
كفايــات جــــّود 

الشهادة المهنية االحترافية في ضبط
   eLQA جـــــودة التعليـــــم اإللكترونـــــي

)المستوى المتقدم(

ُتقّدم الشـــهادات المهنية االحترافية لممارســـي التعليم 
والتدريـــب اإللكترونـــي في مجاالت التعليـــم اإللكتروني 
المختلفـــة، وذلـــك لتحقيق التميز فـــي األداء وتعزيز الثقة 

في ممارســـات التعليم والتدريـــب اإللكتروني



   

أهـــدافـــها

المستفيدون

تمّثل الشهادة اعتراًفا بقدرة الحاصل عليها 
علـــى ضبـــط جـــودة التعليـــم اإللكترونـــي 
عبر تطويـــر المعـــارف والمهـــارات الالزمة 
اإللكترونـــي  التعليـــم  منظومـــة  لتقييـــم 
بأكملها أو جزًءا منها، إضافًة إلى تســـهيل 
إجراء التغييرات الالزمـــة للتأكد من حصول 
المعلمين والمتعلمين علـــى تجربة تعليم 
فـــي  الجـــودة  معاييـــر  تحقـــق  إلكترونيـــة 

اإللكتروني.  التعليـــم 

تحقق لك 
الشهادة االحترافية

االعتـــــراف بك ممارســًا مؤهـــاًل  •
بناء مسارك المهني باحترافيـــة  •

اكسابك أفضــــل الممـارســـــات   •
قياس مهاراتك بموثوقية عالي  •

أخصائــي ضبــط جــودة 
اإللكترونــي التعليــم 

محّكـــــــــــم ومقّيـــــم برامــــــج
التعليم والتدريب اإللكتروني

المشرف التربوي 
ومديـــر المدرسة



تضمن الشهادة المهنية االحترافية 
اكتسابك للكفايات في المجاالت التالية:                     

البــــرنــامـج التدريـبـي لكفايــات جــّود :                                                                                     

الوقتاليومالموضوع

4:00 – 6:30م االحد اإللمام الرقمي

4:00 – 6:30م االثنين القيادة

4:00 – 6:30م الثالثاء علم أصول التدريس

4:00 – 6:30م األربعاء التقييــــم

التواصل والمشاركة
4:00 – 6:00م الخميس,التطويــــر المهنـــــي

الفتــــــرة : 
من 5 مــــــارس

إلى 16 مــــــارس 2023 م



توصيف اختبار الشهادات المهنية االحترافية                                                                   

آلية الحــــــصـول على الشـهـــادة 

إنشاء حساب على موقع الشهادات المهنية االحترافية.. 	

رفع الشهادات والوثائق المطلوبة صحيحة ومحدثــة وواضحة.. 	

اختيار المقر المناسب لالختبار عبر موقع الشهادات ودفع المقابل المالي.. 	

انتظار التدقيق والمراجعة للطلب.. 	

الدخول لالختبار واالجتياز.. 	

الحصول على الشهادة.. 	

حضور 80 % على األقل من ساعات البرنامج التدريبي. • 
إنجاز التكليفات والمهام المطلوبة.• 

شــــــروط الحصـــــــول 
علــى شهادة التدريب

عدد أقسام االختبار 
)	( أقــــــــــــســــــــــــام

لغة االختبار هي 
اللغــــــــة العربيـــــــة

وقت االختبار 
حسب األوقات المحددة 

مدة االختبار
 80 دقيقـــــــة

االختبـــــار محــــــوسب 
في المقرات المعتمدة 
وعـــدد أسئلـــة االختبـــار
 80 ســــــــــــــــــــــــــــــؤال

نـــــــــوع األسئلة 
اختيار من متعــــدد



إعادة االختبار

يدعـــم المركـــز مـــن لـــم يتمكن مـــن اجتياز 
االختبـــار بإتاحة الفرصة لإلعادة خالل ســـنة 
مـــن إقامة االختبار األول برســـوم مخفضة 
وقدرهـــا 00	 ريال عوضًا عـــن 00		 ريال.

التطويـــــــر المهنـــــــي
المستــــمـــــــر                                                                                  

يتم رفع نقاط تطويريـــة )كالقيام بالحضور 
أو المشـــاركة في الـــورش، أو الندوات، أو 
المؤتمـــرات، أو تقديـــم أوراق علميـــة، أو 
أنشـــطة إثرائية، أو تطوعية( بصورة دورية 
مـــدة ســـريان  اســـتمرار  ســـنويًا لضمـــان 
الشـــهادة، عبـــر الملـــف الشـــخصي على 
االحترافيـــة المهنيـــة  الشـــهادات  موقـــع 


