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Education & Training Evaluation Commission

المقدمة
شــهد االهتمــام بالتعليــم محليــاً ودوليــاً تزايــداً ملحوظــاً واهتمامــاً بالغــاً  ،مــا زاد الرغبــة فــي إيجــاد وســائل عديــدة

وتقنيــات متنوعــة تعمــل علــى إتاحتــه ألكبــر قطــاع مــن المســتفيدين مــع الحفــاظ علــى قيمتــه وجــدواه ،بمــا يســهم
فــي إحــداث أثــر ملمــوس علــى االقتصــاد الوطنــي والتنميــة ،وإعــداد الكــوادر البشــرية المتميــزة .كمــا تزايــد االعتمــاد
علــى التقنيــات الحديثــة مــا أدى إلــى ظهــور أنمــاط جديــدة للتعليــم والتعلــم ،تســهم فــي تطويــر تفاعــل المتعلميــن،
وتحقيــق المرونــة ،وتنميــة المهــارات ،وتعزيــز قيــم «التعلــم الذاتــي» و«التعلــم المســتمر» و«التعلــم مــدى الحيــاة»،

وبمــا يتناســب بقــدر أكبــر مــع احتياجــات المتعلميــن ويراعــي الفــروق الفرديــة بينهــم .وعلــى الرغــم مــن المميــزات

العديــدة التــي يمكــن أن يحققهــا التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،إال أن هنــاك كثيــر مــن ضوابــط الجــودة التــي
يجــب أن تتوفــر فــي هــذا النمــط مــن التعليــم والتعلــم ســواء علــى مســتوى المؤسســات المانحــة ،أو علــى مســتوى
البرامــج األكاديميــة ذاتهــا ،حتــى يتحقــق الغــرض منــه .وقــد نــال ذلــك الجانــب اهتمامــاً كبيــراً مــن هيئــات ومنظمــات

الجــودة الدوليــة.

وانطالقــا مــن دور هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب كونهــا الجهــة المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ً

بالتقويــم والقيــاس واعتمــاد المؤهــات ،فــي التعليــم والتدريــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص لرفــع جودتهمــا

وكفايتهمــا ومســاهمتهما فــي خدمــة االقتصــاد والتنميــة الوطنيــة كمــا نــص عليــه تنظيمهــا الصــادر بقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )108وتاريــخ 1440/2/14هــ ،وتحقيقــاً الختصاصاتهــا التــي نــص عليهــا التنظيــم فــي مادته الرابعة ،وتشــمل

« .1بنــاء نظــم للتقويــم واالعتمــاد – بمــا فــي ذلــك المؤسســي والبرامجــي – فــي التعليــم والتدريــب ،تتضمــن
القواعــد والمعاييــر واألطــر والمؤشــرات والشــروط واإلجــراءات الخاصــة بهــا ،واعتمادهــا ،وتطبيقهــا .2 .تقويــم

أداء المــدارس ومؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات التدريــب ،واعتمادهــا بشــكل دوري ،وفــق المعاييــر التــي
يعتمدهــا المجلــس .3 .تقويــم البرامــج المنتهيــة بمؤهــل التــي تنفذهــا مؤسســات التعليــم والتدريــب ،واعتمادهــا

بشــكل دوري ،وفــق المعاييــر التــي يعتمدهــا المجلــس».؛ قامــت هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب بإصــدار «معاييــر
االعتمــاد األكاديمــي (المؤسســي والبرامجــي) للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد.».

تقــدم هــذه الوثيقــة معاييــر ضمــان الجــودة واالعتمــاد للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بحيــث يتــم

تطبيقهــا علــى جميــع برامــج التعليــم بعــد الثانــوي المقدمــة بجميــع أنمــاط التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد
الكامــل أو المدمــج ،وســواء يتــم تطبيقهــا علــى مســتوى البرنامــج أو أحــد مقرراتــه ،بمــا يحقــق ثقــة المجتمــع المحلــي

والدولــي فــي جــودة نظــام التعليــم الســعودي ،ويســهم فــي زيــادة اإلقبــال عليــه ،ويضمــن جــودة خريجيــه ،وإتاحــة

الفــرص الوظيفيــة لهــم عنــد تخرجهــم وبمــا يمكنهــم مــن االنخــراط الناجــح فــي الحيــاة وســوق العمــل.

وقــد اعتمــدت الهيئــة فــي تطويــر المعاييــر علــى عــدة مرتكــزات ،مــن أهمهــا .1 :دعــم التوجهــات الوطنيــة ذات

العالقــة بالتعليــم العالــي .2 ،التركيــز علــى المخرجــات واألثــر .3 ،مراعــاة مســتوى النضــج الــذي وصلــت إليــه مؤسســات

التعليــم العالــي فــي المملكــة فــي مجــال ضمــان الجــودة .4 ،االتســاق مــع الممارســات العالميــة ،مــع إعطــاء مســاحة
لمؤسســات التعليــم العالــي لمزيــد مــن اإلبــداع والتميــز .5 .التــوازن بيــن التكلفــة واألثــر.

وقــد تــم إعــداد المعاييــر وفــق المنهجيــة التاليــة .1 :تحليــل الواقــع متضمنــا االحتياجــات الوطنيــة ،والترتيبــات

التنظيميــة لعمــل الجهــات ،وواقــع مؤسســات التعليــم العالــي والبرامــج التقليديــة والمقدمــة وفــق أنمــاط غيــر
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تقليديــة ،إضافــة إلــى المعاييــر الحاليــة لالعتمــاد المؤسســي والبرامجــي بمــا يحقــق المواءمــة والتكامــل وعــدم التكــرار

 .2المقارنــة المرجعيــة ألفضــل الممارســات الدوليــة فــي ضمــان جــودة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.
 .3مشــاركة بعــض أصحــاب المصلحــة خــال فتــرة اإلعــداد واألخــذ بآرائهــم  .4تحكيــم الوثيقــة مــن خبــراء محلييــن
ودولييــن فــي ضمــان جــودة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.

لقــد صممــت معاييــر ضمــان الجــودة واالعتمــاد لمؤسســات وبرامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد

لتحقــق التكامــل بيــن عــدة مســتويات يتضمــن المســتوى األول تحديــد الحاجــة الفعليــة وقــدرة المؤسســة والبرنامــج
علــى تقديــم الخدمــة ،بينمــا يتضمــن المســتوى الثانــي جــودة التطبيــق وفــق ما خطط له ،ومراجعة جــودة المخرجات،

وفــق التصــور التالــي:

المستوى األول  -االعتماد األولي (تحديد الحاجة):
يرتكــز االعتمــاد األولــي علــى وجــود اشــتراطات ومعاييــر محــددة علــى المســتوى المؤسســي والبرامجــي .حيــث

يركــز االعتمــاد المؤسســي علــى الــدور المســتهدف مــن المؤسســة ممثـ ًـا بارتبــاط هــذا النمــط مــن التعلــم برســالتها

وأهدافهــا ووجــود السياســات واللوائــح التــي تضمــن جديتــه وجودتــه ،وتوفيــر البنيــة التحتيــة التقنيــة الكافيــة
والمناســبة ،والمــوارد البشــرية المؤهلــة ،ووجــود آليــات لضمــان النزاهــة األكاديميــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة
ومتابعــة جــودة األداء وإجــراء المقارنــات المرجعيــة .بينمــا يرتكــز االعتمــاد البرامجــي األولــي علــى مــدى الحاجــة
الفتتــاح هــذه البرامــج ،وضبــط جودتهــا بصــورة اســتباقية ،مــن خــال التخطيــط المحكــم للبرنامــج ،والتحديــد الدقيــق

لنواتــج التعلــم المســتهدفة لــه ،والتأكــد مــن مناســبة اســتراتيجيات التدريــس وأســاليب التقويــم لنواتــج التعلــم ،وتوفــر
المــوارد البشــرية ومصــادر التعلــم والتجهيــزات األساســية التــي تضمــن تحقيــق البرنامــج ألهدافــه .كمــا ينتــج عــن ذلــك

رفــع جاهزيــة البرنامــج لالعتمــاد األكاديمــي ،بمــا يحقــق الفاعليــة األكاديميــة المســتهدفة والكفــاءة الالزمــة ،ويضمــن
حقــوق المجتمــع والطــاب ويســهم فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل.
المستوى الثاني :االعتماد البرامجي:
ويعتمــد علــى مراجعــة األداء وتقويــم جــودة المخرجــات بعــد إتمــام البرنامــج لــدورة كاملــة والتحقــق من مناســبة

وجــودة مخرجاتــه وفــق مــا خطــط لــه ،مــع التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف ومجــاالت التحســين مــن خــال تقويــم
تحليلــي لــأداء يســهم فــي التطويــر المســتمر له.

وســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر مــن قبــل هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــة بالمركــز الوطنــي للتقويــم

واالعتمــاد األكاديمــي ،بالتنســيق والتكامــل مــع المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي الصــادر تنظيمــه بقــرار مجلــس
الــوزراء رقــم ( )35وتاريــخ 1439/1/13ه ـ والــذي يعنــى بمنــح التراخيــص للجهــات والشــركات المقدمــة لبرامــج التعلــم

اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد التــي تقــدم شــهادات معتمــدة ،بمــا يحقــق التكامــل بيــن الجوانــب التقنيــة والجوانــب
األكاديميــة والتــي تنعكــس بصــورة إيجابيــة علــى جــودة البرامــج وتســهم فــي تحقيق أهدافها .وســيتم اتبــاع الضوابط
التاليــة فــي حوكمــة الجــودة األكاديميــة:

ـادا
1 ) 1يجــب أن تكــون المؤسســة الراغبــة فــي تقديــم برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد معتمــدة اعتمـ ً
مؤسسـ ًـيا مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.

2 ) 2يجــب أن تحقــق المؤسســة الراغبــة فــي تقديــم برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد معاييـ ًـرا مؤسسـ ً
ـية
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إضافيـ ًـة تناســب التعلــم اإللكترونــي (الفصــل األول مــن هــذه الوثيقــة).
) 3يتقــدم البرنامــج لالعتمــاد األولــي (المبدئــي) بعــد حصولــه علــى الترخيــص وقبــل أن تنتصــف مــدة البرنامــج
لضمــان أن البرنامــج يحقــق أدنــى معاييــر الجــودة (الفصــل الثانــي مــن هــذه الوثيقــة).

4 ) 4يجــب أن يحصــل برنامــج التعلــم اإللكترونــي /التعليــم عــن بعــد علــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي خــال ســتة
أشــهر إلــى ســنة مــن تاريــخ تخــرج أول دفعــة (الفصــل الثالــث مــن هــذه الوثيقــة).
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المصطلحات

التعلم عبر االنترنت

Online Learning

دائمــا علــى اتصــال
ينطــوي التعلــم عبــر اإلنترنــت
ً
وجهــا
بشــبكة اإلنترنــت ويمكــن أن يتضمــن لقــاءات
ً
لوجــه باســتخدام التقنيــات مثــل النــدوات والمحاضــرات

واالجتماعــات االفتراضيــة .مــع توظيــف تقنيــات
التعلــم المتاحــة عبــر االنترنــت (مثــل :التعليــم المتزامــن
عبــر اإلنترنــت أو تطبيقــات المؤتمــرات).

االعتماد األولي البرامجي

Provisional Programmatic Accreditation

اعتمــاد رســمي تمنحــه هيئــة تقويــم التعليــم والتدريب،

ممثلــة بالمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد
األكاديمــي ،لبرامــج لــم تحصــل علــى االعتمــاد
األكاديمــي مــن قبــل ،ســواء كانــت هــذه البرامــج قائمة

أو مســتحدثة ،بشــرط عــدم تخريــج أول دفعــة منهــا.

التعلم اإللكتروني

االعتماد البرامجي

e-learning

يســتخدم التعلــم اإللكترونــي أدوات رقميــة للتعليــم

والتعلــم ،حيــث تســهم التقنيــات المســتخدمة فــي
تيســير عمليــات التعلــم .ويمكــن أن يتــم عبــر االنترنــت،

أو داخــل القاعــات الدراســية المعتــادة دون الحاجــة

للربــط أو االتصــال بشــبكة االنترنــت.

Programmatic Accreditation

اعتــراف رســمي تمنحــه هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب
ممثلــة بالمركــز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

أن لــدى البرنامــج القــدرة علــى تأهيــل طالب/متدربيــن
فــي مجــال تعليمــي معيــن ،واســتوفى الشــروط
ومعاييــر االعتمــاد البرامجــي المعتمــدة خــال فتــرة
زمنيــة محــددة.

التعليم عن بعد

Distance Education

تعليم يـتــم بــاس ـت ـخــدام أدوات تقنية الـمـعـلــومــات

واالتصال وتطبيقاتها أو البدائل األخرى كالمطبوعات

والتقارير وأوراق العمل ،في ظل تباعد المعلم/عضو
مكانيا ،وقــد يكون
هيئة الـتــدريــس عــن المتعلمين
ًّ
تزامنيا أو غير تزامني.
ًّ

االعتماد المؤسسي

Institutional Accreditation

اعتــراف رســمي تمنحــه هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب
ممثلــة بالمركــز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

بأن المؤسســة قد اســتوفت شــروط ومعايير االعتماد

المؤسســي خــال فتــرة زمنيــة محددة.
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الفصل األول:

االعتماد المؤسسي
حتــى يكــون هنــاك تكامـ ًـا فــي الجهــود ،وضمانــاً لنجــاح برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،يشــترط أن

ـادا
تكــون مؤسســة التعليــم العالــي الراغبــة فــي تقديــم برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد معتمــدة اعتمـ ً
مؤسسـ ًـيا مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي قبــل

التقديــم للترخيــص .كمــا يجــب علــى مؤسســة التعليــم العالــي التــي تقــدم برامــج تعلــم إلكترونــي وتعليــم عــن بعــد
أن تفــي بالمؤشــرات اإلضافيــة التاليــة للتعليــم عــن بعــد .وقــد روعــي فــي ترقيــم هــذه المؤشــرات اســتكمال الترقيــم
المتبــع فــي معاييــر االعتمــاد المؤسســي للمركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي (نســخة عــام  .)1()2018حيــث

تمــت إعــادة صياغــة  6مؤشــرات منهــا لمواءمتهــا مــع طبيعــة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،مــع إضافــة ٢٣
مؤشــراً تخصصيــاً يرتبــط بجــودة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد(.)2

المعايير المؤسسية للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
1 ) 1الرسالة والرؤية والتخطيط االستراتيجي
 ١,٢الرؤية والتخطيط االستراتيجي
 1،2،3تشــمل الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة أهدافــاً اســتراتيجية واضحـ ًـة ومحــددة لضمــان فعاليــة أنشــطة
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،وترتبــط بمؤشــرات أداء محــددة.

* 1.2.4يوجــد لــدى المؤسســة خطــة اســتراتيجية واضحــة للتعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد تتســق مــع
الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة ،وتراجــع بشــكل منتظــم.

2 ) 2الحوكمة والقيادة واإلدارة
 2،2القيادة واإلدارة
* 2.2.9يتوفــر لــدى المؤسســة القــدرة الكافيــة إلدارة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،ولديهــا موظفيــن
مؤهليــن ومدربيــن ولديهــم الخبــرة الالزمــة.

 ٢،٥إدارة ضمان الجودة
 2،5،6تقــوم المؤسســة بإجــراء مقارنــات مرجعيــة ألدائهــا المؤسســي وأداء وحداتهــا األكاديميــة واإلداريــة مــع
مؤسســات مشــابهة تقــدم نفــس نمــط التعلــم اإللكترونــي أو التعليــم عــن بعــد.

3 ) 3التعليم والتعلم
 ٣،١تصميم البرامج األكاديمية وتطويرها
* 3،1،10تطبــق المؤسســة نمــط التعلــم اإللكترونــي أو التعليــم عــن بعــد الــذي يتناســب مــع أهــداف برامجهــا
التعليميــة ومحتــوى المقــررات التــي تقدمهــا ،ويتناســب مــع االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لطالبهــا.

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/Accreditation/Pages/Accreditationstandardsdeve.aspx )1
 )2يشار إليها ب * في النسخة الكاملة للمعايير
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* 3،1،11تضمــن المؤسســة أن تصميــم المحتــوى التعليمــي يكــون بالمشــاركة بيــن خبــراء فــي التعلــم االلكترونــي
والتعليــم عــن بعــد وخبــراء فــي مجــال التخصــص.

* 3،1،12تضمــن المؤسســة أن المقــررات الدراســية والمــواد التعليميــة اإللكترونيــة التــي تعــد مــن جهــات أخــرى
تتناســب مــع متطلبــات التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

* 3،1،13تراعــي المؤسســة فــي تصميــم المقــررات الدراســية والمــواد التعليميــة اإللكترونيــة إمكانيــة الوصــول
إلــى المحتــوى الموثــوق ،وإمكانيــة التفاعــل بيــن الطــاب بعضهــم البعــض والتفاعــل مــع عضــو هيئــة
التدريــس.

*  3.1.14تقــدم المؤسســة مســاعدة تعليميــة كافيــة لضمــان فهــم الطــاب وتفاعلهــم وقدرتهــم علــى تطبيــق
مــا تعلمــوه ،وتقويمهــا بشــكل دوري.

 3٫3ضمان جودة البرامج األكاديمية وتحسينها
 3.3.8تطبــق المؤسســة معاييــر لضمــان جــودة المقــررات الدراســية والخبــرات التــي تقــدم للطــاب فــي برامــج
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،وتقــارن المؤسســة مســتوى اكتســاب طالبهــا لنواتــج التعلــم فــي

ضــوء المعاييــر وبالمقارنــة مــع أداء الطــاب فــي مؤسســات مشــابهة تقــدم تعلــم إلكترونــي  /تعليــم
عــن بعــد فــي نفــس المجــال.

*  3.3.10توفــر المؤسســة إجــراءات رفــع أعمــال الطــاب وتوثيقهــا وضمــان المحافظــة علــى الســرية وأمــن
المعلومــات.

* 3.3.11تضــع المؤسســة السياســات واإلجــراءات اإلداريــة المناســبة لتنفيــذ االختبــارات اإللكترونيــة عــن بعــد،
وتطبقهــا وتضمــن موثوقيــة اإلشــراف عليهــا والتأكــد مــن هويــة الطالــب الــذي يخضــع لالختبــار وأنــه
الطالــب المســجل فــي البرنامــج.

* 3.3.12توفــر المؤسســة الخدمــات اإللكترونيــة والبيئــة المناســبة للبرامــج والمقــررات التــي تقــدم وفــق نمــط
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،وتحقــق المعاييــر الخاصــة بهــذا النمــط.

 ٣٫٦مصادر التعلم
*  3.6.8تقــدم المؤسســة توجيهــات وإرشــادات للطــاب عــن كيفيــة الوصــول إلــى المــواد التعليميــة االلكترونيــة
واســتخدامها ،وكيفيــة التعامــل مــع نظــم تقنيــة المعلومــات ،وإدارة التعلــم والمتطلبــات اإلداريــة
والتقنيــة عــن بعــد.

* 3.6.9توفــر المؤسســة ،حســب طبيعــة البرامــج ،معامــل الكترونيــة أو معامــل افتراضيــة ،أو تعقــد اتفاقيــات
مــع مؤسســات محليــة متاحــة للطــاب.

4 ) 4الطـــالب

 ٤,١قبول الطالب
*  4,1,5تتضمــن عمليــة قبــول الطــاب تقويمــاً لمهاراتهــم وكفاءاتهــم التقنيــة ،وقدرتهــم علــى التعامــل مــع
التقنيــات الالزمــة للتعلــم.

*  4.1.6تقــوم المؤسســة بإبــاغ الطــاب ،المتوقــع التحاقهــم ،بوضــوح ،بالمتطلبــات المتعلقــة بالتعامــل مــع
األجهــزة ،والمهــارات الرقميــة ومهــارات التعلــم االلكترونــي ،وأي معرفــة أو متطلبــات ســابقة قبــل
التحاقهــم بالبرنامــج.
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 ٤٫٢سجالت الطالب
*  4.2.5تطبــق المؤسســة سياســات وإجــراءات فعالــة للتحقــق مــن هويــة الطالــب وضمــان أن الطالــب المســجل
فــي البرنامــج هــو نفســه الــذي يحضــر المقــررات ويقــدم األعمــال واالختبارات.

 ٤٫٥الطالب الدوليون
*  4.5.4تراعــي المؤسســة فــارق التوقيــت فــي عمليــات التعليــم والتعلــم والتقويــم المتزامنــة إذا كانــت
المؤسســة تقــدم برنامجــا لطــاب فــي بلــدان أخــرى ذات توقيــت زمنــي مختلــف.

 ٤٫٦الخدمات واألنشطة الطالبية
*  4.6.6توفــر المؤسســة فرصــاً للتفاعــل بيــن الطــاب وتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم لتحقيــق نواتــج التعلــم
المســتهدفة.

*  4.6.7تضمن المؤسســة توفر الدعم األكاديمي الكامل للطالب خالل ســاعات العمل الممتدة ،وباســتخدام
وســائل االتصال المتاحة والمتنوعة ،والمعتمدة من المؤسســة .،وتعرف جميع المعنيين بها.

*  4.6.8توفــر المؤسســة البرامــج وخدمــات الدعــم للطــاب التــي تعكــس خصائــص التعلــم االلكترونــي والتعليــم
عــن بعــد ،بمــا فــي ذلــك الدعــم الــازم لتطويــر المهــارات الرقميــة الســتخدام بيئــة التعلــم االفتراضيــة (
 )VLEواألدوات التعليميــة المختلفــة بشــكل فعــال.

5 ) 5هيئة التدريس والموظفون
 ٥٫٢التطوير المهني والتقويم
 5.2.3تُ تيــح المؤسســة فرصــاً عادلــة ومناســبة للتطويــر المهنــي والشــخصي لهيئــة التدريــس والموظفيــن ،بمــا
فــي ذلــك المعلومــات والنصائــح والفــرص الكتشــاف تقنيــات التعلــم الحاليــة والتقنيــات الجديــدة لدعــم
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.

6 ) 6الموارد المؤسسية
 ٦٫٢تقنية المعلومات
*  6.2.10توفر المؤسسة نظاماً مناسباً إلدارة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
*  6.2.11تضمــن المؤسســة تطبيــق سياســات اســتخدام التقنيــة ووســائل االتصــال وخدمــات االنترنــت وتوفرهــا
للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريس.

*  6.2.12تديــر المؤسســة موقعهــا اإللكترونــي بمــا يســهل علــى الطــاب الوصــول إلــى برامــج وخدمــات التعلــم
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.

 ٦٫٤السالمة وإدارة المخاطر
*  6.4.7تطبــق المؤسســة ضوابــط ومعاييــر األمــن الســيبراني الصــادرة عــن الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني،
للحمايــة مــن أي تهديــدات معلوماتيــة.
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7 ) 7البحث العلمي واالبتكار
 ٧٫١التخطيط للبحث العلمي وإدارته
 7.1.2تطبــق المؤسســة آليــات لتحديــد أولويــات البحــث العلمــي ،بمــا فــي ذلــك مجــال البحــث والتطويــر فــي
مجــال التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،وتتابــع تطبيقهــا.

 ٧٫٢دعم البحث العلمي واالبتكار
 7.2.2تخصــص المؤسســة ميزانيــة كافيــة تمكنهــا مــن تحقيــق خطتهــا البحثيــة ،بمــا فــي ذلــك البحــث فــي مجــال
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعد.
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الفصل الثاني:

االعتماد األولي (المبدئي) البرامجي

لكــي يحصــل برنامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد علــى االعتمــاد األولــي (المبدئــي) ،يشــترط أن تكــون

ـادا مؤسسـ ًـيا مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلــة فــي المركز الوطني
مؤسســة التعليــم العالــي معتمــدة اعتمـ ً

للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ،متضمنــاً ذلــك تطبيــق مؤشــرات التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد المنطبقــة
علــى النطــاق المؤسســي والمشــار إليهــا فــي الفصــل األول .وعلــى البرنامــج أن يكــون حاصـ ًـا علــى الترخيــص ،إضافــة

إلــى اســتيفائه للمعاييــر والمؤشــرات التاليــة للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،وأن يقـ ِّـدم قبــل أن ينتصــف
البرنامــج الخطــط التــي تضمــن تقديمــه بجــودة عاليــة ،وتمهــد لحصولــه علــى االعتمــاد الكامــل بعــد تخــرج أول دفعــة

مــن الطلبــة ،ويشــمل ذلــك تقديــم وثائــق توصيــف البرنامــج وتوصيــف جميــع المقــررات الدراســية وفقــاً لمتطلبــات
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.

معايير االعتماد األولي لبرامج التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد:
1 ) 1رسالة وأهداف البرنامج
1.1.1يتوفــر لــدى البرنامــج رســالة واضحــة ومناســبة ومعتمــدة ،متســقة مــع رســالة المؤسســة والكليــة
وتتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع والتوجهــات الوطنيــة.

1.1.2يتوفر لدى البرنامج أهداف ترتبط برسالته وتتميز بالوضوح والواقعية وقابلية القياس.
2 ) 2إدارة البرنامج وضمان جودته
2.2.1يتوفر لدى البرنامج هيكل تنظيمي ومجالس متخصصة ذات مهام وصالحيات محددة ومعتمدة.
كاف مــن الكــوادر المؤهلــة للقيــام بالمهــام اإلداريــة والمهنيــة والفنيــة
ٍ
2.2.2يتوفــر لــدى البرنامــج عــدد
واإلشــراف التعليمــي ،ولهــم مهــام وصالحيــات محــددة.

2.2.3يتوفــر لــدى البرنامــج أدلــة إجرائيــة وقواعــد واضحــة ومحــددة للســلوك لتفعيــل قيــم النزاهــة والعدالــة
والمســاواة والحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي جميــع الممارســات األكاديميــة واإلداريــة
والتقنيــة.

2.2.4يتوفــر لــدى البرنامــج أدلــة إجرائيــة للتظلــم ،والشــكاوى ،والقضايــا التأديبيــة ،متضمنــة آليــات تضمــن
تطبيقهــا بعدالــة.

2.2.5يتوفــر لــدى البرنامــج دليــل إجرائــي لنظــام ضمــان الجــودة وإدارتهــا فــي البرنامــج ،يتســق مــع نظــام الجودة
المؤسسي.

2.2.6يتوفــر لــدى البرنامــج دليــل إجرائــي لعــرض المحتــوى األكاديمــي الرقمــي بطريقــة منظمــة (تســهل التنقــل
بيــن أجزائــه) وعادلــة (تضمــن وصــول كافــة منســوبيه إليــه) ومتنوعــة (ســمعية وبصريــة متعــددة).

3 ) 3التعليم والتعلم
3.3.1يوجــد لــدى البرنامــج تحديــد دقيــق ومعتمــد لخصائــص خريجيــه ونواتــج التعلــم المســتهدفة بمــا يتســق
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مــع رســالته ويتــواءم مــع خصائــص الخريجيــن علــى المســتوى المؤسســي.
3.3.2تتوافــق نواتــج تعلــم البرنامــج مــع متطلبــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات ومــع المعاييــر األكاديميــة
والمهنيــة ومتطلبــات ســوق العمــل.

3.3.3يتوافــق المنهــج الدراســي مــع أهــداف البرنامــج ومخرجاتــه التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة
والمهنيــة فــي مجــال التخصــص.

3.3.4ترتبط نواتج التعلم في المقررات الدراسية مع نواتج التعلم في البرنامج بصورة واضحة.
3.3.5تتنــوع اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقويــم فــي البرنامــج بمــا يتناســب مــع طبيعتــه ومســتواه
ومــع متطلبــات التعلــم التراكمــي ،ونواتــج التعلــم المســتهدفة للبرنامــج.

4 ) 4الطالب
4.4.1يتوفــر لــدى البرنامــج معاييــر وشــروط معتمــدة لقبــول وتســجيل الطــاب ،تتضمــن المعــارف الســابقة
والحــد األدنــى مــن المهــارات التقنيــة والكفــاءات المطلوبــة لاللتحــاق بالتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن
بعــد ،بمــا يتناســب مــع طبيعــة البرنامــج.

4.4.2يوفــر البرنامــج المعلومــات األساســية التــي يحتاجهــا الطــاب ،مثــل :متطلبــات الدراســة ،والخدمــات،
والتكاليــف الماليــة (إن وجــدت) ،وإجــراءات التظلــم والشــكاوى والتأديــب ،بوســائل متنوعــة

5 ) 5هيئة التدريس
5.5.1يتوفر لدى البرنامج سياسات وإجراءات مناسبة الختيار أعضاء هيئة التدريس المؤهلين في البرنامج.
كاف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ذوي الكفــاءة الالزمــة متضمنــة المؤهــات
5.5.2يتوفــر لــدى البرنامــج عــدد ٍ
والشــهادات والرخــص المهنيــة والخبــرات الســابقة ،والخبــرات المهنيــة ،والمهــارات ،ويوجــد آليــات مناســبة

للتحقــق منهــا.

6 ) 6مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات:
6.6.1يتوفــر لــدى البرنامــج سياســات وإجــراءات واضحــة تضمــن كفايــة ومناســبة مصــادر التعلــم والخدمــات
المقدمــة لدعــم تعلــم الطــاب.

6.6.2يتوفــر لــدى البرنامــج مكتبــة رقميــة ومصــادر إلكترونيــة متخصصــة (مثــل :المراجــع الرقميــة ،والوســائط
المتعــددة ،والبرمجيــات ،وقواعــد البيانــات ومصــادر المعلومــات والمــواد البحثيــة والمجــات العلميــة)

وأنظمــة إلكترونيــة مناســبة تتيــح للمســتفيدين الوصــول إلــى المعلومــات.
6.6.3يتوفر لدى البرنامج نظم رقمية إلدارة التعلم.
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الفصل الثالث:

االعتماد األكاديمي البرامجي

بعــد حصــول برنامــج التعلــم اإللكترونــي  /التعليــم عــن بعــد علــى ترخيــص مــن المركــز الوطنــي للتعليــم

اإللكترونــي ،يجــب أن يحصــل البرنامــج علــى االعتمــاد األكاديمــي البرامجــي خــال ســتة أشــهر إلــى ســنة مــن تاريــخ
تخــرج أول دفعــة .ويتــم التقديــم بنفــس إجــراءات االعتمــاد البرامجــي المتبعــة فــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتماد
األكاديمــي ،وبنفــس المعاييــر المســتخدمة (نســخة 2018م( .))3وقــد تمــت إعــادة صياغــة  17مؤشــر لتتناســب مــع

التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد كمــا تمــت إضافــة مؤشــرين ذوي عالقــة مباشــرة بالتعلــم اإللكترونــي والتعليم

عــن بعــد ،ويشــار إلــى المؤشــرات الجديــدة فــي النســخة الكاملــة مــن المعاييــر ب «*» ،كمــا تــم اســتكمال الترقيــم
المتبــع فــي نســخة .2018

مؤشــرات االعتمــاد البرامجــي المحدثــة واإلضافيــة ذات العالقــة بالتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن
بعد

2 ) 2إدارة البرنامج وضمان جودته
 ٢,١إدارة البرنامج
 2،1،2يتوفر في قيادة البرنامج الخبرة األكاديمية واإلدارية والتقنية المناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.
 2,1,3يتوفــر لــدى البرنامــج العــدد الكافــي مــن الكــوادر المؤهلــة للقيــام بالمهــام اإلداريــة والمهنيــة والفنيــة
والتقنيــة ،ولهــم مهــام وصالحيــات محــددة.

 2,1,4تعمل إدارة البرنامج على توفير مناخ تنظيمي وبيئة أكاديمية ورقمية داعمة.
 2,1,6يلتــزم البرنامــج بتطبيــق الضوابــط المؤسســية للشــراكة التعليميــة والبحثيــة (إن وجــدت) بمــا يضمــن
جــودة جميــع جوانــب البرنامــج المقــدم بنمــط التعلــم اإللكترونــي أو التعليــم عــن بعــد ،بمــا فــي ذلــك
المقــررات الدراســية والمــواد التعليميــة والتدريــس ومعاييــر تحصيــل الطــاب والخدمــات المقدمــة.

 2,1,12يشــكل البرنامــج لجنــة استشــارية تضــم أعضــاء مــن المهنييــن والخبــراء فــي تخصــص البرنامــج وفــي آليــات
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ،للمســاهمة فــي تقويمــه وتطويــره وتحســين أدائــه.

 2,1,13تلتــزم إدارة البرنامــج بتنميــة وتطويــر المهــارات والقــدرات المهنيــة والرقميــة للكــوادر الفنيــة واإلداريــة
المســاندة لمواكبــة التطــورات الحديثــة.

 2,1,17تلتــزم إدارة البرنامــج بتفعيــل قيــم األمانــة العلميــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة وقواعــد الممارســات
األخالقيــة فــي جميــع المجــاالت واألنشــطة األكاديميــة والتقنيــة والبحثيــة واإلداريــة والخدميــة.

 	2,2ضمان جودة البرنامج
 2,2,1تطبــق إدارة البرنامــج نظامــاً فاعـ ًـا لضمــان الجــودة وإدارتهــا ،يتســق مــع نظــام الجــودة المؤسســي،
ويتوافــق مــع طبيعــة برامــج التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد.

)3

https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/insprogdeve.aspx
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مــعــايــيــر االعــتــمـــــاد األكــاديــمـــــي ( الـمـؤسســــي
والـبـرامجــــي ) للتعل ـ ــم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد

3 ) 3التعليم والتعلم
 ٣٫١خصائص الخريجين ونواتج التعلم
 .3.1.5يضمــن البرنامــج أن نواتــج التعلــم األساســية يمكــن اكتســابها بفاعليــة مــن خــال األنشــطة االفتراضيــة
لعمليــات التعلــم اإللكترونــي أو عــن بعــد بصــورة مســتقلة ،أو بالتكامــل مــع أنشــطة تعليميــة أخــرى،
مثــل حلقــات النقــاش ،أو األنشــطة المخبرية/المعمليــة ،أو الخبــرة الميدانيــة التــي تحتــاج إلــى إشــراف،
أو غيــر ذلــك

 ٣,٢المنهج الدراسي
 3,2,1يلتــزم البرنامــج بالسياســات والمعاييــر واإلجــراءات المؤسســية فــي تصميــم وتطويــر وتعديــل المنهــج
الدراســي

 3,2,9تتمركز استراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب ،وتشجع التعلم النشط ،والمستقل.
 3,2,11فــي حــال وجــود مكونــات تطبيقيــة فــي بعــض المقــررات اإللكترونيــة ،أو وجــود خبــرة ميدانيــة علــى
مســتوى البرنامــج ككل ،فإنــه يتــم تحديــد مخرجــات التعلــم لهــا ومواءمتهــا مــع مخرجات تعلــم البرنامج،
واســتراتيجيات التدريــب والتقييــم وأماكــن التدريــب المناســبة لتحقيــق تلــك المخرجــات.

 	3,3جودة التدريس وتقويم الطالب
ُ 3,3,2يقـ َّـدم التدريــب الــازم لهيئــة التدريــس علــى اســتراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقويــم المحــددة

فــي توصيــف البرنامــج والمقــررات بمــا يتناســب مــع التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عن بعد ،واالســتخدام
الفعــال للتقنيــة ،ويتابــع اســتخدامهم لهــا.

ـزود الطــاب فــي بدايــة كل مقــرر بمعلومــات شــاملة عنــه وتهيئــة للتقــدم الناجــح ،تتضمــن :آليــة
ُ 3,3,3يـ َّ
الوصــول إليــه ،ونواتــج التعلــم المســتهدفة ،واســتراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم المتبعــة،
ومواعيدهــا ،ومــا يتوقــع منهــم خــال دراســة المقــرر.

4 ) 4الطالب
 4,0,7يتوفــر للطــاب خدمــات فعالــة تتناســب مــع طبيعــة البرنامــج لإلرشــاد والتوجيــه األكاديمــي والمهنــي
والنفســي واالجتماعــي ،مــن خــال كــوادر مؤهلــة وكافيــة.

5 ) 5هيئة التدريس
 5,0,3يتوفــر فــي أعضــاء هيئــة التدريــس الكفــاءة الالزمــة (مثــل :المؤهــات والشــهادات ،والخبــرة الالزمــة
والمهــارات التقنيــة العاليــة) ،وفاعليــة التدريــس ،وتُ طبــق آليــات مناســبة للتحقــق منهــا.

6 ) 6مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 6,0,10يتوفــر للبرنامــج العــدد الكافــي والمؤهــل مــن الفنييــن والمختصيــن فــي تشــغيل وتهيئــة البيئــة التقنيــة
المطلوبــة.

*  6,0,14يتيح تصميم المقررات التعلم باألسلوب المتزامن وغير المتزامن.
*  6,0,15يتوفــر لــدى البرنامــج دليــل إجرائــي لكيفيــة اســتخدام منصــة التعلــم (نظــام إدارة التعلــم) والتعامــل مــع
المحتــوى الرقمــي بطريقــة منظمــة تســهل التنقــل بيــن أجزائــه وعادلــة ومتنوعــة (ســمعية وبصريــة
متعــددة) تضمــن وصــول كافــة منســوبيه إليــه.
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