالي تجاوز عقبات محدودية األماآن ، 2.
وتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التوزيع األمثل لمواردها 

.المحدودة 
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتمكينهم من إتمام عمليات التعليم في 3.

.بيئات مناسبة لهم والتقديم حسب قدراتهم الذاتية 
إتاحة الفرصة للمتعلمين للتفاعل الفوري إلكترونيا فيما بينهم من جهة 4.

وبينهم وبين المعلم من جهة أخرى من وسائل البريد اإللكتروني  
.ومجموعات النقاش وغرف الحوار و نحوها



نشر ثقافة التعلم والتدرب الذاتيين في المجتمع والتي تمكن من تحسين وتنمية قدرات  .5
.المتعلمين والمتدربين بأقل تكلفة وبأدنى مجهود

رفع شعور وإحساس الطالب بالمساواة في توزيع الفرص في العملية التعليمية وآسر حاجز   .6
الخوف والقلق لديهم وتمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق  

.والمعلومات بوسائل أآثر وأجدى مما هو متبع في قاعات الدروس التقليدية
.سهولة الوصول الى المعلم الكترونيا حتى خارج أوقات العمل الرسمية .7
تخفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل الوسائل واألدوات   .8

.االلكترونية في إيصال المعلومات والواجبات والفروض للمتعلمين وتقييم أدائهم
.استخدام أساليب متنوعة ومختلفة أآثر دقة وعدالة في تقييم أداء المتعلمين .9

تمكين الطالب من تلقي المادة العلمية باألسلوب الذي يتناسب مع قدراته من خالل الطريقة .10
.المرئية أو المسموعة أو المقروءة و نحوها

توفير رصيد ضخم ومتجدد من المحتوى العلمي واالختبارات والتاريخ التدريسي لكل 11.
.مقرر يمكن من تطويره وتحسين وزيادة فعالية طرق تدريسه

ومقيد  ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد: عدم االعتماد على الحضور الفعلي12.
وملزم في العمل الجماعي بالنسبة للتعليم التقليدي، أما اآلن فلم يعد ذلك ضروريا ألن 
التقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معين لذلك 

.أصبح التنسيق ليس بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج
.تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم13.



)المتزامن (االتصال المباشر•
من خالل هذا االسلوب يتم التخاطب في اللحظه نفسها 

  :بواسطة
التخاطب الكتابي•

يكتب في اللحظه   و الشخص المقابل يرى ما, يريد قوله حيث يكتب الشخص ما–
.يريد نفسها فيرد عليه بنفس الطريقه بشكل مباشر بعد انتهاء األول من آتابة ما

 التخاطب الصوتي•
.حيث يتم التخاطب صوتيا في اللحظه نفسها عن طريق االنترنت–

)المؤتمرات المرئية(التخاطب بالصوت والصورة •
.حيث يتم التخاطب بالصوت والصورة–
وتتم طريقة االتصال المباشر عندما يقوم المدرس بتحديد ساعات معينه يتواجد بها  –

.على الخط المباشر مع طالبه

وسائل التعليم االلكتروني



مكونات التعليم االلكتروني

تتكون منظومة التعليم اإللكتروني من عدة عناصر أساسية •
:هي

الطالب •
الهيئة التدريسية•
المساعدون •
الفنيون •
داريوانإلا•



الطالب
: سمات الطالب المستهدفين للتعليم االلكتروني

:يلي يتسم طالب التعليم االلكتروني بعدة سمات من اهمها ما
ولهم وظائف  الغالبية العظمى من الطالب التعليم االلكتروني هم اآبر سنا -

يباشرونها وعائالت يرعونها  
تنوع اسباب التحاق الطالب ببرامج التعليم االلكتروني ؛فقد يهتم البعض في  -   

حصول على الشهادات عمليه والبعض  
مهارات متقدمه  االخر الآتساب معارف جديدة او -
في نظام التعليم االلكتروني ،يعتبر الطالب منعزلين وتغيب عنهم بعض  -

العوامل االساسية في التعليم مثل الدافعيه النابعة من االتصال والتفاعل مع 
.االخرين 

يواجه الطالب في البرامج التعليم االلكتروني وخاصة المبتدئين منهم بعض  -
الصعوبات المتمثله في تحديد انسب البرامج المتوفرة لهم ، وآيفية  

.الحصول على مساندة زمالئهم من الطالب



مهارات وقدرات الهيئة التدريسية
ينبغي أن يكون لدى القائمين على التدريس عن بعد، مجموعة  •

:من المهارات األساسية منها
 Microsoft Wordالمعرفة ببرنامج الورد أو ما يعرف بمعالج النصوص –

.وذلك في تصميم الدروس
 Hyper Text Markup Languageالمعرفة بلغة النص الفائق –

(HTML).
المعرفة بالمعيار العالمي الشهير المستخدم في نشر الوثائق إلكترونيا  –

Portable Document Format (Pdf)
.االستفادة من المعلومات التي تم تطويرها مسبقا من أجل إنجاز دروس جديدة–
العمل على وجود قائمة المحتويات الرئيسة التي يجب أن تنقل المتصفح الى –

.عدد من الصفحات القصيرة
عدم اإلفراط في االستعمال غير الضروري للرسومات البيانية الكبيرة الحجم –

).فيديو(أو إضافة مقاطع مرئية 



تؤدي الى ملل الطلبة والمتعلمين او المتدربين وقد تضطرهم في بعض األحيان الى التراجع  –
.عن حفظ تلك المواد

الحرص على زيادة او التغيير المعلومات حسب الحاجه مع مراعاة أهمية التوقيت الزمني  –
.والتأآد بشكل دوري من استمرارية الموقع ومفاتيحه الرئيسية

تقديم معلومات الكترونية وبشكل  آامل عن الدروس وأهداف ومراجعة وآذا التدريبات او  –
.التمارين الضرورية 

ضرورة توفير قنوات االتصال المناسبة المكتوبة او المسموعة او المرئية آالبريد الكتروني  –
العادي للتبليغ عن وجود مشاآل او التزود بمعلومات حول الدروس ويستحسن العمل على 
تكوين مجموعات نقاش ليتمكن المتعلم والمتدرب من االتصال يبعضهم والبعض ولتبادل  

.المعلومات عن الحاجة 
وإرسالها الكترونيا وآذالك  homeworkمطالبة المتعلم بالقيام بواجبات ووظائف منزلية  –

).solution( بتقديم حلول قصيرة للتوجيه والمساعدة على الحل 
يمكن آذالك عرض وتغطية المادة آصفحة على الشبكة او آملف قابل للتنزيل بأشكال مختلفة  –

.
الى ذلك توفير   ةضافإلوضع قائمة الكترونيا بالمراجع والمصادر الممكنة والمكتملة للدرس با–

الربط مع صفحات أخرى تغطي معلومات عن الموضوع وآذالك مع الحلقات الدراسية  
او  wwwالمشابهة التي تكون ايضا متوفرة على الشبكة العنكبوتية العلمية  او مع المكتبات 

.مع المكتبات الجامعية آل هذا من شأنه مساعدة الطالب على فهم وإدراك الحلقة الدراسية 



:المساعدون •
قد يجد المدرس او عضو هيئة التدريس انه من المفيد االستعانة او االعتماد على مساعدين له  –

لذلك ينبغي ان يلم المساعد بخصائص الطالب  , ليقوموا بدور الوسيط بينه وبين الطالب 
وعليه ايضا ان يكون ملما , وخلفياتهم حتى يمكنه مساعدتهم وفقا لتوجيهات وتكليفات المدرس

.بأخالقيات التدريس 

:الفنيون •
يسهم الفنيون بدور آبير في التعليم االلكتروني فمن خاللهم يتم التخطيط والتصميم واإلمداد –

ويوفرون المسانده والخدمات الفنيه لبرامج , بالبرامج والمقررات الدراسية ومواد التعليم 
.التعليم بصفه مستمرة 

:االداريون •
على الرغم من ان االداريين يؤثرون بدرجه آبيره في تخطيط وتنفيذ برامج التعليم  –

إال انهم يتخلون عن الرقابه والمتابعة على هذه المشروعات الى الفنيين بمجرد , االلكتروني 
.تشغيلها 

 



مصادر التعليم االلكتروني
:منها  ،تتعدد المصادر التي يعتمد عليها التعليم االلكتروني•
 :التلفزيون التعليمي •

:حيث يمتاز بما يلي , يعتبر التلفزيون التعليمي وسيله فعاله للتعليم االلكتروني –
يعتبر وسيلة مألوفة وشائعة لدى اغلبية البشر •
يجمع التلفزيون بين آل من االصوات والحرآة والمرئيات ، ويستطيع   •

توضيح المفاهيم المعقدة والمجردة 
سطح ( يعتبر وسيلة فعالة تنقل إلى الطالب بيئات جديدة غير تقليدية مثل  •

) .الدول االجنبية –الكواآب –القمر 
.  يساعد في التقاط األحداث وعرضها أثناء حدوثها •
. يتسم بالفاعلية في تقديم المفاهيم وتلخيصها ومراجعتها•



  :مؤتمرات الفيديو •
تعتبر مؤتمرات الفيديو من الطرق والتكنولوجيات التعليمية –

المتاحة في الوقت الحاضر ، وتشتمل على العديد من المزايا التي 
:  تؤآد فعاليتها قي التعليم االلكتروني ومن هذه المزايا 

 .السماح باالتصال المرئي في الوقت الحقيقي بين الطالب والمدرس•
مساندة استخدام وسائل تكنولوجية متعددة مثل السبورة والوثائق الخطية •

.والفيديو
.اتاحة  إمكانية الربط بين الخبراء الموجودين في مواقع جغرافية متفرقة •

إلى  ،وبالرغم من هذه المزايا إال انها تتطلب أجهزة مرتفعة التكلفة–
جانب بذل مزيد من الجهد من جانب المدرس حتى ال يبتعد 

.الطالب من االتصال المباشر



  :المواد المطبوعة •
على الرغم من أن التطورات التكنولوجية أضافت إمكانات وأدوات ومصادر –

حديثة للتعليم االلكتروني ، إال أن المواد المطبوعة ما زالت مستمرة آمكون  
أساسي لكل البرامج التعليم االلكتروني  ، حيث يمكن تزويد الطالب بها  

الكترونيا ثم تحويله الى شكل  Downloadingتحمليها  مباشرة أو 
وتمتاز المواد المطبوعة بسهولة العرض الفعالية التكلفة وتلقائية  . مطبوع 

ومن أمثلة المواد المطبوعة  الكتب  الدراسية التي . وسهولة االستخدام 
تشتمل على محتوى معظم المقررات  ومخطط المادة الدراسية الذي تشتمل 

على أهداف المادة العلمية وتوقعات ومواصفات الواجبات والتكليفات  
.والقراءات المرجعية

:قواعد البيانات •
هي مجموعة من السجالت المرتبة والمنظمة بطريقة يسهل معها استرجاعها  –

بشكل فعال ، وعادة تكون لكل قاعدة حدود تغطية معينة سواء موضوعية أو 
..  زمنية أو شكلية 



  :أنواع قواعد البيانات•

: تنقسم قواعد البيانات إلى 
.قواعد البيانات التي تشتمل على ملخصات للكتب والدوريات  -  
قواعد بيانات تقدم النصوص الكاملة لمصادر المعلومات مصل  -  

.الكتب والدوريات وأعمال المؤتمرات 
قواعد البيانات التي تقدم بيانات إحصائية ومالية عن الشرآات أو  -

.عدد السكان 



شبكة اإلنترنت
تسهم اإلنترنت في تعزيز وتحسين التعليم االلكتروني من  •

الذي يسمح بتبادل  emailخالل استخدام البريد االلكتروني
الرسائل والمعلومات ،و يسهم في تقديم التغذية المرتدة 

feedback  من قبل الطالب ، وآذلك إنشاء السبورة
التي تشجع على التفاعلية بين   white board البيضاء
وإمكانية إنشاء صفحة ويب أو موقع للفصل  الطالب،

االفتراضي ، ويتضمن الموقع المعلومات المختلفة عن  
الفصل مثل المقررات المدرسية المقدمة  والتمارين و 

.الواجبات و المراجع ونبذة عن المدرس المساعد



 الفصول االفتراضية
أدى استخدام شبكة اإلنترنت في التعليم إلى تطور مذهل وسريع في العلمية •

التعليمية آما أثر في طريقة أداء  المعلم والمتعلم وإنجازها في غرفة الصف 
وقد نشأ على المستوى الدولي للتعامل مع اإلنترنت وشبكات المعلومات  

:مصطلحات متنوعة منها
عالم بال أوراق•
جامعات بال أسوار •
مؤسسات التعليم للمستقبل  •
المدارس والجامعات االلكترونية  •
بيئات التعليم االفتراضي  •
الجامعات االفتراضية  •
المنهج الرقمي •

الفصول االفتراضية هي فصول شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود •
تتقيد بزمان أو مكان وعن  المعلم والطالب ولكنها على الشبكة العالمية حيث ال

طريقها يتم استخدام  بيئات تعليمية افتراضية بحيث يستطيع الطلبة التجمع 
.بواسطة الشبكات للمشارآة في حاالت تعلم تعاونية



:يتألف الفصل االفتراضي من مكونات  التاليه•
)بالصوت فقط أو بالصوت والصورة(خاصية التخاطب المباشره  -1
التخاطب الكتابي -2
Board-eالسبورة االلكترونية  -3
بين المدرس والطلبة او بين (المشارآه المباشره لألنظمة والبرامج والتطبيقات -4

Application Sharing)الطلبه
  File Transferارسال الملفات وتبادلها مباشر بين المدرس وطلبته  -5
متابعه المدرس وتواصله لكل طالب على حدة أو المجموعة من الطلبه في ان واحد  -6

Private Message
ونظام ادارة المحتوى PowerPoint Slidesخاصية استخدام برامج العرض االلكتروني  -7

LCMS  التعليمي
 Video Clipsخاصية استخدام برامج عرض االفالم التعليمية   -8
 Poll Usersخاصية توجيه االسئلة المكتوبة والتصويت عليها  -9

 Follow meخاصية توجيه أوامر المتابعة لما يعرضه المدرس للطلبة  -10
Synchronize Webخاصية ارسال توصيلة ألي متصفح لطالب واحد أو اآثر  -11
Ban Usersخاصية السماح لدخول أي طالب أو اخراجه من الفصل  -12
Clear Talkخاصية السماح او عدمه للكالم  -13
Print Optionsخاصية السماح للطباعة  -14
Lecture Recording) الصوتية والكتابية(خاصية تسجيل المحاضرة  -15



أنظمة التعليم االلكتروني
)LCMS،LMS(أنواع أنظمة إدارة التعليم وخصائصها 

LMSنظام إدارة التعليم •
LMS  هي اختصار لعبارة)Learning Management System(  وتعني نظام إدارة

للمساعدة في إدارة ومتابعة   صمم Softwareوهو عبارة عن برنامج . التعليم 
وعلى ، وجميع أنشطة التعلم في المنشآت  وتقيم التدريب والتعليم االلكتروني

حيث تكوينه وال  ال من. ال ترآز آثيرًا على المحتوى  LMSالجانب اآلخر ، فإن 
.إعادة استخدامه وال حتى من حيث تطوير المحتوى

: LCMSنظام إدارة المحتوى التعليمي •
 Learning Content Managementهو اختصار لعبارة  LCMSيعتبر مصطلح 

System نحو مغاير عن  وتعني نظام أدارة المحتوى التعليمي ، علىLMS  فإن ،
LCMS  تمنح المؤلفين والمصممين التعليميين   فهي. ترآز على محتوى التعليمي

إنشاء وتطوير وتعديل المحتوى التعليمي بشكل  ومختصي المواد ، القدرة على
يحوي العناصر التعليمية   repository ذلك بوضوح مستودع ويكون. أآثر فاعلية
  بحيث يسهل التحكم فيها وتجمعيها وتوزيعها وإعادة استخدامها. العلمي للمحتوى

.بما يناسب العملية التدريسية من مدرب ومتدرب ومصمم تعليمي وخبير



LCMSأهم مراحل  

.تعني إدراج وإدارة بيانات المتدربين: التسجيل –
.تعني جدولة المقرر، ووضع خطة التدريب: الجدولة –
.وتعني إتاحة المحتوى للمتدرب: التوصيل –
.وتعني متابعة أداء المتدرب وإصدار تقارير بذلك: التتبع –
وتعني التواصل بين المتدربين من خالل الدردشات، : االتصال –

.ومنتديات النقاش، والبريد، ومشارآة الشاشات
وتعني إجراء اختبارات للمتدربين والتعامل مع : االختبارات –

.تقييمهم



أمثلة ألنظمة إدارة التعليم اإللكترونية التجارية
.إلدارة التعليم اإللكتروني WebCT“ ويب سي تي”نظام –
 Blackboardإلدارة التعليم اإللكتروني “ بالك بورد”نظام –

Academic Suite
.إلدارة التعليم اإللكتروني“ تدارس”نظام –
.  إلدارة التعليم اإللكتروني“ مجد”نظام –

إللكترونيه المفتوحة المصدراامثله ألنظمة ادارة التعلم 
MOODLE1.5.2نظام مودل إلدارة التعلم االلكتروني 1.
DOKEOSنظام دوآيوز إلدارة التعلم االلكتروني 2.
ATUTORنظام اتوتر إلدارة التعلم االلكتروني 3.



 : WebCT ،ويب سي تي) ادوات المنهج االلكتروني (نظام 
نظام ادارة تعلم تجاري يستخدم من قبل العديد من   هو
تعليم االلكتروني حيث يقدم  لوسسات التعليمية المهتمة بامال

هذا النظام بيئة تعليمية الكترونيه خصبه جدا باألدوات من  
بداية اعداد المقرر لترآيبه على النظام وحتى اثناء فترة التعلم  

وهذا يدل على سهولة استخدامه من قبل المدرب والمتدرب  
آما هناك آالف المعاهد في آثير من سبعين دوله يستخدمون  

  .هذا النظام



WebCT ” ويب سي تي “:مزايا نظام •

المتدرب يتميز بإمكانية   وجود منتدى لمناقشة المواضيع المطروحة من قبل المدرب أو1.
التنظيم حسب رغبه المدرب  

وجود ميزة تحميل الملفات من قبل المتدرب وتبادلها مع زمالئه او مع المدرب حيث 2.
يمكنهم مشارآة هذه الملفات مع متدربين اخرين او مع المدرب آما ان المدرب قادر على 

تحميل ملفات الى مجلدات المتدربين  
.وجود ميزة استخدام بريد االنترنت مع امكانية وضع ملفات مرفقه في البريد3.
وجود ميزة المحادثة المباشرة الحية بين افراد مجموعة آما ان المدرب قادر على ادرة  4.

هذه المحادثات الحية وفي نفس الوقت النظام يقوم بعمل ارشيف لكل ما آتب في هذه  
.المحادثات بحيث يسهل الرجوع اليه من قبل المدرب 

يعطي النظام المدرب ميزة تقسيم المتدربين الى مجموعات ويضع لكل مجموعة ملفات 5.
مشترآة وآذلك منتدى خاص او يقوم النظام بهذا العمل حسب المعطيات او يقوم الطالب  

.باختبار المجموعات ذاتيا 
وجود ميزة انشاء اختبارات ذاتية للمتدربين ويقوم النظام بالتصحيح وتسجيل الدرجات  6.

اوتوماتيكيا حسب المعايير التي يحددها المدرب الختبارات متعدد الخيارات او اختبارات  
الصواب والخطأ او اسئلة ملء الفراغات او اسئلة التوصيل او اسئلة ملء الفراغات او 
اسئلة الحساب مع تمكين المدرب من وضع تعقيب على االجابات وشرح  وروابط ذات  

صلة بالمحتوى آما يوفر للمدرب جميع المميزات التي تخص االختبارات الكترونيا ومنه 
تمكين المدرب من اسئلة آثيرة بأنواع مختلفة ويقوم النظام بطريقة عشوائية باختبار عدد 

.من االسئلة لكل متدرب



وجود ميزة إخفاء المادة وعرضها على المتدربين حسب الوقت أو التاريخ او المجموعة التي  .    7
.يرديها المدرب او حسب الدرس او الوحدة أو تعرض بعد إنهاء الدرس السابق  

النظام وحتى خروجه منه في  وجود ميزة متابعة المتدرب في آل مكان من بداية دخوله على.    8
آل مرة يدخل زمن مكوثه فيه مع إمكانية تدوين تقارير تظهر الوقت والمكان مع إمكانية  

.تصدير هذه المعلومات للمتدربين
.أن النظام متوافق مع العديد من المعايير العالمية9.
.وجود ميزة القوالب الجاهزة في النظام لكي تمكن المدرب من وضع أي محتوى يريده . 10
وجود السمات والوجهات الجاهزة لكي تعطي المشرف أمكانية تغيير الواجهات واأللوان  . 11

.واأليقونات حسب الرغبة
.متاح بأربع عشرة لغة ومنها اإلنجليزية والعربية . 12

.مؤسسة تعليمية على مستوى العالم  2.500تستخدمه أآثر من . 13 

أصبح الحديث عن أهمية المعيارية في التعليم االلكتروني مالزما       
للحديث عن التعلم االلكتروني نفسه لما تملكه المعيارية من أهمية 

.في إنتاج تعليم إلكتروني متميز



اهمية المعياريه في التعليم االلكتروني

كروم  هي ترجمه حرفيه من اللغة االنجليزية   سآلمة •
Sharable Content Object Referent Model   

SCORM التي تعنيو:
النموذج المرجعي لمكونات المحتوى المشترك ومن الميزات    

انها تعتمد على تجزئة المحتوى الرقمي  سكروم الهامه لمعاير
وجعلها قابل للتشارك من خالل التجميع   ةالى مكوناته االصلي

عند تطبيق معايير  ة، ووالتكوين وفق متطلبات العمليه التعليمي
عند بناء المحتوى الرقمي التعليمي فإنها تحقق   سكروم

:لمستخدميها الميزات التاليه



بأي بيئة ادارة محتوى بسهوله ) وجزيئاته(امكانية نشر المحتوى الرقمي
وإعادة استخدامها مرات متعددة  ) وجزيئاته(امكانية استخدام المحتوى الرقمي

وبإشكال متعددة
 امكانية متابعة اداء المتعلم وتطوره االآاديمي بما في ذالك التقييم والوقت الالزم

.للتعلم وغيرها
 امكانية ضم جزيئات المحتوى المختلفة للحصول على محتوى رقمي تعليمي ذي

.تتابع وتشعب مالئم  للمتطلبات التعليمية
:وقد يغطى المحتوى على شكل 

النصوص المكتوبة.
ةغرافيووالصور الفوت ةالرسومات االيضاحي
التسجيالت الصوتية و المؤثرات الصوتية.
الفيديو و الرسوم المتحرآة.
الخرائط التوضيحية.



ضبط الجودة في التعليم االلكتروني
.إن نجاح أي نظام تعليمي و تدريبي يعتمد بشكل آبير على التزامه معايير جوده متفق عليها عالميا    
ولتحقيق. وفي مجال التعليم االلكتروني فأن هذا األمر يأخذ أهمية خاصة لتباعد المتعلم عن المعلم     
: البد من تحقيق ثالثة شروط أساسية و هي, الجودة في التعليم االلكتروني      

.ضمان النمو الحقيقي في شخصية و سلوك المتعلم •
.المواءمة مع احتياجات المجتمع في الظروف القائمة•
.توفر الخصائص العلمية و المهنية للمؤسسة•

فينبغي إتباع مجموعة من االساليب   ،و لتحقيق هذه الشروط أو المعايير في نوعية التعليم االلكتروني 
:و من أهمها 

توفير شروط أساسية في الطلبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم لضمان مدخالت تعليمية مناسبة  •
.تملك اإلمكانيات النفسية و العقلية و الجسمية

توفير شروط نوعية التعليم في المادة التعليمية و الوسائط التعليمية و المعلم و آافة البرمجيات التي  •
تستخدم في هذين النظامين

تمكننا من تنفيذ البرامج وفق  , تنفيذ البرامج التعليمية في نظام التعليم االلكتروني وفق مراقبة دقيقة •
.أهدافها و مراقبتها من حاالت التدني أو الخروج عن أهدافها الحقيقية



تقييم البرامج التعليمية المستخدمة في نظام التعليم اإللكتروني في ضوء المستجدات الثقافية  •
واالجتماعية واستخالص التغذيات الراجعة من أجل إدخال االصالحات أو التطوير أوال بأول 

.وبصورة مستمرة
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وآذلك شروط قبول الطلبة حرصا على استمرار مدخالت قوية  •

.من الطلبة والمعلمين
.إعادة النظر في النظام اإلداري والفني في نظام التعليم اإللكتروني بصورة مستمرة•
.إخضاع نظام التعليم اإللكتروني الى إجراءات التقييم من أجل تشخيص نقاط القوة والضعف•



معايير الجودة في التعليم االلكتروني
تصميم المنظومة المتكاملة للتعليم عن بعد: المعيار االول

للتعليم الجامعي ممارسات التعليم االلكتروني في المؤسسة التي تنوي تقديم برامج  تحكم القواعد•
دراسية عن طريق التعليم عن بعد بتطوير وإدارة هذه البرامج بما يتناسب مع األسس المتعارف  

مع األخذ في االعتبار خصوصيات ومتطلبات هذا النمط غير التقليدي  ,عليها للتعليم الجامعي
ي أن تكون البرامج والدرجات المطروحة عن طريق نظام التعليم عن بعد أحد المكونات  غبنب•

آما يجب أن تصمم وتطور أنظمة التعلم عن بعد  , االستراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية 
.بحيث تسهم في تفعيل هذه االستراتيجية

لتعليم عن بعد أن تصميم وتجريب  ايجب على المؤسسة التعليمية قبل الشروع في تقديم برامج •
أنظمة التدريس واإلدارة للبرامج التي تنوي طرحها وتوفير آافة متطلباتها بغرض الحفاظ على 

.المستوى المطلوب من الجودة وااللتزام بالمعايير
.تراعي المؤسسة التعليمية القوانين السارية في البلد التي تقدم فيها برامج التعليم عن بعد•
توفر المؤسسة الميزانية المطلوبة لبرامج التعليم عن بعد التي تنوي تقدمها ولكامل المدة التي •

.سيقضيها الطالب في دراسة هذه البرامج وبما يحافظ على معايير الجودة التي تضعها المؤسسة



المعايير األآاديمية ومعايير الجودة في مراحل تصميم : المعيار الثاني
البرامج واعتمادها ومراجعتها

تحرص المؤسسة التعليمية على ان يكون المعايير األآاديمية للدرجات الممنوحة  •
مكافئة للدرجات التي تمنحها المؤسسة بالطرق  , لبرنامج التعليم االلكتروني 

.المعتادة وملتزمة بالضوابط والمعايير المعتمدة في البلد
تحرص المؤسسة على ان تتسم برامج التعليم عن بعد ومكوناتها بالتوافق الواضح •

مابين أهداف التعليم من جهة واستراتيجيات التدريس عن بعد ومحتوى المادة 
.العلمية وأنماط ومعايير التقويم من جهة أخرى

تحرص المؤسسة التعليمية على انا توفر برامج التعليم االلكتروني للطالب فرصا •
.عادلة ومعقولة للوصول الى المستويات المطلوبة النجاز متطلبات التخرج

تتضمن إجراءات الموافقة على برامج التعليم االلكتروني لدى المؤسسة اليه للتقييم •
.او التحقق الخارجي

تخضع برامج التعليم االلكتروني المعتمدة والمطبقة في المؤسسة لعمليات الفحص •
وعلى وجه الخصوص يجب الحرص . والمراجعة وإعادة االعتماد بشكل دوري

على انا تظل المواد العلمية حديثة وذات أهمية وان يتم تحسين المادة العلمية  
.واستراتيجيات التدريس والتقييم بناء على التغذيه الراجعة



المعيار الثالث:ضبط الجوده و المعايير في اداره برامج التعليم

تقوم المؤسسه التعليميه بإداره تقديم برامج التعليم عن بعد  •
.باألسلوب الذي يحقق المعايير األآاديميه للدرجه الممنوحه 

تحرص المؤسسه التعليميه على ان يتم تقديم برامج التعليم  •
عن بعد بحيث توفر للطالب فرصا عادله و معقوله للوصول  

.الى المستةيلت المطلوبه إلنجاز متطلبات التخرج 
يمثل التعليم عن بعد نشاطا يمارسه جميع المشارآين في  •

النظام بحيث تستخدم ناتج التقويم و المراجعه و التغذيه  
الراجعه بشكل مستمر لتطوير آافه مكونات التعليم و التعليم  

باالضافه الى التقنيات المستخدمه  



المعيار الرابع: تطوير و دعم الطالب 
تعطى المؤسسات اهتماما واضحا لتطوير و دعم التعليم الذاتي و تمكين المتعلمين  •

ولذا يجب على المؤسسات ان تضع اهدافا واقعيه . من التحكم في نموهم التعليمي
.و طرقا عمليه لتحقيقها و وسائل للتحقق من بلوغ االهداف 

توفر المؤسسه المعلومات الكاملة و الواضحة للطالب الدارسين عن بعد في •
العالقة بين التحصيل , طبيعة برنامج التعليم عن بعد و متطلباته : المجاالت التاليه

خصائص , التقدم االآاديمي و تجميع الساعات المعتمده , و االيجاز و التقييم 
آما يجب ان تقدم هذه المعلومات  . نظام التعليم عن بعد و آيفيه التعامل معه 

بحيث تعين الطالب على اتخاذ القرارات حول دراستهم و تقييم مسارهم الدراسي 
.حسب معايير واضحة لألداء 

تتأآد المؤسسات من فعاليه المعلومات المقدمه للطالب وتقوم بتعديلها آلما اقتضى •
.االمر ذلك 

بما يتالءم مع م تحدد المؤسسه الوسائل المناسبة لتواصل الطالب وتقديم اعماله•
.الطالب الدارسين عن بعد وان تبلغ الطالب بهذه الوسائل 



المعيار الخامس : تقييم الطالب.

تبين المؤسسة ما يثبت ان طرق التقييم الختامي المستخدمة لبرامج التعليم عن بعد •
مناسبة لنمط الدراسة ولظروف الدراسة بهذا النمط ولطبيعة التقييم والتصحيح 

وإعالن الدرجات تجري بشكل موثوق ومنظم وان هذه االجراءات تلتزم بالمعايير  
.االآاديمية

تثبت المؤسسات ما يبين ان التقييم الختامي للبرامج او مكوناته يقيس بشكل  •
. مناسب انجاز الطالب للكفايات الموضوعة للبرنامج

يكون التقييم  الختامي وتحديد النتائج النهائيه للطالب تحت االشراف المباشر •
  .للمؤسسة

استخدام المؤسسة التقويم التكويني آجزء من عملية تصميم برنامج •
.التعليم عن بعد 

تراجع المؤسسة بشكل منهجي سالمة اجراءات وممارسات التقييم •
  .وتقوم بتعديلها آلما اقتضى االمر بناء على التغذيه الراجعة



The End


