
 مسار الحصول على الشهادة 

 التدريب

 شهادة إكمال التدريب من منصة ضوء  •

هذه الدورة تدربك للحصول على الشهادة االحترافية في ضبط جودة التعليم اإللكتروني   •

eLQA بعد االنتهاء من هذه الدورة سوف تحصل على شهادة إكمال التدريب ،.  

من المتقدمين للحصول على   لالختبار ويتطلب ليست المرجع الوحيد   الدورة التدريبية  •

  الشهادة ما يلي: 

  في البحوث والمصادر العلمية المرتبطة بموضوع الشهادة.  البحث الموسع .1

  القراءة الذاتية في الكتب ذات العالقة بموضوعات ومؤشرات كفايات الشهادة.  .2

بموضوعات ومؤشرات  االطالع على المقاطع المرئية والصوتية ذات العالقة  .3

  كفايات الشهادة. 

 المرجعية في كفايات الشهادات هو موقع الشهادات المهنية االحترافية •

https://pc.nelc.gov.sa .وعلى المتقدمين الرجوع إليه لالطالع عليها  

 

 إكمال المتطلبات 

من المركز الوطني للتعليم    eLQAالشهادة االحترافية في ضبط جودة التعليم اإللكتروني   •

 اإللكتروني 

 ريال(  1500التسجيل في موقع الشهادات المهنية االحترافية ورفع المتطلبات ودفع ) •

 

 نظرة عامة

اإللكتروني في مجاالت التعليم  ُتقّدم الشهادات المهنية االحترافية لممارسي التعليم والتدريب 

اإللكتروني المختلفة، وذلك لتحقيق التميز في األداء وتعزيز الثقة في ممارسات التعليم  

 والتدريب اإللكتروني 

 

 أهدافها  •

 

تمّثل الشهادة اعتراًفا بقدرة الحاصل عليها على ضبط جودة التعليم اإللكتروني عبر تطوير  

م منظومة التعليم اإللكتروني بأكملها أو جزًءا منها، إضافًة  المعارف والمهارات الالزمة لتقيي

إلى تسهيل إجراء التغييرات الالزمة للتأكد من حصول المعلمين والمتعلمين على تجربة تعليم  

   .إلكترونية تحقق معايير الجودة في التعليم اإللكتروني

 

 :تحقق لك الشهادة االحترافية 

 مؤهاًل االعتراف بك ممارسًا   •

 بناء مسارك المهني باحترافية •

 اكسابك أفضل الممارسات   •

 قياس مهاراتك بموثوقية عالي  •

 

 نبذة عن التدريب

بن فيصل هي إحدى الجهات المعتمدة من المركز الوطني للتعليم   عبد الرحمنجامعة االمام   •

 .eLQA اإللكتروني المقدمة للتدريب على ضبط جودة التعليم اإللكتروني 

الممنوحة من المركز الوطني للتعليم   المتقدم( المستوى ) eLQA برنامج تدريبي للشهادة •

 اإللكتروني 

 

 الفئة المستهدفة 

 التعليم اإللكتروني. أخصائي ضبط جودة  .1

 محّكم ومقّيم برامج التعليم والتدريب اإللكتروني.  .2

  المشرف التربوي ومدير المدرسة.  .3

 

 المسار التدريبي والمجاالت 

  اإللمام الرقمي  .1

  األدوات والتطبيقات الرقمية 1.1 

  المواطنة الرقمية1.2 

  الموارد الرقمية 1.3 

 

  القيادة2. 

  والتحليالتالبيانات  2.1 

 التخطيط 2.2 

  

  علم أصول التدريس3. 

  تصميم التعليم اإللكتروني 3.1 

  التعليم/التدريب المتزامن والتعلم/التدرب غير المتزامن 3.2 

  االندماج والتحفيز 3.3 

  التوسع والشمول3.4 

 

 التقييم والتقويم 4.  

  التكليفات4.1 

  االختبارات4.2 

  مخرجات التعلم4.3 

  المعلمون/أعضاء هيئة التدريس/المدربون4.4 

  المقررات 4.5 

  البرامج4.6 

 

   التواصل والمشاركة5. 

  المتعلمون والموظفون والمستفيدون 5.1 

 

  التطوير المهني 6. 

  االستنتاج والتطبيق6.1 

  إدارة الوقت 6.2 

 التعلم المستمر 6.3 

 

 نماذج من محتوى الدورة التدريبية

 اإللمام الرقمي  .1

 القيادة  .2

 علم أصول التدريس  .3

 التقييم والتقويم  .4

 التواصل والمشاركة  .5

 التطوير المهني  .6

 

  البرنامج التدريبي لكفايات جّود المستوى المتقدم:

  مارس   16مارس إلى  5من 

 

 معلومات التواصل

  

 يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي  

el.training@iau.edu.sa 

 

 األسئلة الشائعة

  ماهي متطلبات اجتياز الدورة؟ •

  إنهاء محتوى الدورة. .1

   البرنامج التدريبي.% على األقل من ساعات  80حضور  .2

 

 ما هي متطلبات الحصول على الشهادة االحترافية في التعلم اإللكتروني؟  •

  :لمزيد من المعلومات راجع موقع المركز الوطني للتعليم والتدريب اإللكتروني

https://pc.nelc.gov.sa/certificates/elqa/elqaa   

 

 هل تؤهلني الدورة للحصول على الشهادة االحترافية؟  •

يم  في ضبط جودة التعل هذه الدورة تدربك للحصول على الشهادة االحترافية 

  للمزيد من المعلومات ،eLQAاإللكتروني

https://pc.nelc.gov.sa/certificates/elqa/elqaa 

 

 هل يمكنني إعادة االختبار إذا لم اجتاز في المرة األولى؟ •

يدعم المركز من لم يتمكن من اجتياز االختبار بإتاحة الفرصة لإلعادة خالل سنة من 

 .ريال 1500ريال عوضًا عن  400وقدرهاإقامة االختبار األول برسوم مخفضة 

https://pc.nelc.gov.sa/

