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ي تمكنننذ  نننها الشنننهادم انننذ تقنننددر التإللنننير  التننند د  ا لكتر  ننن

تتننيف فننر  للمننتإللر حاحترافيننةر تطننر تبطيننت لطننرات تإللننير  لكتر  يننة

نني االحتيادننات ال ر ددننة لكنن  تإللنر حبننرد دددنندم  اطتكننرم  ار ننةر تلطج

. اتإللر

اسنننتمدام ان نننات التإللنننير ا لكتر  ننني   دا تهنننا  ذلنننن انننذ لننن   

التإللنير   استراتيجياتح إلاليةر  داج األد ات  التبطيقات الرقمية 

مية اتكاالنة في الإلملية التإلليمية لملت حيئة تإلليمية  قالمناسطة 

تنننندتر اهننننا ات الت كيننننر الإلليننننا  اهننننا ات حنننن  المشننننك ت لنننندى 

.المتإللميذ لضمان تحقيت امردات التإللر

ةالفئة المستهدفةنـــبـــذ

المإللر▪

المد ب▪

ةكفاي17

مؤشر66

ةكفاي18

مؤشر75

اإللمام 
الرقمي

القيادة

علم أصول 
التدريس

مالتقيي

التواصل 
والمشاركة

ر التطوي
المهني

(OTT-A)المستوى المتقدم(OTT-F)المستوى التأسيسي

OTT))ر  ي التد د  ا لكت/ الشهادم المهنية االحترافية في تقددر التإللير
Professional Certificate in Online Teaching/Training
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OTT))التد د  ا لكتر  ي /القيمة المضافة للشهادم المهنية االحترافية في تقددر التإللير

.ا لمام حالمها ات الرقمية التي تتيف فرًصا للتإللر المطتكر  المرنر  تسا ر في تحقيت أ داف التإللر 1

2

3

4

5

وًا فاتً  في تح يز المتإللميذ تلى المشا كة تطر طرد  ادفة لدتر  تإلزدز تإللمهرر ححيث دكون المتإللر  و اركز الإلملية التإلليمية  تض

.  صناتة المحتوى التإلليمي

ة لتحقيت امردات تمبيط  تقددر التإللير حالنمط ا لكتر  ير  القد م تلى ت مير األ شبة الت اتلية  توظيف ا ستراتيجيات المناسط

.  التإللر  المتوقإلة

غل  تلى الإلقطات تحددد األد ات  التبطيقات الرقمية المناسطة للموقف التإلليمير  االست ادم الكاالة اذ اجموتة الوسائط المتاحة للت

. توفير فر  التإللر حبرد ددددم تلطي االحتيادات ال رددة لك  اتإللر

.تطر ا  تر تت مير  استمدام أد ات التقيير الرقمية كالتكلي ات ال رددة  الجماتية  االلتطا ات ح و م آانة احكمة   ادفة

4

:تقيس بموثوقية عالية تمكن المعلم أو المدرب مما يلي
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ر  ني تمكذ  ها الشهادم المتقدم انذ ت نمير لطنرات تإللنير  لكت

 األ نداف تطدأ اذ تحلي  شاا  لطيئة النتإللر  ال ئنة المسنتهدفة

حلين  الإلم  اع كافة المست يددذ فني تل  اذ المراد تحقيقها 

احتيادننننات المإللمننننيذ  المتإللمننننيذ حمننننا دحقننننت أ ننننداف التإللننننير

زدد اذ  التإللرر حما في ذلن الحلو  التي اذ الممكذ توظي ها لت

.  تائج تإللر المتإللر  تدتر اما سي التإللير ا لكتر  ي

النننننرحط حنننننيذ الم نننننا ير الن ردنننننة  التبطيقنننننات الإلملينننننةكنننننهلن 

ننا  حننا طة التنني ألد ات  التبطيقننات الرقميننة المناسننلننلتوظيف ال إلج

مير تتوافت اع أ داف  اجاالت التإللر المتنوتة فني تملينة ت ن

.احتوى  لكتر  ي تإلليمي

ةالفئة المستهدفةنـــبـــذ

الم مر التإلليمي▪

أل ائي تقنيات التإللير▪

المإللر▪

ةكفاي18

مؤشر54

ةكفاي18

مؤشر81

اإللمام 
الرقمي

القيادة

علم أصول 
التدريس

مالتقيي

التواصل 
والمشاركة

ر التطوي
المهني

(eLXD-A)المستوى المتقدم(eLXD-F)المستوى التأسيسي

(eLXD)يالشهادم المهنية االحترافية في ت مير لطرات التإللير ا لكتر  
Professional Certificate in eLearning Experience Design
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(eLXD)تر  يالقيمة المضافة للشهادم المهنية االحترافية في ت مير لطرات التإللير ا لك

.  أ  دزء انهاتبطيت أفض  المما سات التإلليميةر اذ ل   توظيف الت مير التإلليمي لمن واة التإللر حشك  كاا 1

2

3

4

5

.تبطيقي للمإلا ف الن ردةت مير المطرات التإلليمية ح و م اتسلسلة تيسر التإللر  تملت حيئة تإللر  لكتر  ية  شبة تإلزز ال هر ال

.ت مير اهام تإلليمية  قمية اتنوتة تراتي اها ات المتإللميذ  ايولهر الممتل ة

.التيا  اجموتة اذ األد ات  التبطيقات تتوافت اع األ داف  اتبلطات التإللر المتنوتة لك  اجا 

زز فرصهر ت مير أ شبة التإللر التي توظف األد ات الت اتلية ح و م تدتر المها ات الشم ية للمتإللميذ  تإل

.الوظي ية استقطً  

:تقيس بموثوقية عالية تمكن المصمم التعليمي أو المعلم أو المدرب مما يلي
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تمكننننذ  ننننها الشننننهادم اننننذ تقيننننير ان واننننة التإللننننير ا لكتر  نننني

حأكملهنننا أ  دنننزًءا انهنننا  انننذ امرداتهنننار   نننافة   لنننى تسنننهي   دنننراء 

لننى التغييننرات ال زاننة للتأكنند اننذ ح ننو  المإللمننيذ  المتإللمننيذ ت

.يتجرحة تإللير  لكتر  ية تحقت اإلادير التإللير ا لكتر  

ر دنننودم تقنننودر المنننواد التإلليمينننة ا لكتر  ينننة المناسنننطة التننني تننندت

كننهلن تقيننير فاتليننة حر ننااج التإللننير.حر ننااج التإللننير ا لكتر  نني

حيا نننات ا لكتر  ننني تطنننر تحليننن  التح ننني  األكننناددمي للمتإللمنننيذر  

ائج تبطيننت ت ناتلهر فنني حيئنات التإللننير ا لكتر  ني  التطننا اتهر   تن

اقاديس األداء األلرى

ةنـــبـــذ

eLQA))الشهادم المهنية االحترافية في  طط دودم التإللير ا لكتر  ي
Professional Certificate in eLearning Quality Assurance

ةالفئة المستهدف

أل ائي  طط دودم التإللير ا لكتر  ي▪

احكر  اقير حرااج التإللير  التد د  ا لكتر  ي▪

المشرف الترحوي  اددر المد سة▪

ةكفاي18

مؤشر59

ةكفاي18

مؤشر73

اإللمام 
الرقمي

القيادة

علم أصول 
التدريس

مالتقيي

التواصل 
والمشاركة

ر التطوي
المهني

(eLQA-A)المستوى المتقدم(eLQA-F)المستوى التأسيسي
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eLQA))يالقيمة المضافة للشهادم المهنية االحترافية في  طط دودم التإللير ا لكتر  

. د  ا لكتر  يتحكير الطرااج  األ  مة التإلليمية اذ حيث تبطيت اإلادير التإللير  التد 1

2

3

4

5

.هالتأكد اذ ح و  المحتوى التإلليمي تلى الدتر  التبودر ال زايذ اع اراتام أ داف حر ااج التإللير ا لكتر  ي   ؤدته   سالت

.طيقهاالتحقت اذ اتطاع السياسات المإلتمدم  تن يه ا  تقودر تملية تب

.يس المناسطةتحددد القرا ات المناسطة لتحسيذ حر ااج التإللير ا لكتر  ي  امرداته اذ ل   استمدام المقاد

.التبودر المستمر لمبط  طط الجودم حما دتناس  اع اا دستجد في المجا 

اإللكتروني تقيس بموثوقية عالية تمكن أخصائي ضبط الجودة أو محكم ومقيم برامج التعليم

:أو المشرف التربوي ومدير المدرسة مما يلي
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 تادم االلتطا 

  سننة ددتر المركز اذ لنر دنتمكذ انذ ادتيناز االلتطنا  ح تاحنة ال رصنة للتنادم لن 

. دا 1500 دا  تو ًا تذ 400اذ  قااة االلتطا  األ   حرسوم ام ضة  قد  ا 
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في لجميع الراغطيذ–دتر المقاح  المالي للشهادات المهنية االحترافية 
الح و  تلى الشهادات المهنية االحترافية

تذ المستوى المتقدم دتر التإلودض-تلى الشهادم المهنية االحترافية ح ولنحإلد -
. دف–اشتراطات   واحط صند د تنمية الموا د الطشردة التكاليف المدفوتة  فت

:آلية الح و  تلى الدتر للشهادات المهنية االحترافية-
.اشتراطات ال ند دالتأكد اذ استي اء -1
.التسجي  في   ام طاقات للتقددر تلى طل  التإلودض-2

https://hrdf.org.sa/program?alias=%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9


شنننننكنننننرًا لنننننننكننننننر


