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Instructors’ Qualifying Plan 

 

Dammam, Kingdom of Saudi Arabia 

Instructors’ Qualifying Plan to Utilize The LMS. 

 

Instructors’ Qualification: 

NITA emphasize assigning instructors with a Ph.D. or a master’s degree and substantial 

educational background/certificates in the IT field, who have excellent capability in the use 

of educational technologies (e.g., Virtual learning platform) and related software. In 

addition, previous education teaching experience (expertise) in ICT-related courses and 

general communication skills are also required. 

 

Instructor Development Plan: 

To achieve and ensure the adequate learning outcomes, instructors must be assigned 

appropriately to provide the courses, according to their degrees and qualifications. (As 

mentioned above, see “instructors’ qualification”).  

Moreover, as part of the instructors' development plan, proper professional certifications 

from national or international agencies must be obtained and/or maintained through 

participating in workshops and conferences suiting the instructor's major and specialty. 

NITA recommends a maximum of two professional certifications during the academic 

year. Accordingly, trainees will benefit from the acquired knowledge and skills of the 

instructors in the relevant courses. 

 

 

 

 

 

http://www.nita.edu.sa/
https://nita.edu.sa/


 

  
 

   
nita.edu.sa 2  
 support@nita.edu.sa 

Instructors’ Qualifying Plan 

 

Dammam, Kingdom of Saudi Arabia 

The instructor dedicated duties: 

• Planning for the course properly to achieve the learning objectives. 

• Providing educational media from authentic sources in addition to the learning content 

to encourage trainees to participate. 

• Sharing learning materials (class schedule, lecture notes, summaries slides, 

assignments, etc.) 

• Communicate with trainees via LMS notifications and emails. 

• Managing the discussion in the classroom among the students. At the end of each 

learning session, the instructor should represent a summary from the session to 

endorse the learning outcomes. 

• Create a project for online group work and take quizzes. 

 

Utilize The Learning Management System, (Blackboard): 

The interaction in the Blackboard is simultaneous. 
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Synchronous virtual classes: 

Through the Learning Management System, the instructor can provide course content, 

share objectives, set assignments, and communicate with trainees. On the other hand, the 

trainee can also submit their homework, participate in the discussion forums, and check 

their score. Throughout the features of synchronous communication (audio and video), by 

the followings: 

▪ Chat Bar 

▪ Upload the educational files on the platform and share them with the trainees. 

▪ Using PowerPoint Slides. 

▪ Presents educational videos by Clips Video programs 
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Technical steps to qualify the instructors on utilizing the Blackboard 

platform: 

The National IT Academy cooperates with the training providers to nominate/select high 

qualified instructors to provide the NIT Academy’s E-Learning courses, and to use the 

Academy’s central Learning Management System (LMS). “Blackboard” as a tool for 

conducting/managing online classes. Through the following: 

NITA support team shall provide the instructor with the following: 

▪ The authorization information to log in to the LMS (Blackboard). 

▪ The guidance on how to use the Learning Management System  (Blackboard) as a tool 

for conducting/managing synchronous online virtual classes.  

▪ NITA's technical support team with the instructor shall examine the designated 

educational sessions before starting the learning program. 

▪ Explain the process of delivering the learning course according to the technical 

specifications demanded by NITA, via the technological tools such as the computer 

used, memory speed, as well as audio and video tools. 

▪ NITA support team shall propose the IT applications (if any) that might be utilized 

during the courses, to be efficiently managed by the instructor. 

 

To Develop E-Learning Content: 

• The instructor, in coordination with NITA training affairs team, should review the 

content of the learning course, objectives, and means required to implement the 

course. 

• The instructor must also verify the course curriculum and allocate any 

defective (missing) points of the course to improve the learning curriculum to meet the 

preferred learning standards. 

• The instructor should be disciplined with the time plan when delivering the course to 

achieve the course objectives. 
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 الخطة التأهيلية للمدربين الستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 

 :دربينمؤهالت الم  

مدربين ذوي كفاءة علمية بدرجة دكتوراه أو درجة   تعيينعلى   المعلومات لتقنية الوطنية األكاديميةتؤكد 

االتصاالت، ممن لديهم   تقنيةتخصص تكنولوجيا المعلومات و في صلة ذاتالماجستير أو شهادة معتمدة 

  رمجياتالتعلم االفتراضية( والب اتستخدام التقنيات التعليمية )على سبيل المثال ، منصالالكفاءه و )القدرة( 

و تقديم الدورات التدريبية المتعلقة  التعليمالسابقه في مجال  خبراتال، فإن ذلكة إلى  ذات الصلة. باإلضاف

مهارات العامة في التواصل من المتطلبات األساسية الو  االتصاالت تقنيةتكنولوجيا المعلومات و  مجالب

 .أيضا

 ين:دربخطة تطوير الم  

. )كما ذكر  العلميةكفاءتهم  و  ، وفًقا لشهاداتهم التدريبية لتقديم الدورات المؤهليندربين م  اليجب تعيين 

   المدربين"(. مؤهالتأعاله ، انظر "

دربين التطوير، الكجزء من خطة و  المهنية المناسبة من الوكاالت  األكاديمية و حصول على الشهادات على الم 

تخصص  الموائمه لأو الدولية و / أو الحفاظ عليها خالل المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات  محليةال

توصي بشهادتين مهنيتين كحد أقصى خالل العام  حيث أن األكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات . دربينالم  

 .نيتدرب الم إلىوالمهارات المكتسبة  رفهمن المعتنتقل الفائدة الدراسي. وبناًء عليه ، س
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 التدريبية: المدربمهام  الئحة أدناه

 .الحالیة  التعلمللدورة التدريبية لتحقيق أھداف   تخطيطال •

و   المتدربين على المشاركةلتشجيع    لمحتوى التعليميل كإضافة    موثوقهتوفير وسائط تعلیمیة من مصادر   •

 . التفاعل 

  والمهام، ملخصات  ال  خالل المحاضرة،مالحظات  ال  الدراسية،الحصص  التعلم )جدول    مواد ومواردمشاركة   •

 إلخ( 

 .ورسائل البريد اإللكتروني تنبيهات منصة التعلمعبر مع المتدربين لتواصل ا •

بين الطالب,   • الدراسية  الفصول  النقاش في  الحوار و  المدربحيث  إدارة  في نھایة كل جلسة    يجب على 

 .التعلممن الجلسة للتأكيد من مخرجات  الخالصةتدریبیة  تحدید 

 .القصيرةختبارات اال وإجراء اإلنترنت،جماعي عبر العمل مشروع للإنشاء  •

 

 استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني )البالك بورد(:

 . التدريبيةخالل الدورة ، متزامننظام بشكل ال التفاعل فييتم 
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 الفصول اإلفتراضية المتزامنة:

 تقديم محتوى الدورة و مشاركةمن يتمكن المدرب  يمن خالل نظام إدارة التعلم اإللكترون

كما أنه بالمقابل يتمكن  ، والتواصل مع المتدربين  الدراسیة لمهاموضع الواجبات وااألهداف و 

ة الدرجة العلميعلى  اإلطالعو النقاش  ساحات في ها والمشاركةحل الواجبات وإرسالالمتدرب من 

 , عن طريق اآلتي:)بالصوت والصورة(المباشر واصل خاصیة التيها. من خالل التي حصل عل

 محادثة نصية  ▪

 .المتدربینعلى المنصة التعليمية و مشاركتها مع  الملفات رفع ▪

 )مثل البوربوينت( استخدام برامج العرض االلكتروني  ▪

 )مقاطع الفيديو(استخدام برامج عرض األفالم التعلیمیة  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل إفتراضي تزامني
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درب الستخدام  منصة البالك بورد: خطوات تأهيل الم 

عالية لتقديم المحتوى  الكفاءات ال يمدربين ذوالاختيار  الوطنية لتقنية المعلومات علىتحرص األكاديمية 

 بها من خالل اآلتي:  الخاصةاإللكتروني  - التعليمي

درب بالبيانات المرخصه له للدخول على نظام إدارة التعلم اإللكتروني )البالك بورد( ▪  . تزويد الم 

كأداة إلجراء / إدارة الفصول   ".)البالك بورد(  دارة التعلمستخدام نظام إتوجيه المدرب حول كيفية ا  ▪

من قبل األكاديمية الوطنية   مثلي الدعم الفنيیقوم أحد م    ثاإلنترنت. حيعبر  فتراضية المتزامنةاإل

قبل   نظام و استعراض الفصول التعليمية المخصصه ،اللى إبالدخول مع المدرب  لتقنية المعلومات

 انعقاد البرنامج التدريبي.   

توضيح كيفية التعامل مع أدوات التقنية لتقديم الدورة التدريبية بحسب المواصفات التقنية   ▪

الذاكرة   ةالمستخدم وسرع الحاسب هاز، كجالمطلوبه من األكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات 

 .، والمیكروفون والسماعةبهاالموجودة 

بالتطبيقات المستخدمة في الدورات التدريبية )إن وجدت(, و التأكد من إمكانية المدرب من  التعريف  ▪

 التعامل معها بسهوله. 

 

 :اإللكتروني لتطوير محتوى التعلم

مراجعة محتوى  ،الوطنية لتقنية المعلومات من األكاديمية يجب على المدرب بالتنسیق مع الفریق •

  .والوسائل المطلوبة لتنفيذ الدورةو األهداف   المحاورالدورة التدريبية والتأكد من 

)إن وجدت( للتحسين و  حظاتمنهج الدورة و تحديد أي مال يجب على المدرب أيضا التحقق من •

 . التدريبية المحلیة تقديم المادة التعليمية وفقًا للمعايير

 لخطة الزمنية عند تقديم الدورة لتحقيق أهداف الدورة. اإللتزام بادرب الم  على  •
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