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 ملحق التقييم الذاتي

 الخاص بالتعلم عن بعد لمتطلبات الجودة للجزء

 في نظام التعليم الهجين فى المؤسسة التعليمية
 

 ا  خررررررررر  تا تياررررررررر نتا ل ررررررررر لت ا ررررررررررار تلرررررررررلت  ررررررررر ت  ار تا تياررررررررر نتت91نظررررررررررات التي ررررررررررالتا تررررررررر تتارررررررررلت    ررررررررر تا     ررررررررر ت
ا ل اررررررررررر تا  اررررررررررريتتا يررررررررررر  يت تي  ارررررررررررعت ررررررررررر ت ل رررررررررررجتا ل   ررررررررررر لتا تيا ل ررررررررررر ت لاترررررررررررر تتي  ررررررررررر تا رررررررررررتيانتا ل ررررررررررر ل 

(،ت ر ررررررررريتا رررررررررتخ انتارررررررررع تا ا  لررررررررر ت ا ررررررررر  تا خررررررررر  ت ررررررررر  تيانت رررررررررلت يررررررررر ت ا ت  ررررررررر تلرررررررررلت0202 ا  ليررررررررر لتت    ررررررررر ت
ا رررررررررررررت ل  تا ين هررررررررررررررتا ليا  ررررررررررررر ت رررررررررررررعت   ل   ررررررررررررر ل ا  رال تا تيا ل ررررررررررررر تا خ  ررررررررررررري ت يلا ررررررررررررر لتا لرا يررررررررررررر تلرررررررررررررلت

تا ل   تا ا ل  ت  ل لت    تا تيا نت اال تل  .

 ثبنًؤعغخانجُيخ اإلنكزشَٔيخ 

 انعُصش
 االعزيفبء

 انجيبَبد/انًالزظبد غيش يزٕافش يزٕافش

   Serverرٕافش خبدو  -1

  رٕافش خبدو اززيبطيBackup 

Server   

   

 متوافر

 ثشخبء رسذيذ:  

 server capacityععخ انخبدو   -

انًغزخذييٍ  يٍ انطالالة ٔععاالبء عذد  -

 ْيئخ انزذسيظ عُذ انذخٕل انًزضايٍ

 انغعخ ٔازذ ريشا -

 مستخدم 4444اكثر من  -

 ٔخٕد انجشيذ اإلنكزشَٔٗ اندبيعٗ : -2

 نهطبنت 

 نعإ ْيئخ انزذسيظ ٔانٓيئخ انًعبَٔخ 

  

 متوافر

    

رالالالٕافش ردٓيالالالضاد نالالالالذعى انالالالزعهى اإلنكزشَٔالالالالي  -3

ٔإعالالالالالالذاد انًالالالالالالالبدح انزعهيًيالالالالالالالخ اإلنكزشَٔيالالالالالالالخ 

)عالالزٕديٕح زدالالشح يدٓالالضحح يعبيالالم انسبعالالت 

 اآلنٗ ح ثشايحح ......... (

  

 متوافر

    

 رٕافش خذيبد اإلَزشَذ داخم انًؤعغخ : -4

 نهطالة 

  ألعابء ْيئخ انزذسيظ ٔانٓيئخ

  انًعبَٔخ

القاعات  –معمل الحاسب االلى     متوافر 

 -قاعة المناقشات -المكتبات –الذكٌة 

  2 1مدرج

 -نقطة 124انترنت ارضً 
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ٔخٕد يعبيم انسبعت اآلنٗ/ركُٕنٕخيب  -5

 انًعهٕيبد 

  

 متوافر

ثشخبء رسذيذ ععذاد عخٓضح انسبعت اآلني   

نبعبد ركيخ  خٓبص 95 انًزبزخ نهطالة

 ٔيكزجبد ٔيعًم زبعت انٗ

 Learning Management System  َظبو إداسح انزعهى

 انعُصش
 االعزيفبء

 انجيبَبد/انًالزظبد غيش يزٕافش يزٕافش

 ٔخٕد يُصخ انزعهى االنكزشَٔٗ  -1

(Moodel , Blackboard, EKB …) 

يُصخ انزعهى  ثشخبء  رسذيذْب  إٌ ٔخذ   متوافر  

 االنكزشَٔٗ خبيعخ انًُٕفيخ

 رٕافش رعهى يزضايٍ -2

 synchronous sessions   

شالالشذ انالالذسط عجالالش اإلَزشَالالذ يالالٍ خالالالل ثالال  زالالٗ       

 ثبعزخذاو انفصٕل االفزشاضيخ

  Virtual classroom (Zoom, Microsoft 

teams, Google…) 

   متوافر  
ثشخالالالبء  رسذيالالالذ انزطجيالالالم انًغالالالزخذو اٌ ٔخالالالذ  

 ٔكفبيزّ فٗ ضٕء ععذاد انطالة ثبنًؤعغخ

Microsoft Team 

 رٕافش رعهى غيش يزضايٍ -3

  asynchronous sessions 

 )رغديم صٕرٗ/فيذيْٕبد يغدهخ نششذ انذسٔط( 

     متوافر 

رٕافش ثشايح انًعبيم  ٔانزدبسة االفزشاضيخ   -4

virtual labs   يثم PraxiLabs 

 )ثشخبء  رسذيذْب  إٌ ٔخذ(

غٌر     

 متوافر

  

ربزالالخ انًالالٕاد انزعهيًيالالخ  ٔعالالٕٓنخ انٕصالالٕل إنيٓالالب ا -5

 ,Books, linksعهالالالٗ َظالالالبو إداسح انالالالزعهى )

videos).… ح 

     متوافر  

 Formativeإربزخ االيزسبَبد انزكٕيُيخ   -6

assessment  عهٗ َظبو اداسح انزعهى 

  اعمال السنة    متوافر  

إربزالالالالخ ٔعالالالالبشم انُهالالالالبػ ٔانزٕاصالالالالم يالالالال  انطالالالالالة  -7

يثالالالم  :   Student Engagementٔرفالالالبعهٓى  

Forums, Chats, Discussion rooms ح

.… 

 ثشخبء رسذيذ األدٔاد انًفعهخ اٌ ٔخذ   متوافر  

 يُزذٖ

 غشفخ يسبدثخ

ٔخالالٕد ينيالالخ يفعهالالخ نًزبثعالالخ  عداء ٔرفبعالالم انطبنالالت   -8

 Learning Analytics Reportsانكزشَٔيب  

 انهبشًيٍ عهيٓب عٌ ٔخذثشخبء رسذيذ    متوافر  

 عإ ْيئخ انزذسيظ انهبشى ثبنزذسيظ

 ثبالنغبو انعهًيخ انزعهى االنكزشَٔٗ  ٗيُغه

زاالالالٕس انطالالالالة  ٔخالالالٕد ينيالالالخ يفعهالالالخ نًزبثعالالالخ  -9

  انًسبضالالشاد ٔانًعبيالالم االفزشاضالاليخ انكزشَٔيالالب 

student attendance 

 برجاء تحديد القائمين عليها إن وجد   متوافر  

 منسقى التعلم االلكترونى باالقسام العلمٌة
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رٕافش انذعى  انفُٗ ٔانزهُٗ  نًغزخذيي انُظبو يٍ   -11

 ععابء ْيئخ انزذسيظ ٔانٓيئخ انًعبَٔخ

ثشخالالبء رسذيالالذ انًغالالئٕلح طالالشل انزٕاصالالم ح ..... إٌ    متوافر  

 ٔخذ

 يُغم انزعهى االنكزشَٔٗ ثبنكهيخ

 ثبالنغبو انعهًيخ كزشَٔٗ نيُغهٗ انزعهى اال

    ITٔزذح

 انذعى األكبديًي ٔانزهُي نهطالة

 انعُصش
 االعزيفبء

 انجيبَبد/انًالزظبد غيش يزٕافش يزٕافش

رٕافش انزٕعيخ ٔانزالذسيت عهالٗ نٕاعالذ اعالزخذاو  -1

انزطجيهالبد انزكُٕنٕخيالخ ٔطشل  انزعهى عالٍ ثعالذ 

 ٔإسشبداد اعزخذايٓب

  

 متوافر

    

رالالٕافش انزٕعيالالخ ثبنهٕاعالالذ انغالالهٕكيخ ٔاألخالنيالالخ  -2

انٕاخالالالت ارجبعٓالالالب  عُالالالذ اعالالالزخذاو َظالالالى انالالالزعهى 

 ”"netiquetteاالنكزشَٔيخ  

  

 متوافر

    

إربزالالالالخ انزٕاصالالالالم يالالالال  يغالالالالؤٔني ركُٕنٕخيالالالالب  -3

 انًعهٕيبد  

ثشخبء رسذيذ انًغئٕلح طالشل انزٕاصالمح .....     متوافر 

 إٌ ٔخذ

 IT ٔزذح انخذيبد االنكزشَٔيخ

 يُغم انزعهى االنكزشَٔٗ ثبنكهيخ

 يُغهٗ انزعهى االنكزشَٔٗ ثبالنغبو انعهًيخ

اربزالالخ نهزٕاصالالم يالال  انًششالالذ األكبديًي/انشاشالالذ  -4

 انعهًٗ

  

 متوافر

 ثشخبء رسذيذ  انٕعبشم إٌ ٔخذ  

 عٍ طشيم االيًيم االكبديًٗ اندبيعٗ

ٔخالالالالٕد ينيالالالالخ نزههالالالالي انشالالالالكبٖٔ ٔانًهزشزالالالالبد  -5

 إنكزشَٔيب

  

 متوافر

 ثشخبء رسذيذْب  إٌ ٔخذ  

 يخ ايهَٕخ عهٗ يٕن  انكه

 

 رذسيت ععابء ْيئخ انزذسيظ ٔانٓيئخ انًعبَٔخ

 انعُصش
 االعزيفبء

 انجيبَبد/انًالزظبد غيش يزٕافش يزٕافش

رالالالالالالالالالالالذسيت عهالالالالالالالالالالالٗ اعالالالالالالالالالالالزخذاو انًُصالالالالالالالالالالالخ  -1

االنكزشَٔيالالالالالالالالالالالخ ٔفُيالالالالالالالالالالالبد َظالالالالالالالالالالالى انالالالالالالالالالالالزعهى 

 اإلنكزشَٔي   

     متوافر  
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 لضمـــــان جـــودة التعلٌــــــم واالعتمـــاد

 الهٌئـــــــــــةمكتــــب نــــائب رئٌس 

 لشئــــون التعلٌـــــم العـــــــــــــالً

 
رالالالالالالالذسيت عهالالالالالالالٗ طالالالالالالالشل انزعهالالالالالالاليى ٔانالالالالالالالالزعهى   -2

 انًُبعجخ نهزعهيى عٍ ثعذ

     متوافر  

     متوافر  رذسيت عهٗ طشل انزهييى اإلنكزشَٔيخ -3

رالالالالالالالالالالذسيت عهالالالالالالالالالالٗ طالالالالالالالالالالشل إداسح عًهيالالالالالالالالالالخ  -4

انزٕاصالالالالالالالم عالالالالالالالٍ ثعالالالالالالالذ  ٔرسفيالالالالالالالض انطالالالالالالالالة 

 عهٗ انًشبسكخ

     متوافر 

 Summative Assessmentرهييى انطالة  االنكزشَٔي  

 انعُصش
 االعزيفبء

 انجيبَبد/انًالزظبد غير متوافر متوافر

رالالالالالالٕافش طالالالالالالشل انزهيالالالالالاليى اإلنكزشَٔيالالالالالالخ داخالالالالالالم  -1

 انًؤعغخ:

 اختٌار من متعدد -

 أسئلة مقالٌة -

 اختبار الكتاب المفتوح -

 اختبار شفوى -

 عروض تقدٌمٌة -

 تكلٌفات -

 مشارٌع -

 /اكلٌنٌكٌة افتراضٌةاختبارات عملٌة  -

 أخرى -

  

 متوافر

كاعمال 

 سنة

    

رالالٕافش طالالشل انزهيالاليى االنكزشَٔيالالخ عالالٍ ثعالالذ فالالٗ  -2

 عيبكٍ رٕاخذ انطالة خبسج انًؤعغخ:

 اختٌار من متعدد -

 أسئلة مقالٌة -

 اختبار الكتاب المفتوح -

 اختبار شفوى -

 عروض تقدٌمٌة -

 تكلٌفات -

 مشارٌع -

 اختبارات عملٌة /اكلٌنٌكٌة افتراضٌة -

 أخرى -

  

 متوافر

كاعمال 

 سنة

انًهالشساد انزالي رالى فيٓالب ثشخبء رسذيذ عالذد   

   رهييى انكزشَٔي عٍ ثعذ اٌ ٔخذ

ٔخالالالالٕد ينيالالالالبد عٔ نٕاعالالالالذ عٔ ثالالالالشايح نًشانجالالالالخ  -3

فالالٗ  Proctored Examانطالالالة انكزشَٔيالالب 

 زبنخ انزهييى عٍ ثعذ 

غٌر    

 متوافر

 ثشخبء رسذيذْب إٌ ٔخذ
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وجووووووووووود ملوووووووووو  ا نجوووووووووواز ا لكترونووووووووووي                         -4

e-portfolio 

غٌر     

 متوافر

انًهالشساد انزالي يالزى ثٓالب ثشخبء رسذيذ عالذد 

 رهٕيى انطالة ثٓزِ انطشيهخ إٌ ٔخذ

 إربزخ انزصسير االنكزشَٔٗ : -5

 فى الكلٌة -

 عن بعد -

  

متوافر 

تحت 

 التشغٌل

فى 

اقرب 

 وقت

تم شراء سوفت وٌر تصحٌح وماسح     

ضوئى وجهاز حاسب الى وتوفٌر 

 حجرة وتدرٌب االساتذة

 

حالٌا ٌتم التصحٌح االلكترونى بكلٌة 

التربٌة لحٌن تشغٌل التصحٌح 

 فى اقرب وقت االلكترونى بالكلٌة

 

 انزهٕيى ندضء انزعهى عٍ ثعذ  ثبنًؤعغخ

 انعُصش

 االعزيفبء

 يزٕافش
غيش 

 يزٕافش
 انجيبَبد/انًالزظبد

 متوفر   ٔخٕد انزغزيخ انشاخعخ يٍ انطالة -1

خارج 

المنصة 

ضمن 

 ت نااستبٌا

تقوٌم 

 المقررات 

 الدراسٌة

على و

 موقع الكلٌة

 تقارٌر استخدام المنصة     

انشاخعالالالخ يالالالٍ ععاالالالبء ْيئالالالخ ٔخالالالٕد انزغزيالالالخ  -2

 انزذسيظ

متوافر  

ارج خ

 المنصة

 باستخدام

انات استبٌ

خاصة 

وعلى 

  موقع الكلٌة

 تقارٌر استخدام المنصة   
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ٔخٕد انزغزيخ انشاخعخ يٍ انهالبشًيٍ عهالٗ إداسح  -3

 َظهى انزعهى

 متوفر 

خارج 

 المنصة

عرض المشكالت التى تواجه    

 المستخدم

عالج اي مشكالت تواجه      متوفر   اإلخشاءاد انزصسيسيخ )إٌ ٔخذ( -4

 او المنسقٌن المستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 


