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تعريف في المحاضر



االتفاقية

جدول الوقت 

األسئلة والمداخالت



أهداف الورشة          
:                                     الهدف العام من الورشة 

.التعرف على معايير جودة تصميم المقررات الرقمية

:األهداف التفصيلية 

.أن يميز المتدرب بين أنواع معايير الجودة في التعلم الرقمي-

.أن يذكر المتدرب معايير جودة المقررات الرقمية-

.أن يصمم المتدرب مقرر رقمي معتمد على معايير الكوالتي ماترز-



Technology enhanced learningالتعلم المعزز بالتقنية   

blended learning  التعلم المدمج

Distance learning  التعلم عن بعد

أنواع التعلم الرقمي



The difference Between Emergency Remote learning

and Distance learning

Very important to educational research



الفاعلية لمن؟

ي التعلم عن بعد والتعليم التقليدي متساويان ف:كال النوعيين 

الفاعلية

تفوق التعليم التقليدي على التعلم عن بعد

تفوق التعلم عن بعد على التعليم التقليدي

على التقليدي وعن بعد/ تفوق التعلم المدمج



:نتائج الدراسات

يدي من جميع الدراسات وجدت أن التعليم عن بعد مساوي في فاعليته للتعليم التقل% 92

.إن لم يكن أفضل

. وجدت أن التعليم التقليدي أفضل من التعلم عن بعد% 3

الفاعلية لمن ؟



قنيةالتقنية هي المستقبل والمستقبل هو الت

X Generation X 80-65جيل

Baby boomers 65-46جيل طفرة المواليد 

GEN.Y    80-95جيل األلفية الثالثة

Generation Z 2010-1995 Zجيل

Generation Alpha 2025-2010جيل ألفا 



2015-2010مواليد 
.واآلخرون مهاجرون رقميون الرقميون الحقيقيون طلبة اليوم هم -

.لديهم قدرة انتباه قصيرة في التعلم بالطرق التقليدية -

يو  وتصفحلديهم فترة انتباه طويلة عندما يتعلمون من خالل التكنولوجيا كالفيد-

.اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي ألنها جزء من حياتهم 

.تفضل العمل في الفريق والتشارك مع اآلخرين -



مفهوم المقرر الرقمي



أنظمة إدارة المقررات الرقمية



ما هي عناصر المقرر الرقمي؟



Course Introductionمقدمة المقرر 

Learning Objectivesأهداف التعلم  

Course Contentمحتوى المقرر 

Instructional Materialsالمواد التعليمية

 Learning Activitiesأنشطة التعلم عبر أدوات النظام

   Assessmentالتقييم

عناصر المقرر الرقمي



e-courses



e-courses



من المتدربين الذين يبدأون دورة تعليمية رقمية يقومون بإتمامها فقط ؟% 13

شارك في النقاش



نتائج استطالع للرأي



Where we are going ?



Mapping the Trip



تشير الجودة في المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير، واإلجراءات، 

.يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي

ما المقصود بالجودة



جودة التعلم الرقمي

تصميم المقرر

تدريس المقرر

المحتوى التعليمي

البنية التحتية

نظام إدارة التعلم

استعداد المعلم

استعداد الطالب



أنواع معايير الجودة



أهم المعايير المعتمدة في تصميم المقررات

Olcمعايير 
معايير 

Black 
Board

معاييرQMمعايير 

iNacol

معايير

OSCQR





الفرق بين تصميم وتقديم المقرر

Design vs. Delivery

األهداف، استراتجيات ) التخطيط للمقرر 

ات التعلم، استراتجيات التقييم، تحديد خبر

(وأنشطة التعلم

تقديم المحتوى التعليمي للمتعلمين

(أنشطة تزامنية وغير تزامنية)



ما هو دور المعلم الجديد ؟



Quality Matters



حسب المؤسسات التعليمية(كوالتي ماترز)أنواع معايير الجودة 

EPمعايير النشر التربويK-12معايير التعليم العام  HEمعايير التعليم العالي



تتكون أداة القياس من ثمانية معايير عامة ، وكل من هذه المعايير العامة 

ير يتكون من عدد من المعايير الفرعية التفصيلية ، بشكل عام تغطي المعاي

:العامة المجاالت التالية 

تقديم المقرر  والنظرة العامة له- 1

(الكفاءات)األهداف التعليمية أو  -2

التقييم والقياس    -3

المواد التعليمية والموارد  -4

أنشطة المقرر وتفاعل المتعلم   -5

تقنيات المقرر -6

دعم المتعلم -7

امكانية الوصول وسهولة االستخدام-8

6-2مرعاة االتساق من 

Quality Mattersمكونات أداة القياس 



1
توفير تعليمات 

واضحة عن كيفية 

البدء، وكيفية 

الوصول لمختلف 

مكونات المقرر

2

تعريف الطالب 

بالهدف العام من 

للمقرر وكذلك بنية 

المقرر

3
توضيح معلومات 

واضحة حول سياسة 

التواصل في النقاشات 

اإللكترونية 

والمراسالت البريدية 

اإللكترونية وجميع 

أشكال التواصل 

اإللكترونية األخرى

4
بيان سياسات 

المقرر وسياسات 

المؤسسة التي يجب 

على المتعلم االلتزام

بها بوضوح داخل 

المقرر،أو أن يتم 

توفير رابط 

للسياسات الحالية

5
توضيح الحد 

األدنى من 

المتطلبات التقنية 

للمقرر، وتوفير 

معلومات حول 

كيفية الحصول 

على هذه التقنيات

نظرة عامة على المقرر ومقدمة: المعيار العام األول 

Course Overview and Introduction

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



النظرة العامة عن المقرر: المعيار العام األول 

Course Overview and Introduction

6
توضيح المعارف أو 

الكفاءات المطلوبة 

مسبقا في مجال 

التخصص

(متطلب سابق)

7

توضيح الحد 

األدنى من 

المهارات التقنية 

المتوقع أن يمتلكها 

الطالب إلنهاء 

المقرر

8
توفير تعريف 

بأستاذ المقرر 

بصورة إلكترونية 

إحترافية

9
يطلب من المتعلمين 

التعريف بأنفسهم 

لزمالئهم

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



مقدمة كورس/ مثال 



أهداف المقرر التعليمية: المعيار العام الثاني 

Learning Objectives

معيار األداء+ شرط األداء+ المعرفة + الطالب+ الفعل القابل للقياس+ أن

الزمن باستخدام اآللة الحاسبة وبدون أخطاء /المسافة= أن يستخدم الطالب مبدأ السرعة 



األهداف المعرفية 



5
األهداف التعليمية أو 

الكفاءات يجب أن 

تكون مناسبة 

لمستوى المقرر

4

العالقة بين 

األهداف التعليمية 

أو الكفاءات 

واألنشطة 

التعليمية يجب أن 

تكون محددة بشكل 

واضح

3
األهداف التعليمية أو 

الكفاءات يجب أن 

تكون واضحة، ويتم 

كتابتها من منظور 

المتعلم، وتحتل 

مكان الصدارة في 

المقرر

2
األهداف التعليمية أو 

الكفاءات على 

/  مستوى الوحدات

الدروس يجب أن 

تصف مخرجات 

قابلة للقياس 

ومتسقة مع األهداف 

أو الكفاءات على 

مستوى المقرر

1
األهداف التعليمية 

أو الكفاءات 

للمقرر يجب أن 

تصف المخرجات 

بصورة قابلة 

للقياس

أهداف المقرر التعليمية: المعيار العام الثاني 

Learning Objectives

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



5
المقرر يتيح 

للمتعلمين فرص 

م متعددة لتتبع تقدمه

في المقرر مع 

إعطاء تغذية راجعة 

في الوقت المناسب

4

طرق التقييم 

المستخدمة يجب 

أن تكون تدريجية 

ومتنوعة ومناسبة 

لمستوى المقرر

3
تزويد المتعلم 

اء بمعايير تقييم األد

بشكل واضح مع 

توفير وصف كاف 

ومرتبط بسياسة 

الدرجات

2
بيان سياسة 

الدرجات بشكل 

واضح في بداية 

المقرر

1
طرق التقييم يجب

أن تقيس مدى 

تحقق األهداف 

التعليمية أو 

الكفاءات المعلنة

التقييم والقياس: المعيار العام الثالث 

Assessment and Measurement

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



5
المواد التعليمية 

المستخدمة في 

المقرر متنوعة

4

المواد التعليمية 

تظهر النظريات 

والممارسات 

الحديثة في مجال 

التخصص

3
المقرر يوضح 

النزاهة األكاديمية 

المتوقعة من 

الدارسين من خالل 

توفير المراجع 

واألذونات الخاصة 

باستخدام المواد 

التعليمية

2
العالقة بين استخدام

المواد التعليمية في

المقرر واستكمال 

أنشطة التعلم يجب 

أن تكون مشروحة 

بوضوح

1
المواد التعليمية 

يجب أن تساهم في 

تحقيق األهداف 

التعليمية أو 

الكفاءات المعلنة

المواد التعليمية والمصادر: المعيار العام الرابع 

Instructional Materials

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



1
أنشطة التعلم تشجع

على تحقيق األهداف 

أو الكفاءات 

التعليمية المعلنة

2

تقدم األنشطة 

التعليمية فرص 

عديدة للتفاعل بما

يدعم التفاعل 

النشط

3
توضيح خطة 

األستاذ من حيث 

وقت الرد على 

المتعلمين والتغذية 

الراجعة على 

الواجبات

4
متطلبات تفاعل 

المتعلم محددة بشكل 

واضح

أنشطة المقرر وتفاعل المتعلم: المعيار العام الخامس 
Learning Activities and learner Interaction

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



ما أكثر نوع تفاعل برأيك موجود في بيئة التعلم عن بعد؟

تفاعل الطالب مع المحتوى

تفاعل الطالب مع المعلم

تفاعل الطالب مع  طالب آخرين



نتائج استطالع للرأي



1
تدعم األدوات 

المستخدمة في 

المقرر األهداف 

التعليمية

2

تعزز األدوات 

المستخدمة 

مشاركة المتعلم 

في المقرر وتدعم 

التعلم النشط

3
استخدام مجموعة 

متنوعة من التقنيات

في المقرر

4
يتم توفير روابط 

سياسات 

الخصوصية لجميع 

األدوات المضافة 

من خارج المقرر

تقنيات المقرر: المعيار العام السادس 

Course Technology

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



1
تعليمات المقرر 

تتضمن وصفا 

واضحا أو رابطا 

للدعم الفني المتاح 

وكيفية الحصول 

عليه

2

تعليمات المقرر 

تتضمن وصفا أو 

رابطا لخدمات 

المؤسسة وسياسة 

ذوي االحتياجات 

الخاصة

3
تعليمات المقرر 

تتضمن وصفا أو 

رابطا لخدمات الدعم 

األكاديمي المؤسسي 

والموارد التي يمكن 

أن تساعد المتعلمين

على النجاح في 

المقرر

4
تعليمات المقرر 

تتضمن وصفا أو 

رابطا لخدمات 

الطالب المؤسسية 

والموارد التي يمكن 

أن تساعد المتعلمين

على النجاح في 

المقرر

دعم المتعلم: المعيار العام السابع 

Learner Support

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



1
قوائم التنقل في 

المقرر تسهل 

اإلستخدام

2

تصميم المقرر 

يسهل القراءة

3
المقرر يوفر نصوصا 

وصورا مختلفة يمكن 

الوصول إليها في 

الملفات والمستندات 

وصفحات نظام إدارة 

التعلم وصفحات الويب 

لتلبية احتياجات 

المتعلمين المتنوعين

إمكانية الوصول وسهولة االستخدام: المعيار العام الثامن 

Accessibility and Usability

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



4
أن يوفر المقرر 

وسائط بديلة 

للوصول إلى محتوى 

الوسائط المتعددة 

بصيغ تتناسب مع 

مختلف احتياجات 

المتعلمين

5

أن تيسر الوسائط 

المتعددة في المقرر 

سهولة االستخدام

6
أن تكون المعلومات 

الالزمة للوصول 

لجميع التقنيات 

المستخدمة في هذا 

المقرر متوفرة

إمكانية الوصول وسهولة االستخدام: المعيار العام الثامن 

Accessibility and Usability

للمعايير األساسية–نقاط 3

للمعايير الهامة جدا–نقطتين

للمعايير الهامة–نقطة



chunking
تقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة قابلة العادة 

االستخدام



Closed captioning



Artificial intelligence



Alt Text



ا ؟هل تعتقد أنه يمكن تطبيق معايير جودة تصميم المقررات الرقمية في جامعاتن

نشاط ومشاركة



I can help you if you decide to do a 
digital course

72@hotmail.com.jalal


