
كفايــات عــّلــم 

الشهادة المهنية االحترافية في تقديم 
  OTT التعليـــــم والتدريــــب اإللكترونــــي

)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

ل الشـــهادة اعتراًفا بكفـــاءة واحترافية   تمثِّ
الحاصل عليهـــا في مجال تقديـــم التعليم 
والتدريـــب اإللكترونـــي، وتضمـــن إلمامه 
تتيـــح فـــرص  التـــي  التعليميـــة  بالخبـــرات 
تعلميـــة بطـــرق جديـــدة ومبتكـــرة ومرنـــة، 
وتلّبـــي االحتياجـــات الفردية لـــكل متعلم، 
وذلـــك وفقـــًا ألحـــدث التوجهـــات التربوية 
التعاونـــي  التعلـــم  تعـــزز  كمـــا  والتقنيـــة، 
والنشط والتعلم التكيفي بين المتعلمين.

تحقق لك 
الشهادة االحترافية

االعتـــــراف بك ممارســًا مؤهـــاًل  •
بناء مسارك المهني باحترافيـــة  •

اكسابك أفضــــل الممـارســـــات   •
قياس مهاراتك بموثوقية عالي  •

المعلـــــم في 
التعليم العــام

المـــــدرب فـــــي 
الجهات التدريبية

عضو هيئة التدريس 
في الجــــــــــامعــــات



تضمن الشهادة المهنية االحترافية 
اكتسابك للكفايات في المجاالت التالية:                     

البــــرنــامـج التدريـبـي لكفايــات عــّلــم :                                                                                     

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

الفتـــــــرة : 
من 26 فبـــرايـــر

إلى 9 مــــــارس 2023 م

afmsarhan
Rectangle



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                                                                                  

يتــم رفــع نقــاط تطويريــة )كالقيــام بالحضور 
أو المشــاركة فــي الــورش، أو النــدوات، أو 
أو  علميــة،  أوراق  تقديــم  أو  المؤتمــرات، 
أنشــطة إثرائيــة، أو تطوعيــة( بصــورة دورية 
ســريان  مــدة  اســتمرار  لضمــان  ســنويًا 
علــى  الشــخصي  الملــف  عبــر  الشــهادة، 
االحترافــي. المهنيــة  الشــهادات  موقــع 


