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١٩٦




غیر مرتبط

مرتبط مھم إلي 
حد ما

مھم مھم 
جدا

المعیار م

)Authority(المرجعية :أوال

تحديد اسم الهيئة أو المؤسسة التعليمية المقدمة للمقرر        §

.التعليمي

يد اسم الناشر أو المؤلـف ومؤهالتـه وعنوانـه          تحد§

.وبريده االلكتروني وتليفونه

مبـرمجين تحديد أسماء فريق العمل من مـؤلفين أو         §

.ومؤهالتهم وخبراتهم

اسـتخدمت فـي بنـاء      ذكر المراجع والمصادر التي     §

.المقررمحتوى

تقييم المقرر المقدم بشكله النهائي واعتماده مـن قبـل          §

.سؤلهالمىالجهات االخر

.مراعاة حقوق الطبع والنشر§

)Information(معلومات عامه عن المقرر:ثانيا

تحديد اسم المقرر الدراسـي المنشـور علـي شـبكة           §

.االنترنت

تحديد أهداف المقرر المصمم والمنشور على شـبكة        §

.االنترنت

.تحديد بيانات االلتحاق بالمقرر§

تزويد المقرر بسجل خاص لكل طالـب تسـجل فيـه           §

ناته وعدد مرات دخوله والزمن المستغرق في كـل         بيا

.مره

.تحديد المتطلبات القبلية لدراسة المقرر§

تعـرف  Course Map احتواء المقرر علي خريطة §

.بالمقرر وتوضح جميع أجزاء المقرر
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١٩٧

غیر مرتبط
مرتبط مھم الي 

حد ما
مھم  مھم 

جدا المعیــــار م
Content Designتصميم المحتوي: ثالثا

.ارتباط المحتوي باألهداف التعليمية للمقرر§

تركيز محتـوي المقـرر علـي الكفايـات المعرفيـة           §

.المحددة التي يتضمنها المقرر الدراسيةوالمهاري

تغطيه المحتوي لكافه األهداف واألفكـار والمفـاهيم         §

.والسلوكيات المتضمنة في المقرر

ي يقـدمها محتـوى     الترابط والتكامل بين الخبرات الت    §

.المقرر

مراعاة التنظيم والتسلسل المنطقي فى عرض محتـوى      §

.المقرر

.سالمه المحتوي من الناحية العلمية واللغوية§

.خلو المحتوي من أخطاء التكرار§

تنظيم المحتوي في شكل خطي متتابع وفـق خطـوات    §

.متتابعة ومنظمة

تجزئه المحتوي إلي فقرات قصيرة مترابطـة تحقـق         §

.التعلمأهداف 

.توافق محتوى المقرر مع خصائص المتعلمين§

)Multimedia(تصميم الوسائل المتعددة:رابعا

: (Text)معايير النصوص-أ

.ظهور النصوص علي الشاشة بشكل واضح§

.كحد أقصيمن الخطوط أنماطةاستخدام ثالث§

.استخدام ثالث أحجام من الخطوط كحد أقصي§

ة المعانيالنصوص صحيحة لغويا ، وواضح§

.استخدام الخطوط سهلة القراءة والمريحة للعين§

حجم خط العناوين الرئيسية اكبـر مـن حجـم خـط            §

.العناوين الفرعية

.تباين لون خط النصوص مع لون الخلفية§
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١٩٨

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
اسـتخدام  العناوين والفقرات قصـيرة ومعبـره ،مـع    §

.عالمات الترقيم في الكتابة بشكل صحيح

تجنب استخدام الخطوط غير المألوفة أو المزخرفة في        §

.كتابة المتن داخل المقرر

استخدام أكثر مـن    وأتجنب المبالغة في تمييز النص      §

.وسيلة تمييز بشكل متجاور

محاذاة النص لليمين لتحديد نقطه تبدأ عندها العين في         §

.القراءة

.استخدام الفقرات الطويلةتجنب §

.تتبع نظام واحد في كتابه العناوين الرئيسية والفرعية§

&Images)معـايير الصـور والرسـوم الثابتـة     -ب
Graphics)

الرسـم عـن مضـمون المحتـوي        تعبر الصورة أو  §

.التعليمي للمقرر
ع      § م م اذاة الصورة أو الرس تناسب مساحھ ومح

.الصفحةاألخرى في عناصرمساحات البقیھ 
.الرسم التوضيحي واضح وبسيط قدر االمكان §

.تفاصيلاللمزدحمة بااستخدام الصورتجنب §

.األلوان فى الصور والرسومات تتسم بالواقعية§

الرسوم الثابتة بشكل وظيفي حسب      و استخدام الصور §

.الحاجة التعليمية إليها

.عدم المبالغة في استخدام الرسوم والصور§

فـي تصـويرها     استخدمتعدم استخدام الصور التي     §

.الخدع والفالتر التي تظهر األشياء علي غير حقيقتها

مراعاة التناسق والتـوازن بـين الصـور والرسـوم          §

.والنصوص

.االنتباهتوضع الصورة داخل إطار حتى ال يتشت§
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١٩٩

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
ت الفيديو والرسـوم المتحركـة      معايير مرتبطة بلقطا  -ج

(Video &Animation)
٣٠-٢٥عـن    دمده لقطة الفيديو قصيرة بحيث ال يزي      §

.ثانيه

.استخدام اللقطات وثيقة الصلة بمحتوي المقرر§

تمكن المتعلم من إيقاف عرض لقطات الفيديو واعـاده         §

.العرض عند الحاجة

.تجنب احتواء الشاشة علي أكثر من لقطة فيديو§

من استخدام لقطات الفيديو قدر االمكان ألنهـا         اإلقالل§

.تسبب بطء تحميل المقرر

.قطة الفيديولمراعاة التزامن بين الصوت و§

.الصور المتحركة واضحة وبسيطة قدر االمكان§

.مالئمة حجم الصور المتحركة§

استخدام الصور المتحركـة فـي التغذيـة الراجعـة          §
Feedback

( Sound) معايير الصوت-د

.الصوت بالوضوحيتميز §

.تناسب الصوت مع الوظيفة المصاحب لها§

تجنب استخدام الموسيقي والمؤثر الصوتي فـي نفـس        §

.الوقت

.تزامن سماع الصوت مع النصوص المكتوبة§

.قدره المتعلم علي إيقاف وضبط مستوي الصوت§

.مع الصوتEcho تجنب استخدام الصدى§

.تجنب المبالغة في استخدام الصوت§

Feed Backوت في التغذية الراجعة استخدام الص§

المؤثرات الصوتية طبيعية وقريبه قدر االمكـان مـن         §

.الطبيعة
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٢٠٠

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
.بداية المؤثرات الصوتية  بالتدرج واختفاؤها بالتدرج§

.تناسب سرعة الصوت مع خصائص المتعلمين§

.صوت التعزيز السلبي عن التعزيز االيجابياختالف §

)Navigation(تصميم أدوات التصفح في المقرر: خامسا

استخدام أسلوب بسيط وسهل للتنقل بين عناصر محتوي §

.المقرر

استخدام الخرائط التخيلية البسيطة لعرض محتويات §

.المقرر

.ثبات موضع أدوات التصفح داخل صفحات المقرر§

حات علي زر العودة إلي الصفحة احتواء جميع الصف§

.الرئيسية

.استخدام أسهم لليمين واليسار للتنقل بين الصفحات§

استخدام أدوات تصفح رسوميه مثل األيقونات §

.ةالرسومي

.بساطه أدوات التصفح ومالءمتها لخصائص المتعلمين§

تجمع أزرار التصفح في شريط أفقي أسفل الشاشة §

.ليهووضع كافه األزرار المستخدمة ع

التقليل من أي ارتباطات نصيه في مقطع نصي واحد §

.لضمان عدم التشتت

استخدم أسهم فهرس المحتويات وقوائم االختيار §

.كارتباطات تشعبيه

Linksتصميم الروابط : سادسا

.اشتمال المقرر علي روابط لمصادر تعلم مناسبة §

.تميز الرابط بلون مختلف أو يوضع تحته خط§

.الروابط الموجودة بالمقرر صحيحة§

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠١

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
.احتواء الروابط علي عنوان نصي واضح§

.تغير لون الرابط التي تم  استخدامها من قبل§

الروابط الرئيسية محدده وثابتة في كل صفحات §

.الموقع

.كروابط أو وصالتإمكانية استخدام الصور §

المعلومات في موقع االرتباط صحيحة ودقيقه علميا §

.ولغويا

تقديم رابط خاص لموقع المؤسسة التعليمية التي قامت §

.بنشر المقرر

.الروابط تغطي كافة جوانب المقرر§

Objectivityالموضوعية : سابعا

المقرر أي تعصب لنوع الجنس أو الديانة أو لال يتخل§

.العرق

لتحيز في مصادر المقرر المتضمنةعدم ا§

خلو موقع المقرر من اإلعالنات أو الدعايات§

احتواء المقرر علي اختبارات موضوعيه ذاتية §

التصحيح بحيث تعرض نتيجة استجابة المتعلم بمجرد 

.عنهاةاإلجاب

تناول محتويات المقرر وعرضها بشكل موضوعي§

البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات التي§

.تظهر االنتماءات

)Consistency(االتساق : ثامنا 

.استخدام نفس تصميم الصفحات خالل المقرر بأكمله§

توحيد أسلوب تقديم المساعدات في كافه أجزاء المقرر §

.التعليمي

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٢

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
.لتعليميتوحيد أسلوب صياغة المقرر ا§

.توحيد استخدام األنواع المختلفة من التغذية الراجعة§

التوحيد بين أحجام وأماكن عرض عناصر المحتوي §

غير النصية كالصور والرسومات المتحركة بحيث ال 

.المتعلمتيشت

التوحيد بين االختبارات البنائية واالختبارات النهائية §

.داخل المحتوي التعليمي في أسلوب الصياغة

Accessibilityإمكانية الوصول  :تاسعا 

.وظيفة كل أيقونة أو زر واضحة وبديهية للمتعلمين§

تناول المقرر التعليمي قائمة محتويات تفصيلية مشتملة §

.علي أهداف المقرر والمخرجات التعليمية

.ا وببداية الوحدة وبداية المقررربط كل صفحة بسابقته§

.بروابطربط أجزاء المقرر مع بعضها البعض §

التحقق من أن البنية األساسية والخادم المستضيف §

للمقرر يمكنه التعامل مع عدد الطالب المسجلين في 

.المقرر

ــية أو  § ــات الرئيس ــرض الكلم ــرس لع ــود فه وج

الموضوعات

.(Search Engine)بالمقرربحثاتتوفير محرك§

Orientation And Helpلمساعده والتوجيه ا:عاشرا

وتعليمات تساعد المتعلم في التعامل مع تقديم إرشادات §

.المقرر

.وضوح تعليمات المقرر لدي المتعلم§

تقديم توجيها أو تلميحا نصيا عند حدوث خطا من §

.المتعلم

أن يفعله نتوضيح ماهية الخطأ وسبب حدوثه وما يمك§

.المتعلم عند حدوث الخطأ
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٢٠٣

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
ھمم مھم 

جدا المعیــــار م
تقديم تعليمات مساعده في حاله فشل المتعلم في عمليه §

.التقويم البنائي

.المتعلم حول المقررةعلي أسئلةتوافر خاصية اإلجاب§

جميع يعمليات التوجيه والمساعدة مستمرة ف§

.الصفحات

مترجم، قواعد بحث، (توفر أدوات مساعدة بالمقرر§

)الخ...تقويم ميالدي

المساعدة والتوجيه عبارات محدده وبسيطة عبارات §

.وقصيرة

Interactivityالتفاعلية والتحكم التعليمي : الحادي عشر
&Instructional Control

ترحب بالمتعلم وتتمني له وديةبداية المقرر بعبارات §

.التوفيق بمجرد فتحه المقرر

االختيار بين أنماط مختلف من التفاعل بين إمكانية§

.ومحتوي المقررالمتعلم 

تزويد المقرر بوسيلة تفاعل لتلقي استفسارات الطالب §

.التواصل بين المعلم وطالبهةوإمكاني

تقديم قائمه بأسماء الطالب وبريدهم االلكتروني لكي §

.يتمكنوا من التواصل فيما بينهم

هالسماح للمتعلمين بمساحه تمكنهم من نشر ما يريدون§

هم والمعلم دون من أفكار ومقترحات علي زمالئ

.الحاجة إلي بريد الكتروني

.تزويد المقرر بأزرار تحكم§

.أزرار التحكم تعمل بالضغط مره واحده علي الزر§

.تحكم المتعلم في تسلسل عرض المحتوي§

.توفير االتصال الجماعي بين الطالب وبعضهم§

االتصال بالدعم الفني للمساعدة علي مدار استخدام §

.المقرر
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٢٠٤

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
.توفير فرص التعلم التعاوني§

ر الوقت الكافي للمتعلم ليعطي استجابتهيتوف§

Accuracyالدقة : الثاني عشر

التي سوف يقوم بها ةتحديد المقرر بدقه لألنشط§

.المتعلم

تصميم المقرر بطريقه تصحح جميع أخطاء التشغيل §

.الستخدام التي يحتمل أن يقع فيها المتعلمونوا

الدقة في تسجيل بيانات المعلم والمتعلمون حتى يسهل §

.االتصال والتفاعل معهم

عدم اإلكثار أو التطويل في طلب البيانات الشخصية §

.للمتعلم

.خلو المقرر من أخطاء التصميم والبرمجة§

مراعاة الدقة في اختيار الرسوم واألصوات ولقطات §

.لفيديوا

وجود مراجع ومصادر يمكن الرجوع إليها للتحقق من §

.صحة المقرر

Safetyاألمان  : الثالث عشر.

مشكالت بآمنه ال تسب(Links)مواقع االرتباط §

.لنظام التشغيل أو متصفح االنترنت

تقديم المقرر نظاما آمنا لكي يتحقق من شخصيه كل §

بيانات يتم التالعب أو التجسس عليمتعلم كي ال

.زمالئه

االهتمام بطلب البيانات التي تميز كل طالب عن غيره §

.من المسجلين في المقرر

.إعطاء التوجيهات التي تؤكد علي سريه هذه البيانات§
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٢٠٥

غیر مرتبط
مرتبط مھم إلي 

حد ما
مھم مھم 

جدا المعیــــار م
كتابه عدم السماح بتعديل البيانات داخل المقرر دون §

.الرقم السري الخاص بالطالب

احد غيره من الطالب عسجل كل طالب ال يستطي§

.اإلطالع عليه

توفير درجه كافيه من األمان للمعلومات الشخصية §

.للمتعلمين والمعلمين

.خلو موقع المقرر من الفيروسات§

Currencyالحداثة والمعاصرة : الرابع عشر

.قررتحديد آخر مره تم فيها تحديث الم§

.مراعاة الحداثة في محتوي المقرر§

.توضيح عدد مرات التحديث والتنقيح§

مصادر التعلم المستخدمة من روابط وكتب ومواقع §

.علميه حديثه ومعاصره

.تعديل وتغيير وتحديث المحتوي بصوره منتظمة§

التحقق من صالحية الروابط وما إن انتهت صالحية §

.بعضها أو تحركت

)Costs(لفة التك:عشر خامسال

تتناسب تكلفه الفنيات المستخدمة في تصميم ونشر §

.المقرر مع العائد التعليمي منه

.عدم وجود مقابل مادي الستخدام المقرر§

الحصول علي المواقع والمصادر العلمية المرتبطة §

.بالمقرر مجانا

إمكانية تحميل مراجع مجانية وبرامج مساعده تحتاجها §

.ملفات المقرر للتشغيل
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