
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Learning Objects عناصر تعليميةمعايري تقييم 

  العنصر التعليمي اسم

  الجامعة

  التاريخ

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 

 

  Learning Objects العنصر التعليميمعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر

  .1 .تأويالت متعددة اللفهم وال تحتمل كلماته ةالمعنى قابل ةواضحوجود أهداف تعليمية   

  .2 .باألهداف التعليمية  العنصر التعليميارتباط   

  .3 .تعليمات تشغيل العنصر التعليميوجود   

  .4 .نصر التعليمي شرائح الع في محتوىالترابط والتكامل   

  .5 .شرائح العنصر التعليميي فمراعاة التنظيم والتسلسل المنطقي   

  .6 .من الناحية اللغوية العنصر التعليميسالمه   

  .7 .متباينة مع الخلفية واضحة مقروءةخطوط  استخدام  

  .8 .ظهر االنتماءاتت   التي والدعاية البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات  

  .9 .على التحميليؤثر  العنصر التعليمي مناسب والحجم   

  .11 .مع توافر تعليمات لكيفية استخدامهاأنشطة تفاعلية  ىعل العنصر التعليمياحتواء   

  .11 .مع توافر تغذية راجعة لإلجابات اختبارات ذاتية ىعل العنصر التعليمياحتواء   

  .12 .ة وذات قيمة مضافةعالية الجود وسائط متعددة ىعل العنصر التعليمياحتواء   

  .13 .تعليق صوتي عالي الجودة ىعل العنصر التعليمياحتواء   

  .Browser Compatibility. 14مع جميع المتصفحات  العنصر التعليميتوافق عرض   

  .15 .والتي تعمل بشكل سليم Navigation Toolsجميع الـ  ىاحتواء العنصر التعليمي عل  

  .16 .واضحة Added value يعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة  
 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 العاليوزارة التعليم 
 المجلس األعلى للجامعات

 الخدمات اإللكترونية والمعرفية مركز 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل
 



 

 

 Photo Gallery  معايري تقييم معرض الصور

  اسم معرض صور

  الجامعة

  التاريخ

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 
 

 Photo Gallery صورالمعرض معايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر

  .1 .باألهداف التعليمية معرض صورارتباط   

  .2 .التعليميةألهداف في صياغة ااستخدام أفعال مناسبة   

  .3 .تأويالت متعددة اللفهم وال تحتمل كلماته ةالمعنى قابل ةواضح األهداف  

  .4 .معرض صورالتي يقدمها  الصورالترابط والتكامل بين   

  .5 .معرض صوري عرض فوالتسلسل المنطقي  مراعاة التنظيم  

  .6 (.في التعليقات النصية المصاحبة )  من الناحية اللغوية معرض صورسالمه   

  .7 .متباينة مع الخلفية واضحة مقروءةخطوط  استخدام  

  .8 .من أخطاء التكرار صورالمعرض خلو   

  .9 .عالية الجودة الصور درجة وضوح  

  .11 .والمساحات البيضاء التي ال داعي لها حمة بالتفاصيلالمزد تجنب استخدام الصور  

  .11 .مراعاة التناسق والتوازن بين الصور والنصوص  

  .12 .الصورعند ظهور مناسبة  استخدام تأثيرات  

  .13 .وجود مفاتيح انتقال بين الصور واضحة ومتناسقة األلوان وتتماشى مع الخلفية  

  .14 .ظهر االنتماءاتت   التي والدعاية اتالبعد عن إدراج الصور والرموز والشعار  

  .15 .معرض صورال يؤثر علي تحميل الصور حجم   

  .SWF. 16مراعاة تقديم معرض الصور باالمتداد   

  .17 .واضحة Added valueيعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة   
 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 اإللكترونية والمعرفية مركز الخدمات

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل
 



 

 

 Audio Clips مقاطع صوتيةمعايري تقييم 

    مقطع الصوتاسم 

  الجامعة

  التاريخ

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 
 

 Audio Clips مقاطع صوتيةمعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر
  .1 .باألهداف التعليمية ي مقطع الصوتالارتباط   

  .2 . يمقطع الصوتفي الالترابط والتكامل   

  .3 .من الناحية اللغويةي مقطع الصوتالسالمه   

  .4 .ومخارج األلفاظ واضحة عالية الجودة الصوتدرجة   

  .5 .تظهر االنتماءات  استخدام تلميحات للدعاية أو البعد عن   

  .6 .التحميلال يؤثر علي ي مقطع الصوتالحجم   

  .7 .واضحة Added valueيعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة   

 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل



 

 

 Presentation عروض التقدمييةالـ معايري تقييم

  اسم العرض التقديمي

  الجامعة

  التاريخ

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 

 

 Presentation عروض التقديميةالـمعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو فراغير متو

  .1 .باألهداف التعليمية العرض التقديمي ارتباط   

  .2 .التعليميةألهداف في صياغة ااستخدام أفعال مناسبة   

  .3 .تأويالت متعددة اللفهم وال تحتمل كلماته ةالمعنى قابل ةواضح األهداف  

  .4 .العرض التقديميشرائح الترابط والتكامل بين   

  .5 .العرض التقديميي فمراعاة التنظيم والتسلسل المنطقي   

  .6 .من الناحية اللغوية العرض التقديمي محتوى سالمه  

  .7 .من أخطاء التكرارالعرض التقديمي خلو   

  .8 .متباينة مع الخلفية واضحة مقروءةخطوط  استخدام  

  .9 .أو لليسار حسب لغة المقررمحاذاة النص لليمين   

 
 

إجمالي عدد من %  51عن تزيد ...( صور، فيديو، فالش، )وسائط رقمية  تتوافر
 .شرائح العرض التقديمي

11.  

  .11 .الوسائط الرقمية المدمجة بالعرض التقديمي عالية الجودة وواضحة وتعمل بشكل سليم  

  .12 .العرض التقديمياأللوان واألشكال وغيرها من العناصر المتوفرة في مراعاة تناسق   

  .13 .العرض التقديميسهولة االنتقال بين شرائح وضوح و  

  .14 .ظهر االنتماءاتت   التي والدعاية البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات  

  .15 .هال يؤثر علي تحميل العرض التقديميحجم   

  .16 .واضحة Added valueيعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة   

 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل



 

 

 Interactive Simulation  احملاكاة التفاعليةمعايري تقييم 

    اسم المحاكاة التفاعلية

  الجامعة

  التاريخ

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 
 

   لمحاكاة التفاعليةامعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر

  .1 .باألهداف التعليمية  المحاكاة التفاعليةارتباط   

  .2 . المحاكاة التفاعليةعناصر الترابط والتكامل بين   

  .3 .من الناحية اللغوية المحاكاة التفاعليةسالمه   

  .4 .متباينة مع الخلفية واضحة مقروءةخطوط  استخدام  

  .5 .عالية الجودة الوسائط الرقمية المستخدمة درجة وضوح  

  .6 .لالتزان والتناسق في األلوان المحاكاة التفاعليةمراعاة   

  .7 .المحاكاة التفاعليةسالمة الحركة في   

  .8 ستخدام المحاكاة التفاعليةواضحة التعليمات توافر   

  .9 .ظهر االنتماءاتت   التي يةوالدعا البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات  

  .11 .التحميلال يؤثر علي  المحاكاة التفاعليةحجم   

  .11 .واضحة Added valueيعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة    
 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

 ( NELC )ات م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعالمركز القومي للتعل



 

 

 Video Clips  مقاطع الفيديو معايري تقييم

    اسم مقطع الفيديو

  الجامعة

  تاريخال

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 
 

 

 Video Clips  مقاطع الفيديومعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر

  .1 .باألهداف التعليمية  مقطع الفيديوارتباط   

  .2 .التعليميةألهداف في صياغة ااستخدام أفعال مناسبة   

  .3 .تأويالت متعددة اللفهم وال تحتمل كلماته ةالمعنى قابل ةواضح األهداف  

  .4 .  مقطع الفيديوفي الترابط والتكامل   

  .5 .مقطع الفيديو يفمراعاة التسلسل المنطقي   

  .6 .من الناحية اللغوية مقطع الفيديوسالمه   

  .7 .عالية الجودة الصورة والصوت درجة وضوح  

  .8 .ظهر االنتماءاتت   التي والدعاية البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات  

  .9 .هال يؤثر علي تحميل مقطع الفيديوحجم   

 
 

متباين مع  بشكل واضح ومقروء مقطع الفيديوفي حالة تواجدها في ظهور النصوص  

 .الخلفية
11.  

  .11 .واضحة Added valueالوسيط قيمة مضافة يعكس محتوى    
 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل



 

 

 Flash Files ملفات فالشمعايري تقييم 

  ملف الفالشاسم 

  الجامعة

  التاريخ

  فريق التقييم

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر                    قابل للنشر     نتيجة التقييم 
 

Flash Files ملفات فالشمعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر

  .1 .باألهداف التعليمية  فالشالملف ارتباط   

  .2 .فالشالملف في محتوى الترابط والتكامل   

  .3 .من الناحية اللغوية فالشالملف محتوى سالمه   

  .4 .عالية الجودة الوسائط الرقمية المصاحبة درجة وضوح  

  .SWF. 5باالمتداد  فالشالملف مراعاة تقديم   

  .6 .توافر االتزان والتناسق فيما بين األلوان وبعضها وبين الخلفية   

  .7 .متباينة مع الخلفية واضحة مقروءةخطوط  استخدام  

  .8 .ظهر االنتماءاتت   التي والدعاية البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات  

  .9 .التحميلال يؤثر علي  فالشالملف حجم   

  .11 .واضحة Added valueيعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة   

 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل



 

 

 تفاعلية PDFوثائق معايري تقييم 

  التفاعلية  PDFوثيقة الـاسم 

  الجامعة

  التاريخ

  يمفريق التقي

 الكود
 (يتم تحديده من خالل المستودع الرقمي)

 

 غير قابل للنشر قابل للنشر                        نتيجة التقييم 
 

 تفاعلية PDF وثائقمعايير تقييم 

 م ارــــــــالمعي فرامتو غير متوافر

  .1 .باألهداف التعليمية  التفاعلية  PDFوثيقة الـارتباط   

  .2 .التعليميةألهداف في صياغة اال مناسبة استخدام أفع  

  .3 .تأويالت متعددة اللفهم وال تحتمل كلماته ةالمعنى قابل ةواضح األهداف  

  .4 .التفاعلية  PDFوثيقة الـصفحات الترابط والتكامل بين   

  .5 .التفاعلية  PDFوثيقة الـي عرض فمراعاة التنظيم والتسلسل المنطقي   

  .6 .من الناحية اللغوية التفاعلية  PDFوثيقة الـسالمه   

  .7 .متباينة مع الخلفية واضحة مقروءةخطوط  استخدام  

  .8 .من أخطاء التكرار التفاعلية  PDFوثيقة الـصفحات خلو   

 
 

عالية الجودة وواضحة وتعمل بشكل  التفاعلية  PDFوثيقة الـالوسائط الرقمية المدمجة ب

 .سليم
9.  

 
 

محتوى من %  51عن تزيد ...( فيديو، فالش، صور، )وسائط رقمية  تتوافر

 .التفاعلية  PDFوثيقة الـ صفحات
11.  

  .11 .ظهر االنتماءاتت   التي والدعاية البعد عن إدراج الصور والرموز والشعارات  

  .12 .على التحميليؤثر  مناسب وال التفاعلية  PDFوثيقة الـحجم   

  .13 .واضحة Added valueيعكس محتوى الوسيط قيمة مضافة   
 

 :مالحظات أخرى

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل
 


