E-Learning Qualifying Training Plan

Instructor Qualifying Plan of LMS
Instructor’s Technical Skills of Utilizing Blackboard:
The National IT Academy collaborates with Prince Muhamad Bin Fahad University to
nominate/select high qualified instructors to provide the NIT Academy’s E-Learning
courses. Whereas instructors going through an induction training process to use the
Academy’s central Learning Management System (LMS). “Blackboard” as a tool for
conducting/managing online classes.
▪

Please find the links below of “Blackboard” utilization by instructors:
1)
2)

https://youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1tCbsCDP-u_wsKdkDBegIhH
Blackboard Learn Help for Instructors | Blackboard Help

Instructor’s Training Qualification:
NIT Academy emphasizes selecting instructors with prior experience in academic teaching
as well as expertise in utilizing advanced learning methods (virtual classes).
The minimum qualification requirement is a master’s degree or a recently accredited
certificate in the relevant ICT discipline plus work experience in a professional
environment.

Instructor’s Tasks to Develop E-Learning Courses:
•

To share the learning resources (module outlines, lecture notes, assignment briefs
etc.).

• To ccommunicate via announcements and the linked emails.
•
•

To ccollaborate through discussion boards and blogs.
To create an online group work, take short answer tests and the electronic
coursework.
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الخطة التأهيلية للمدرب الستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني
مهارات المدربين التقنية الستخدام منصة البالك بورد:
تحرص األكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات على اختيار المدربين ذو ي الكفاءات العالية لتقديم المحتوى
التعليمي  -اإللكتروني الخاصة بها ،وذلك بالتعاون مع جامعة األمير محمد بن فهد .حيث يتم تأهيل المدربين
من خالل دورات توجيهية عن كيفية استخدام نظام إدارة التعلم ". "Blackboardكأداة إلجراء  /إدارة الفصول
الدراسية عبر اإلنترنت.
▪

)1 .
)2

يرجى العثور على الروابط أدناه لشرح كيفية استخدام منصة البالك بورد من قبل المدربين
https://youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1tCbsCDP-u_wsKdkDBegIhH
Blackboard Learn Help for Instructors | Blackboard Help

المؤهالت العلمية للمدربين:
تؤكد األكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات على اختيار المدربين ذوي الخبرة في التدريس األكاديمي وكذلك
الخبرة في استخدام أساليب التعلم المتقدمة (الفصول

االفتراضية).

الحد األدنى للدرجة العلمية المطلوبة لمؤهالت المدربين هي درجة الماجستير أو شهادة معتمدة ذات صلة
في تخصص تكنولوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت باإلضافة إلى الخبرة

العملية.

مهام المدربين لتطوير محتوى التعليم اإللكتروني:
•

مشااااااااركة مااااااااواد وماااااااوارد الااااااااتعلم (جاااااااادول الحصاااااااص الدراسااااااااية ،المالحظاااااااات خااااااااالل المحاضاااااااارة،
الملخصات والمهام ،إلخ)

•

التواصل مع المتدربين عبر تنبيهات منصة التعلم ورسائل البريد

•

إدارة منصات المناقشة والمدونات.

•

إنشاء مشروع للعمل الجماعي عبر اإلنترنت ،وإجراء االختبارات القصيرة.
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اإللكتروني.
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