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 كلمة معالي مدير اجلامعة

 د.خالد بن سعد املقرن
 

اجلامعة منذ اللحظات األوىل يف انطالقتها إىل استكمال البنية التحتية املساندة للعملية التعليمية ، لقد سعت 

وكان من أوىل أولويات تلك األعمال إنشاء عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد ، واليت سعت خالل 

اجلامعة من التجهيزات التعليمية السنوات املاضية من عمر اجلامعة إىل مسابقة الزمن يف دعم احتياجات 

املتطورة تقنيًا ، والربامج واألنظمة التعليمية ، وإقامة امللتقيات والندوات والربامج التدريبية ضمن باقاٍت متعددٍة  

استهدفت مجيع منسوبي اجلامعة من ذوي العالقة يف خمتلف الكليات وبصورٍة متوازنٍة أفضت إىل تدعيم عمليات 

عليم اإللكرتوني يف الوسط األكادميي ، وال نزال يف إدارة اجلامعة متأملني من هذه العمادة الفتية نشر ثقافة الت

جهودًا أكرب ومتيزًا يف كافة مستويات خدماتها ، كما نؤكد على حرصنا على تعزيز أعماهلا وما ميكن أن يثمر 

ات اجلامعة ،  ويأتي دعمنا ألعمال يف دعم احلراك األكادميي يف جمال التعليم اإللكرتوني يف خمتلف وحد

جائزة التميز يف التعليم اإللكرتوني كأحد روافد دعم هذا احلراك ، وإميانًا منا بأهمية تنمية التفاعل واملشاركة 

من أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جماالت التعليم اإللكرتوني ،  واليت ستكون مؤثرًة يف مستقبل التعليم 

 ا .العالي يف جامعاتن
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 كلمة سعادة وكيل اجلامعة

 املشرف على عمادة التعليم اإللكرتوني

 د.مسّلم بن حممد الدوسري
 

إننا يف عمادة التعليم اإللكرتوني ندرك أن منتجات العمادة لن تكون فاعلًة ما مل حتَظ مبشاركة أعضاء هيئة 

إىل وضع اخلطط التنفيذية الكفيلة بتحقيق هذا  التدريس وطالب اجلامعة يف أعماهلا ، ولذا سعت العمادة

التفاعل ، ويف هذا السياق تأتي فكرة جائزة معالي مدير اجلامعة للتميز يف التعليم اإللكرتوني يف دورتها الثانية 

هـ ، حيث كان 4144/4141هـ ، بعد أن حققت مجلًة من أهدافها املرسومة يف دورتها األوىل للعام 4141/4141للعام 

أهم أهدافها تشجيع اإلبداع يف التعليم اإللكرتوني وتقدير املتميزين من منسوبي اجلامعة يف هذا اجملال ،  من

وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جماالت التعليم اإللكرتوني ، ومشاركة اخلربات ونشر أفضل 

 لكرتوني يف اجلامعة .التطبيقات اإللكرتونية ، مبا يسهم يف تطوير أعمال التعليم اإل

ويأتي دعم معالي مدير اجلامعة د.خالد بن سعد املقرن أساسًا يف قيام فكرة هذه اجلائزة ودعم استمرار تواجدها 

يف جمتمع اجلامعة لتكون أداًة مؤثرًة يف تنمية احلراك يف الوسط األكادميي ، وتطوير مهارات منسوبي اجلامعة ، 

 التعليم اإللكرتوني الذي يؤكد معالي  يف خمتلف املناسبات على أن  مستقبل وتشجيعهم على تنمية قدراتهم يف

 التعليم العالي يف جامعاتنا .

آملني أن حتقق هذه اجلائزة أهدافها املرسومة ، وأن حتظى فروعها مبشاركاٍت فاعلٍة من منسوبي اجلامعة من 

 زمالئنا أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطالب والطالبات .
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 اجلائزة  تعريفال

هي منحة تقديرية سنوية يقدمها مدير جامعة اجملمعة للمبدعني واملتميزين يف التعليم    

 اإللكرتوني من منسوبي اجلامعة تثمينًا إلبداعهم ومتيزهم. 

 الرؤيـة 

  جائزة رائدة يف دعم  التميز واإلبداع يف التعليم اإللكرتوني.   

 الرسالـة

التعليم   مبمارساتاإلسهام يف تعزيز التميز واإلبداع يف جمال التعليم اإللكرتوني واالرتقاء    

 اإللكرتوني وتطبيقات .

 أهداف اجلائزة 

 تقدير  املتميزين فيو اإللكرتوني، التعليم يف واإلبداع التميز تشجيع . 
 اليت والدراسات البحوث خالل من اجلامعةتطوير التعليم اإللكرتوني يف  يف املساهمة 

 .تتناول 
 قدرات أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جمال التعليم اإللكرتوني   تنمية 
 اخلربات ونشر أفضل التطبيقات يف التعليم اإللكرتوني مشاركة. 

  اجلائزة فروع

 هي:تتوزع اجلائزة على عدة فروع وذلك حتقيقًا لشمولية اجلائزة، وفروع اجلائزة    

 فرع التميز يف املقررات الرقمية. :   أواًل
 ."LOs"  اجلامعةشاء الكائنات التعليمية ألساتذة فرع التميز يف إن : ثانيًا

 .اإللكرتوني التعليمالبحوث والدراسات يف  يففرع التميز  : لثًاثا

 .االجتماعية وتوظيفها يف التدريس اجلامعيفرع التميز يف استخدام الشبكات  : رابعًا

 . اإللكرتوني التعليم فرع التميز يف الربامج النوعية يف  :خامسًا

 . اجلامعة يف االلكرتوني التعلم إدارة نظام استخدام يف التميز فرع :سادسًا

  . اإللكرتوني التعليم التميز يف  املشاركات الطالبية يف  فرع:  سابعًا

http://award.elc.edu.sa/node/31
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 ةفرع التميز يف املقررات الرقمي :أواًل

، اجملمعة امعةجب الرقمية املصممة ضل املقرراتهذا الفرع ألفجائزة ختصيص مت     

مت  رقمي مقرر بأفضل، أعضاء هيئة التدريس فيها من خاللكل كلية حيث تشارك 

بناء على عدة  اإللكرتونيوسوف يتم تقييم املقرر ، للدخول يف املنافسة وانتاج  تصميم 

والتقويم  مالتعلمعايري متعلقة بأهداف وحمتوى واسرتاتيجيات التدريس ونشاطات 

دون التطرق إىل تقييم املقرر واستخدام  يف أنظمة  اإللكرتونيوالتصميم الفين للمقرر 

 . التعليمإدارة 

 

 :اوضوابط قبوهل فرع التميز يف املقررات الرقميةجائزة اركة يف ملشاخطوات 

 .اإللكرتونيمراسلة بريد اجلائزة  .4

 مع نسخة إلكرتونية. إرسال  املقرر  وملحقات  على بريد اجلائزة  .2
 ( كلمة.155معلومات عن املقرر املختار مبا ال يتجاوز )تقديم  .4

 املستخدمة يف التصميم ومتطلبات التشغيل.ذكر الربامج  .1

 مع أهمية ذكر كلمات املرور الالزمة إن وجد.تقديم دليل مبسط للمستخدم, ، .1
 . تفاعلي الكرتوني مقرر من  بأكثر التقديم ميكن .6

 . أن يتم حتزيم وتقديم املقرر بصيغة سكورم .7

 . اإللكرتوني التعليمإدارة  نظام أن يتم تركيب املقرر على  .8

 ُيدرس ضمن مقررات اجلامعة. ًاأكادميي  ًاعلمي مقررًاأن يكون املقرر  .9

 أن يعمل احملتوى دون وجود أي مشاكل أو أخطاء. .45
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  األساسية لتحكيم فرع التميز يف املقررات الرقميةاملعايري : 

 مؤشرات التقييم املعايري

 اإللكرتونياحملور األول: أهداف وحمتوى املقرر 

 اإللكرتونيمعايري حتكيم وصف املقرر  -أ

. أن تتضمن خطة املقرر على 4

األهداف التعليمية العامة بشكل 

 واضح وحمدد.

 .واضحة وميكن تطبيقها 

  للقياس.قابلة 

  شاملة للمجاالت التعليمية املختلفة)معرفية

وجدانية( تدعم مهارات -مهارية  -

 التفكري العليا.

. أن حتدد خطة املقرر املصادر 2

التعليمية واملتطلبات السابقة 

 الالزمة لدراسة املقرر.

 .املصادر التعليمية حمددة 

 .مت حتديد املتطلبات السابقة لدراسة املقرر 

حتتوي كل وحدة يف املقرر . أن 4

على نظرة عامة للدرس وأهداف  

وحمتواه وأنشطت  ومهام  وأسئلة 

 التقييم.

  احملتوى مت تقسيم  إىل وحدات تعليمية

 صغرية هلا هدف إجرائي حمدد.

  الوحدة التعليمية هلا مقدمة متهيدية توضح

للفئة املستهدفة أهداف الوحدة والعناصر 

 اليت سيتم دراستها.

 اإللكرتونيمعايري حتكيم دقة حمتوى املقرر  -ب

. أن يشمل احملتوى مراجع ومصادر 4

ميكن الرجوع إليها للتحقق من 

 احملتوى.

 .وجود مراجع ومصادر للرجوع إليها 

  يتم عرض احملتويات بطريقة حتث املتعلم

 .على البحث واالستزادة

 . أن خيلو احملتوى من األخطاء2

 الفيديو والصور  خلو املواد التعليمية(

 والرسومات ( من أخطاء اإلنتاج الفين.

  خلو احملتوى من األخطاء اإلمالئية

 والنحوية والعلمية وأخطاء الطباعة.

 سليمة من الناحية العلمية. . أن تكون الصور واملخططات 4
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والرسومات التوضيحية واجلداول 

 متميزة 
 .مزودة بشروح كافية 

 اإللكرتوني. أن يتميز املقرر 1

 باحلداثة أو املعاصرة.

  احملتوى العلمي يتم تعديل  أو حتديث  بشكل

 دوري.

  يواكب احملتوى األحداث والتطورات

 املعاصرة.

  باحلداثة واملعاصرة. التعليمتتصف مصادر 

 والفئة املستهدفة: اإللكرتونيمعايري حتكيم مـالئـمـة املقرر  -ج

 اإللكرتوني. أن يتميز املقرر 4

 بالتغطية والشمول.

  يتضمن احملتوى مواد علمية متنوعة

)الفيديو والصوتيات واملستندات ومواقع 

 الويب اخلارجية(.

  يشمل احملتوى مصادر إضافية وثرية ) وجود

 تعليقات وشروحات إضافية(.

  توفر امللخصات عند نهاية كل وحدة

 تعليمية.

  التوقعات الكبرية يف املقرر مت توصيلها

 بوضوح

. أن يكون احملتوى مالئم ملستوى 2

 الفئة املستهدفة.

 .املالئمة يف عمق واتساع احملتوى 

 .يوفر بدائل تعليمية تناسب الفروق الفردية 

  تعدد النشاطات والتطبيقات للفئة

 املستهدفة.

  يتيح تنظيم احملتوى للفئة املستهدفة التنقل

 بني الوحدات املختلفة وفقُا لتعلمهم الذاتي.

يعكس احملتوى أفكار ومفاهيم . أن 4

 متعددة.

  حيفز املقرر تذكر املعرفة السابقة املطلوبة

 اجلديد. التعليملبدء 

  مناسبة الرسومات التوضيحية والبيانية

 واخلرائط ملستوى الفئة املستهدفة.

 .يوجد قاموس للمصطلحات والتعريفات 

 متسقًا. اإللكرتوني. أن يكون املقرر 1
  املوضوعات يف تسلسل يعرض احملتوى

 منطقي.
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  أسلوب موحد يف تقديم املساعدة وصياغة

 احملتوى.

  توازن بني وحدات املقرر من حيث عدد

العناصر التعليمية واألهداف واألنشطة 

 والتدريبات.

 التعليماحملور الثاني: اسرتاتيجيات التدريس ونشاطات 

 والتقويم: التعليممعايري حتكيم اسرتاتيجيات التدريس ونشاطات  -أ

. أن يستخدم املقرر نشاطات تعلم 4

 حقيقية 

  مساعدة الفئة املستهدفة على تطبيق أفكار

 املقرر وحتقيق أهداف .

 .ترتبط باخلربات السابقة للفئة املستهدفة 

 .توفر وقتًا كافيًا لتطبيق املهارات وإتقانها 

  تنوع اسرتاتيجيات التدريس ) حماكاة– 

 ..(... -مترين ومران 

.أن حيوي املقرر نشاطات عن طريق 2

 روابط خارجية إلثراء املقرر

  التعليمتوفر نشاطات ( ارتباطاتLinks )

ملعلومات عالجية وإثرائية مناسبة ملستوى 

 أداء الفئة املستهدفة وسريهم يف الدراسة.

. أن تتفق اسرتاتيجيات التقويم يف 4

املقرر مع غايات  وأهداف  ومتثل 

 بدقة ووضوح.جمال  

 .قياس خمرجات تعلم حمددة 

  يف  التعليمالشمولية يف قياس مجيع أهداف

 املقرر.

  تعليمات تفصيلية عما هو مطلوب من  بدقة

 ووضوح.

. أن حيتوي على طرق متنوعة 1

 لتقويم املتعلم 

  اختيار  –تنوع أسئلة التقويم ) صح خطأ

 ....(. -توصيل  –متعدد 

 وحدة أو  يتوفر تقويم مناسب عند كل

 موضوع دراسي.

 .يتوفر تقويم نهائي ألداء املتعلم 

 .يسمح باحملاوالت ألداء التمارين والتدريبات 

  أرشفة ألنشطة الطالب يف املقرر تشمل مجيع

 ما مت من تطبيقات من قبل .

يوفر املقرر مناذج تقويم متاحة للمتعلم  . أن يزود املقرر الفئة املستهدفة 1
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 لتقويم نفس  ذاتيًا. بنماذج وأمثلة للتقويم الذاتي. 

 .شرح ملعايري تقويم األداء 

 معايري حتكيم التفاعل والتغذية الراجعة: -ب

. أن يتحكم املتعلم بدراست  يف 4

 اإللكرتونياملقرر 

  تتوفر قائمة خيتار منها املتعلم املواضيع اليت

 يرغب تعلمها.

  صعوبة احملتوى.يتحكم املتعلم مبستوى 

  يتوفر الوقت الكايف للمتعلم ليعطي

 استجابت .

  تبقى املعلومات املعروضة يف اإلطار بعد

استجابة املتعلم إىل أن يقرر املتعلم االنتقال 

 إىل إطار جديد.

  ميكن وقف املقرر وإعادة تشغيل  عند النقطة

 اليت وقف عندها املتعلم.

. أن حيتوي املقرر على تفاعل مع 2

 تعلمامل

 .يشمل املقرر على تفاعل وحوار مع املتعلم 

  يثري املقرر دافعية املتعلم من خالل عرض

 املادة العلمية.

  حيوي املقرر على أساليب متعددة لتفاعل

 ..(.-ألعاب –املتعلم )حماكاة 

. أن يستخدم املقرر تغذية راجعة 4

 مناسبة 

  تقديم التغذية الراجعة مباشرة بعد

 االستجابة.

 للمتعلم التعزيز اإلجيابي املناسب. يقدم 

 .توضح االستجابة اخلاطئة بصورة إجيابية 

  تتوفر املساعدة املناسبة حبسب طبيعة

 االستجابة اليت يقدمها املتعلم.

  تتوفر موارد إضافية عالجية عند احلاجة أو

 االستجابات اخلاطئة.

. أن يتم استخدام الوسائط 4

 املتعددة بصورة مناسبة 

  استخدام الصوت والرسومات والفيديو مت

 بصورة مناسبة.

 .أحجام ملفات الوسائط املتعددة مناسبة 

  توجد عناوين واضحة نصية مللفات
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 الوسائط.

 احملور الثالث: التصميم الفين

 :اإللكرتونيمعايري حتكيم سهولة استخدام املقرر  -أ

. أن يستخدم املتعلم املقرر دون 4

 مشاكل .

 مطبوعات مصاحبة )كتب  يرافق املقرر– 

 نشرات(. –صور 

 .يتم تشغيل املقرر بكل سهولة 

  خيلو املقرر من أخطاء الربجمية اليت تعيق

 استخدام .

. أن يتميز تصميم شاشة العرض 2

 بالبساطة واليسر.

 .اختيار جيد لأللوان واخلطوط 

 .املعلومات املعروضة على الشاشة واضحة 

 تتبع تسلسل  املعلومات املعروضة على الشاشة

 منطقي لألفكار.

  يتجنب التصميم عرض معلومات متزامحة

 على الشاشة الواحدة.

. أن يستخدم التصميم أساليب 4

 مناسبة يف عرض املعلومات

  استخدام خاصية تغيري اللون أو إظهار صوت

عند حتديد عنصر ما، مثل تغيري لون الرابط 

 عندما مترير الفأرة.

 األلوان، وشكل  أسلوب متناسق يف استخدام

 اخلط وحجم  من شاشة ألخرى.

  تناسق أسلوب العرض والتصميم يف الشاشة

 الواحدة وفيما بني الشاشات مجيعًا.

. أن يستخدم التصميم اخلطوط 1

 وأحجامها بشكل وظيفي

  أهمية عامل اجلذب يف بعض العناوين

 واملعلومات اهلامة.

  توظيف نوع وحجم اخلط يف النص املعروض

 يتناسب مع أهمية النص.مبا 

 :اإللكرتونيمعايري حتكيم أدوات اإلحبار داخل املقرر  -ب

.أن حيافظ تصميم الشاشة على 4

مواقع متسقة ألدوات التحكم و 

 التصفح يف املقرر.

  ثبات أماكن أدوات التحكم لعدم تشتيت

 املستخدم.

  سالسة وحرية التحكم يف املقرر والتنقل بني
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 أجزاءه.

 الصفحات على زر العودة  حتتوي مجيع

 للصفحة الرئيسة.

. أن يستخدم املقرر اخلرائط 4

اإلرشادية البسيطة لعرض حمتويات 

 املقرر.

  يعتمد املقرر الشكل الصوري أو الرسومي

 ألدوات التنقل مثل األيقونات الرسومية.

  وجود جدول أو فهرس أو خريطة إرشادية

 حملتويات املقرر.

الروابط التشعبية وتصميمها  -1

 اإللكرتونييف املقرر 

  وجود روابط تشعبية على كل جزء من

 الفهرس متكن من االنتقال إلي  مباشرة.

 .مييز الرابط بلون خمتلف 

 .سالمة الروابط 

 . يتم تغيري لون الرابط إذا مت استخدام 
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ألعضاء هيئة فرع التميز يف إنشاء الكائنات التعليمية : ثانيًا

 "LOs"التدريس 
 

ميكن لعضو هيئة حيث ، ملشاركات أعضاء هيئة التدريس يف الكائنات التعليميةجائزة هذا الفرع مت ختصيص    

درس يف من املواد اليت ُت ويكون ،  يف ختصص التدريس املشاركة بكائن تعليمي حيقق هدًفا تعليمًيا حمدًدا

وللمشاركة يف هذا الفرع على عضو هيئة التدريس املشاركة بكائنني )فيديو وتقييم( وكائن ثالث إما  ، اجلامعة

 "OERاملفتوحة " التعليمورفعها وتوصيفها كمصدر من مصادر   صوت أو صورة أو رسم

 

 :وضوابط قبوهلا:يف إنشاء الكائنات التعليمية خطوات املشاركة يف جائزة فرع التميز  

 .مراسلة بريد اجلائزة اإللكرتوني  .4

 .من جامعة اجملمعةأن يكون املتقدم عضو هيئة تدريس   .2

 .اجلامعةاملشاركات املقدمة ضمن موضوعات إحدى مقررات  .4

 .مدة عرض الكائن التعليمي )فيديو وصوت ( ترتاوح بني أربع إىل ست دقائق  .1

 .عدد أسئلة الكائن التعليمي )تقييم( ال تقل عن مخسة عشر سؤااًل  .1

 .أن تعمل املشاركة دون وجود مشاكل أو أخطاء  .6

 .أن تكون املشاركة متوافقة مع حقوق امللكية الفكرية  .7

 .طبقت هلذا اهلدف أن ال تكون املشاركات املستخدمة جزًءا من رسالة ماجستري أو دكتوراه أو  .8

 .االلتزام باألحجام والزمن احملدد حسب كل كائن تعليمي  .9

 .خلو امللفات من الفريوسات  .45

 .أن ال تكون املشاركة قد سبق التقدم بها لنفس اجلائزة أو جوائز مماثلة .44
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 :التعليمعايري تصميم الصور يف عملية إنشاء كائنات م
 مؤشرات التقييم املعايري

 األول: أهداف وحمتوى الصوراحملور 

 التعليممعايري حتكيم وصف كائنات  -أ

   أن يكون الكائن التعليمي مستقال قائما

 بذات .

  .التعامل معها ككائن تعليمي واحد، وليس مدمج 

  

   جيب أن تشتمل الصورة على تسمية

 توضيحية.
 .توفر تسمية للكائن التعليمي 

 .عنوان الصورة واضح وجلي للمستخدم 

   أن يتوافر يف الصور والرسوم البساطة

والتباين واالنسجام، والتنظيم جلذب انتباه 

 املتعلم وتوجيه  إىل تفصيالت الصورة.

 .جوهر الصورة يتميز بالبساطة والتباين واالنسجام 

 .جذب انتباه املتعلم حملتوى ومضمون الصورة 

  .أن تعّبر الصورة أو الرسم عن املضمون   عن احملتوى واهلدف.الصورة معّبرة 

  الصور املستخدمة ليست عامة وإمنا هلا صلة باحملتوى

 واملضمون.

  .أن تكون الصورة فريدة  .الصورة مميزة وليست اعتيادية 

 التعليممعايري حتكيم دقة حمتوى كائنات  -ب

   أن تكون مجيع الصور والرسوم مقروءة

 وواضحة املعامل.
 .وضوح معامل الصورة 

 والصور واضح ومقروء. حمتوى الرسوم 

 .األلوان متناسقة 
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   أن تعرض الصور والرسوم بشكل وظيفي

 ومتكامل مع النصوص.
 .النص والصور مكمالن لبعضهما 

 .جتنب استخدام معلومات متزامحة يف الصور 

   أن خيلو حمتوى الكائن التعليمي من

 األخطاء.
  من أخطاء اإلنتاج الفين. خلو حمتوى الصورة 

 من األخطاء اإلمالئية والنحوية  خلو احملتوى

 والعلمية وأخطاء الطباعة.

 احملور الثاني: التصميم الفين

 :التعليممعايري حتكيم سهولة استخدام كائنات  -أ

   أن تتسم األلوان يف الصور والرسومات

 . بالواقعية
 .اختيار الصور الواقعية ذات العالقة الوطيدة باحملتوى 

 تظهر األشياء علي غري  عدم استخدام اخلدع اليت

 . حقيقتها

   باحلداثة  التعليمأن تتميز كائنات

 واملعاصرة.
 الصورة حديثة 

  مواكبة حمتوى الكائن التعليمي لألحداث

 والتطورات املعاصرة.

  .أن تكون الصور ذات جودة عالية  .تتسم بالوضوح 

 .تتسم بالدقة 

   استخدام الصور والرسوم الثابتة بشكل

 . احلاجة التعليمية إليهاوظيفي حسب 
 .توفر الصورة اليت تصف احملتوى التعليمي 

  مراعاة التناسق والتوازن بني الصور والرسوم

 . والنصوص

  مراعاة استخدام الصور اليت تتناسب مع احملتوى دون

 مبالغة.
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  كيلو  155 أن ال يزيد حجم الصورة عن

 بايت.
  أقل.كيلو بايت أو  155حجم الكائن التعليمي هو 

  

 معايري تصميم الصوت ككائن تعليمي:

 مؤشرات التقييم املعايري

 احملور األول: أهداف وحمتوى الصوت

 التعليممعايري حتكيم وصف كائنات  -أ

   جيب أن يتناسب الصوت مع اهلدف

 . التعليمي
 .الصوت يعزز اهلدف التعليمي 

  .استخدام األصوات الواضحة واملفهومة   .الصوت واضح. 

 .الصوت مفهوم 

 التعليممعايري حتكيم دقة حمتوى كائنات  -ب

   أن خيلو حمتوى الكائن التعليمي من

 األخطاء.
 .خلو احملتوى من أخطاء اإلنتاج الفين 

 . خلو احملتوى من األخطاء العلمية 

   جتنب استخدام أكثر من مؤثر صوتي يف

 نفس الوقت وإخراج  بصورة مناسبة.
  واحد فقط.استخدام مؤثر صوتي 

 .عدم وجود صدى مصاحب للصوت 

 .استخدام مؤثرات صوتية غري مصطنعة 

 .الصوت جيذب انتباه املستخدم 
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   وجوب ظهور بداية املؤثرات الصوتية

 . بالتدرج واختفاؤها بالتدرج
  بتدّرج. ظهور املؤثرات الصوتية واختفاؤها 

   ملستوى  مالئًما التعليمأن يكون كائن

 الفئة املستهدفة.
 .املالءمة يف عمق واتساع حمتوى الصوت 

 .مالءمة سرعة الصوت مع الفئة املستهدفة 

 احملور الثاني: التصميم الفين

  أن يستخدم املتعلم الصوت دون مشاكل  .يتم تشغيل الصوت بكل سهولة 

 احملتوى من األخطاء الربجمية اليت تعيق   خلو

 استخدام .

  استخدام الصوت بصورة مناسبة   استخدام الصوت بصورة مناسبة.مت 

  ميجا(. 2حجم امللف مناسب )ال يزيد عن 

 .توجد عناوين واضحة نصية للملف 

 .استخدام امتداد التشغيل املناسب املتوافق مع مكنز 

 مؤشرات التقييم املعايري

 احملور األول: أهداف وحمتوى الفيديو

 معايري حتكيم وصف كائنات التعليم -أ

  الفيديو مع اهلدف  جيب أن يتناسب

 . التعليمي
 .الفيديو يعزز اهلدف التعليمي 
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   استخدام األصوات واللقطات الواضحة

 واملفهومة.
 .الصوت واضح ومفهوم 

  .لقطات الفيديو واضحة ومفهومة  

   استخدام لقطات وثيقة الصلة باحملتوي

 التعليمي.
  واحملتوى. توجد عالقة ترابط بني لقطات الفيديو 

  يتزامن مع الفيديو.الصوت 

  .استخدام لقطات فيديو متواصلة   مشاهد ولقطات الفيديو وحدة متواصلة وليست أكثر

 من فيديو.

 معايري حتكيم دقة حمتوى كائنات التعليم -ب

  .أن خيلو حمتوى الفيديو من األخطاء  .خلو حمتوى الفيديو من أخطاء اإلنتاج الفين 

  يوجد بها تكلف.اللقطات معربة وهلا معنى وال 

 . خلو احملتوى من األخطاء العلمية 

  .إخراج الفيديو إخراجًا مناسبًا  .الفيديو ذو جودة من حيث املضمون واإلخراج 

 .الفيديو جيذب انتباه املستخدم 

  ملستوى  أن يكون كائن التعليم مالئًما

 الفئة املستهدفة.
 .املالءمة يف عمق واتساع حمتوى الفيديو 

 املشاهد واللقطات مع الفئة املستهدفة. مالءمة سرعة 

 احملور الثاني: التصميم الفين

  أن يستخدم املتعلم الفيديو دون مشاكل  .يتم تشغيل الفيديو بكل سهولة 

 احملتوى من األخطاء الربجمية اليت تعيق   خلو

 استخدام .
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 معايري تصميم التقييم ككائن تعليمي:

 مؤشرات التقييم املعايري

 احملور األول: أهداف وحمتوى التقييم

 معايري حتكيم وصف التقييم -أ

  .حتقيق اهلدف من التقييم  . الرتكيز على اهلدف وحتقيق 

 .التقييم حمدد ملوضوع دراسي واحد 

   حيزم على سكورم باستخدام أحد أدوات

 التأليف.
 .التقييم حمزم بصيغة سكورم 

 حتكيم دقة حمتوى التقييم معايري -ب

  .أن خيلو من األخطاء  .خلو حمتوى التقييم من أخطاء اإلنتاج الفين 

  خلو احملتوى من األخطاء اإلمالئية والنحوية

  استخدام الفيديو بصورة مناسبة  .مت استخدام الفيديو بصورة مناسبة 

  امللف مناسب.حجم 

 .توجد عناوين واضحة نصية للملف 

 .استخدام امتداد التشغيل املناسب املتوافق مع مكنز 

 .استخدام صيغة مللف التشغيل تزيد من سرعة التحميل 

  املدة الزمنية للفيديو   6دقائق وال تزيد عن  1ال تقل مدة عرض الفيديو عن 

 دقائق.
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 والعلمية وأخطاء الطباعة.

   ،جيب أن تكون التدريبات وعناصر التقييم

 . دقيقة من الناحية التقنية
  األخطاء خلو التدريبات وعناصر التقييم من

 التقنية.

 .دقة أسئلة التقييم 

  .اتباع األسس الرتبوية يف كتابة التقييم   اعتماد أسس واسرتاتيجيات التعليم يف إعداد

 أسئلة التقييم وكتابتها.

   فكرة ومفهوًما  التعليمأن يعكس كائن

 حمدًدا.
  التعليمحيفز حمتوى التقييم بدء. 

  مناسبة الرسومات التوضيحية والبيانية

 واخلرائط ملستوى الفئة املستهدفة.

 التعليماحملور الثاني: اسرتاتيجيات التعليم ونشاطات 

 والتقييم

معايري حتكيم اسرتاتيجيات التعليم وأنشطة  -أ

 والتقييم: التعليم

   تزويد املتعلمني بإرشادات إجراء عملية

 التقييم.
 .توفر إرشادات حول عملية التقييم 

   ككائن تعلم على طرق أن حيتوي التقييم

 متنوعة لتقييم املتعلم.
  تنوع أسئلة التقييم باستخدام قوالب خمتلفة

 مثل:

  .سحب وإفالت 

  .امأل الفراغ 

  .صح أو خطأ 
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  .اختيار من متعدد إلجابة صحيحة واحدة 

  .إمكانية إعادة االختبار أكثر من مرة   يسمح باحملاوالت ألداء التمارين والتدريبات

 وإعادة االختبار.والتقييمات 

 معايري حتكيم التفاعل والتغذية الراجعة: -ب

  أن يتحكم املتعلم يف مسار التقييم  . يتوفر الوقت الكايف للمتعلم ليعطي استجابت 

  تبقى املعلومات املعروضة يف اإلطار بعد

استجابة املتعلم إىل أن يقرر املتعلم االنتقال 

 إىل إطار جديد.

   على تفاعل مع املتعلمأن حيتوي التقييم  .يشمل التقييم على تفاعل وحوار مع املتعلم 

 دافعية املتعلم من خالل عرض   يثري التقييم

 احملتوى.

   تزويد املتعلمني بتغذية راجعة معتمدة على

 أنشطتهم مع التقييم
 التقييم تغذية راجعة مناسبة.  أن يستخدم 

  تقديم التغذية الراجعة مباشرة بعد

 االستجابة.

 .يقدم للمتعلم التعزيز اإلجيابي املناسب 

 .توضح االستجابة اخلاطئة بصورة إجيابية 

  تتوفر املساعدة املناسبة حبسب طبيعة

 االستجابة اليت يقدمها املتعلم.

 

 احملور الثالث: التصميم الفين
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 :التعليممعايري حتكيم سهولة استخدام كائنات  -أ

   مشاكل .أن يستخدم املتعلم التقييم دون  .يتم تشغيل التقييم بكل سهولة 

 حمتوى التقييم من األخطاء الربجمية   خلو

 اليت تعيق استخدام .

   أن يتميز تصميم شاشة العرض بالبساطة

 واليسر.
 .اختيار جيد لأللوان واخلطوط 

 .املعلومات املعروضة على الشاشة واضحة 

  تسلساًل  تتبع  املعلومات املعروضة على الشاشة

 منطقًيا لألفكار.

 .يتجنب التصميم عرض معلومات متزامحة 

   أن يستخدم التصميم أساليب مناسبة يف عرض

 املعلومات
  أسلوب متناسق يف استخدام األلوان، وشكل

 اخلط وحجم .

 .تناسق أسلوب العرض والتصميم 

   أن يستخدم التصميم اخلطوط وأحجامها

 بشكل وظيفي
  العناوين أهمية عامل اجلذب يف بعض

 واملعلومات اهلامة.

  توظيف نوع وحجم اخلط يف النص املعروض

 مبا يتناسب مع أهمية النص.

   أن حيافظ تصميم الشاشة على مواقع متسقة

 .التعليمألدوات التحكم و التصفح يف كائنات 

  ثبات أماكن أدوات التحكم لعدم تشتيت

 املستخدم.

  سالسة وحرية التحكم يف حمتوى الكائن

 أجزائ . التعليمي والتنقل بني 
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 اإللكرتوني التعليمدراسات حبوث و يف: فرع التميز لثًاثا
 

هلذا الفرع يف اختيار أفضل ورقة علمية أو حبث مقدم من أساتذة وطالب ختصيص اجلائزة مت 

 اإللكرتونيمن دراسات وحبوث يف احملتوى التعليمي  اإللكرتوني التعليمفيما خيدم  اجلامعةومنسوبي 

 اإللكرتوني التعليم, أو ما يسهم يف تطوير ، أو التطبيقات واملبتكرات احلديثةالتعليمأو تقنيات 

 .وحيسن جودت 

 

 وضوابط قبوهلا: اإللكرتوني حبوث ودراسات التعليمخطوات املشاركة يف جائزة فرع التميز يف 

  . اجلائزة بريدعرب  البحث  إرسال. 4

 . اإللكرتوني التعليمأهداف وغايات حمتوى البحث  خيدم نأ. 2

 العلمي. االلتزام بقواعد البحثوشروط ومواصفات كتابة البحوث تتفق املشاركة مع  أن. 4

 .يف جهة أخرى داخل اجلامعة أو خارجها  أال يكون البحث منشورًا أو مقدما للنشر.1

 من كتاب منشور. ًاأال يكون البحث جزءا من رسالة منشورة للدكتوراه أو املاجستري أو جزء.1

 ُتقبل البحوث وأوراق العمل املكتوبة باللغة العربية واإلجنليزية فقط..6

 االلتزام بالكتابة بلغة عربية أو اجنليزية سليمة..7

 (. docxو  PDFيرسل البحث أو ورقة العمل بصيغيت ).8

 إرفاق السرية الذاتية للباحث يف حدود صفحة واحدة..9

 

 املشاركة البحوثاخلاصة يف  واصفاتامل

 هـ4141للعام   اإللكرتونيلعمادة التعليم  البحث مقدميشار يف الصفحة األوىل للبحث أن  .4

 كلمة. 455-255ما بني كلمات امللخص عدد يكون على أن  ،يف الصفحة الثانية يبدأ فيها مبلخص البحث  .2

 سم من مجيع االجتاهات )علوي، سفلي، أمين، أيسر(. 2,1تكون هوامش الصفحة بقياس  .3

ولقب  العلمي واجلهة اليت يعمل فيها، يكتب يف الصفحة األوىل للبحث عنوان البحث واسم الباحث  .4

 ويكون ذلك يف منتصف الصفحة. 46حجم :  Traditional Arabic خبط:

للغة اإلجنليزية  Courier للغة العربية أو خبط: Traditional Arabic تكتب العناوين الرئيسة خبط: .1

للغة العربية أو  Traditional Arabic تكتب العناوين اجلانبية خبط:، ووتتوسط الصفحة 46حجمة 
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للغة العربية )وإىل اليسار للغة وتكون حماذاتها إىل اليمني   41حجم :  للغة اإلجنليزية Courier خبط:

 االجنليزية(.

للغة  Courier للغة العربية أو خبط Traditional Arabic يكتب نص البحث أو ورقة العمل خبط: .6

 مضبوطة بالكامل من اجلهتني.)سطر ونصف(، وتكون  4,1، وتكون املسافة بني األسطر 41حجم   االجنليزية

 بدون الغالف ترقم صفحات البحث يف منتصف اهلامش السفلي ابتداء من الصفحة األوىل .7

 . ( يف كتابة البحث www.apastyle.org )اإلصدار السادس: APA جيب االلتزام بقواعد .8

 صفحة، مبا فيها املراجع واملالحق. وعشرون مخسجيب أال تزيد صفحات البحث عن  .9

   

http://www.apastyle.org/
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فرع التميز يف استخدام الشبكات االجتماعية وتوظيفها  :رابعًا

 يف التدريس اجلامعي
 

ودورهم يف تطبيق  اجلامعةمت ختصيص اجلائزة هلذا الفرع ألعضاء هيئة التدريس يف     

واستخدام الشبكات االجتماعية يف التواصل مع طالبهم وتوظيفها يف العملية التعليمية عرب 

 ،وضع جمموعة من املصادر واألنشطة التعليمية اليت تتطلب تفاعل ومشاركة الطالب معها

من الدخول يف التنافس مع بعضهم البعض من خالل تقديم  اجلامعة سوف يتمكن أساتذةو

مواقعهم وصفحاتهم وأنشطتهم على الشبكات االجتماعية ملقرر دراسي حمدد يف التواصل مع 

الطالب وتقديم مصادر رقمية متنوعة ذات صلة باملنهج الدراسي ، ووضع أنشطة تعليمية 

رأي واملناقشات مع املشاركة الفاعلة من قبل متنوعة هلم مثل االختبارات واستطالعات ال

 .الطالب وفق النماذج والشروط املعدة هلذا الفرع

  

يف استخدام الشبكات االجتماعية وتوظيفها يف التدريس خطوات املشاركة يف جائزة فرع التميز 

 :قبوهلا وضوابط اجلامعي

 .مراسلة بريد اجلائزة  .4

وحتى موعد تسليم  هـ 4141هـ/4141العام اجلامعي  أن تكون األنشطة والفعاليات مطبقة خالل   .2

 األعمال املشاركة يف هذه اجلائزة.

 .تكون املشاركة بشبكة اجتماعية واحدة فأكثر  .4

 .من اجلامعة أن يكون املتقدم عضو هيئة تدريس .1

 .أن تعمل املشاركة دون وجود مشاكل أو أخطاء .1

 .أن تكون املشاركة متوافقة مع حقوق امللكية الفكرية .6

 .ماجستري أو دكتوراه أو طبقت هلذا اهلدفأن ال تكون الطريقة املستخدمة جزء من رسالة  .7

أن يكون احلساب املستخدم للشبكة االجتماعية مبادرة شخصية وليس من متطلبات املؤسسة  .8

 .التعليمية
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 .أن ال تكون املشاركة سبق التقدم بها لنفس اجلائزة أو جوائز مماثلة .9

 .أن تكون حسابات الشبكات االجتماعية ملك لعضو هيئة التدريس .45

 .م استخدام الشبكة االجتماعية مع مقرر دراسي فأكثرأن يت .44

 

 املعايري األساسية لـ فرع التميز يف استخدام الشبكات االجتماعية وتوظيفها يف التدريس اجلامعي 

 تطبيق املمارسة املمارسات

 مؤشرات التقييم

 احملور األول: تفعيل استخدام الشبكات االجتماعية

  التقنيةمعايري حتكيم تطبيق : 

   أن حيقق استخدام الشبكة االجتماعية

 األهداف املنشودة.

 وضوح األهداف 

 األهداف قابلة للتحقيق 

 األهداف مناسبة للفئة املستهدفة 

   أن حتث على االبتكار واإلبداع واستخدام

 أمناط التفكري العليا

  أن تتضمن املشاركات املنشورة جماالت لالبتكار

 واإلبداع .

  وضوح لكيفية   املشاركات املنشورةأن تتضمن

 توظيف أمناط التفكري العليا.

 معايري حتكيم التواصل والتفاعل بني أفراد الفئة املستهدفة للتقنية : 

   أن يتحقق التواصل التفاعلي بني املعلم

 والطالب عرب طرق وأنشطة تعليمية متعددة.

 ( مما يلي، أو أخرى..4على األقل )

 نشر أخبار املقرر 

 .نشر وسائط متعددة ذات عالقة باملقرر الدراسي 

 .نشر وثائق وأحباث ونصوص ذات عالقة باملقرر 

 .نشر اختبارات واستفتاءات إلكرتونية حول املقرر 

 .نشر مواقع إلكرتونية ذات عالقة باملقرر 
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  .أن يتضمن مشاركات تفاعلية  .زيارات الطالب واملشاركة يف التعليقات 

  التعليقات وتقديم الدعم.مشاركة املعلم يف 

 .تنوع طبيعة املشاركات املقدمة من قبل الطالب 

  تثري املشاركات دافعية املتعلم من خالل تنوع

 املشاركات.

 معايري حتكيم احملتوى وآلية تفعيل التقنية

   أن يتم نشر املشاركات بطريقة مناسبة

 وتفاعلية

 .حداثة احملتوى واملشاركات 

 من قبل املعلم. كمية احملتوى املرفوع 

 .حجم احملتوى املقدم من قبل الطالب 

  يتم نشر مشاركات كل فرتة زمنية ) أسبوع على

 األقل(.

  .أن تتضمن املشاركات واحملتوى املقدم للطالب  أن تساعد يف العملية التعليمة

( مما يلي، أو 1أنشطة تعليمية خمتلفة ، على األقل )

 أخرى..

  معني.مناقشات وأراء حول موضوع 

 تسليم واجبات 

 أداء االختبارات 

 كتابة التقارير 

 مساعدة الطالب 

 تغذية راجعة للطالب 

 حل املشاكالت 

   أن تقلل من االعتماد على املعلم وتراعي

 الفروق بني املتعلمني.

  الذاتي التعليمتدعم 

  التعاوني واجلماعي التعليمتدعم 

 تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني 

  الذكاءات املتعددة للمتعلمني تتبنى 

 وجود وسائط متعددة فاعلة 

 احملور الثاني: خصائص التقنية الفنية



 جائزة معايل مدير اجلامعة للتميز يف التعليم اإللكرتوني اجلامعي

 

27 

 

 معايري حتكيم اخلصائص العامة الستخدام التقنية -أ

  .أن يسهل احلصول عليها  .متوفرة 

 .سعر مناسب / جمانية 

 .سهولة الدخول ومشاركة الطالب 

  .أن يتم التعامل معها بسهولة   الدخول ومشاركة الطالب.سهولة 

 .ختلو من األخطاء الفنية والتوقف 

 معايري حتكيم التنسيق العام وسالمة اللغة -ب

   أن يقدم احملتوى بطريقة مناسبة من قبل

 املعلم .

 جذابة وشيقة يف طريقة العرض 

 .النصوص والصور ومقاطع الفيديو واضحة 

 .اختيار جيد لأللوان واخلطوط 

  املستخدمة.صحة الروابط 

  خلو احملتوى املقدم من املعلم من األخطاء: تشمل سالمة اللغة واحملتوى 

 اللغوية 

 اإلمالئية 

 الدينية 

 االخالقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جائزة معايل مدير اجلامعة للتميز يف التعليم اإللكرتوني اجلامعي

 

28 

 

 اإللكرتوني التعليمفرع التميز يف الربامج النوعية يف  :خامسًا 

من أعضاء هيئة مت تنفيذه  اإللكرتوني التعليمهذا الفرع ألفضل برنامج تدرييب يف يف مت ختصيص اجلائزة     

، وذلك للدور الكبري الذي تؤدي  لغريها أو عة مللجاموجهًا ، سواًء كان اجلامعة يفالتدريس ومن يف حكمهم 

 .وتوفري التدريب العملي عليها اإللكرتوني التعليمالتعريف باألنظمة احلديثة يف جمال  يفالربامج التدريبية 

وسوف يتم تقييم الربنامج التدرييب بناء على عدة معايري متعلقة بالتنظيم للربنامج التدرييب وحمتواه، وآلية     

وفق مناذج التقييم أو العام اجلامعي احلالي  هـ 4141/4141تقدمي  واخراج  وتنسيق ، وذلك خالل العام 

 .املوضحة يف اجلائزة

 

 :اوضوابط قبوهل الربامج التدريبية جائزةيف  ملشاركةا خطوات

 مراسلة بريد اجلائزة . .4

 (.هـ4141/4146-هـ4141/4141أن تكون املشاركة مطبقة خالل العامني الدراسيني )  .2

للعمادة وحيق هلا املشاركة ب  يف جوائز حملية أو  ملكًا يف حال الفوز الربنامج التدرييبأن يكون   .4

 .عاملية

 .ساعة تدريبية 45 – 45أن ترتاوح مدة الربنامج التدرييب ما بني   .1

 .اإللكرتوني التعليمأن يكون الربنامج التدرييب يف جمال   .1

 .أن حيوي الربنامج التدرييب أنشطة وتطبيقات عملية  .6

 ختضع مجيع املشاركات لرأي جلنة التحكيم ويكون قرارها نافذًا. .7
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  فرع التميز يف ورش العمل أو الربامج التدريبية لمشاركة يفاملعايري األساسية لـ 

 املمارسات

 تطبيق املمارسة

 مؤشرات التقييم

 احملور األول: حمتوى الربنامج التدرييب

  التدرييب وأهداف  وحمتواهمعايري حتكيم وصف الربنامج 

 أن يكون العنوان مناسبًا. .4
 يتميز العنوان باالبتكار و اجلاذبية 

 يعكس العنوان موضوع الربنامج التدرييب 

أن يكون وصف الربنامج التدرييب دقيقًا  .2

 وحيقق األهداف

 .التدريب موصوف بشكل واضح وموجز 

 الفئة املستهدفة حمددة 

 حمددة املتطلبات السابقة من املتدرب 

  االحتياجات الالزمة حمددة )أجهزة، أو برامج

 أثناء الربنامج التدرييب(

 .أن يتضمن أهداف دقيقة وواضحة .4

 األهداف دقيقة وواضحة 

 ميكن قياس وحتديد مدى حتقق أهداف 

 ترتبط األهداف باحملتوى ارتباطًا كاماًل 

  املخرجات متوافقة مع أهداف الربنامج

 التدرييب بشكل واضح وتام.

 أن يعد احملتوى بطريقة مناسبة وتفاعلية .1

 حداثة احملتوى / قابل للتحديث 

 .احملتوى تفاعلي يف البيئة التدريبية 

  يتيح احملتوى وقتًا كافيًا للتدرب والنقاش

 وتبادل املعلومات واخلربات.
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  وجود أنشطة تفاعلية متنوعة ذات عالقة

 مبوضوع الربنامج التدرييب.

  التعليموجود أفكار جديدة وعملية يف جمال 

 .اإللكرتوني

  خيدم استخدام الوسائط األهداف ويعزز من

 فعالية الشرح.

 .مناسبة الفرتة الزمنية مع احملتوى 

  مقدم الربنامج التدرييبومعايري حتكيم العرض التقدميي 

أن يتميز العرض التقدميي باالبتكار  .4

 واجلاذبية والتنسيق.

  العرض التقدميي مبتكر وجذاب، من أول

شرحية )خالل الثالثني الثانية األوىل من 

 العرض(

 فكره واحده لكل شرحية 

  اخلط ذو منط متسق جلميع الشرائح. بشكل

واضح وثابت يف مجيع الشرائح )نفس احلجم 

 ونفس النوع(

 ...االستخدام اجليد لأللوان. وللصور 

بطريقة ابداعية أن يقدم الربنامج التدرييب  .2

متنوعة، ذات أنشطة مجاعية، ومراعية 

 للفروق بني املتعلمني.

  استخدام العمل اجلماعي )العمل داخل

 جمموعات(، بأعداد مناسبة وابداعية.

  ،تنوع أساليب الطرح والتقديم )املناقشة

احملاضرة، لعب األدوار، دراسة احلالة وغريها( 

 مبا يناسب املوضوع ويدعم .

 ة مجاعية خالل العرض.وجود أنشط 

 مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني 

 مراعاة ذوي االحتياجات اخلاصة 

أن يكون مقدم الربنامج التدرييب متميزا يف  .4

 اجملال.

  وضوعاملميتلك خربة يف جمال. 

  التدريبميتلك املعرفة املطلوبة جبوانب 
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 احملور الثاني: اإلخراج والتنسيق

 :معايري حتكيم أسلوب الكتابة وقائمة املصادر واملراجع 

 متميزًا أن يكون أسلوب الكتابة .4

 . منطقية األسلوب وحياديت 

 .األفكار مرتبة ومنظمة 

 .خيلو احملتوى من األخطاء املطبعية واللغوية 

 اإلخراج )التصميم والشكل( مناسب 

 أن يوجد مصادر ومراجع علمية مناسبة .2

  واملراجع العلمية املعتمدة يف قائمة باملصادر

 حمتوى الربنامج التدرييب

 .املصادر واملراجع حديثة 

 .مراجع أجنبية ذات صلة باحملتوى 

 :معايري حتكيم احلقيبة التدريبية 

أن تتضمن قائمة باحملتويات التفصيلية  .4

 للحقيبة واجلداول الالزمة

  )قائمة مبحتوياتها )جدول احملتويات

 -اإلرشادات  -املوضوعات  -األهداف

 التطبيقات واألنشطة.

 جدول التوزيع الزمين الربنامج التدرييب 

 أن تتضمن متطلبات التنفيذ وتنوع املصادر .2

  متطلبات التنفيذ من األدوات والنماذج

 األنشطة. -الضرورية للتطبيق 

  تنوع املصادر اخلارجية واإلثرائية حملتوى

 التدريب
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 اجلامعة يف االلكرتوني التعلم إدارة نظام استخدام يف التميز :سادسًا

أعضاء استخدام من خالل امتدادًا جلهود العمادة يف تعزيز املمارسات الفاعلة  مت ختصيص اجلائزة هلذا الفرع    

يف التواصل مع طالبهم  تفعيل  و اجلامعةيف ( )نظام إدارة التعلم االلكرتونيهيئة التدريس 

لكرتونية اليت من شأنها متابعة املتعلم يف أدائ  عدد من األدوات اإليف العملية التعليمية عرب  وتوظيف 

 .التحصيلي

حيث ميتلك النظام خاصة باستخدام نظام إدارة التعلم االلكرتوني، بناء على معايري  تقييم الوسوف يتم      

من عترب يو اجلامعةاألكادميية على مستوى كافة املقررات  يفحصالكرتونية تعمل وفق نظام آلي  خاصية

–االختبارات-األدوات اخلاصة باملقرر–وما يتعلق بها من )عدد الطالب  األدوات احملكمة للجائزة يف هذا الفرع

 ...اخل(-احملتوى االلكرتوني-املقرربيانات أستاذ -وعدد دخول الطلبة للمقرر–الواجبات 

 

 استخدام نظام إدارة التعلم االلكرتوني يف اجلامعة وشروط قبوهلا: التميز يف فرعخطوات املشاركة  يف 

 .ب  املشارك املقرر اسم مع اجلائزة بريد مراسلة .4

أن يرسل تقريرًا مصورًا مستوفيًا يوثق في  استخدام مجيع األدوات املستخدمة يف املقرر بصيغة  .2

(PDF ). 

 هـ(.4141/4146خالل العام اجلامعي احلالي  ) يدرس  املقرركون يأن  .4

 .املقرر طبيعة مع متوافق تفاعلي حمتوى املقرر حيوي أن .1

 . الدراسية سابيعاأليقسم املقرر  إىل عدد  أن .1

  إدارة التعلم اإللكرتوني واملتمثلة يف اآلتي : أدوات نظاماستخدام أن يلتزم املشارك  .6

  مرتبطة بأعمال الطالب . املقرر اإلعالنات على مستوىتفعيل 

 املقرر مفردات على موزعة واالختبارات الواجبات من تفعيل . 

  املقرر حمتويات بني التقييدو الشروط إصدارتفعيل آليات. 

 ية فرتاضول االفصال تفعيل. 

 ومشاركاتهم بالطالب خاص منتدى بناء. 

 داخل املقرر تتبع الطالبآلية  تفعيل  . 

 أدوات من سبق مبا مربوطة للدرجات كاملة إدارةعلى   املقرر حيتوي  . 

 النظام تفعيل يف الذكية اهلواتف استخدام . 
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 اإللكرتوني التعليمفرع التميز يف  املشاركات الطالبية يف   :سابعًا

مت  اإللكرتوني التعليميف  تطبيقات تعليميةأفضل اجلامعة يف  لطالباتلطالب و هذا الفرعجائزة مت ختصيص   

يف توظيف التقنيات التعليمية وا بها والبحوث والدراسات اليت شارك ،اجلامعة يف اأو ممارسته اتنفيذه

االستفادة منها ، وآلية اوحمتواه بالتقنية تعلقةبناء على عدة معايري م املشاركة وسوف يتم تقييم، ةاإللكرتوني

 ا .وتنسيقه  اإخراجهجودة و لذلك  ةالتنفيذيمع األدلة 

 :قبوهلا وشروط اإللكرتونياملشاركات الطالبية يف التعليم  فرعيف   املشاركةخطوات  

 . اجلائزة بريد مراسلة .4

 .أو األجهزة الذكية أو املواقع اخلدمية أو البحوث والدراسات   تأن تكون املشاركة يف جمال الربجميا .2

االلتزام بالشروط واملواصفات اخلاصة بكتابة البحوث مبا يتوافق مع شروط فرع التميز يف البحوث  .4

 والدراسات يف التعليم االلكرتوني  عند املشاركة ببحث أو دراسة.

  .االستخدام آلية قيتوثل( فيديو-صور– مستند) إرفاق معاملشاركة  عن مستويف  تقرير كتابة .1

 .تكون التقنية من بناء املشارك  أو تصميم  أو وظفها يف جمال تعليم  أن  .1

 .تعهد املشارك حال فوزه  بتقديم دورة للتقنية املستخدمة أن ي .6

( وحتى موعد تسليم هـ4141/4146-هـ4141/4141أن تكون املشاركة مطبقة خالل العامني الدراسيني )

 األعمال امُلشاركة يف هذه اجلائزة.

 . يف جمال تعلم  التقنية استخدم أن املشارك وضحت التدريستزكية من أحد أعضاء هيئة  يرفقأن  .7

 . التقنية استخدام آلية لشرح املشارك مقابلةاجلائزة  للجنة .8
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 :الشروط العامة للجائزة

 .فقط  E-Award@mu.edu.sa الربيد اإللكرتوني للجائزة  خالل من اتاملشارك تستقبل .4

للحصول على  اإللكرتوني العمادة موقع مراجعة  وميكنوإعالن النتائج قابلة للتعديل, مواعيد االشرتاك  .2

 املواعيد بشكلها النهائي.

 هـ(26/44/4141) األحديوم  )الفرع األول إىل اخلامس(  يف اجلائزةمشاركة ُلااألعمال  الستقبالآخر موعد  .4

 بعد هذا التاريخ. مشاركةقبل أي تولن 

( هـ41/7/4146) األحد يوم( السابعو السادس) فرعيها يف مشاركة يف اجلائزةُلاآخر موعد لتسليم األعمال  .1

 بعد هذا التاريخ. املشاركاتقبل تولن 

  .اإلرسال بعدأو إضافة  حتديث أي يقبل ولن اجلائزة بريد على كاملة املشاركات ترسل .1

 .العمادة مع التواصل املشارك..على إشعار املشارك بوصول مشاركت  واعتمادها,  ويف حال عدم اإلرسال  سيتم .6

التقيد مبحتوى املشاركة وعدم إرسال معلومات إضافية إال إذا كانت معايري تقييم اجلائزة قد بينت ذلك   .7

 على وج  التحديد.

عضاء جلنة التحكيم حسب ألاملشارك  مقابلةبعض فروع اجلائزة قد تتطلب تقديم عرض حي أو عن طريق  .8

ني متى ما رأت اللجنة احلاجة مدقيقة وسيتم إبالغ املتقد 45ما تراه اللجنة. وهذه العروض ال تتجاوز مدتها 

 لتقديم عرض عن املشاركة.

 . اجلائزة من األول املوسم يف تقدميها مت مشاركة أي تقبل ال .9

 ،وتقديم معلومات عنها اإللكرتونيويف املوقع  اذكرها يف إعالناته  للعمادة ملكية املواد ألصحابها وحيق .45

 .والدولية واإلقليمية احمللية املسابقات يف اجلامعة لتمثيل بها واملشاركة

 طلب اسرتجاعها أو حذفها. وال حيق للمشاركالعمادة  املشاركات املقدمة للجائزة ُتحفظ لدى  .44

 ال ميكن التقدم بنفس املشاركة للفروع األخرى للجائزة. .42

بأكثر من مشاركة يف  املنافسة للمشاركاملشاركة يف أكثر من فرع، ولكن ال حيق  أو الكلية حيق للمشارك .44

 الفرع الواحد.

جراء أية تبعات قانونية  عمادةار مسبق، وال تتحمل الميكن استبعاد أي عمل من دخول اجلائزة دون إخط .41

 ذلك.

أية تبعات قانونية  امعةاجلجمرد االشرتاك يف اجلائزة اي فوائد حمددة للمشرتك، وال تتحمل  علىيرتتب  ال .41

 جراء ذلك.

 يف اجلائزةوااللتزام جبميع اللوائح واألنظمة اخلاصة  يف اجلائزةيعد املشرتك موافقًا على ضوابط املشاركة  .46

 مبجرد إكمال  إجراءات االشرتاك.

 .احملدد  عالفراملطلوب سيتم حجب اجلائزة يف املستوى  معحال مل تتوافق االعمال املقدمة  يف .47

وال جيوز التنازل عنها للغري ويكون ل  احلق يف طبع شعارها على وثائق    للفائز ًاتعترب اجلائزة حق .48

 ومنتجات .

 ها لنفس اجلائزة أو جوائز مماثلة.أن ال تكون املشاركة سبق التقدم ب .49
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 .اجملمعة جامعة ملنسوبيهذه اجلائزة يف دورتها احلالية خمصصة  .25

 .ةابط خاصة لكل فرع من فروع اجلائزهناك شروط وضو .12
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 اجلوائز

 على النحو التالي:، وذلك  للمشاركني حسب الفروع  اجلائزة ستخصص

 السادسالفرع األول إىل الفرع  من اجلوائز املقدمة

 التدريس هيئة وأعضاء للكليات املخصصة

 شهادة شكر وتقدير ريال25,555 املركز األول

 شهادة شكر وتقدير ريال 41,555 املركز الثاني

 شهادة شكر وتقدير ريال 45,555 املركز الثالث

 فقط املخصصة لطالب  وطالبات اجلامعة  السابع للفرعمة اجلوائز املقد

 شهادة شكر وتقدير ريال 1555 املركز األول

 شهادة شكر وتقدير ريال1555 املركز الثاني

 شهادة شكر وتقدير ريال 4555 املركز الثالث 

 شهادة شكر وتقدير ريال 2555 املركز الرابع

 شهادة شكر وتقدير ريال 4555 املركز اخلامس
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 حتيات  مع

 بعد عن التعلم و اإللكرتوني التعليم  عمادة

اجملمعة جبامعة

 الثاني الدور - الرئيسي املبنى
 0314043106: هاتف

 0314043101 :فاكس

 :اإللكرتوني الربيد

elearning@mu.edu.sa 
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