ذ
ذ
جودةذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـيذيفذؿؤدداتذاؾتعؾقمذاؾعاىل ذ
م
م
م

د.أعلمحلنيمسؾدماظؼادر م

م

ؿدرسذادلؽتباتذوادلعؾوؿات-

م

ؽؾقةذاؾعؾومذاالجتؿاعقة-جاؿعةذ

م

6اؽتوبر ذ

م

ذ

ادلؾخص :ذ

ممممم ؼفدف مػذا ماظؾقث مإظي موضع مخطوط مادرتذادؼة مىودة ماًدعة ماظيت متؼدعفا ماىاععات ماٌصرؼة معن مخالل ماٌؼرراتم
اإلظؽرتوغقةموذظكمظؾـفوضممبلؿوىماظطالبماظعؾؿىممبامؼؿاحمهلممعنماٌؼرراتماإلظؽرتوغقةمساظقةماىودةمعنمخاللماإلغرتغتمطفزءم
عن مخربتفمماظؿعؾقؿقة،ظقؽوغوامضادرؼنمسؾىمخدعةماغػلفم موجمؿؿعفم مواٌـاصلةمصىمدوقماظعؿلماحملؾى مواظعاٌىموضادرؼنمسؾىم
اٌلاػؿةميفمبـاءمجمؿؿعماٌعرصة .م
ممممموٌامطانماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيمػوماٌدخلمايؼقؼيمظؿطوؼرماظؿعؾقمميفماٌلؿؼؾلمغظرا مظؾؿزاؼدماٌلؿؿرميفمأسدادماظطالبمواظرشؾةميفم
توصريمجفودماظطالبمووضؿفممظذظكمطانمظزاعامسؾقـامأنمغضعماٌعاؼريماظيتمتضؿنمجودةماٌؼرراتماإلظؽرتوغقةماظيتمغؼدعفاماىاععاتم
اٌصرؼة ،ممبامرمبمأنمتوصر متؾكماٌعاؼريمظؿوضعاتماظطالبموعؿطؾؾاتفمم معنمغظامماظؿعؾقمماالظؽرتوغي ،مباإلضاصة مإىلمعراساةماظرتطقزم
سؾيمإنازاتماظطالبمومتقزػم ،مصؿنماٌؤطدمأنمناحمأيمغظاممتعؾقؿيموتدرؼيبمؼعؿؿدمبشؽلمطؾريمسؾى اظؿزاعهممبعاؼري مجودهم
عؿػقمسؾقفامساٌقا .م
م
اإلرارذادلـفجيذؾؾدرادة :ذ
1ذ-ذؿشؽؾة اؾدرادة وأفؿقتفا :ذ
ممممممملمؼعدماظؿعؾقم ماإلظؽرتوغيمبدؼالًموإمنامخقاراًمأدادقاً،معامداعتمايقاةمأصؾقتمإظؽرتوغقةمدواءمسؾىمعلؿوىماظعالضاتمبنيم
األصرادميفماظواضعماٌاديماٌؾؿوسمسربمذؾؽاتماظؿواصلماالجؿؿاسى مبؽلمعلؿوؼاتفاموإعؽاغقاتفا،مأومعنمخاللماظشؾؽةماظعـؽؾوتقةممم
( ماظوؼب م)ممبامتؼدعهمعنمتقلرياتمظؾؿواصلمواٌشارطةماإلظؽرتوغقةمسربمايادؾاتمعنمخاللماظشؾؽةماظعـؽؾوتقةمو مغؿقفةمظؾـؿوم
اٌؿزاؼدمواظؽـاصةماظلؽاغقةموضقودماظؿفؿعاتموضققماٌلاحاتموضؾةماٌواردموحمدودؼةموفقزاتماظؾقؽةماظؿؼؾقدؼة،مػذامصضالًمسنم
اظؼقودماٌؽاغقةمواظزعـقةمظؾؿواصلماٌؾاذر...وشريػا.مواغؿشرماظـشرماظرضؿيمواظرضؿـةماوفتماىاععاتمعؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظيمسؾىم
اٌلؿوىماظؼوعىمواظعاٌىمٌواجفةمػذاماظؿقارماظعاٌيم .م
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م
وبدأتميفماظعؿلمسؾىمإغؿاجمبراعجموخططماظؿعؾمماإلظؽرتوغي E-learningموهوؼلماٌؼرراتماظدرادقةمإىلماظؾقؽةماإلظؽرتوغقةمعنم
خالل مبراعج مخاصة مبذظك ،مواظؿوجه مدمو معشروسات معصادر ماظؿعؾم ماير مأو ماجملاغي Open Educational
 .Resourcesم
ممممموعنمػـامجاءتمعشؽؾةماظدرادةميفماظؿعرفمسؾىمععاؼريمجودةماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمعنمجاغبماىاععاتماٌصرؼةموطذظكمأسضاءم
ػقؽة ماظؿدرؼس مواظطالب موصون ماحملؿوى ماإلظؽرتوغي ماٌؼدم مًدعة مبراعج ماظؿعؾم ماإلظؽرتوغي موهوؼل ماٌؼررات ماظدرادقة مظؾشؽلم
اإلظؽرتوغيمواظيتمؼـدرجمضؿـفاماحملاضراتماىاععقةمواظعروضماإلظؽرتوغقةم(اظؾاوربوؼـت)مظؾدروسموشريػامعنماٌوادمواظؿؿارؼنم
اٌلاسدةمظؾطالبمًدعةماٌؼرراتماظؿعؾقؿقة .م
م
2ذ-أفدافذاؾدرادةذوتداؤالتفا :ذ
مممممإن ماهلدف ماظرئقس مظؾدرادة مػو ماضرتاح مععاؼري مسؾؿقة معؼــة مىودة ماظؿعؾقم ماالظؽرتوغى مصى ماىاععات ماٌصرؼة مسؾى مذؾؽةم
اإلغرتغتمععمدرادةمعؼوعاتمتطؾقؼفامسؾىمجاععةم6اطؿوبرمطـؿوذجمورؼيب.موظؿقؼققمػذاماهلدفمجاءتمػذهماظؿلاؤالت :م
معامتوجفاتماىاععاتماٌصرؼةمايؽوعقةمواًاصةمدموماالػؿؿاممباظؿعؾمماإلظؽرتوغيموعلؿؾزعاتهمسؾىموجهماًصوصم؟ ممعامػىماػمماٌعاؼريماظؼقادقةماظؿىمتطؾقمسؾىمسؿؾقةماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيم؟ ممعاأػممعؿطؾؾاتمدوقماظعؿلميفمبقؽةماظؿعؾمماإلظؽرتوغيم؟ مذ
-3ذجمالذاؾدرادةذوحدودفا :م
مممممتلؿعرضماظدرادةمأػؿقة موعضؿونماىودةماالطادميقةمظؾؿؼرراتماظدرادقةمسنمررؼقمتطؾققمععاؼري ماىودةمظؾؿعؾقمماالظؽرتوغىم
صىماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة،وأػممعؽوغاتمػذاماظـظامماظؿعؾقؿىمطودقؾةمظالتصالمبنيماظطالبموأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمصىمأىمعؽانمصىم
اظعامل.مباالضاصةمحملاوظةمظضؾطماحملؿوىماظؿعؾقؿيماظداسممظرباعجماظؿعؾمماإلظؽرتوغي.م م
مممممأعامصقؿامؼؿعؾقمباىاغبماٌقداغيمظؾدرادةمصقؼؿصرمسؾىماىاععاتماٌصرؼةموعدىمتؼدعفاميفمجمالماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيموحماوظةم
اظؿطؾققمسؾىمجاععةم6اطؿوبر .م
م
4ذ-ذؿـفج اؾدرادة وأدواتفا :ذ
ممممم تعؿؿدماظدرادةمسؾىماٌـفجماظوصػيماٌلقيمبفدفماظؿعرفمسؾىماٌؾادراتمواًططمواٌشروساتماظعاٌقةميفمجمالمععاؼريجودةم
اظؿعؾقم ماإلظؽرتوغيماظداسممٌشروساتمبراعجماحملؿوى ماإلظؽرتوغيمظؾؿؼرراتماظدرادقةمععماظرتطقزمسؾىماىاععاتماٌصرؼة،مػذام
باإلضاصةمإىلمتصؿقمممنوذجمعؼرتحمظوصفمععاؼريمضؾطماىودةميفماظؿعؾقمماالظؽرتوغى م
م
م
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اؾؽؾؿاتذادلػتاحقة :ذ
ماىودة:مQualityممممممم-ماىودةماألطادميقة:م Academic Qualityذ-مماظرضابةمسؾىماىودة

-ختطقطماىودةم Planning Quality

Control Quality

م

مهلنيماىودةممQualityم- ImprovementممإدارةماىودةماظشاعؾةمTotal quality Management-ماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيم  E-learningم

ذ
ادلؼدؿة :ذ
مممممهؿلمعـظوعةماظؿعؾقمماالظؽرتوغيمعؽاغهمعؿؿقزهمسنمخمؿؾفماٌـظوعاتماظؿعؾقؿقةموذظكمألػؿقةماظدورماظذىمتؼوممبه.صفىممتـلم
اظـورة ماظؿؽـوظوجقة مظؾؿفؿؿع ماٌلؽول مسن معواطؾه ماظؿطور ماٌعريف ،موعصدر متـؿقة ماظـروة ماظؾشرؼة موادخال مسـاصرعن متؽـوظوجقام
اٌعؾوعاتمواالتصاالتمبشؽلمعؽـفموصعالميف مسؿلماىاععةماظؿؼؾقدي ،مواالسؿؿادمسؾىماظؿعؾممعنمخاللمعصادراٌعرصةماالظؽرتوغقةم
اٌكؿؾػة .م
ممممموتشؿؿلماظدرادة مسؾىماإلدرتاتقفقة ماٌؿوضعةمظؾؿعؾقمماالظؽرتوغىمظالدرتذادمبهمصىمتطوؼرماظؿعؾقمماىاععىمصىماٌلؿؼؾلمغظراًم
ظؾؿزاؼدماٌلؿؿرمصىمأسدادماظطالبمواظرشؾةمصىمتوصريماظوضتمواٌالمظؾطالب ،مظذظكمطانمظزاعامسؾقـامأنمغضعماٌعاؼريماظؿىمتضؿنم
جودهماٌؼرراتماإلظؽرتوغقةموتوضعاتماظطالبموعؿطؾؾاتفممواظرتطقزمسؾىماحؿقاجاتماظطالبمعنمبراعجموعؼرراتماظؿعؾقمماالظؽرتوغى .م
طؿامأنماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمؼلاسدمسؾىمتزاؼدماظطؾبمسؾىماظؿعؾقمماىاععىماالظؽرتوغى.إذمؼؿقحمتؼدؼمماظرباعجمبادؿكداممتؽـوظوجقام
اٌعؾوعاتمواالتصاالتموخاصةماالغرتغتمضدرةمتـاصلقةمظؾفاععاتمألنمػذهماظرباعج مأرخصمباظـلؾةمظؾطالبمعنماظرباعجماظؿؼؾقدؼةم
غظراًالذمػاضمطؾػةمػقؽةماظؿدرؼسمواعؽاغقةماالسؿؿادمسؾىمودائلماظػقدؼوماظؿػاسؾىمواالغرتغتمواظؽؿؾقوترموؼعؿؿدماظؿعؾقمماالظؽرتوغىم
سؾىمتدرؼبماظطالبمسؾىمادؿكدامماظؿؽـوىقاتمايدؼـةمصىمسؿؾقاتماظؿعؾممواالتصالمواظؿػاسلموتدرؼبماألداتذةمسؾىماالداظقبم
ايدؼـة مصى ماظؿدرؼب مواظؾقث مواظؿعاعل معع ماظطالب موإدارة ماظعؿؾقة ماظؿعؾقؿقة ،مودوف مؼؤدى مػذا مإىل متغقري مصى مررؼؼة ماظؼاءهم
احملاضراتموتؼلقمماظعؿلمبنيمععدىماظرباعجماظؿعؾقؿقةموعلؿكدعقفاموإىلمعواطؾة مسوٌة معؤدلاتماظؿعؾقمماالظؽرتوغي ،مواضطراػام
إىلماظؾقثمسنمرالبمواظؿـاصسمسؾىماٌلؿوىماظعاٌىمواظدخولمععماٌؤدلاتمشريماظؿعؾقؿقةموشريماظؿؼؾقدؼةماظؿىمدوفمتـاصسم
جمالماظؿعؾقمماالظؽرتوغى .م
ممممممثة مغؼطهمرمبمأن مغذطرهمأؼضا ،موػو مأنمادؿكداممتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواالتصاالتمالتؼدممحؾوالمدقرؼةمظؽلمعشؽالتم
اظؿعؾقم،والؼضؿن م"جودة ماظؿعؾم ماالظؽرتوغى موحلن مغوسقؿه"بل موضد مالزمؼق"اظؿؼدم"اإلذ مأغه مميؽن معع ماالدؿكدام ماظؿؽـوظوجىم
االسؿؿادمسؾىمأداظقبمتشفقعمسؾىماظؿؾؼنيمواظػردؼةماظلؾؾقة .م
مممممظذامأصؾقتمضضقةمووؼدماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمضرورةمعنمضروراتماظعصرمإىلمايدماظذىمجعلماظؾعضمؼطؾؼونمسؾقهمسصرم
اىودهمباسؿؾارػاماظؿقدىمايؼقؼىماظذىمدقواجهماظؿعؾقمماىاععىمبشؼقهماظؿؼؾقدىمواالظؽرتوغىمصىماظلـواتماظؼادعة .م
م
م
م
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م
وغؿـاولمصقؿاؼؾىمؿصطؾحاتذوؿػافقمذجودةذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـى -:ذ
 اجلودة:ذQualityذ -:ذمممممػي مجمؿوسة معن ماإلجراءات مواالرذادات ماظؿى متضعفا معؤدلة متعؾقؿقة مظؿفؿدى مبفا مصى مإلدارة متـظقم مسؿؾفا موتؼدؼمم
خدعاتفا.وعاتؿطؾؾه معن مإلغؿاج معواد متعؾقؿقة مخمؿؾػة موادؿكدام مودائط معؿعددة موأغشطة متؿعؾق مبدرادة محاجات ماظطالب موتؼوؼمم
حاجاتمدوقماظعؿلممباؼؿالئممععمخمرجاتماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة .م
 اجلودةذاألؽادميقة:ذ -:Academic Qualityذمممممػي م ودقؾةمظؾؿأطدمعنمأنماٌعاؼريماألطادميقةماٌلؿؿدةمعنمرداظةماىفةماٌعـقة،ثممتعرؼػفاموهؼقؼفاممبامؼؿواصقمععماٌعاؼريم
اٌـازرةمهلامدواءمضوعقامأوساٌقا،وانمعلؿوىمجودةمصرصماظؿعؾممواألحباثمواٌشارطةماجملؿؿعقةمتعؿربمعالئؿةموتلؿوصىمتوضعاتم
خمؿؾفمأغواعماٌلؿػقدؼنمعنمػذهماىفات i.م
 إدارةذاجلودةذاؾشاؿؾةذ -:Total quality Managementذممممماىودةماظشاعؾةم T.Qمأيماظؿطوؼرماظشاعلموماٌلؿؿرمظألداءمبإتؼانموبدونمأخطاء مٌطابؼةماٌعاؼريمأوماٌؿطؾؾات،مععماظرضابةمممم
وماٌؿابعة موماظؿغذؼةماظعؽلقة،موؼشؿؿلماظؿطوؼرمطاصةمجواغب مومسـاصرماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةماظؾشرؼةموماٌادؼةمألغفامتؿضاصرمععام
ظؾوصولمباألداءماألطادمييمإىلماٌلؿوىماٌطؾوبمأوماٌطابقمظؾؿعاؼريماحملددةمظؾفودةم.موضؿانماىودةمظألداءماألطادمييمؼؿقؼقمعنم
خالل ماظؿكطقط ماىقد مظؾعؿؾقة ماظؿعؾقؿقة ،ماظرضابة ماظوثقؼة مسؾى ماألداء معن مجاغب ممجقع ماظعـاصر ماظؾشرؼة مباظعؿؾقة ماظؿعؾقؿقةممممممممم
وماظؿقلنيماٌلؿؿرمظألداءمظضؿانمادؿؿرارؼةماىودةموعنمخاللمععـىماىودةمتشريماىودةماألطادميقةمإىلمأداءمأطادمييمعطابقم
ظؾؿعاؼريماظؼقادقةماظؼوعقة،موماٌعاؼريماألطادميقة،موعنمثممخررمنيمهلممعواصػاتمعؿطابؼةمععماٌعاؼريماحملددةمظؾفودةمعنمغاحقةم
ومعطابؼةمٌؿطؾؾاتماظلوقمعنمغاحقةمأخرى .ذ
 اؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـيذE-learningذ -:ذمممممؼعرفماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيمبأغه"عـظوعةمتعؾقؿقةمظؿؼدؼمماظرباعج ماظؿعؾقؿقةمأواظؿدرؼؾقةمظؾؿؿعؾؿنيمأواٌؿدربنيمصىمأىموضتموصىم
أىمعؽانمبادؿكداممتؼـقاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتماظؿؽـوظوجقةمايدؼـةمعـلماالغرتغتمواظربؼدماإلظؽرتوغي ،مواألضراص ماٌؿغـطةم
وأجفزةماظؽؿؾقوتر ،مظؿوصريمبقؽةمتعؾقؿقةمتػاسؾقةمعؿعددةماٌصادرمبطرؼؼةمعؿزاعـةميفماظػصلماظدرادىمأوشريمعؿزاعـةمسنمبعدمدونم
االظؿزامممبؽانمحمددماسؿؿاداًمسؾىماظؿعؾمماظذاتىمواظؿػاسلمبنيماٌؿعؾممواٌعؾم.

ii

م

ممممموبؿعرؼفمأخرمػو مررؼؼةمظؾؿعؾقممبادؿكداممآظقاتماالتصالمايدؼـةمعنمحادؾاتموذؾؽاتموودائط معؿعددةمعنمصوتم
وصورةموردوعاتموآظقاتمحبثموعؽؿؾاتمإلظؽرتوغقة،موطذظكمبواباتماالغرتغتمدواءمسنمبعدمأوصىماظػصلماظدرادي .م
 ذأفؿقةذوؿضؿونذاجلودةذاألؽادميقة  -:ذمممممتأتي ماىودة م Qualityميف معؼدعة ماالػؿؿاعات ماالدرتاتقفقة مايقوؼة ماظيت متواجفـا ميف محقاتـا مسؿوعا ،مويف مجماالتم
ختصصاتـا ماظـوسقة مبصػة مخاصة ،موؼرجع مذظك مإىل ماظؿؼدم ماظعؾؿي مو ماظؿؼين ماٌؿالحق موتزاؼد محدة ماٌـاصلة مبني ماٌؤدلاتم
اإلغؿاجقةموماًدعقةميفمزلمزؼادةماظعرضمسنماظطؾب.موؼؿفاوزمعػفومماىودةمععـاهماظؿؼؾقديمأيمجودةماٌـؿجمأوماًدعةم
ظقشؿؿلمجودةماٌؤدلةمأوماٌـظؿةمبفدفمهلنيمومتطوؼرماظعؿؾقاتموماألداء،متؼؾقلماظؿؽاظقف،ماظؿقؽمميف ماظوضت،مهؼققم
رشؾاتماظعؿالءمومعؿطؾؾاتماظلوق،ماظعؿلمبروحماظػرؼق،موتؼوؼةماالغؿؿاءموػذهممجقعفامميؽنمتؾكقصفاميفمغؼطؿنيمأدادقؿني :م
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مأ -ماٌطابؼةمظؾؿواصػاتم Conformance to Specificationsم
ب -مإذؾاعمومهؼققمعؿطؾؾاتماظلوقمMeeting Market Requirementsم .م
م
ممممموضدمأدتماظؿطوراتمايدؼـةميفماظعؾومموماجملاالتماألطادميقةماٌكؿؾػةمإىلمتزاؼدماالػؿؿاممباىودةماألطادميقةميفماآلوغةم
األخرية ،موأصؾقتمضضقةماىودةموضؿاغفاموماظؿأطقدمسؾقفاميفمبؤرةماػؿؿامماظؼقادةماظلقادقةموماظؿـػقذؼةمسؾىممجقعماٌلؿوؼاتم
عنمأجلماظوصولمباًررمنيمإىلمعلؿوىماٌعاؼريماٌعرتفمبفامساٌقامضادرؼنمسؾىماٌـاصلةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماظعاٌقة.موظذظكم
صؼدمأصؾحمعشروعمضؿانماىودةموماالسؿؿادمأحدماٌشروساتم( م 25م معشروسا م)ماظيتمواصقمسؾقفامعؤمترماظؿعؾقمماظعاظيماظؼوعيم
اظذيمسؼدمسامم،2000مطؿامأخؿريمطأحدماٌشروساتماظلؿةمظؿطوؼرماظؿعؾقمماظعاظيماظيتممتماسؿؿادػامععمغفاؼةم2002مموتؿؾكصم
رداظةمػذاماٌشروعميف :م
"ضؿانمأصضلمغوسقةميفماظؿعؾقممععماالظؿزاممباظؿعزؼزماٌلؿؿرموماألداءماظؽفءمٌؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظيماٌصرؼةموظؽلبمثؼةم
اجملؿؿعميفمعؼدرةمخررمقفاموماظيتمهؼقمععاؼريمععرتفمبفامساٌقا" .م
ممممموتؿوىلماظؾفـةماظؼوعقةمظضؿانماىودةموماالسؿؿادم(  NQAACم)مإدارةمػذاماٌشروعمومتؿأظفمعنمأسضاءمميـؾونم
اىاععاتمايؽوعقةموماًاصةموماٌـظؿاتمشريمايؽوعقةم( مNGO’sم)موماجملؾسماألسؾىمظؾفاععات،مومخرباءمآخرونم
يفمضؿانماىودة .م
ؿعاقريضؿانذاجلودة -:ذ
مممممؼؿطؾبمتطؾققمععاؼريمضؿانماىودةمهدؼدماٌرجعقاتمأواٌعاؼريمأواٌؼاؼقسماظؿىمرمبمتواصرػامصىممجقعمعؽوغاتم
اظـظام،موصوالمإىلمخمرجاتمهوزمرضاماٌلؿػقدموهؼقمأػدافماٌؤدلة،موظذظكمتصـفماٌعاؼريمإىل -:م
ععاؼرياٌدخالتمممممممممممممممممممممممممععاؼرياظعؿؾقاتمممممممممممممممممممممععاؼرياٌكرجات م
مممم-أػدافممممممممممممممممممممممممممممم-عواصػاتموعؼاؼقسممممممممممممممممغؿائجماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة م
مممم-ادارةممممممممممممممممممممممممممممممماظؿػاسلمبنيماٌدخالت م
ممم-ضوىمبشرؼة م
مم-اعؽاغاتمعادؼة م
مممممموعنمػذاماٌـطؾقمأنماىودةمتفدفماىلمهلنيموتطوؼرماٌـؿجماظـفائى،وتؿطؾبمايؽممسؾىممجقعمسـاصرماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةم
يف مضوء مععاؼري محمددة ،م ثم مدمؽم مسؾى معدى مهؼقق ماٌعاؼري مصى مضوء ماالػداف مواٌؿطؾؾات م.ظذا مصإن ماألعر مؼؿطؾب مضؾطم
اىودة Quality Control
وؼؼصدمبـظاممضؾطماجلودةذيفذاؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـي  -:م
ممممماظؿؼوؼممواٌؿابعةماٌلؿؿرةمظؽلمخطوهمعنمخطواتماىودة،مأيمعراجعةماٌؼرراتموصقماٌواصػاتمواٌعاؼريماحملددةموعـلمػذهم
اٌراجعةمواظضؾطمالؼؿممصىماٌرحؾةماظـفائقةموامنامصىمطلمخطوةموععمطلمعرحؾةمعنماٌراحلمحبقثمغؿأطدمعنمعطابؼةماالجراءاتم
ظؾؿواصػاتمواألػداف.
م
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دذ.ذأعلمحلنيمسؾدماظؼادر ذ
م
ورمبمأنمؼؼدمماٌؼررمسددمعنمررقماظؿؼوؼممحقثمرمبمسؾيماألضلمتؼدؼممررؼؼةمصاسؾةمظؿؼققمماظدرجةماظـفائقة،موتلاسدمررقم
اظؿدرؼسمبادؿكدامماالغرتغتمسؾيمادؿكداممررقمعؿعددةمظؿؼققمماظطالبممباميفمذظكماظؿؼققمماظذاتي.طؿاتلاسدماألدؽؾةماظؼصريةم
اظذاتقةماظطالبمسؾيمتؼققممعديمصفؿفممظؾؿؼرر،مؼلاسدمأؼضامبرغاعجماظـؿاذجميفمتؼدؼممودائلمبؿؼققممأداءماظطالبمعـل :م
اإلعؿقانمعنمبعدمععمتواصرماظعدؼدمعنماظلؿاتمعـلماإلخؿؾارميفمزعنمحمددمواإلرالقماإلغؿؼائيموإغشاءمبـوكمأدؽؾةماإلعؿقاغاتم
واألدؽؾةماظعشوائقةمواًقاراتماٌؿعددةمواٌضاػاةموأدؽؾةمايلاباتمواألدؽؾةماٌؼاظقة.م م
مممممموعنمثممصؼدممت ماالدؿعاغةممبفؿوسةمعنماٌعاؼريماألطادميقةماٌلؿكدعةميفمبعضماىاععاتماألعرؼؽقةم( مجاععةمعقـقلوتا م)،م
باإلضاصةمإىلمععاؼريمػقؽةمضؿانمجودةماظؿعؾقمماظعاظيمباٌؿؾؽةماٌؿقدةمعنمخاللمعواضعمطؾقفؿامسؾىماظشؾؽةماظدوظقةمظؾؿعؾوعاتم
( www.qaa.ac.ukم /م www.thirteen.comم) ،موذظك مرشممتؾاؼنمأدؾوبموررؼؼةمهدؼد موصقاشة متؾكماٌعاؼريم
األطادميقةمبنيماٌدردؿنيماألعرؼؽقةموماإلنؾقزؼة،مصاألوىلمؼوجدمبفامعلؿوؼاتمعؿعددةمهلذهماٌعاؼريم:معلؿوىماظوالؼة،معلؿوىم
اىاععةماظواحدة،ماٌلؿوىماظؼوعي،مبقـؿاماظـاغقةمهددمعلؿوؼاتمذاتمرابعمضوعيمتؿعاعلمبفامطاصةماىاععاتماظربؼطاغقة .م
ذؿؽوـاتذـظامذاؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـى -:ممممممؼؿؽون م غظامماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيماٌؿاحمسؾىمذؾؽةماإلغرتغتمعنمجمؿوسةمعنماٌؼرراتمأوماٌـاػجماظؿعؾقؿقةماإلظؽرتوغقة.موميؽنم
أنمزمؿويماٌؼررماإلظقؽرتوغيمسؾىمحماطاةمتػاسؾقة،معـلمدرادةمحاظة،موأظعاب،موتدرؼبمومماردة،مواخؿؾارات،موتعؾققمسؾىم
اإلجابات ،موذرح مباظودائط ماٌؿعددة .مويف مطل موحدة معن موحدات ماٌؼرر مند ماًربة ماظؿعؾقؿقة ماظيت متضؿن مادؿقعاب ماٌؿعؾمم
ظؾؿعؾوعاتمواٌفاراتماٌطؾوبمعـهمتعؾؿفا .م
مممممم وشاظؾاًمعامتؿواصقماٌؼرراتماإلظقؽرتوغقةماٌطورةمععمععاؼريماظؿعؾقمماإلظقؽرتوغيمعـل  SCORMمبامؼلفلمسؿؾفامسربمأغظؿةم
اظؿعؾقمماإلظقؽرتوغيماٌكؿؾػة.مصاظوجودماإلظؽرتوغيمسؾىماظشؾؽةماظعـؽؾوتقةمميؽنمأنمؼضقفمظـظامماظؿعؾقمماظػوائدماظعدؼدةميفمجمالم
اظؿواصلمسؾىمعدارماظلاسةمواظؿغؾبمسؾىماظؼقودماٌؽاغقةمواظزعاغقةموتقلريمدؾلموضـواتماٌشارطةميفماحملؿوىمسرباظؿعؾقمماإلظؽرتوغيم
سؾىماظصعقدماظعاٌي .iiiم
ممممم إنماظؿعؾمماإلظؽرتوغىمضروىمظقسمصؼطمطوغهمأحدمعصادرماظؿعؾقمموظؽنمأؼضامطودقؾةمظالتصال،محقث ؼؽونمبإعؽانمأسضاءم
ػقؽةماظؿدرؼسمأنمؼؿصؾوامبؾعضفمماظؾعضموععماًرباءمعـفمميفمأيمعؽانميف اظعامل،مومباظؿاظيمميؽنمأنمؼعطيمػذامدصعةمضوؼةم
ظؾؿعؾقمموررائؼه.مإنمودطماالتصال ػذامرمبمأنمؼؿممدسؿهمبرباعجمضوؼهمعنمضؾلماٌؤدلاتمايؽوعقةمواٌـظؿاتماٌكؿؾػةموذظك
حؿىمؼؿممتدرؼبماظطالبمسؾىماإلغرتغتموتعرؼػفمممبشاطؾهموطلمعامؼؿعؾقمبه،موتعوؼدػم سؾقهمبإسطائفمماظوضتماظؽافمظريوام
اٌواضعموؼلؿـلكواماٌعؾوعاتمعـفاموظؽيمزمضروامػذه اٌعؾوعاتموتطؾقؼاتفامإىلمحفرةماظدرادةمواظطالب .م
م
أفدافذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـى -:ذ-1مؼفدفماظؿعؾمماإلظؽرتوغيمإىلمتوصريمبقؽةمتعؾقؿقةمشـقةممبصادرماظؿعؾمماٌؿـوسة .م
 -2م ؼلاػمميفمإسادةمصقاشةماألدوارميفماظطرؼؼةماظيتمتؿم مبفامسؿؾقةماظؿعؾقم مواظؿعؾم،ممبامؼؿواصق مععمعلؿفداتماظػؽرماظرتبويم
اٌعاصر .م
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م -3م تشفقعماظؿواصلمبنيمسـاصرمعـظوعةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة،مطاظؿواصلمبنيمطلمعنماىاععةمواٌـزلمواظؾقؽةماحملقطة،مومنذجةم
اظؿعؾقمموتؼدميهميفمصورةمععقارؼة،مصاظدروسمتؼدمميفمصورةممنوذجقة،مطؿامميؽنمإسادةمتؽرارماٌؿارداتماظؿعؾقؿقةماٌؿؿقزة .م
 -4م ؼلاسدمسؾىموجودمبـوكماألدؽؾةماظـؿوذجقة،موخططمظؾدروسماظـؿوذجقة،مواالدؿكدامماألعـلمظؿؽـوظوجقاماظودائطماٌؿعددة،م
مبامتؿضؿـهمعنماظـصوصماٌؽؿوبةمواظؾغةماٌـطوضةمواٌؤثراتماظصوتقة،مواظصورماظـابؿةمواٌؿقرطة،مواظردوعاتممبواصػاتفاماٌكؿؾػة .م
 -5م زمؼقماظؿعؾمماإلظؽرتوغيمدفوظةمودرسةماغؿؼالماًرباتماظرتبوؼةمعنمخاللمتوصريمضـواتماتصالمساظقةماىودة،ممتؽنماسضاءم
ػقؽةماظؿدرؼسمواٌدربنيمواٌشرصنيمومجقعماٌفؿؿنيمباظشأنماظرتبوي،معنماٌـاضشةموتؾادلماآلراء ،م
م-6ماظؿعرفمسؾىماظؿفاربمسربمعوضعمحمددمرمؿعفمممجقعاًميفمشرصةماصرتاضقة،مرشممبعدماٌلاصاتميفمطـريمعنماألحقان .م
 -7م ؼعدماظؿعؾمماإلظؽرتوغيمعنمأػممأداظقبماظؿعؾقممايدؼـة،مصفومؼلاسدميفمحلمعشؽؾةماالغػفارماٌعريف،مواإلضؾالماٌؿزاؼدمسؾيم
اظؿعؾقم.ivم م
 -8م تودقعمصرصماظؼؾولميفماظؿعؾقم،مواظؿؿؽنمعنمتدرؼبموتعؾقمماظعاعؾنيموتأػقؾفممدونمتركمأسؿاهلم،مممامؼلفمميفمرصعمغلؾةم
اٌؿعؾؿني،مواظؼضاءمسؾيماألعقة .م
م -9م زمؿل ماظؿعؾم ماإلظؽرتوغى ماظؼدرة ماظوادعة مظؾوصول مظؽل معن ماٌصادر مواألصراد ،مصؼد مأصؾح معؿاح مظألصراد ماظعدؼد معن ماظػرصم
اظؿعؾقؿقة .م
ذاـواعذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـى -:ذأوالًذ:ذاؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـيذادلتزاؿن  Synchronous E-learningذذ -:م
ممممم وػوماظؿعؾقممسؾىماهلواءماظذيمزمؿاجمإىلموجودماٌؿعؾؿنيميفمغػسماظوضتمأعاممأجفزةماظؽؿؾقوترمإلجراءماظـؼاشمواحملادثةمبنيم
اظطالب مأغػلفم موبقـفم موبني ماٌعؾم مسرب مشرف ماحملادثة م( م م ( chattingمأو متؾؼي ماظدروس معن مخالل ماظػصول ماالصرتاضقةممممممممم
)  ( virtual classroomمأومبادؿكداممأدواتهماألخرىم.موعنمارمابقاتمػذاماظـوعمعنماظؿعؾقممحصولماٌؿعؾممسؾىمتغذؼةم
راجعةمصورؼةموتؼؾقلماظؿؽؾػةمواالدؿغـاءمسنماظذػابمٌؼرماظدرادة،موعنمدؾؾقاتهمحاجؿهمإىلمأجفزةمحدؼـةموذؾؽةماتصاالتمجقدة.مم م
ممموػومأطـرمأغواعماظؿعؾقمماإلظؽرتوغيمتطوراًمومتعؼقداً،محقثمؼؾؿؼيمماٌعؾمموماظطاظبمسؾىماإلغرتغتميفمغػسماظوضتم(مبشؽلمعؿزاعنم م
ثاـقاًذ:اؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـيذغريذادلتزاؿنذذ) )Asynchronous E-learning
ممممم وػوماظؿعؾقممشريماٌؾاذرماظذيمالهؿاجمإىلموجودماٌؿعؾؿنيميفمغػسماظوضت،موعنمارمابقاتمػذاماظـوعمأنماٌؿعؾممزمصلمسؾىم
اظدرادةمحلبماألوضاتماٌالئؿةمظه،موباىفدماظذيمؼرشبميفمتؼدميهم،مطذظكمؼلؿطقعماظطاظبمإسادةمدرادةماٌادةمواظرجوعمإظقفام
إظؽرتوغقامطؾؿاماحؿاجمظذظك.
مممم وعنمدؾؾقاتهمسدممادؿطاسةماٌؿعؾممايصولمسؾىمتغذؼةمراجعةمصورؼةمعنماٌعؾم،مطؿاماغهمضدمؼؤديمإىلماالغطوائقةمألغهمؼؿمميفم
سزظه .م
وؿنذافمذادواتذفذاذاؾـوعذؿنذاؾتعؾقم :ذ
• اظربؼدماالظؽرتوغيم ) ،- ( E-mailظشؾؽةماظـلقفقةم) - ( World wide webماظؼوائمماظربؼدؼةم (Mailing
)  listم
جمؿوسات ماظـؼاش م ) - ( Discussion Groupsمغؼل ماٌؾػات م ) - ( File Exchangeماألضراص ماٌدجمةممممممممم
)  ( CDم
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م
ؿتطؾباتذؿؼرراتذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـى -:ذ -1مرمبمأنمؼؽونماٌؼررماالظؽرتوغىمزمؿوىمسؾىمعواصػاتماٌؼررماظرتبوؼة ،مواهلدفمعـهموواجؾاتماظطالبمواٌراجعمواٌصادرم
اٌطؾوبةمالدؿؽؿالماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةموطذظكمررقمتؼققمماٌؼررموتوزؼعماظدرجات .م
-2مرمبمأنمؼؽونماٌؼررمذاتمتصؿقممعؿـادفموؼلاسدمسؾىمادؿقعابماظطاظبمظؾؿؼرر .م
 -3مرمب مأن مؼؽون ماٌؼرر مشـى مباحملؿوى ماظعؾؿى موؼعؽس مغظرؼات موعػاػقم معؿعددة معن مخالل ماظودائل ماظؿعؾقؿقة معـل معواضعم
االغرتغتماٌكؿؾػةمواظػقدؼو .م
 -4مرمبمأنمزمؿوىماٌؼررمسؾىمادرتاتقفقاتموصرصمتعؾممعؿـوسةمظؾؿػاسلمبنيماظطالبمواٌؼررماظؿعؾقؿىممباؼلاسدمسؾىمتـؿقةم
عفاراتماظؿػؽريماالبداسىمظدىماظطالب .م
 -5مرمبمأنمؼؽونمػـاكمتػاسلمبنيماظطالبموبعضفمماظؾعضمعنمخاللماظؼقاممباألغشطةماظعؾؿقةماٌكؿؾػةمعـلماتصاالتماظربؼدم
االظؽرتوغي ،موعـاضشاتمايوارمسنمبعد ،موطذظكماظؿػاسلمبنيماظطالبموسضومػقؽةماظؿدرؼسمعنمخاللماٌشارطةمصىماٌـاضشةماظيتم
ؼدؼرػاماحملاضر،مأومتؼدؼممسؿلمظؾؿعؾققمسؾقه،موطذظكماالتصالماٌؾاذرمبعضومػقؽةماظؿدرؼسمسنمررؼقماظربؼدماإلظؽرتوغى .vم
ذؿتطؾباتذجودةذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـىذ :ذأوال :مسؾىمعلؿوىماظطاظبماىاععي،مؼـؾغيمأنمؼؿـؼلماظطاظبميفماٌـفجماالظؽرتوغىمعنمجمردمودقؾةمادؿؼؾالمإىلمسـصرمصعالم
يفمتشؽقلماٌؼرروحماورةماٌادةماظعؾؿقة،موإبداءموجفةماظـظر،موتشؽقلمذكصقةممسؾؿقةمعلؿؼؾة،مضادرةمسؾىمإبداءماظرأيم
وحماورةماآلخرؼن.م م
ثاغقا :مسؾى معلؿوى مسضو مػقؽة ماظؿدرؼس ،مؼـؾغي مأن مؼواطب ماٌؿغريات ماظعؾؿقة ماٌؿلارسة موؼطور معن مأدائه مسؾى ماٌلؿوؼنيم
األطادمييمواظؿؼين،مويفمػذاماجملالمؼأتيمدورماىاععةميفمتؼققممأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼس،موتصـقػفممحلبمعاؼؾي:م م
مممتطوؼرمسضومػقؽةماظؿدرؼسميفمأدائهماألطادميي.م م ادؿكداعهمودائلمحدؼـةميفمسؿؾقةماظؿدرؼس.م -غشرمأحباثمسؾؿقةمحمؽؿةم.

 عشارطؿهميفمغدواتموعؤمتراتمسؾؿقة.ثاظـا :م سؾىمعلؿوىماٌـاػج،متؿممعراجعؿهمعنمضؾلمىانمعؿكصصهمبفدفمتطوؼرهمأومتغقريمحمؿواهماظعؾؿيممبامؼؿـادبمععم
اظؿطوراتماظعؾؿقةماٌؿلارسة.viم م
ذ
دالؿةذتطبققذؿعاقريذاجلودة :ذ
عنمأجلمتطؾققمععاؼريماىودةمبشؽلمواضح،مؼـؾغىمتواصرمعاؼؾى:م م
 -1تواصر ماظرشؾة ماظصادضة ميف مطل ماألرراف مابؿداء معن ماظطاظب ،مواغؿفاء مباٌؤدلة مظؾعؿل معن مأجل متطؾقق مععاؼري ممتـلم
ادرتاتقفقةمدائؿة،موظقلتمعرحؾقة،مصاىودةمظقلتموظقدةميظةمأومعرحؾة،موإمنامػيمدقادةمساعهمالبدمعنماسؿؿادػام
وتطؾقؼفا.viiم م
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جودةذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـيذيفذؿؤدداتذاؾتعؾقمذاؾعاؾي ذ

 -2تعاونماىفاتماٌعـقةمذاتماظشأنميفمسؿؾقةمضؾطمععاؼريماىودةمواظـوسقة،موصقمأدسمثابؿةموواضقةمؼؿممتطؾقؼفامسؾىم
اىؿقع.
 -3سدمماالطؿػاءمبوضعماٌعاؼريماظـظرؼة،موإمناماالغؿؼالمعنماٌعقارماظـظريمإىلماظؿطؾققماظعؿؾي،محؿىمتؽونمسؿؾقةماظضؾطم
سؿؾقةمجادة.م
 -4عراجعةماٌعاؼريمعنمصرتةمإىلمأخرى،محلبمعؿغرياتماظعؿل،موعامرمدمعنمزروفمعلؿقدثه.
 -5عراجعةماٌؤدلاتماألطادميقةماٌؿؿاثؾة،مدواءمسؾىماٌلؿوىماظؼوعىماواظعاٌى .م
منوذجذؿؼرتحذؾوصفذؿعاقريذضبطذاجلودةذػىذاؾتعؾقمذاالؾؽرتوـى -:ذ
ممممميفماظؾداؼةمميؽــاماظؼولمبأغهمحؿىمأالن متلؿؼطبماظرتبقةمعصطؾقاتفامعنماظعؾومماألخرى ،موػذامظقسمعدساةمظؾؿؼؾقلممعنم
ذأغفامبؼدرمعاؼعربمسنمتشابكماظعؾومماٌؿـوسةمواٌؿؾاؼـة ،موطذظكماٌؤدلاتماظيتمختدممجمالماظرتبقة ،موعنمبنيمتؾكماٌصطؾقاتم
سؾى موجهماظؿقدؼدماىودة ،موعا مارتؾطمبفامعنمعصطؾقاتمعؿعددة ،موظعلماٌؿؾعمػومادؿعراضمطؿامطؾريامعنماٌصطؾقاتمعـفام
اىودةماظشاعؾة ،ماىودة معـفجمظؾؼرارات مواألداءماٌؿؿقز ،ماىودة مواظؿؿقز ،مغظم مإدارةماىودة......وشريػامعنماٌصطؾقات.وعنم
اٌؿؾعمػومارتؾاطمتؼققممسؿؾقةماظؿعؾقممواظؿعؾممصىماظلابقممبصطؾحماألداءمواظذىمؼعؿؿدمسؾىمايصولمسؾىمبقاغاتمطؿقةموضقاداتم
إحصائقة،مسادةمترتؾطمباٌـؿجماظرتبويموظؽنمػذاماٌـقىميفماظؿؼققممارتؾطمبشؽلمعؾاذرمباالداءموملمؼؿؿؽنمعنمتؼدؼممطاعلمظؾؿلاسدةم
صىمبـاءماًططماظؿطوؼرؼةماظؿىمترتؼىمباالداءمٌواجفةماظؿقددؼاتماظـاوةمسنماظؿغرياتماظؿؽـوظوجقةمصىماظوضتماياىل .م
ممممم وعنمػـامطاغتماظؾداؼةمصىماياجةماىلمتؾـىمعؤذراتمغوسقةمتؤدىماىلماصدارماظؿؼارؼرماظـوسقةماٌرتؾطةمباٌؤدلةماظرتبوؼة،م
وميـلمعدخلماىودةمعـففاميفمتطوؼرماظـظامماظرتبويم(معدخالت/سؿؾقات/خمرجاتم)،موالمؼؽؿػيمبذظك،مبلمرمبمعراساةماظدضةم
صىماظعؿؾقاتممأثـاءمحدوثفاموتؼوميفاموالؼـؿظرمبعداالغؿفاءمواالسؿؿادمصؼطمسؾىماٌكرجات ،مباإلضاصةمإىلمضرورةموضعمحمدداتم
ظؾعؿلمواظؿىمتشؿقمعنمعواصػاتماٌـؿج ،مصاىودة متؿعاعلمععماظطاظبمطؿـؿجمظهمعواصػات ،مععمضرورةماألخذميفماالسؿؾارمأنمػذام
اٌـؿجمدقؿواجدمصىمدوقماظعؿلمبعدمصرتة،موظذظكمطانمادؿشرافماٌلؿؼؾلمأحدمععاؼريماىودةماظرئقلقة .م
ممممم صفـاكماظعدؼدمعنماٌواصػاتمواٌؼاؼقسماظعؾؿقةماظيتمعازاظتميفماٌراحلماألوىلموملمتصلمإىلماٌرحؾةماظيتمغطؾقمسؾقفامععاؼريم
ععؿؿدهموعصادقمسؾقفامعنمضؾلمعـظؿةماٌعاؼريماظعاٌقة .viiiISOم م
ممممموعنمأػمماٌؤدلاتماظيتمتعؿلمصىمػذاماجملالماالئؿالفماظعاٌيمظـظاممإدارةماظؿعؾم IMS Global Learning
Consortiumموػومؼعؿلمسؾىمتطوؼرمغظام االدارةماظؿعؾقؿي )ix (IMSعنمخاللمعواصػاتمعػؿوحةمظؿلفقلمأغشطةماظؿعؾمم
اظيت تؾـفامذؾؽةماالغرتغتمعـلمهدؼدمعوضعماحملؿوىماظرتبويموادؿعؿاظه،موعؿابعةمتؼدم اٌؿعؾم،موتوزؼعمغؿائجمأداءماٌؿعؾؿني،م
وادؿؾدالمدفالتماٌؿعؾؿنيمبنيماالغظؿة االدارؼةماٌكؿؾػة.
م
وعنمػذااٌـطؾقمتلعىماظدرادةمظوضعممنوذجمعؼرتحمٌعاؼريضؾطماىودةمصىماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمطاظؿاىل -:م
أوال-:ذادلدخالت -:ذ
وتتضؿن -:ذ
 -1صقاشةماظرداظة/اسؿؿادموغشرماظرداظةم/اهلدفمعنماظؿعؾقمماالظؽرتوغى.
م
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م
 -2اظطالب -:م
وتؿضؿن-:ماظعددميفمطلمبرغاعج/غلؾةماظطالبمالسضاءمػقؽةماظؿدرؼس م
توزؼعموصقمرشؾاتمم/ماخؿقارماظؿكصص م-3مػقؽةماظؿدرؼس -:م

 -سددماظلاساتماظؿىمرمبمانمرمؿازهماظطاظب/اٌؿابعة/االخؿؾارات/االغؿؼالمعنمعلؿوىماىلمعلؿوىمأخر م

-4ماظودائلماظؿعؾقؿقة :م

 -ذرحم/ماألحباث/مصقدؼو/ماالغرتغت م

 -6اٌـاػجمواٌؼرراتماظدرادقة -:م
 -7عشارطةماظطالب/مععاؼريػام/مخطؿفام/ماالرتؾاطمععماجملؿؿعم/مصؽرةماظؿعؾمماظذاتي .م
ثاـقاً-:ذادلخرجات -:ذ
معلؿوىماظطاظبماظؿعؾقؿي/معفاراتهم/مخرباته .مماالسؿؿادمواظؿؼققممٌؼرراتمبراعجماظؿعؾقمماالظؽرتوغى :موظضؿانماىودةمصىماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمرمبماتؾاعمررؼؼؿني -:م
-1االعتؿادAccreditation:
حقثمؼؿمماظرتطقزمسؾىمعدخالتموخمرجاتماظربغاعجموالمبدمعنمعراساةمسـدماسؿؿادمإغشاءمحمؿوىماظؽرتوغيمعؿؽاعلمعراساةمعامؼؾيم
م-مععرصةمرؾقعةماظطالبماٌؼقدؼنمصىمبراعجماظؿعؾقمماإلظؽرتوغي .م
معؿابعةماالضرتاحاتماظصادرةمعنماالداتذهمواٌؿكصصنيمصىمجمالماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمومعراساتفاميفماغشاءماحملؿوىماظعؾؿىم .ممإغشاءمدرادةمهؾقؾقةمومتؼققممحولمعدىمتؼؾلماظطالبمظؾؿعؾقمماالظؽرتوغىموماػؿقةماحملؿوىماإلظؽرتوغيميفماثراءماظعؿؾقةماظؿدرؼؾقةموماظؿعؾقؿقة .م
م
-2اؾتؼوقمEvaluation:
ممممم حقثمترطزمسؾىمعدخالتموخمرجاتماظربغاعجممبعـىمأنمػـاكمجفةمعلؽوظةمسنماالسؿؿاد  Accreditationوجفهم
أخرىمعلؽوظهمسنماظؿؼوؼمم،Evaluationموؼؿضؿنماظؿؼوؼمماظؿؽوؼينمظؾؿوادماظؿعؾقؿقة،موظؽػاؼةماظؿـظقمممبؼررمعا،موطذظكمتؼوؼمم
عدىمصائدةمعـلمػذاماٌؼررمظؾؿلؿفدفم(ماظطؾؾةم)،موعنمثممإجراءماظؿؼوؼمماظـفائيمأو اًؿاعي.x
وتعؿؿدمػذهماٌرحؾةمسؾىمتطؾققماومتشغقلماحملؿوىماظؿعؾقؿيماظـظرىمو مضقاسمأداءه موعدىمتأثريه ،مومسؿؾقةماظؿؼققمممترمبعدةم
عراحلمعـفام :م
-1معدىمتػاسلماظطالبمععماحملؿوىماظؿعؾقؿي .م
-2مضقاسمحفمماٌعرصةماٌؽؿلؾةمعنمادؿكدامماحملؿوىماظؿعؾقؿيموعدىماإلنازماٌؿقؼقمغؿقفةمظذظك .م
-3مضقاسمعدىماظؿغقريماياصلماظلؾوكماظعام،معوضفمومأداءماظطالبمغؿقفةمادؿكداعفمماحملؿوىماظؿعؾقؿي .م
-4مضقاسمعدىمتأثريماحملؿوىماظؿعؾقؿيمسؾىماظؾقؽةماظؿعؾقؿقةماحملقطةممبفلمتطؾققماحملؿوىماإلظؽرتوغي .م
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وميؽنماالدؿػادةمعنمأحدماٌعاؼري اظعاٌقةماظشائعةمعـلمععاؼريمدؽورممواظيتمأخذتميفماالغؿشارمخاللماظلـواتماألربع اٌاضقة.م
وطؾؿةمدؽورممػيمترمجةمحرصقةمعنماظؾغةماالنؾقزؼة Sharable Content Object Referent Model
SCORMموػىماظـؿوذجماٌرجعيمٌؽوغاتماحملؿوىماظؿشارطي .
وععاؼريمدؽورممسؾارةمسنمثالثمجمؿوساتمعنماٌعاؼريمواٌؼاؼقسم(مأو اٌواصػاتم)ماظرتاطؿقةم(متـؿومععماظزعنم)ماجملؿعةمعنم
خمؿؾفماىفاتماظؿعؾقؿقةمواظؿؼـقة تؽّونممبفؿوسفامعرجعًامصـقًامظصـاعماحملؿوىماظرضؿيماظؿعؾقؿي.مواجملؿوساتماظـالث ػي:
٭ممنوذجموؿقعماحملؿوىماظرضؿي( Content Aggregation Model ) .
٭ماظؾقؽة اٌـاظقة( Run-Time Environment ) .
٭ماظؿؿابعمواظؿؼصي( Sequencing and Navigation ) .
وعنماٌقزاتماهلاعةمٌعاؼريمدؽورممأغفامتعؿؿدمسؾىموزئةماحملؿوى اظرضؿيمإىلمعؽوغاتهماألصؾقةموجعؾفامضابؾةمظؾؿشاركمعنمخاللم
اظؿفؿقعمواظؿؽوؼنموصق عؿطؾؾاتماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة.موسـدمتطؾققمععاؼريمدؽورممسـدمبـاءماحملؿوىماظرضؿي اظؿعؾقؿيمصإغفامهؼقم
ٌلؿكدعقفاماٌقزاتماظؿاظقة:
٭مإعؽاغقةمغشرماحملؿوىماظرضؿي وجزئقاتهمبأيمبقؽةمإدارةمحمؿوى )  ( LMSبلفوظة.
٭مإعؽاغقةمادؿكدامماحملؿوى اظرضؿيم(موجزئقاتهم)موإسادةمادؿكداعهمعراتمعؿعددةموبأذؽالمعؿعددة.
٭مإعؽاغقة عؿابعةمأداءماٌؿعؾمموتطورهماألطادمييممباميفمذظكماظؿؼققممواظوضتماظالزممظؾؿعؾم وشريػا.
٭مإعؽاغقةمضممجزئقاتماحملؿوىماٌكؿؾػةمظؾقصولمسؾىمحمؿوىمرضؿيمتعؾقؿيمذي تؿابعموتشعبمعالئممظؾؿؿطؾؾاتماظؿعؾقؿقة.
وؼؿؽونماحملؿوىماظرضؿيماظؿعؾقؿيم(محبلب ععاؼريمدؽورمم)معنماىزئقاتماألدادقةماظؿاظقة،موػيمظقلتمتوزؼعاتمصاصؾةمبلم
عؿداخؾة وضابؾةمظؾؿشعبمواظؿوزؼع :م
٭ماظـصوصماٌؽؿوبة .
٭ماظردوعاتماإلؼضاحقةمواظصور اظػوتوشراصقة.
٭ماظؿلفقالتماظصوتقةمواٌؤثراتماظصوتقة.
٭ماظػقدؼومواظردوم اٌؿقرطة.
٭ماًرائطماظؿوضقققة.
ممممموتوصرماحملؿوىماظرضؿيمبأذؽاظهماٌكؿؾػةمضروري الطؿؿالمسفؾةماظؿعؾقمماإلظؽرتوغي.ماظؿىمترتاطمماًرباتماٌعرصقةمؼـؿومععم
اظزعنموؼلاػمميفممنوهموتـوسهمسددمطؾريمعن اٌكؿصنيمواظرتبوؼني.موػومثروةمورـقةمرمبماالػؿؿاممبفامورساؼؿفاموتـؿقؿفاموإغشاء
اهلقؽاتمواظدورماٌؿكصصةمظذظك،مواظلعىمألنمؼغطيماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمأطربمذرزمةمممؽـةمعنماظطالبمواٌؿدربني.ػذا باالضاصةم
اىلماٌلاػؿةميفممنوماحملؿوىماظرضؿىماظعؾؿي،مغظرًامظؿطورمأدواتماظـشر ظؾودائطماٌؿعددةمودفوظةمادؿكداعفا .م
اخلامتةواؾتوصقات -:ذ
مممممظؼدمواوزماظعاملماظقوممعلأظةمعـاضشةمأػؿقةماظؿعؾقمماالظؽرتوغى موعربراتهموضرورةماألخذمبهموبدأماظرتطقزمؼـصبماطـرمصأطـرم
سؾىمعلأظةمووؼدمغوسقؿهموهلنيمطػاءةمخمرجاتهمظريتؾطمارتؾارامسضوؼامباحؿقاجاتماظطالب مودوقماظعؿلموعلؿؾزعاتماظؿـؿقةم
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دذ.ذأعلمحلنيمسؾدماظؼادر ذ
م
عنمػذاماٌـطؾقمأتتمػذهماظدرادةمخاصة موانماظعدؼدمعنماٌؤدلات ماظؿعؾقؿقة ماظيتمتوزفمػذاماظـوعمعنماظؿعؾقممبدأتمتـؿشرمػـام
وػـاكميفمأجزاءمخمؿؾػةمعنمساٌـاماظعربيم .م
مممممموظؼد مرطزت مػذه ماظدرادة مسؾى مسدة محماور مأدادقة مذات مصؾة موثقؼة ممبلأظة مضؾط ماىودة ماظـوسقة موػي متطوؼر ماٌؼرراتم
اظدرادقة،موآظقاتماظؿوصقل،موعنماٌؤعلمأنمتلرتذدماٌؤدلاتماظؿعؾقؿقة ميفمعقدانماظؿعؾقمماالظؽرتوغى مبفذهماٌؤذراتموشريػامعنم
اٌؤذراتمظضؾطماىودةماظـوسقةمظرباجمفاموخمرجاتفا.موانمتلعىمظوضعمأغظؿةمظضؾطماىودةماظـوسقةميفمعؤدلاتفامحؿىمؼؿلـىم
هلذهماٌؤدلاتمأنمتؼدممبراعجمأطادميقةمتؿلاوىميفمطػاءتفاموغوسقؿفامععمعامتؼدعهمغظرياتفاماٌؤدلاتماظؿؼؾقدؼةماٌأظوصةم .م
واخرياذتوصىذاؾدرادة :ذ
ممممم بدء متشؽقلمصرؼق مسؿلمعنماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمصىماىاععات ماٌصرؼةمايؽوعقةمواًاصةمظوضعمععاؼري مجودةمضقادقةم
ظؾؿعؾقمماالظؽرتوغىموتؼوؼممبراعجماظؿعؾقمماالظؽرتوغىمبصورةمدورؼةمتؿػق مبشأغفامظضؿانماىودةماظـوسقةمصىماظرباعجماٌؼدعةموعواصاةم
ػقؽةماٌعاؼريمواٌؼاؼقسمظضؿانماىودةمبؿؼارؼرمتؼققؿقةمألوضاعمػذهماىاععاتمواٌؤدلاتماظؿعؾقؿقة .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
م
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ادلراجع -:ذ
 -1إبراػقم مصؿقي،غفى م( م 2011م) .مبرـاؿج ذتعؾقم ذاؾؽرتوـي ذؿؼرتح ذؾتـؿقة ذؿفارات ذاؾؾغة ذاالرؾقزقة ذؾطالب مؿعافدذ
احلادبذاآلؾيذيفذضوءذؿعاقريذاجلودةذاؾشاؿؾة.اظؼاػرة.رداظةمدطؿوراه .م
 -1امحد،حمؿدمسـرتم()2009مإدارةذاجلودةذاؾشاؿؾةذيفذادلؤدداتذاؾتعؾقؿقة.اظؼاػرة:اٌؤظف .م
 -2برؼـان،جون م( م 2007م).إدارة ذاجلودةذيف ذاؾتعؾقمذاؾعاىل:ؿـظورذدوىلذعنذاؾتؼوقمذادلؤددى مواظؿغقري.اظرؼاض:ععفدماالدارةم
اظعاعة .م
 -3مدعدماظلعقد،مرضا.)2010(.توؽقدذاجلودةذػىذؿـافجذاؾتعؾقمذ(ذادلعاقريذواؾعؿؾقاتذوادلخرجاتذ
ادلتوؼعة).االدؽـدرؼة:داراظؿعؾقمماىاععىمظؾطؾاسةمواظـشرواظؿوزؼع .م
 -4اظددوضي مسوض ماهلل،إبراػقم م(.)2007ختطقط مجودة ذاؾتعؾقم ذاجلاؿعي ذػى ذؿصر ذػى ذضوء ذادلتغريات ذالحمؾقةم
واظعاٌقة.اظؼاػرة:اٌؤظف.رداظةمعاجلؿري .م
 -5اظراذد،مصارسمبنمإبراػقمم1424ػـماؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـيذواؼعذورؿوح،مورضةمسؿلمعؼدعةمظـدوةماظؿعؾقمماإلظؽرتوغي،معدارسم
اٌؾكمصقصل،ماظرؼاضم .م
 -6اظلقد مإمساسقل ،مسؾد ماٌطؾب م(.)2005وضع ذضوابط ذجلودة ذاؾتعؾقم ذاجلاؿعى ذجبؿفورقة ذؿصراؾعربقة:درادة محاظةم
جباععةمضـاةماظلوؼس.اظؼاػرة.جاععةماظؼاػرة.رداظةمدطؿوراه .م
 -7اظـؾوى ،ماعني محمؿد.)2007(.االعتؿاد ذاالؽادميى ذوادارة ذاجلودة ذاؾشاؿؾة ذػى ذاؾتعؾقم ذاجلاؿعى:حاؾة ذؽؾقات ذاؾرتبقةذ
منوذجاذ).اؾؼافرة:اؾدارادلصرقةذاؾؾبـاـقة .ذ
 -8حلنم،هلنيم(:)2003م"ماؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـي ،ذورؼةمسؿلمعؼدعةميفماظـدوةماظدوظقةماألوظيمظؾؿعؾقمماإلظؽرتوغيميفماظػرتةم
عنم،2003/4/23-21معدارسماٌؾكمصقصل،ماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة .م
 -9جودة،مسؾدماظوػاب(.)2009أضواءذعؾىذجودةذاؾتعؾقمذاجلاؿعى.اظؼاػرة:اظداراظعاٌقةمظؾـشرواظؿوزؼع .م
 -10مدؽوتم،بقرت)2007(.عودلةذاؾتعؾقمذاجلاؿعى.اظؼاػرة،داراظػاروق192،ص م
 -11مسؾدماٌـعم،مإبراػقمم(:)2003م"ماؾتعؾمذاإلؾؽرتوـيذيفذاؾدولذاؾـاؿقةذاآلؿالذواؾتحدقات" ،ماظـدوةماإلضؾقؿقةمحولمتوزقفم
تؼـقاتماٌعؾوعاتمواالتصاالتميفماظؿعؾقم،ماالهادماظدوظيمظالتصاالت،ماظؼاػرة،معرطزماٌعؾوعاتمودسمماختاذماظؼرار.م م
 -12ماظعوؼد ،محمؿد مصاحل مواياعد ،مأمحد مبن مسؾد ماهلل م(1424ػـ) ماؾتعؾقم ذاإلؾؽرتوـي ذيف ذؽؾقة ذاالتصاالت مواٌعؾوعاتم
باظرؼاض :مدرادةمحاظة،مورضةمسؿلمعؼدعةمظـدوةماظؿعؾقمماٌػؿوحميفمعدارسماٌؾكمصقصل،ماظرؼاضم
 -13ماٌودى،مسؾدماهللمبنمسؾدماظعزؼزم(1423ػـ)ذاؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـيذؿػفوؿه ذخصائصه ذػوائده ذعوائؼه،مورضةمسؿلمعؼدعةم
ظـدوةمعدردةماٌلؿؼؾل،مجاععةماٌؾكمدعودمطؾقةماظرتبقةم م
 -14مسؾد ماهلل ،معريان ماظرئقلى م( :)2005م"اؾتعؾم ذاإلؾؽرتوـي ذيف ذاؾعامل ذاؾعربي ذ( ذاؾواؼع ذواؾطؿوحات م)" ،مسؿان ،ماظشرطةم
اظعؿاغقةمظالتصاالت،معؿاحمسؾى http://www.ituarabic.org:م
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 -15ماظعرؼػي،مؼودفمبنمسؾدماهللم( م1424ػـ م)ماؾتعؾقمذاإلؾؽرتوـيذتؼـقةذواعدةذوررقؼةذرائدة،مورضةمسؿلمظـدوةماظؿعؾقمم
اإلظؽرتوغي،معدارسماٌؾكمصقصل،ماظرؼاضم م
 -16مشؾوم ،معـصور م1424ػـ ماؾتعؾم ذاإلؾؽرتوـي ذيف ذؿدارس ذوزارة ذاؾرتبقة ذبدوؾة ذاؾؽوقت مورضة مسؿل معؼدعة مظـدوة ماظؿعؾقمم
اإلظؽرتوغيمعدارسماٌؾكمصقصل،ماظرؼاضم م
 -17مسؾى،ماداعة)2009(.ماؾتخطقطذاالدرتاتقجيذوجودةذاؾتعؾقمذواعتؿاده.داراظعؾممواالميانم،اظؼاػرة500،ص .م
 -18ماظغراب،مإميانمحمؿدم2003مماؾتعؾمذاإلؾؽرتوـي :ذؿدخلذإىلذاؾتدرقبذغريذاؾتؼؾقدي ذادلـظؿةماظعربقةمظؾؿـؿقةماإلدارؼة،م
عصر،ماظؼاػرة.م م
 -19مصرؼدعان،مظقـاردم(.)1995اجلودةذػىذاؾتعؾقمذادلدتؿر.اظرؼاض.جاععةماٌؾكمدعود179،ص .م
 -20ماٌؾارك،مأمحدمبنمسؾدماظعزؼزم(1424ػـ م) ذأثرذاؾتدرقسذبادتخدامذاؾػصولذاالػرتاضقةذعربذاؾشبؽةذاؾعادلقةذاإلـرتـتذ
عؾىذزصقلذرالبذؽؾقةذاؾرتبقةذيفذتؼـقاتذاؾتعؾقمذواالتصالمجباععةماٌؾكمدعودم،رداظةمعاجلؿري،ماظرؼاض .م
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