
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهارات والكفايات املطلوبة من أعضاء هيئة التدريس  

 لاللتحاق بالتعليم اإللكتروني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية 
Kingdom of Saudi Arabia 



 

 

 

 ليتمكن من تفعيل التعلم اإللكتروني  األكاديميةالكفايات الالزمة لعضو  الهيئة  

 رئيسية وهي: املعرفة ، التطبيق ، نقل املعرفة.  ، من املمارسة  الكفايات الى ثالث مستوياتتنقسم  

يتضمن مجموعة من الكفايات األساسية الالزمة لتطبيق املتطلبات األساسية للتعلم  املستوى األساس ي:   •

 اإللكتروني باملستوى األساس ي. 

زمة لتطبيق كافة املتطلبات للتعلم  الكفايات املتقدمة الال يتضمن مجموعة من املستوى املتقدم:   •

 اإللكتروني باملستوى األساس ي. 

يتضمن مجموعة من الكفايات اإلثرائية التي تعزز تطبيق التعلم اإللكتروني باملستوى   :اإلثرائياملستوى  •

 األساس ي  
 

 أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكتروني:  

 واجهة النظام -

 املقرر الدراس ي   -
 

 : بناء املحتوى 

 ارتباط الويب  –فيديو  – عنصر   - إنشاء )ملف -
 

 : أدوات التواصل 

 خبار املقرر(  أاإلعالنات )  -

 رسائل املقرر   -

 البريد اإللكتروني   -

 املحادثة الفورية  -
 

 : أدوات التقييم 

 ( Quizzes)االختبارات القصيرة  -

 الواجبات   -
 

 :لوحة التحكم 

 مركز التقديرات   -

 تصدير حزم املقرر   -

 لوان  األمط التدريس: تغيير شكل املقرر و ن -

 سم املقرر إر: القدرة على تغيير لغة العرض و خصائص املقر  -



 

 :  فتراض يلفصل اإل ا

 .  االفتراضيةالفصول  ةداألى إالوصول  -

 . افتراض ي جديدنشاء جلسة فصل إ -

البريد اإللكتروني    الطلبة إعالم   -  : الداخلية   –اإلعالنات    – بموعد الجلسة عن طريق    الرسائل 

 .للنظام 

 التعرف على نوافذ واجهة نظام الفصول االفتراضية األساسية وكيفية التعامل معها   -

 .استخدام أدوات عرض املحتوى العلمي داخل الفصل االفتراض ي  -

كة  مشار   – املكتبة    –الويب    –مكتبة الوسائط    –داخل الجلسة     PowerPoint) عرض ملف   -

 ( مشاركة التطبيقات   –امللفات  

 

 :  لجودةتطبيق معايير ا   

 . تمكنه من تطبيق مفاهيم جودة التعليم فيما يعد من برامج ومقررات  -

 . تمكنه من تطبيق األساليب املختلفة لتقييم البرامج التعليمية  -

  .تمكنه من اإلسهام في وضع خطط التحسين املستمر والتعزيز بالقسم والكلية  -

املقررات حتى يحقق األهداف التعليمية  تمكنه من تحسين تنفيذ املناهج التعليمية وتوصيف   -

املنشودة من تصميمه وبنائه بما يساعد على تخريج الطالب القادر على منافسة مثيله فى جميع 

 .  دول العالم

 

 


