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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 Digital Media Library( DML)َهتبة ايوشائط ايرقُيـــة  َضفوفة
 

 Photo Galleryَعرض ايضور : أواًل 

يتغُٔ جمُوعة َٔ ايضور ايفوتوغرافية أو ايرشوّ ايتوعيشية، اييت مت إعدادٖا 

ايتدريض شخضيًا، أو مت إعدادٖا َٔ خالٍ فريل عٌُ حتت َٔ خالٍ عغو ٖيئة 

إشراف٘ ايشخضي، وذيو يغُإ سكوم املًهية ايفهرية سيح ال جيوز االشتعاْة بأي 

 .صور أو رشوّ داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .ايبياْات ايشخضية يعغو ٖيئة ايتدريض .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .ايضور عٓوإ َعرض  .3

 .تاريخ إعداد َعرض ايضور  .4

 .ايفئة املصتٗدفــة .5

 .األٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ َعرض ايضور .6

 .املعرض حمتوىاملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد  عرض .7

 :ملعرضاحمتويات 

 شوف يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُية. 

 ِإدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة  شوف يت

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 َ عًى ايٓشو ايتايي اييــــةشوف يتِ صرف َهافأة: 

 :املسايـــــــــــا

 عدد ايضور املهافأة املايية

   صورة  36 : 24َٔ  ز 150

 صورة 36أنجر َٔ  ز 200

 ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس إٔ يتفل املٓتر و البد

َُغافة ي، وايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Valueتُيس بكيُة 

 

 :َالسظات
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 

  Presentationsايعروض : ثاْيًا 

 MS Powerاَر ْتتغُٔ جمُوعة َٔ ايشرائح اييت يتِ إعدادٖا بواشطة بر

Point  َٔ واييت مت إعدادٖا َٔ خالٍ عغو ٖيئة ايتدريض شخضيًا، أو مت إعدادٖا

خالٍ فريل عٌُ حتت إشراف٘ ايشخضي، وذيو يغُإ سكوم املًهية ايفهرية سيح 

 .ال جيوز االشتعاْة بأي عروض داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .ايبياْات ايشخضية يعغو ٖيئة ايتدريض .1

 . ادتاَعة/  ايهًية/ اشِ ايكصِ  .2

 .Presentation Title عٓوإ ايعرض    .3

 .تاريخ إعداد ايعرض .4

 .ايفئة املصتٗدفــة .5

 .األٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ ايعروض .6

 .املضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد احملتوى ايتعًيُي يًعرض عرض .7

 :ايعرضحمتويات 

  ِٖيف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُيةشوف يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شا. 

  شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 شوف يتِ صرف َهافأة َاييــــة عًى ايٓشو ايتايي: 

 :املسايــــــــــــــا

 عدد ايشرائح املهافأة املايية املكرتسة

  شرحية 60:30 َٔ  دٓي٘ 100

 شرحية 60أنجر َٔ  دٓي٘  150

  50عٔ ...( صور، فيديو، فالش، )ال يكٌ عدد ايشرائح املتغُٓة وشائط رقُية  %

 .َٔ إمجايي عدد ايشرائح بايعرض

  البد وإٔ يتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس

َُغافة ي، وايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Valueتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

  ISة  ـــــاة ايتفاعًيــــــــاحملان: ثايجًا 

تتغُٔ بيئة تعًيُية حتاني وتشاب٘ بيئة ايعٌُ ايفعًية املصتٗدف ايتدريب َٔ 

، نُا تتغُٔ نافة األدوات ايالزَة إلجياد تفاعٌ بني تًو ايبيئة خالهلا

إعدادٖا َٔ خالٍ عغو ٖيئة ايتدريض شخضيًا، أو َٔ وَصتخدَيٗا، عًى إٔ يتِ 

خالٍ فريل عٌُ حتت إشراف٘ ايشخضي، وذيو يغُإ سكوم املًهية ايفهرية سيح 

 .ال جيوز االشتعاْة بأي بيئات داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .ايبياْات ايشخضية يعغو ٖيئة ايتدريض .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .احملاناة ايتفاعًيةعٓوإ  .3

 .تاريخ إعداد احملاناة ايتفاعًية .4

 .ايفئة املصتٗدفة .5

 .األٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ احملاناة ايتفاعًية .6

 .تعًيُات اشتخداّ احملاناة ايتفاعًية .7

 .حمتوى احملاناة ايتفاعًيةاملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد  عرض .8

 :املًفحمتويات 

  يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُيةشوف. 

  شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 شوف يتِ صرف َهافأة َاييــــة عًى ايٓشو ايتايي: 

o  َٔ300  دٓي٘ تبعًا يإلَهاْيات املتاسة يًُشاناة ايتفاعًية 600دٓي٘ إىل. 

 :املسايـــــــــــــا

  البد وإٔ يتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس

َُغافة ي، وايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Valueتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 

  Video Clipsَكاطع ايفيديو  : رابعًا

تتغُٔ عروض ايفيديو تصذيٌ سي ألسداخ تعًيُية تتِ داخٌ أو خارز املؤشصة 

، رسالت "تدريب"جتارب َعًُية، ورش عٌُ  حماعرات، دًصات عًُية،)ايتعًيُية 

واييت مت تصذيًٗا بواشطة عغو ٖيئة ايتدريض شخضيًا أو مت ( أخل ......، تعًيُية

وذيو يغُإ سكوم املًهية  تصذيًٗا َٔ خالٍ فريل عٌُ حتت إشراف٘ ايشخضي،

 .ايفهرية سيح ال جيوز االشتعاْة بأي عروض فيديو داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .ايبياْات ايشخضية يعغو ٖيئة ايتدريض .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .عٓوإ َكطع ايفيديو  .3

 .تاريخ إعداد َكطع ايفيديو .4

 .ايفئة املصتٗدفة .5

 .اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ َكطع ايفيديو األٖداف ايتعًيُية .6

 .حمتوى َكطع ايفيديواملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد  عرض .7

 :املكطعحمتويات 

 شوف يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُية. 

  َهتبة شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 شوف يتِ صرف َهافأة َاييــــة عًى ايٓشو ايتايي: 

 :املسايـــــــــــــــــا

 عدد ايدقائل املهافأة املايية املكرتسة

   دقيكة 15دقائل إىل  5َٔ  دٓي٘ 100

   دقيكة 60إىل  دقيكة 16َٔ  دٓي٘ 200

 دقائل   60أنجر َٔ  دٓي٘ 300

 ٕيتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس  البد وأ

َُغافة ي، وايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Valueتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

       

  Audio Clipsَكاطع صوتية : خاَصًا

 –حماعرات  –ْدوات )تتغُٔ املًفات ايضوتية تصذيالت سية ألسداخ تعًيُية 

واييت مت تصذيًٗا بواشطة عغو ...(  تعًيِ يغات  –َٗارات صوتية  –ورش عٌُ 

ٖيئة ايتدريض شخضيًا أو مت تصذيًٗا َٔ خالٍ فريل عٌُ حتت إشراف٘ ايشخضي، 

وذيو يغُإ سكوم املًهية ايفهرية سيح ال جيوز االشتعاْة بأي ًَفات صوتية 

 .داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .يعغو ٖيئة ايتدريضايبياْات ايشخضية  .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .عٓوإ املكطع ايضوتي .3

 .تاريخ إعداد املكطع ايضوتي .4

 .ايفئة املصتٗدفة .5

 .األٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ املكطع ايضوتي .6

 .حمتوى َكطع ايضوتاملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد  عرض .7

 :ملعرضاحمتويات 

  يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُيةشوف. 

  شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 شوف يتِ صرف َهافأة َاييــــة عًى ايٓشو ايتايي: 

 :املسايــــــــــــــــــــــــا

 عدد ايدقائل املكرتسةاملهافأة املايية 

   دقيكة 60إىل  دقيكة 20َٔ  دٓي٘ 100

   دقيكة 60أنجر َٔ  دٓي٘ 150

  البد وإٔ يتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس

َُغافة ي، وايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Valueتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 

  Flash Filesًَفات فالش : شادشًا

 Animationsتتغُٔ ًَفات ايفالش حمتوى تعًيُي يتصِ بايتفاعًية وتوافر 

باإلعافة إىل تعًيل صوتي َضاسب ي٘ عًى إٔ يتِ إعدادٖا َٔ خالٍ عغو ٖيئة 

ايتدريض شخضيًا، أو مت إعدادٖا َٔ خالٍ فريل عٌُ حتت إشراف٘ ايشخضي، 

وذيو يغُإ سكوم املًهية ايفهرية سيح ال جيوز االشتعاْة بأي ًَفات فالش 

 .داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .ضية يعغو ٖيئة ايتدريضايبياْات ايشخ .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .تاريخ إعداد ًَف ايفالش .3

 .عٓوإ ًَف ايفالش .4

 .ايفئة املصتٗدفة .5

 .األٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ ًَف ايفالش .6

 .حمتوى ًَف ايفالشاملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد  عرض .7

 :ملعرضاحمتويات 

 شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُية شوف يتِ َٓح. 

  شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 شوف يتِ صرف َهافأة َاييــــة عًى ايٓشو ايتايي: 

o  َٔ دٓي٘ تبعًا يإلَهاْيات املتاسة 400دٓي٘ إىل  200اذتصاب املايي 

 . مبًف ايفالش

 :املسايــــــــــــــــــــــا

  البد وإٔ يتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس ايكوَي

َُغافة يًتعًِ اإليهرتوْي  . Added Value، وتتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 وزارة التعليم العالي
 المجلس األعلى للجامعات

 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

  تفاعًية PDFوثائل : شابعًا

ًَف حيتوي عًى َادة تعًيُية تتغُٔ إشارات َردعية، ًَفات فيديو، ًَفات 

ْتكاالت داخًية واييت مت إ، ة، روابط تباديية، صور ورشوّ، روابط تشعبيصوتية

خالٍ فريل عٌُ إعدادٖا َٔ خالٍ عغو ٖيئة ايتدريض شخضيًا أو مت إعدادٖا َٔ 

هرية سيح ال جيوز ، وذيو يغُإ سكوم املًهية ايفحتت إشراف٘ ايشخضي

 .تفاعًية داٖسة هلا سكوم ًَهية فهرية PDFاالشتعاْة بأي وثائل 

 :ايتوصيف

 .ايبياْات ايشخضية يعغو ٖيئة ايتدريض .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .تفاعًية PDFتاريخ إعداد وثيكة  .3

 .ايتفاعًية PDFعٓوإ وثيكة  .4

 .ايفئة املصتٗدفــة .5

 .ايتفاعًية PDFاألٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ وثيكة  .6

 .ايتفاعًية PDFاملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد وثيكة  عرض .7

 :ملعرضاحمتويات 

 شوف يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُية. 

  يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

  ئ يتِ ختضيط أي َصتشكات َايية يعغو ٖيئة ايتدريض ْظري إتاسة تًو

  .املًفات عًى ايبوابة االيهرتوْية يًُرنس ايكوَي

 :ملصتشكات املاييةا

  البد وإٔ يتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس

َُغافة ايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Value، وتتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
 

 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

  LO's (Learning Objects)عٓاصر تعًيُية : ثآًَا
 

تتغُٔ َواد رقُية ميهٔ إعادة اشتخداَٗا يعدة َرات ويف َواقف تعًيُية خمتًفة 

تعًيُية ، ال ْضوظ، صور ثابتة وَتشرنة ، َكاطع فيديو ، َكاطع صوت ، أْشطة 

تِ إعدادٖا َٔ خالٍ عغو ٖيئة وي دقائل فكط، 10يصتغرم عرعٗا أنجر َٔ 

ايتدريض شخضيًا أو َٔ خالٍ فريل عٌُ حتت إشراف٘ ايشخضي ، وذيو يغُإ 

داٖسة هلا سكوم  عٓاصر تعًيُيةسكوم املًهية ايفهرية سيح ال جيوز االشتعاْة بأي 

 .ًَهية فهرية

 :ايتوصيف

 .ايشخضية يعغو ٖيئة ايتدريضايبياْات  .1

 . ادتاَعة/ ايهًية / اشِ ايكصِ  .2

 .ايعٓضر ايتعًيُيتاريخ إعداد  .3

 .ايعٓضر ايتعًيُيعٓوإ  .4

 .ايفئة املصتٗدفـــة .5

 .ايعٓضر ايتعًيُياألٖداف ايتعًيُية اييت شوف تتشكل َٔ خالٍ  .6

 .حمتوى ايعٓضر ايتعًيُياملضادر اييت مت االعتُاد عًيٗا يف إعداد  عرض .7

 :ملعرضاحمتويات 

 شوف يتِ َٓح شٗادات تكدير يهٌ َٔ شاِٖ يف تسويد َهتبة ايوشائط ايرقُية. 

  شوف يتِ إدراز أمساء مجيع ايصادة املشارنني يف قاعدة بياْات َسودي َهتبة

 (.DML)ايوشائط ايرقُية 

 شوف يتِ صرف َهافأة َاييــــة عًى ايٓشو ايتايي : 

o  َٔ دٓي٘ تبعًا يإلَهاْيات املتاسة  500دٓي٘ إىل  300اذتصاب املايي

 .بايعٓضر ايتعًيُي

 :ملصتشكات املاييةا

  البد وإٔ يتفل املٓتر ايتعًيُي َع املعايري ايكياشية املعتُدة َٔ املرنس

َُغافة ايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي  .Added Value، وتتُيس بكيُة 

 :َالسظات
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 ( NELC )م اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات المركز القومي للتعل

 :َالسظــــات عاَة

  َٔ َع َراعاة عدّ تهرار منط ايوشيط وشيطحيل يعغو ٖيئة ايتدريض اإلشرتاى بأنجر. 

 حيل يًصادة أعغاء اهليئة املعاوْة اإلشرتاى يف تسويد املهتبة. 

  ِواسد فكط وشيطال جيوز إشرتاى أنجر َٔ عغو يف تكدي. 

 ًة عًى عاتل ئ يتِ َرادعت٘ عًُيًا واملصئويية ناَ بايوشائط ايرقُية احملتوى ايعًُي

 .ايعغو املشارى

  شوف يتِ حتصني املخرز ايٓٗائي يهافة ايوشائط ايرقُية َٔ خالٍ فريل ايعٌُ مبرنس

إْتاز املكررات اإليهرتوْية بادتاَعة ايتابع هلا ايصادة املشارنني، وذيو يف عوء قائُة َٔ 

 .املعايريايفٓية املعتُدة َٔ املرنس ايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي

 ِاَعي َٔ خالٍ َصتود  رقُي إتاسة نافة ايوشائط ايرقُية ألفراد اجملتُع ادت شوف يت

 .َرنسي باملرنس ايكوَي يًتعًِ اإليهرتوْي

 


