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  التعليم اإللكرتوني أنظمة اجلودة يفمعايري 

 دادـإع

 العتيبي المجيد بن سلمي الروقيعبد  /د
 السعودية - جامعة شقراء –كلية الرتبية 

 2112/ 12 / 6تم الموافقة على النشر في             2112/ 11 /22تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :صلخستالم

إلددا الرفددل  عفددا الهددة  الاددةد، وابلدطهددلو و  ددف   ال ددة   البحدد  هدد ا يهددد 

الهدة  الرففد    عفا أهم ة وأهدا  الاةد، في الفمف ة الرفف م ةو بلإلضدلفة إلدا اعدرفلا 

 .الرففد   اإللكرلوندينظدل  أه  المفلي ل المفرمد، لادةد، اإللكرلوني وأهم رهو والكشف عن 

ان خالله  د  الرةصدإ إلدا عددد ادن رحف فيو وال ي المنهج الةصلي ال وقد اعرخد  البلح 

 :ال يفي هلان أبلزو النرلطجو

   أن إدار، الاددةد، الهددة  حدددي  النشددب،و وقددد بدددأ فددي ا   ددلي وا نرشددلر فددي  م دد

 .الدول

  أن لنظل  الاةد، أهم ة بللغة فدي  ح د ن الفمف دة الرفف م دة و هةيلهدلو ويفدةل عف ده

 .و لق ة النظ  الرلبةيةالرلبةيةن كث لاً في إصالح 

  إن  ةد، بلااج الرففد   ا لكرلوندي  ديدد كفمدل خ دفا لمفدلي ل المنظمدلم الفللم دة

 .غ ل اللبح ة

 هل  رلددلوم المفددلي ل والمت ددلام المرففدددة باددةد، الرففدد   ا لكرلونددي اددن ح دد  عدددد

 .وفدل لرنةي الدراعلم والمتع لم الري  نلولا ه ه المفلي ل

Abstract: 

This research aims to identify the concept of quality and its 

principles and highlight the importance and objectives of quality in 

the educational process, in addition to a review of the concept of e- 

learning and its importance, and the disclosure of the most 

important standards adopted for the quality of the e-learning 

system. The researcher used the descriptive analytical method, the 

main results of the research are: 

 Quality management is a nascent concept and has begun to 

expand and spread in all countries. 
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 The quality system is very important in improving the 

educational process and developing it, and the teachers rely 

heavily on reforming and upgrading educational systems. 

 The quality of e-learning programs increases as they meet the 

standards of global nonprofit organizations. 

 Standards and indicators for the quality of e-learning vary in 

number according to the variety of studies and institutions that 

have addressed these standards. 

 :مقدمةال

لدالن المنلعب ن ظهل الرفف   اإللكرلوني ل  لعد المرفف  عفا الرفف  في المكلن وا

نصدة،و صدةمو صدةر،و )له ان خالل احردة   لدلعفي يفرمدد عفدا الةعدلط  المرفددد، 

و ويدددد  اددن خددالل وعددلط  إلكرلون ددة اثددإ الحلعددت اغلددي واإلنرلنددا وغ لهمددلو (حلكددة

وبللرددللي فددلن الرففدد   اإللكرلونددي يفددد نمهددل  ديددد، اددن أنمددلت الرففدد   فلضددره الرغ ددلام 

 .ة الري يشهدهل الفلل  حرا يةانل ه االففم ة والركنةلة  

تليدددة لفرففدد   بلعددرخدا  ال ددلم ا  صددلل الحديثددةو اددن "فدللرفف   اإللكرلونددي هددة 

حلعددت الددي و ددبكل ه ووعددلطفه المرفدددد، اددن صددةم وصددةر، ورعددةالم وال ددلم بحدد  

واكربدددلم إلكرلون دددةو وكددد لا بةابدددلم ا نرلنددداو عدددةا  أكدددلن عدددن بفدددد أ  فدددي الدلعدددة 

 ( 112و 5002عبد الحيو ". )الدراع ة

لفمف دة الرفف م دة ادن خدالل إ لحدة الللصدة و ظهل أهم ة الرفف   اإللكرلوني فدي ا

وكد لا  مكدن  الرفف م دةولفهفبة لفرةاصإ اد  بف ده  الدبفم واد  المففد  واد  المتع دة 

الهفبة ان الحصةل عفا فل، اركلفئة في المشلركة فدي الفمف دة الرفف م دة والرفب دل عدن 

ف الةعدددلطإ كمدددل يرددد ل الرففددد   اإللكرلوندددي إاكلن دددة  ك  ددد اعرل دددلرا ه واراطهددد  وتدددلح 

والهلاطددو واشنشددهة بللشددكإ الدد ي يالطدد  الهللددت ادد  إ لحددة الللصددة إلعددلد، الرفلاددإ ادد  

 (ه1251 عه ةو) .الرفف الدرس لملام عديد، حرا يرمكن الهللت ان 

ونظلا لفشكة  الفللم ة ان انخلل   ةد، الرفف   واخل ل ده و كمدل أن الرددلريل 

 دايدد ا هرمدل  أكثل  كة  ان الدول النلا ة؛ فدد  الدول ة  ش ل إلا أن الدول المردداة هي

وا هرمدل  كد لا  فدي اغوندة اشخ دل،و  Quality of Educationعللم لً بادةد، الرلب دة  

افدلي ل بن  هب دو بدللمالحظ برهب و المفلي ل الالزاة لفحصدةل عفدا الادةد، المنشدةد،و فد

الرهةيل النةعي ف هل بمدل يدرال    يتدي إلا إحداث الرفف م ةالاةد، الشلافة في المتع لم 

ا  الم رادام الرلبةية والرفف م ة واإلداريةو لرحد و الرم د في كلفدة الفمف دلم الردي  ددة  

  .بهل المتع ة الرلبةية
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و دد  دعمهددل اددن قبددإ  لعددخا حلكددة المفددلي ل فددي الةقددا الحلضددل ناددد أن و

الدولي؛ ح    هبو المفلي ل فدي اتع لم الرفف   والمهرم ن بهو وانرشلم عفا الم رة  

كث ل ان اشنظمة الرفف م ة في عدد ان الددول المرددادة والنلا دة لغدل  الرددةي و وادن  د  

 (5015المةعةيو . )الةصةل إلا ا رة  اإل دلن والرم د

بنل  افلي ل   من  ةد، الرفف   اإللكرلوني حل دة  ال ة  إلا أصبحا الحل ة لدد

د عفا ا عردلارو و هر  برةف ل اةاصللم   من  دةد، الرففد   افحةو كةن المفلي ل  ل ك

  .وادر  ل هاإللكرلونيو وقلدر، عفا  فب ة اهللت الفصل 

 :البحثمشكلة 

لد   فدد قدلدر، عفدا ا دليل، فدي الفمف دة الرفف م دة إن الهلق واشعدلل ت الردف ديدة 

ول ا أصبحا الحل دة افحدة لربندي ندةي اخدل  المففةالموالرغ لام الحديثة في االل  دن ة 

ان أنةاي الرفف   وهة الرفف   اإللكرلونيو وال ي يفد ادن ا  الهدلم الاديدد، فدي انظةادة 

كمل انه انرشل كبدا، حديثة واهمة ان خالل انرشلر اإلنرلناو وحلل دل ية دد الفديدد  الرفف  و

 عدل وة الفلادة والخلصدة بشدكإ الالافدلم والمتع دلم الرفف م د ان الملاكد الرفف م ة فدي

 .و وك لا وع فة  فف   عن بفدةالري  فرمد عف ه كةع فة  فف   الن

اددن المفلهددد والالافددلم %( 24)قددد أ ددلرم إحددد  الدراعددلم إلددا أن ن ددبة و

الردف ديددة فددي الدددول المردداددة تلحددا انلهاهددل بشددكإ ابل ددل عبددل ا نرلنددا فددي الفددل  

 (ه1251 المةعاو) .5000في الفل  %( 00)في ح ن ار لفا الن بة إلا  و1114

إلدا ضدلور، إيادلد افدلي ل ل دب  الادةد، فدي ( 55 و5012)ويش ل المةعدةي 

ووضدد  المددةاد الدلنةن ددة واإلداريددة بمددل يددنفك  إيالبددل عفددا قنلعددلم  اإللكرلوندديوالرففدد   

 إ أعدد  اعرمددلد علاددة فللحل ددة صددلرم أ ددد إلددا إياددلد  شددليفلم لربصدد الم ددتول نو

 .اإللكرلونيوخلصة لفمتع لم الرفف م ة اللاغبة في  هب و نظل  الرفف   

الالزادة مفدلي ل الادل : ال دتال الدلط   الردللي  رفخص اشكفة البح  فيوان هنل 

 اإللكرلوني؟ ةد، نظ  الرفف   ل ملن 

 :البحث سئلةأ

 :الرلل ة اشعئفةي فا البح  لإل لبة عن  

 ابلدطهل؟وال أه   الاةد،؟ال الهة  -1

 أهدافهل؟وال  الرفف  ؟ال أهم ة الاةد، في -5

 اإللكرلوني؟الرفف    نظل  ال أه  المفلي ل المفرمد، لاةد، -1

 :البحثأهداف 

يهد  البح  إلا  فل  الملله   اشعلع ة لفاةد، وابلدطهل وأهم رهل فدي المادلل 

والكشددف عددن أهدد  المفددلي ل الرددي يددر  اددن خاللهددل اعرمددلد  ددةد، نظددل  الرففدد    الرفف مدديو

 .اإللكرلوني
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 :البحثأهمية 

 :يفيي رمّد البح  أهم ره امل 

  والرففد  وأنّه ينلقش اةضةعلً ح ةيلً يرففو بملهة  الاةد، وأهم رهل في ا دان الرلب دة 

 .الرفف م ةبلعربلرهل اشعفةب اشاثإ لفنهة  بللفمف ة 

    والد ي يفدّد خ ددلرا  اإللكرلونديواإلعدهل  فدي إلددل  ال دة  عفدا افددلي ل  دةد، الرففد

 .الفصلكنةلة ي و ةر، ا  صل م والمففةالم في ه ا رافحل لالعرللد، ان الردد  ال

 :البحثمصطلحات 

 : التعليم اإللكتروني
إلدا المدرفف  عبدل الةعدلط  ( إلكرلون دل)يدصد به إ لاط ل  ددي  المحرة  الرفف مدي 

بصةر،  للعف ة عةا  كلنا اردااندة أو غ دل  و وذلاان خالل أ هد، الكمب ة لوالمرفدد، 

 .ارداانة

  :اإللكترونيمعايير جودة أنظمة التعليم 
إللكرلونددي الرددي   ددمن  ددةد، المحرددة  ايدصددد بهددل اإل ددلا ام والمملرعددلم 

  .المهفةبةبح   يلي بمرهفبلم الرفف   اإللكرلوني   دةيمه؛و فمإ عفا 

 :البحثمنهج 

وال ي  ّ  ان خالله  حف إ وعدل   الرحف فيواعرمد البح  عفا المنهج الةصلي 

 علاددةواامةعددة اددن اشدب ددلم الحديثددة الرددي عللاددا اةضددةي الاددةد، فددي الرففدد   بصددلة 

  .اإللكرلونيوك لا أه  المفلي ل الري    اعرملدهل في  ةد، الرفف   

 :الرلل ةولإل لبة عن   لؤ م البح  ع رّ  الرهّلق لفمحلور 

 الهة  الاةد، وأه  ابلدطهل -

 وأهدافهل  الرفف  وأهم ّة الاةد، في  -

 . هافلي ل  ةدوالرفف   اإللكرلوني  -

 وأهم مبادئها مفهوم الجودة/ المحور األول 

 ونشأتهاتعريف الجودة / أ

ناددد أنّهددل وردم فددي الدددلاةس المحدد    (َ ددَةَد،)بددللنظل لفرفليددف الفغددةي لكفمددة 

دَةَد،ً  اللدي والَا ّد ضد "  :أنّ ح   أ لر إلا  لفل لوزبلديو دةد  و صدلر  :وَ دَةَد،ً وَ دلَد يَاو

 (120 و1140 الل لوزبلديو)" َ  ّداً 

فددددد ظهدددل فدددي البدايدددة ال بهدددلً بللمتع دددلم  Qualityالادددةد، أادددل اصدددهفل 

فددللاةد،  فنددي أ دد ل  " ح دد  لدد  يكددن هنددلً ا للقددلً حددةل الرفليددف  والرالريددةوالصددنلع ة 

 .“واخددددرال  اهرملاددددل ه  وأول ددددل ه  وأهدددددافه  و اخرفلددددة بددددلخرال   دددددديل اش ددددخل، 

 (5000 اشحمديو)
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ليك دة لملاقبدة الادةد،  شد ل فللمفهد الةتني اشاليكدي لفمددلي   والامف دة اشا

اامةعدة ادن ال دملم والخصدلطص لف دف  والخدادـلم الددلدر، عفدا  : فنيإلا أّن الاةد، 

 .احدد، فب ة احر ل لم 

اامةعدة صدللم واالادل " :ببنهدلوعّلفا ه ئة المةاصدللم البليهلن دة الادةد، 

 ."ل لوريةوخةا، المنرج أو الخداة الري  حّمإ نل هل إرضل  ا حر ل لم المفحة وا

ا حددلد الاهددةد واعددرثملر الهلقددلم المخرفلددة " :ببنهددلوهنددلً اددن يفددّل  الاددةد، 

  (161 و5001 أحمدو) ."لل لل اإلدار، والفلاف ن بشكإ  ملعي لرح  ن وزيلد، اإلنرلج

 ( 52 و1255 الحلبيو) :وهي رط   ةووقد الم إدار، الاةد، بثالث الاحإ 

  : 1160بداية   إلا 1120الملحفة اشولا ان عل   

أبددلز الملكددل اشاليكددي  الملضدديوفددي بدايددة الخم دد ن لم الم الديددة اددن الدددلن 

ويفنددي إنرددلج ال ددف  أو  الاددةد،والهددة  اللقلبددة الشددلافة عفددا  Feigenbaom "ف انبددة "

اددن خددالل  هددةيل  الم ددرل دوالخدددالم بهليدددة اقرصددلدية واهلبدددة لحل ددلم ورغبددلم 

 .بللمنظمةة  أن الاةد، ا تول ة  م   اشفلاد الفلاف ن وقد أكد ف انب الاةد،ووص لنة 

 : 1140  إلا بداية 1160الملحفة الثلن ة ان عل  

كدلن ادن أبلزهدل فف دلة  وإدار هلو هدم ال ر ن لم ظهةر فف للم عديد، لفاةد، 

كلوعدددبي  وف ف دددت Edward Demingإدوارد ديمدددنج  :وهددد الدددلواد اشواطدددإ لفادددةد، 

Philip Crosby  ددد  ظهدددلم ارا   دددةران  ال دددبف ن لموفدددي بدايدددة Juranهدددت    و

  .الاةد،اشاليك ةن الثال ة كلن له  دور كب ل في  ح  ن و هةيل نظليلم وابلدئ 

 :اغن  إلا 1140الملحفة الثللثة ان عل  

حددد ا فددي الثملن ن ددلم وبدايددة الر ددف ن لم  هددةرام كب ددل، فددي الهددة  الاددةد، 

فظهددل أعددفةب حفدددلم الاددةد، وفددلق الاددةد، والدد ي تبددده ال لبددلن ةن بللعف دده  وإدار هددلو

ل نردإ الهة  الاةد، بفد ذلا ل صبل وظ لة أعلع ة لإلدار، بدد اً ادن اإلدار، الفف دل  كب ل،و

كمدددل يغهدددي كدددإ المادددل م  .بللفدددلاف نوانرهدددل   اإل دددلاف ةوواإلدار،  الةعدددهاوواإلدار، 

 Total quality)الشدددلافة د ذلدددا بدددلدار، الادددةد، الةظ ل دددة بللمنظمدددة لرفدددل  بفددد

Management ) . 

 :الجودةمبادئ / ب

إلدا الرلك دد والردي  هدد   المبلدئ الري  ل كد عف هدل الادةد، هنلً اامةعة ان

والربكدد ادن أن اشعمدلل قدد أديدا بللصدةر، الصدح حة وادن  اشخهل وعفا  الفي حدوث 

وبللردللي فدلن إدار، الادةد،  شدمإ  ا درملول ملن  ةد، المنرج و ح  نه بشكإ  ال،وأول 

  (51-54 و5004 والب الوي) :يفيفي ا مةنهل ال 

د يكدةن الم درل د الهللدت قد :Focus on Customer (الم رل د)الرلك د عفا الفم إ  -1

والرةقفدلم الحلل دة ول ا فلنه يات  لهّ  ا حر ل دلم  الفمإوأو الفلاإ أو المارم  أو عةق 

 .له والم ردبف ة 
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ح د  يفمدإ عفدا  ةح دد  قلطددو يمكن أن  ة دد اتع دة بددون   :Leadershipالد لد، -5

و ه ئة المنلخ المالط  لرحد و اشهددا   انظةارهواللؤية واشهدا  وا عرلا  ا لم داخإ 

 . كفلةببقإ 

اددن المهدد  الربك ددد عفددا المشددلركة   :People Involvementاشلركة الفلاف ن -1

 اةقفدهوكدإ ح دت   للقدةوان الدلعد، إلدا الدمدة بددون  الفلاف نواللفللة والمنصلة لام   

 .المتع ةحرا ير نا اعرثملر تلقل ه  الكلانة لصللل 

إن الددلارام اللفللدة    لكدد عفدا  مد  الب لندلم  :الحددلطوا خدلذ الددلارام بندلً  عفدا -2

 .صلطبةل خلج الدلار في صةر، اةضةع ة  ا عرنرل لم؛ووض   بإ  حف فهل فح تو

الفمددإ عفددا  فددإ الرح دد ن Continuous Improvement :الم ددرملالرح دد ن  -2

 .وداطمةوالرهةيل عمف ة ا رمل، 

و فرمدد عف هدل فدي  بل عدردالل ةو رمر  إدار، الادةد، الشدلافة  :Autonomyا عردالل ة -6

  .اهلاهلأدا  

 همية الجودة في التعليم وأهدافهاأ /يالمحور الثان

 :الجودةأهمية / أ

 ش ل الاةد، في المالل الرلبدةي إلدا اامةعدة ادن المفدلي ل واإل دلا ام الردي 

كمددل  شدد ل إلددا المةاصددللم  الرفف مدديويهددد   نل دد هل إلددا الرح دد ن الم ددرمل فددي المنددرج 

والخصلطص المرةقفة في المنرج الرفف مي وفي الفمف لم واشنشهة الري  رحدو ان خاللهل 

 (22 و5001  ةيفيو) .المةاصللم فا 

قدددر، المتع ددة الرلبةيددة عفددا  ددددي   : فندديويمكددن الدددةل إن الاددةد، فددي الرففدد   

لهدل الةفدل  بلحر ل دلم ورغبدلم   ره   ان خال المرم د،وخداة بم رة  علل ان الاةد، 

وبللشددكإ الدد ي  و(وغ ددله  المارمدد و الفمددإوأصددحلب  اشاددةروأول ددل   الهفبددةو)عمالطهددل 

ويرّ  ذلا ان خالل افلي ل اةضةعة عدفللً لرد د   المخل دلم والرحددو   ةقفل ه ويرلو ا  

  . م ّدهلان 

 عللم دةو ل   أهم ة  هب و نظل  الاةد، في الرفف   إلا كةنهل أصبحا ظدلهل، و

كمددل أن الهددة  الاددةد، يرصددف بللشددمةل ة فددي كلفددة  الحدددي ووعددمة اددن عددملم الفصددل 

اددن  اكةنل ددهووعنددد  هب ددده فددي الماددلل الرفف مددي فلندده عدد مرد ل شددمإ كلفددة  الماددل مو

بهدة بديدلد، اإلنردلج و ح د ن نةع رده كمدل أن الادةد، ال  .واخل دلمادخالم وعمف دلم 

 رب دد و) .وك لددلً امددل ياففهددل   دده  بللعف ددة فددي زيددلد، حادد  المنددرج الرفف مددي و ح دد نه كمددلً 

5004) 

 انهدل عديدد،ول ا فلن إدخلل نظل  الاةد، في الرفف   أصبل ضلور، افّحة شعبلب 

 (162 و5001 أحمدو) :يفيال 
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إقبددلل افظدد  المارمفددلم عفددا الرةعدد  فددي الرففدد   ادد  بدايددة ال ددبف ن لم ادد  الر ددح ة   -1

 .المخل لمامل أعه  في ضفف  الرفف  ؛بللاةد، في 

امددل  ففهددل  رهّفدد  إلددا النظددل   الفددلل وزيددلد، الر ددلبو ا قرصددلدي والمنلف ددة بدد ن دول  -5

 .والفةلمةصلدي الرفف مي بلعربلره الةع فة وال الح في اةا هة الرنلف  ا قر

والردي  ددة  عفدا  ددفو عفمدي وافلفدي لد  ي دبو لدده و إن الثدةر، الركنةلة  دة الشدلافة   -1

يمثدإ  حدديلًَ   ارنله دةوا  اعرل لعهل واعرخدااهل في الةقا المنلعدت ب دلعة و اث إ 

 .الرفف م ةامل  فإ المارمفلم  رنلف  في  اةيد نظمهل و قةيلً لففدإ البشلي 

اّمدل يحدر  ضدلور،  دولدةوة الردي  دت ل فدي المارمد  الدداخفي شي بلوز ظدلهل، الفةلمد -2

  .لمةا هرهلا هرمل  بللاةد، الرفف م ة 

أعدددبلبلً أخدددل  إلدخددلل نظدددل  الادددةد، فدددي ( 102 و5001 المربدددةليو)وي دد ف 

 :يفيانهل ال  الرفف  و

و ددد  عفددا المدددارس ا ددئةل ة  به ددإ المرففمدد ن و أننددل نفدد ش فددي عددلل  عددلي  الرغ ددل   -2

 .الرغ لاعرثملر إاكلنل ه  لمةا هة و

و و ل  دت اشولةيدلم الرلبةيدة و  هر  الادةد، بلحر ل دلم الهدالب والركفلدة ا قرصدلدية  -6

 .الم رملويرهفت ذلا أن  خ   المدارس وإدار هل إلا الردةي  

وان    فلن البح  عن بداطإ واصلدر  مةيدإ  ديدد، و  رب ل الاةد، بلقرصلديلم الدول  -0

 .ضلوريلً صبل اهفبلً لفرفف   أ

ويرهفددت اإلبددداي  دةف ل ب ئددة ادرعدد ة انلعددبة و هددةيل اإلعددداد و الادةد،  نمددي اإلبددداي  -4

  .لفمفف اشكلديمي 

  :الجودةأهداف تطبيق / ب

هندلً اامةعدة اددن المرهفبدلم الرددي  شدكإ عةااددإ أعلعد ة لربنددي فف دلة الاددةد، 

 ورب د ) :الرلل دةالنددلت هد ه المرهفبدلم و شمإ  الرفف م ةوو هب دهل بشكإ عمفي في الفمف ة 

5004) 

  ،ضلور، الردا  وإيملن الد لدام الفف ل في المتع دلم الرفف م دة ببهم دة نظدل  إدار

 .الشلافةالاةد، 

  و ةد أهدا  احدد،   فا المتع ة إلا  حد دهدل بلعربدلر أن  حديدد اشهددا  هدة

 .الشلافةالمدخإ اشول في إدار، الاةد، 

 الرفف م ةفمإ والثدلفة الرنظ م ة لفمتع ة  ه ئة انلخ ال. 

  ضدددلور، الرةح دددد والرن ددد و والرفدددلون بددد ن اشق دددل  واإلدارام المخرفلدددة داخدددإ

 .الشلافةاله كإ الرنظ مي في  هب و ادخإ الاةد، 

  الرفف م ةالفمإ عفا اإلدار، الللعفة لفمةارد البشلية بللمتع ة. 

 الرفف م ةالفلاف ن في المتع ة  الرفف   والردريت الم رمل لكلفة اشفلاد. 

  ،الشلافة بني اشنملت الد لدية المنلعبة لمدخإ إدار، الاةد. 
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   اشدا اشلركة  م   الفلاف ن في الاهةد المب ولة لرح  ن ا رة. 

  ،الشلافة بع   نظل  اففةالم دق و إلدار، الاةد. 

  ،الخدالمإيالد فلق عمإ لرصم   و هةيل و ح  ن  ةد.   

ف مدل  هب دو الادةد، فدي النظدل  الرفف مدي المل دة، ادن هددا  اش  فخد صيمكن و

  (116 و5004 ورب  ) :يفي

  ،اشدا حدوث  غ  ل في  ةد. 

  واإلبدايالرحل د عفا الرم د. 

  و حد و ندفة نةع ة في الم ددان الرلبدةي  ددة  عفدا أعدلس  الفمإو هةيل أعلل ت

 .لفةاطلالرة  و لفبلااج والرلف إ 

   أداطه ا ر دل  بمهلرام الفلاف ن وا رة. 

  ادد  الرلك ددد عفددا  م دد  أنشددـهة  الرلبةيددةو ح دد ن ب ئددة الفمددإ داخددإ المتع ددة

 (.المخل لم –الفمف لم  – المدخالم)اكةنلم النظل  الرفف مي 

  الرفلونيو نم ة روح الفمإ  اإلن لن ةوالحل، عفا بنل  و فديد الفالقلم. 

  والرفف م ةالمتع لم الرلبةية  دةية الة   لففمإ في.  

  والاهد والركفلة الةقاو :ح  واخرصلرهل ان  اللو  ن ةو دف إ إ لا ام الفمإ 

 تهمعايير جودو التعليم اإللكتروني/ المحور الثالث

 :اإللكترونيمفهوم التعليم / أ

 :يفيوانهل ال  اإللكرلونيوهنلً عدد ان الرفليللم الري  نلولا الرفف    

والرددي  رصددف بللرصددم    الم  ددل،وأندده تليدددة ابركلريددة إليصددلل ب ئددلم الددرفف  "  

شي فددلد وفددي أي اكددلن أو زاددلن عددن تليددو  المددرفف والا ددد والرللعف ددة والرملكددد حددةل 

ا نرلددلي اددن الخصددلطص والمصددلدر المرددةافل، فددي الفديددد اددن الردن ددلم اللقم ددة عددةيل ادد  

 اح ديوال ". )المنلعبة لب ئلم الرفف  الملرةح والمدلن اشنملت اشخل  ان المةاد الرفف م ة

5006) 

أعدددفةب  فف مدددي قدددلط  عفدددا  دددبكة ا نرلندددا لردددددي  " بنددده وهندددلً ادددن يفلفددده ب

ل رد ل  اإللكرلونديوالمدلرام الدراعة والخدالم الرفف م ة عن بفد ان خالل بةابة الرففد   

 (104و 5010 هللاوخفف ) "لفهالب الرللعإ ا  المفف  والداال  والمحرة  الدراعي

 ةظ ددف  كنةلة  ددل ا  صددلل " أن الرففدد   اإللكرلونددي هددة " ك ددلن"ب نمددل يددل  

فهددة نظددل   فف مددي ي ددلعد عفددا  ةصدد إ المففةاددلم إلددا  الرفددلل  وبةاعددهة ا نرلنددا فددي 

   (Kian, 2001) .“اكلن  ةا د المرفف  

الرففدد   الدد ي يدددد  إلكرلون ددل اددن خددالل ا نرلنددا أو "ببندده " نبةعددمل"ويفلفدده 

كدلشقلا، المداادة أو أقدلا، الل ددية  المرفددد،والشبكة الداخف ة أو عن تليو الةعدلط  

  (Bosman, 2002) ."اللقم ة وغ لهل
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وان الرفليللم ال لبدة ن رنرج أن الرفف   اإللكرلوني يدة  عفدا  دن دلم ا  صدلل 

 بكلم الحلعت اغلي والةعلط  الرفف م ة الري  ر ل لفمدرفف  الرللعدإ  رمد عفاويف والرفف  و

 .والرفف  ان خاللهل

أنده ي ده  فدي  نم دة الرلك دل وإ دلا  عمف دة و كمن أهم ة الرففد   اإللكرلوندي فدي 

لفهفبددة إاكلن ددة ا عددرملارية فددي الةصددةل إلددا يردد ل   اإللكرلونددي  كمددل أن الرففدد الددرفف و

  اإللكرلوندي ابددأ  ح د  يددع  الرففد ينلعدبه ؛المنلهج والمدةاد الرفف م دة فدي الةقدا الد ي 

  . الرفف  ال ا ي والرفف  الم رمل اد  الح ل،

 :فةاطد الرفف   اإللكرلوني كمل يفي( 5002و اللالني)وقد لخص 

وبد ن المففمد ن والمدرعدةو ادن خدالل ة ف مدل ب دنه  زيلد، إاكلن دة ا  صدلل بد ن الهفبد -

 .االل  الندلش والبليد ا لكرلوني وغل  الحةار عفا عب إ المثلل

الم ددلهمة فددي و هددلم النظددل المخرفلددة وإ لحددة الللصددة لربددلدل و هددلم النظددل فددي  -

 .المةضةعلم المهلوحة

صددلل صددة ه اإلح ددلس بللم ددلوا، اددن خددالل إ لحددة الللصددة لفهللددت إلبدددا  رأيدده وإي -

 . إدون خة  أو و

عهةلة الةصةل إلا المفف  خلرج أوقلم الفمإ اللعميو وبللرللي الرةاصدإ افده فدي  -

 .أي وقا

اال اددة اخرفددف أعددلل ت الرففدد  و فددللمرفف  ي ددره   ا عددرللد، اددن المحرددة  الرفف مددي  -

 .ال ي يكةن ال بل وان دل بصةر، عهفة و  د،

 .  الردريتو وبللهليدة الفمف ةالم لعد، عفا الركلار وخلصة في أ نل -

 ددةفل المحرددة  والمنددلهج تددةال أيددل  اشعددبةيو وبللرددللي الددرفف  فددي أي وقددا ينلعددت  -

 .المرفف 

عد  ا عرملد عفا الح ةر اللففي أو الرد د بادول زاني افد نو امدل يفهدي المدرفف   -

 .الحليةاديدا 

 :اإللكترونيمعايير جودة التعليم / ب

فددد أصدبحا المفدلي ل  بللمفدلي لوإن  فليللم الاةد،  ش ل إلا ار بلتهل الة  دو 

لدد ا  فددد عمف ددة  حديددد  اتع ددةوهددي المدددخإ الحد دددي إلددا  حد ددو  ددةد، الرففدد   فددي أي 

 .الاةد،المفلي ل أالاً في غلية اشهم ة ل ملن  حد و 

لنمةذ  دة أو عبدلر، عدن اامةعدة ادن الدةاعدد ا"  :ببنهلويمكن  فليف المفلي ل 

اشتل المل ف ة أو الشدلوت الردي نحكد  ادن خاللهدل أو ندد   عف هدل عدفةك لم اشفدلاد أو 

 (.5001 ووالنالر حل ه " )الاملعلم واشعملل وأنملت الرلك ل واإل لا ام 

إقددلار اامةعددة اددن "  :ببنهددل (51 هو1215احمددد وعبددد الفظدد   )علفهددل كمددل 

البنددةد الرددي يثبددا بللدارعددة الففم ددة والبحدد  الدددق و أنهددل كلف ددة  ملاددل لمدلبفددة ا حر ل ددلم 

وهدة أي دل اامةعدة ادن الشدلوت المرلدو عف هدل  النهدلطيوالالزاة إل مل  المنرج في  كفه 
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ويمكددن اددن خددالل  هب دهددل  فددل  اددةاتن الدددة، واددةاتن ال ددفف ف مددل يددلاد  دةيمدده 

 ".عف ه حك  وإصدار

ببنهل  فا المةاصللم والشلوت الري ينبغدي "  :الرفف  و فّل  افلي ل الاةد، في 

 المففمد نو دةد،  الدبدةلوع لعة  اإلدار،و ةد،  :فيوالري  رمثإ  الرفف  و ةافلهل في نظل  

تدلق الرددري   أهددافهلوح د   ادن) دةد، البدلااج الرفف م دة  الملديةواشبن ة والراه دام 

بح د   دتدي إلدا اخل دلم  رصدف بدللاةد، و فمدإ  و(نظل  الردةي  وا ارحلنلم ةوالمربف

  (5005 عفيو) ".عفا  فب ة احر ل لم الم رل دين

ح دد  يشدد ل  الخهددةاموواددن أ ددإ بنددل  المفددلي ل فلندده  بددد اددن ا بددلي عدددد اددن 

 :يب يإلا أن أنه ينبغي  حديد ال ( 5002 وبش لوالةك إ )

  .الفل م المةضةعلم اللط   ة الري يشمفهل المالل و مثإ المال  :المال م .1

الصد لغة فدي عبدلر، قصد ل، كفندةان اثدإ  حف دإ  و وهديو صلغ بثالث تدلق :المفلي ل .5

صدد لغة و وصدد لغة المف ددلر كامفددة خبليددة اثددإ اعددرخدا  الةعددلطإ الركنةلة  ددةو والب لنددلم

 .اثإ يصف الب لنلم ويفخصهل( عفةً)المف لر كامفة أداط ة 

ادد   افلفدةلكإ اف لر  حدد اامةعة ان المت لام الردي يدر  ادن خاللهدل  :المت لام .1

  . حدده

 .ات لوهي قةاعد لد لس و دديل اشدا  بللن بة لكإ  :الردديل (در لم)ادلي    .2

اامةعة ان المرهفبلم الري يشرلت فلن هنلً و  ةد، الرفف   ا لكرلوني  لرحدو

 (5000 والخةالد،) :يفيال  انهلو و ةافلهل

  ددةف ل  ددلوت أعلعدد ة فددي الهددالب المفرحددد ن بهدد ا النددةي اددن الرففدد   ل ددملن 

 ادخالم  فف م ة ذام إاكلن لم انلعبة

  المفددلر  والمففةاددلم المفلصددل، لةصددةل إلددا  أحدددث خهدد   بلااادده عفددا

 اإلنرلج واإلبداي

    الملاقبة الدق دة له ه البلااج أ نل  الرنل 

 ع ة له ا النةي ان الرفف   والمرففدة بللمةاد والةعلطإ الرفف م دة  ةافل الشلوت النة

 والمففم ن والبلاا لم

   هةيل أع ل  ه ئة الردري  

  إعددلد، النظددل فددي النظددل  اإلداري واللنددي فددي الرففدد   ا لكرلونددي بصددلة دوريددة

 .اللا فة لرحدو الرغ ية

المفدلي ل  عددد ادنوقد عفا الفديد ان المنظملم والمتع لم الفللم دة فدي بندل  

الرددي   يمكددن اعرمددلد أي نظددل  لفرففدد   ا لكرلونددي دون إخ ددلعه لهدد ه المفددلي ل المرلددو 

ن  دةد، بدلااج الرففد   ا لكرلوندي  ديدد كفمدل خ دفا لمفدلي ل المنظمدلم لولد ا فد عف هلو

كمددددل  ادددددر اإل ددددلر، إلددددا أن المفددددلي ل  (. 5004 وهللا عبددددد)الفللم ددددة غ ددددل اللبح ددددة 
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والمت دددلام المرففددددة بادددةد، الرففددد   ا لكرلوندددي  للو دددا ادددن ح ددد  عددددد المفدددلي ل 

 والصدف دي. )والمت لام وفددل لرندةي الدراعدلم والمتع دلم الردي  نلولدا هد ه المفدلي ل

 (ه1210

صددإ إلددا حددد إلددا أن افددلي ل الرففدد   ا لكرلونددي لدد   ( ه1215) يعفددويشدد ل 

 و(ا يدو)ـ ان قبإ اتع لم ا عرملد المرلو عف هل عللم ل ك ها عرملد الفللمي المرلو عف 

وال ددبت فددي ذلددا يفددةد إلددا الرهددةر والرغ ددل المر ددلري فددي الرففدد   ا لكرلونددي ببنظمردده 

لا االد ات دلام أو اه ه المفلي ل  ز إنوأنةاعه المخرفلة اشال ال ي يمكننل ان الدةل 

  .اةاصللم لمثإ ه ا النةي ان الرفف  

ويمكن اعرفلا  بفم المنظملم الردي لدديهل افدلي ل افرمدد، فدي  دةد، الرففد   

 :الردددددددددددددددددددددددددددددددددددلليا لكرلوندددددددددددددددددددددددددددددددددددي عفدددددددددددددددددددددددددددددددددددا النحدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

(http://faculty.ksu.edu.sa/MOHMATHS/Pages) 

هي اخرصلر لفانة الردريت المفرمد عفا الحلعدت و :AICCعي . عي. ايل. هافلي ل أي/ أ

بدددأم الفانددة  وقددد Aviation Industry CBT Committee اله ددلانفددي صددنلعة 

 و 1144في  دريت اله دلان اند  عدل   CBTأعمللهل في الردريت المفرمد عفا الحلعت 

  WBT   تةرم أعمللهل لرشرمإ عفا إر لدام الردريت المفرمد عفا ا نرلنا 

 :يفيإلا ال  AICCو هد  افلي ل 

  ا ددلعد، اشددغفي الهددلطلام فددي  هددةيل إر ددلدام لرهب ددو الردددريت المفرمددد عفددا

 .الحلعت

  هةيل إر لدام  مكن ان قلبف ة الرشغ إ الب ن ة Interoperability. 

 ةف ل انرد  الرةح لفندلش حةل الردريت المفرمد عفا الحلعت . 

ل  فليددف المدددلرام بنددل  عفددا افددلي ل و رددبلف الفنلصددل الرددي يددر  اددن خاللهدد

AICC  فدي  فليدف احردة  وبندل  المددلرام وذلدا ( بف هل اخر دلري)ان عبفة افللم

 :الرلليعفا النحة 

  Course Description Fileافف وصف المدلر  -1

  Assignable Unit Table ف  ن الب لنلم في  دول الةحدام  -5

  Descriptor Tableالادول الةصلي  -1

  Course Structure Tableالمدلر   دول بنل  -2

 ( اخر لري) Objectives Relationship Table واللواب  دول اشهدا   -2

  Prerequisite Listingقةاط  المرهفبلم ال لبدة  -6

 Completion Requirementارهفبلم اإل مل   -0

اخرصددددلر لالطددددرال  الفددددللمي لنظددددل  إدار، الددددرفف   وهددددة IMSإس . إ . اياف ددددلر / ب

Instructional Management System Global Consortiumوهددي  مف ددة  و

دول ة أاليك ة لمدودي الالافلم ال ين يفرمدون في  حديد اةاصللم اصلدر الرفف  بندل  
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و صدف هد ه المةاصدللم خصدلطص المددلرام والددروس  وXMLعفا لغة اكد  ا  ال 

 :وهمدددلهددددف ن رط  ددد  ن  عفدددا IMSو لكدددد افدددلي ل . والرد ددد   والمامةعدددلم الرفف م دددة

بد ن  Interoperability فليف إر دلدام احددد، والردي   دمن الدلبف دة الب ن دة لفرشدغ إ 

دعدد   هب ددو الرة  هددلم فددي المنراددلم و وا لكرلوندديفددي الرففدد    والخدددالمالرهب دددلم 

 .والخدالم الدول ة

  :الرلل ةالفنلصل اللط   ة  ان IMSو ربلف افلي ل 

وهدددي الفنصدددل اللط  دددي الددد ي ي دددرخد   :Meta-data الةصدددل ة الب لندددلم -1

 . لةصف المةاد الرفف م ة

وهددة وصددف بنددل  الرام دد  لفمصددلدر  :Content Packagingحددد  المحرددة   -5

 . المدلر أو أ دا  انه في الرفف م ة

 Question  &Testالدلبف دددددة الب ن دددددة فدددددي الرشدددددغ إ ل عدددددئفة وا خربدددددلرام  -1

Interoperability :  وهددي إر ددلدام  صددف المشددلركة فددي ا خربددلرام والردددةي

 والنرددلطجوو  ددمل بفدل  أنمددلت ارفدددد، ادن اشعددئفة والرغ يدة اللا فددة  والب لندلمو

 خهدبوصدل أ   الدلد،واعدرالبة  ارفددد،ووأه  أندةاي اشعدئفة يشدرمإ عفدا اعدرالبة 

  .الللاغاا  

فغددة  ددتدي إلددا وهددي اةاصددللم  فمددإ ك :Learning Design صددم   الددرفف   -2

 . وا لند، اعرلا  ا لم الرفف  الرفف  ونم  ة وحدام 

وهدة وصدف لك ل دة  نظد   الةحددام الرفف م دة  :Simple Sequencingالر ف إ  -2

LOs  لفمرفف و دديمهل. 

عبدددلر، عدددن  دددالث اامةعدددلم ادددن المفدددلي ل والمددددلي   أو  وهدددي : عدددكةرافدددلي ل / ج

المامفدة ادن اخرفدف الاهدلم الرفف م دة والردن دة (  نمة ا  الددان)المةاصللم الرلاكم ة 

 .الرفف ميبمامةعهل ال ًفل فن ًل لصنلي المحرة  اإللكرلوني   ّكةن

 :هيوالمامةعلم الثالث 

 نمةذج  ام   المحرة  اللقمي (Content Aggregation Model). 

 الب ئة المثلل ة (Run-Time Environment). 

 الررلب  والردصي (Sequencing and Navigation)  

افدددلي ل  دددةد، الرففددد   اإللكرلوندددي إلدددا ( 660 و5001)وقدددد صدددنف الغليدددت 

 :الرلل ةالمفلي ل 

 المفلي ل اللط  ة لفاةد، بللرفف   اإللكرلوني المحرل  -

 المفلي ل اللط  ة لاةد، الرفف   اإللكرلوني  -

 افلي ل إدار،  ةد، الرفف   اإللكرلوني -

 .افلي ل  ةد، أعلل ت الرةزي  لندإ و بلدل المففةالم إلكرلون ل -
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 افلي ل  ةد، أعلل ت الفل  والرددي  -

 افلي ل  ةد،  هةيل اعرخدا  المةاد الرفف م ة في الرفف   اإللكرلوني -

 الهللت في الرفف   اإللكرلونيافلي ل  ةد، أدا   -

 افلي ل  ةد، اعرخدا  ع ة ه ئة الردري  لفمصلدر اإللكرلون ة -

 افلي ل  ةد،  هب و  كنةلة  ل الرفف   اإللكرلوني -

 .افلي ل  ةد، الرفف   اإللكرلوني المحرل  اإل ملل ة -

 اادل موفدد حدد افدلي ل  دةد، الرففد   اإللكرلوندي فدي   دفة " فلايدينب لج"أال 

 (Frydenberg, 2002): كللرلليوهي 

و شمإ  لرددا  المدللي والبن دة    Institutional Commitmentال اتع يا لردا  / 1

 .وال  لعلمالردن ة والدع  اللنيو 

ه ه الخدالم الري  ر  قبدإ الددخةل إلدا  و شمإ Student Services الهللتخدالم / 5

 .البلنلاجالصف ا فرلاضي وأ نل  الرفف  وبفد ا نرهل  ان 

 Instructional Design andالرصددم   الرفف مددي و هددةيل المدددلر اإللكرلونددي / 1

Course Development  ببهدددا  الددرفف  وعددل  المحرددة و والرلددلعالمو  و فنددا

 دن ددلم الرففدد  و وغ لهددل والربك ددد عفددا الللعف ددة والكلددل ، والردددةي و ونشددلتلم الددرفف و و

 ذا هل" اإلنرلج " الخلصة بفمف ة الرهةيل 

 شددا   ا  صددلل  و شددمإ Instruction and Instructorsالردددري  والمدرعدد ن / 2

اللّفدلل بد ن ع دة ه ئددة الرددري  والهللدتو و دةفل الم ددلعدين وخدادة دعد  اشعدرلذ قبددإ 

  ددي  المدلر وأ نل   دديمه وبفد ا نرهل  انه

ال  لعدلم واإل دلا ام والم دئةل لمو وا  صدللو  و شمإ Delivery الرةص إنظل  / 2

 و والمرهفبلم الردن ةو وغ لهلواإلدار،و وارلبفة  دد  الهللتو و ند ل المدلرام

 و شمإ ادخالم نظل  الرفف  اإللكرلوني وإدار، عمف ل ه   Financesالرمةيإ / 6

الرد د بدللنظ   و شمإ Compliance Regulatory and Legalالرنظ ملم الدلنةن ة / 0

 والدةان ن المفمةل بهل في الدولة الري  هبو  ففملً إلكرلون لً 

 .و رففو بمكةنلم النظل  ا  الربك د عفا الردن لم الرللعف ة Technologyالردن ة / 4

وهددي خلصددة بام دد   ةانددت بلنددلاج الددرفف  بلعددرخدا  تددلق  Evaluationالردددةي  / 1

ارنةعددةو و هب ددو افددلي ل احدددد،  شددمإ اخل ددلم الددرفف و واددد  رضددل الهددالب وه ئددة 

 .الركفلة وغ لهل - لللعف ةالردري و وخدالم اصلدر الرفف و واإل لحةو و دديل ا

قدد  ف دهدل أو  عدد،  حدديلمو ةا ه عمف لم  حد و الاةد، في الرفف   اإللكرلوندي 

 (101و 5015و الهلهل وعه ة) :يفيال ه ه الرحديلم وان  دفإ ان فلعف رهلو 

عد  اةافدة  دلفة عنلصل نظل  الرفف   اإللكرلوني اشعلع ة ا  ارهفبلم الردةي  وفدو  -

 .الردنيافلي ل الاةد، وذلا عفا ا رة  المفف  والمرفف  والهلق  اإلداري والدع  
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عد  اال اة  ةد، الخداة الرفف م ة المددادة لفمدرفف  فدي نظدل  الرففد   اإللكرلوندي اد   -

 .و ةقفل ه رلو ا  رغبل ه  ا رة   ةد، الخداة الري

عددد  اال اددة اشوضددلي الدلطمددة لفردددةي  فددي نظددل  الرففدد   اإللكرلونددي وفددو افددلي ل  -

 .الاةد،

 .البف داللغبة في النرلطج اللةرية ول  ا عفا المد   -

 :خاتمة البحث

 اي ه  الرفف   اإللكرلوني في  نم ة الرلك دل وإ دلا  عمف دة الدرفف و كمدل أن لده دور

فددي إ لحددة الللصددة لفهفبددة و مك ددنه  اددن ا عددرملارية فددي الةصددةل إلددا المنددلهج  اكب ددل

والمددةاد الرفف م ددة فددي الةقددا الدد ي ينلعددبه ؛ ح دد  يدددع  الرففدد   اإللكرلونددي ابدددأ الددرفف  

 .ال ا ي والرفف  الم رمل اد  الح ل،

ب ددلن و و فددل  الملددله   اشعلعدد ة لفاددةد، وابلدطهددلالبحدد  إلددا هدد ا هددد  وقددد 

الكشف عن أه  المفلي ل الري يدر  ادن خاللهدل اعرمدلد ك لا م رهل في المالل الرفف ميو وأه

 . ةد، نظل  الرفف   اإللكرلوني

ال لبدة فلنه يمكن أن نخفدص إلدا عددد ادن البح  اعرفلا  احلور خالل وان 

  :بنل  عف هل قد  البلح  عددا ان الرةص لمو وذلا عفا النحة الرلليالري و النرلطجو

 :نتائج البحث/ أوال

   الددولووقد بددأ فدي ا   دلي وا نرشدلر فدي  م د   النشب،وإدار، الاةد، الهة  حدي 

 .المال موفي  را 

   ويفددةل عف دده  و هةيلهددلولنظددل  الاددةد، أهم ددة بللغددة فددي  ح دد ن الفمف ددة الرفف م ددة

 .الرلبةيةالرلبةيةن كث لاً في إصالح و لق ة النظ  

  ابددلدئ اهمددة  شددكإ فف ددلة و دلفددة اشددرلكة لددلوح فليددو  ل كددد الاددةد، عفددا عددد ،

 .اعر للؤهلكمل أنهل  فرمد عفا ارهفبلم ان ال لوري  الفمإو

  وقد عفا الفديدد ادن المنظمدلم والمتع دلم  و  دلو ل ب  المفلي ل بللاةد، ار بلتل

الفللم ة في بنل  ه ه المفلي ل الري   يمكن اعرملد أي نظدل  لفرففد   ا لكرلوندي دون 

 إخ لعه له ه المفلي ل المرلو عف هل عللم ل

  إن  ةد، بلااج الرففد   ا لكرلوندي  ديدد كفمدل خ دفا لمفدلي ل المنظمدلم الفللم دة

 .اللبح ةغ ل 

 هلمفددلي ل والمت ددلام المرففدددة باددةد، الرففدد   ا لكرلونددي اددن ح دد  عدددد رلددلوم ال 

 .وفدل لرنةي الدراعلم والمتع لم الري  نلولا ه ه المفلي ل

    وانهدل ا لكرلونديوهنلً عدد ان المنظملم لديهل افلي ل افرمد، فدي  دةد، الرففد: 

 .عكةر افلي ل  وIMSاف لر  وAICCافلي ل 
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  وادن أهمهدل  الرحدديلمو ةا ه عمف ة  حد و الاةد، في الرفف   اإللكرلوني  مفدة ادن

عدد  اةافددة  دلفددة عنلصدل نظدل  الرففدد   اإللكرلوندي اشعلعد ة ادد  ارهفبدلم الردددةي  

فدي نظدل   لفم رل دعد  اال اة  ةد، الخداة الرفف م ة المدداة و الاةد،ووفو افلي ل 

 .يرةقفهل ةد، الخداة الري الرفف   اإللكرلوني ا  ا رة  

  :التوصيات/ ثانيا

  :يفي لبدة فلن البلح  يةصي بمل طج اللفي ضة  النر 

  ،ضددلور،  دددريت و ثد ددف الد ددلدام اإلداريددة والكددةادر البشددلية عفددا ابددلدئ الاددةد

 .والفمإ عفا  حد دهل برهب دهلوبمل يحدو الدنلعة لديه   وأدوا هلو

  الهدالبو) الرفف م دةلم درل دين ادن الخددالم ورغبلم االد ل  بللرفل  عفا حل لم 

 .لفام  والفمإ عفا إ بلعهل و حد دهل بشكإ ال  ( المارم  اشاةروأول ل  

   الةاق ضلور، الةفل  بمرهفبلم الاةد، وافلي لهل عفا أر. 

  ضددلور، ا هرمددل  برحد ددو افددلي ل الاددةد، فددي الرففدد   ا لكرلونددي ل ددملن الرح دد ن

  .الرفف   ا النةي ان الم رمل في ه

  ددي  الددع  المدلدي والمدللي لرهدةيل نظد  الرففد   اإللكرلوندي بمدل يدرال   اد   حد دو 

 .الاةد،ارهفبلم 

    ددةف ل الدددع  اللنددي لفمففمدد ن والهفبددة والكددلدر اإلداري بمددل ي ددمن  ددةد، الرففدد 

 .ا لكرلوني ال ي ير   دديمه لفم رل دين
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 :المراجع

و الجوووودة الشووواملة فوووي اإلدارة التعليميوووة والمدرسوووية .(5001)أحمددددو إبدددلاه   أحمدددد 

 .دار الةفل : اإلعكندرية

الرح  ن الم رمل لفاةد، الملهة  وك ل دة الرهب دو  .(5000)حنلن عبد اللح    واشحمدي

 .1 (20) واإلدارة العامة مجلة الصح ةوفي المنظملم 

التعلوويم اإللكترونووي مووب التطبيووق رلووى اال تووراف (. 5001)الغليددت زاهددل  إعددملع إو
  .دار علل  الكرت :الدلهل، .والجودة

الاددةد، فددي الرففدد   اإللكرلونددي اددن الرصددم   إلددا (. 5006)عبددد هللا يح ددا  اح دديوال 

 51-50. ا ددد و عمددلن وبعودالموومتمر الودولي للووتعلم عووب . اعدرلا  ا لم الرففدد  

 .الرس

الجوودة الشواملة فوي التعلويم بويب مم ورات  .(5006)الب الويو ح دن ح د ن واخدلون 
 .دار الم  ل،: عّملنو التميز ومعايير االعتماد

 ودراسووات تربويووة فووي القوور  الحوواد  والعشووريب .(5001) ددةيفيو اهددل عبددد البددلقي 

 .دار الةفل : اإلعكندرية

ات ردارة الجوودة الشواملة دمودخت لتطووير الجامعو .(ه1255)الحلبيو ح ل، احمد عدف د 
اكدة  لافدة أ  الددل و و كف دة الرلب دةو ،رعدللة دكردةراه غ دل انشدةر. السوعودية

 .المكلاة

المفدددلي ل ) المعوووايير القياسوووية للتعلووويم اإللكترونوووي( م.د)الحلبددديو احمدددد بدددن صدددناو 

 دددددد  اعددددددرل لعه فددددددي و  لافددددددة المفددددددا عددددددفةدو (SCORM –المل ف ددددددة 

  /http://faculty.ksu.edu.sa/MOHMATHS/Pages هـ14/2/1211

فلعف ة اعرخدا  كإ ان الرفف   اإللكرلوندي والمدداج فدي (. 5010)خفف هللاو احمد  لبل 

 نم ة اهلرام إنرلج النملذج الرفف م دة لدد  تدالب  دفبة  كنةلة  دل الرففد   بكف دة 

-164 .45 (5) .اصدلو بنهل لافة  والتربيةمجلة دلية . الرلب ة  لافة اشزهل

10 

الكد الرففد   والرددريت  ،ضبط الجودة في التعليم االلكتروني (.5000)احمد  الخةالد،و

 ا لكرلوني

 :الدددلهل،و االتجاهووات المعاصوورة فووي التربيووة والتعلوويم .(5004)هددلدي اشددفلن  رب دد و

 .اكربة المارم  الفلبي

و التربويوووة والنفسووويةمعجوووم المصوووطلحات  .(5001) دددحل ةو ح دددن؛ والنادددلرو زيندددت 

 .الدار المصلية الفبنلن ة: الدلهل،

مجلووة الرففدد   اإللكرلونددي بدد ن الملهددة  واشهم ددةو (. 5002)الصددلالنيو رب فددة خف لددة 
 565-521 (.1)و ل ب لو الجامعي
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تقووويم جووودة المقووررات االلكترونيووة عبوور االنترنوو  فووي  (.هددـ1210)عمددل  الصددف ديو
دراعددة . العزيووز نمواجووا جامعووة الملوود عبوود ضوووم معووايير التصووميم التعليمووي

 .دكرةراه غ ل انشةر،و  لافة أ  الدل و اكة المكلاة

جوووودة التعلووويم (. 5015)الهدددلهلو ر ددد د، ال ددد د أحمدددد؛ وعه دددةو رضدددل عبدددد البددددي  
 .دار الالافة الاديد،: الدلهل، ومعاصرةاإللكتروني رؤية 

اإللكترونوووي محدداتوووه ومبرراتوووه التعلووويم العوووالي (. 5002)عبدددد الحددديو راددددي أحمدددد 
 .دار الةفل : و اإلعكندريةووسائطه

نمةذج ادرلح لمفلي ل ضدملن  دةد، البدلااج اشكلديم دة  .(5004)هللاو ف صإ المال  عبد

لموومتمر والمعورل الوودولي الثواني لمردووز ليوب للتعلوويم ا .ا لكرلونديفدي الرففدد   
 . لافة البحلين وااللكتروني

دار : عمددلن والفعووال االسووتراتيجيات الحديثووة فووي التوودري (. ه1251) اح ددن عه ددةو

 .صلل 

 والتودري اتجاهات وتطبيقوات  ديثوة فوي المنواهج و ور   (.5005)احمد ال  د  عفيو

 .دار الم  ل،: عملن

 .5اتع ة اللعللةو ت :ب لومو القاموس المحيط.  (1140)الل لوزبلدي 

 .دار الةفل : اإلعكندرية والمجتمعالتربية ومشكالت  .(5001)صالح الدين  المربةليو

دار  :عمددلن وتصووميم الموونهج المدرسووي(. ه1215)واطددإ؛ وعبددد الفظدد  و ريدد   احمدددو

 .الم  ل،

الرففد   اإللكرلوندي الهةاده خصلطصده فةاطدده . (ه1251)عبد هللا عبدد الفديدد  المةعاو

  فبلن 10-16. الليل  عفةدو لافة المفا  والمستقبتندوة مدرسة . عةاطده

الرالرب الفلب دة فدي الرففد   الملردةح والرففد   عدن (. 5012) بن  ل  عفي المةعةيو

الموومتمر الرابووع عشوور للووولرام المسووموليب عووب . بفددد دراعددة نظليددة  حف ف ددة
 هددةيل الرففدد   الملرددةح )و التعلوويم العووالي والبحووث العلمووي فووي الووو ب العربووي

 الرس 11-10 . الليل  و(الالافلم الفلب ةوالرفف   عن بفد في 

مجلووة العلوووم التربويووة و الاددةد، فددي النظددل  الاددلافي(. 5015)المةعددةيو احمددد عفددي 
 112-110 (.40). الفلاق والنفسية،

االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير منواهج (. 5002)حفمي؛ وبش لو ح  ن  الةك إو
 .دار اللكل الفلبي: الدلهل، والمر لة األولى، مر لة التعليم األساسي
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