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Introduction 
 
The Professional Development Plan for e-
Learning serves to promote the continuation 
of teaching and learning and to ensure that 
staff have the necessary online teaching skills 
needed to provide an effective online 
education program. 
 
Jeddah international School (JIS) is committed 
to support the professional growth and 
development of staff. The school believes that 
the development of professional skills and 
knowledge will benefit both the school system 
and the individual staff member. Therefore, 
the school encourages its entire staff to 
participate in continuous professional growth 
that enhances teaching and supports the 
highest quality of student learning  
 
Professional development includes a broad 
range of activities that can provide 
opportunities for growth in knowledge, skills, 
and attributes leading to improved practice. 
These activities may be initiated by individuals 
or planned within the school and other 
educational work sites. 
Teachers participate in a broad range of 
activities as they meet their personal and 
school goals for professional learning. These 
experiences promote a culture of teaching and 
professional development that has teachers 
working together as members of a learning 
community, rather than in isolation.  
 
As active learners, teachers use PD to stay 
keep on top of changes that affect their work 
with students, such as new technology, new 
ideas about teaching and learning, new 
programs and different community needs. 
 

 المقدمة
 

تعمل خطة التطوير المهني للتعليم اإللكتروني على تعزيز 
لديهم مهارات استمرار التدريس والتعلم والتأكد من أن الموظفين 

التدريس الالزمة عبر اإلنترنت الالزمة لتوفير برنامج تعليمي 
 فعال عبر اإلنترنت.

 
( بدعم النمو المهني وتطوير JISتلتزم مدرسة جدة العالمية )

الموظفين. تعتقد المدرسة أن تطوير المهارات والمعرفة المهنية 
تشجع سيفيد كل من النظام المدرسي والموظف الفردي. لذلك ، 

المدرسة جميع موظفيها على المشاركة في النمو المهني المستمر 
الذي يعزز التدريس ويدعم أعلى مستويات الجودة في تعلم 

 الطالب
 

يشمل التطوير المهني مجموعة واسعة من األنشطة التي يمكن أن 
توفر فرًصا للنمو في المعرفة والمهارات والسمات التي تؤدي 

يمكن بدء هذه األنشطة من قبل األفراد أو إلى تحسين الممارسة. 
 التخطيط لها داخل المدرسة ومواقع العمل التعليمية األخرى.

يشارك المعلمون في مجموعة واسعة من األنشطة حيث يحققون 
أهدافهم الشخصية والمدرسية للتعلم المهني. تعزز هذه التجارب 

مون معًا ثقافة التدريس والتطوير المهني التي يعمل فيها المعل
 كأعضاء في مجتمع التعلم ، وليس بمعزل عن اآلخرين.

 
كمتعلمين نشطين ، يستخدم المعلمون التطوير المهني للبقاء على 
اطالع دائم بالتغييرات التي تؤثر على عملهم مع الطالب ، مثل 

التكنولوجيا الجديدة واألفكار الجديدة حول التدريس والتعلم 
ات المجتمع المختلفة.والبرامج الجديدة واحتياج  
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Training plan for the 

Trainer 
 

 Identify and develop effective 
professional development for all e-
Learning roles across the 
professional development 
continuum. 
 

 Identify the effective strategies and 
related technologies that are 
commonly adopted from online 
education to improve education in 
brick-and-mortar contexts. 

 
 Identify and develop effective 

professional development in e-
Learning for others less directly 
involved, including policy makers, 
parents and communities. 

 
 Differentiate professional 

development for e-Learning 
according to the need, role and 
context.  
 

 Ensure that practicing online 
teachers benefit from a 
professional development 
community with the latest 
research, studies and technologies 
for their field.  Support teachers to 
develop appropriate reflective 
practices.  

 

Using Technology for 

eLearning 
 

 

The Information Technology department 
will ensure that accessibility is maintained 
and remain abreast of application updates 
and current e-Learning IT trends. 

 خطة تدريب المدرب
 

تحديد وتطوير التطوير المهني الفعال لجميع أدوار التعلم • 
 اإللكتروني عبر سلسلة التطوير المهني.

 
تحديد االستراتيجيات الفعالة والتقنيات ذات الصلة التي يتم • 

لتحسين التعليم في تبنيها بشكل شائع من التعليم عبر اإلنترنت 
 سياقات حقيقية.

 
تحديد وتطوير التطوير المهني الفعال في التعلم اإللكتروني • 

لآلخرين األقل مشاركة بشكل مباشر ، بما في ذلك صانعي 
 السياسات واآلباء والمجتمعات.

 
التفريق بين التطوير المهني للتعليم اإللكتروني حسب الحاجة • 

 والدور والسياق.
 

د من أن المعلمين الممارسين عبر اإلنترنت يستفيدون من التأك• 
مجتمع التطوير المهني بأحدث األبحاث والدراسات والتقنيات في 

 مجالهم. دعم المعلمين لتطوير الممارسات العاكسة المناسبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدام التكنولوجيا في التعليم 
 اإللكتروني

 
 

المعلومات الحفاظ على إمكانية الوصول سيضمن قسم تكنولوجيا 
ومواكبة تحديثات التطبيق واالتجاهات الحالية لتكنولوجيا 

 المعلومات في مجال التعلم اإللكتروني.
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Various technologies will be implemented 
into various technologies into lessons to 
increase the productivity and interaction of 
students to improve our educational 
system and way of teaching.  
 
E-Learning Technology 
The Canvas Learning Management System 
with supporting applications and software 
will be utilized to support e-Learning. 
 
Microsoft 365 Applications 
 

 
 
 
Information Technology Training: 

 

 Cybersecurity – Training for IT 

department and all staff 

 Networking 

 Ongoing software updates 

 Application, Operation and Network 

security 

 Troubleshooting computers 

 Academic integrity and honesty 

 

 

 

سيتم تطبيق تقنيات مختلفة في تقنيات مختلفة في الدروس لزيادة 
إنتاجية الطالب وتفاعلهم لتحسين نظامنا التعليمي وطريقة 

 التدريس.
 
 
 

 
 

 

 تكنولوجيا التعلم اإللكتروني
Canvasسيتم استخدام نظام إدارة التعلم  مع التطبيقات والبرامج  

 الداعمة لدعم التعلم اإللكتروني.
 
 Microsoft 365تطبيقات  
 
 

 
 

 تدريب تكنولوجيا المعلومات:
 
تدريب قسم تكنولوجيا المعلومات وجميع  -األمن السيبراني • 

 الموظفين
 الشبكات• 
 تحديثات البرامج الجارية• 
 التطبيقات والتشغيل وأمن الشبكة• 
 استكشاف أخطاء أجهزة الكمبيوتر وإصالحها• 
 النزاهة األكاديمية والصدق• 
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Teaching skills for 

eLearning 
 
Priority is given to Professional 
Development Training aimed at helping 
teachers to teach and support eLearning.  
 
 
Training Timeline 

 
 

Training Topics: 
 

 The use of technology 

 Technological Literacy 

 eLearning teaching methods and 

strategies 

 Assessment and evaluation skills 

 Time Management 

 Online resources and use of 

electronic content 

 Maintaining academic honesty 

 eLearning with Microsoft Teams and 

Office 365 

 Creating Digital Resources 

 Basic Computer troubleshooting skills 

 Communication Online 

 
 

Virtual Learning will take place using Microsoft 
Teams, Office 365, Canvas Learning 
Management System and Ed-Admin Education 
Management Software.    Courses are accessed 

مهارات التدريس من أجل التعلم 
 اإللكتروني

 
تعطى األولوية لتدريب التطوير المهني الذي يهدف إلى مساعدة 

 ودعم التعلم اإللكتروني.المعلمين على تعليم 
 
 
 

 الجدول الزمني للتدريب

 
 

 مواضيع التدريب:
 
 استخدام التكنولوجيا• 
 محو األمية التكنولوجية• 
 طرق واستراتيجيات تدريس التعليم اإللكتروني• 
 مهارات التقييم والتقويم• 
 إدارة الوقت •

 الموارد على اإلنترنت واستخدام المحتوى اإللكتروني• 
 المحافظة على الصدق األكاديمي• 
 Officeو  Microsoft Teamsالتعلم اإللكتروني مع • 

365 

 إنشاء الموارد الرقمية• 
 المهارات األساسية الستكشاف أخطاء الكمبيوتر• 
 التواصل عبر اإلنترنت• 
 
 

 Microsoftسيتم إجراء التعلم االفتراضي باستخدام 
Teams  وOffice 365 علم ونظام إدارة التCanvas  و

Ed-Admin Education Management Software .

وتتم  Canvasيتم الوصول إلى الدورات التدريبية عبر 

إضافة المواد االختيارية لتعزيز تغطية مجموعة بيئات 
 التعلم عبر اإلنترنت.
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via Canvas and electives are added to enhance 
coverage of the range of online learning 
environments. 
 

 
Teaching staff will acquire skills to include: 
 

 The use of differentiated 

instructional content and 

expectations to meet each student’s 

individual needs. This includes 

decisions about the best mode to 

provide instruction – synchronous 

learning, asynchronous learning, 

analog learning using pen and paper, 

active-learning incorporating 

student identified interests, and 

project-based learning. 

 Making curriculum content available 

online as a resource for students 

and families to review as needed. 

 Planning online activities that 

address goals and proficiencies that 

include feedback about progress and 

barriers and objective evaluation of 

project activities. 

 Identifying areas of interest to 

motivate engagement during online 

instruction. 

 The development of goals including 

specific proficiencies being 

addressed through projects. 

 Synchronous learning using daily 

school schedules similar to the 

typical school program. 

 Finalizing methods of assessment 

during virtual learning, eg. 

Classwork; quizzes; projects 

 
 
 
 
 

سيكتسب أعضاء هيئة التدريس 
 مهارات تشمل:

 
والتوقعات لتلبية  استخدام المحتوى التعليمي المتباين• 

االحتياجات الفردية لكل طالب. يتضمن ذلك قرارات بشأن 
التعلم المتزامن ، والتعلم  -أفضل وضع لتقديم التعليمات 

غير المتزامن ، والتعلم التناظري باستخدام القلم والورق ، 
والتعلم النشط الذي يشتمل على االهتمامات المحددة للطالب 

 لمشاريع.، والتعلم القائم على ا
جعل محتوى المناهج الدراسية متاًحا عبر اإلنترنت • 

 كمصدر للطالب واألسر لمراجعته حسب الحاجة.
التخطيط لألنشطة عبر اإلنترنت التي تتناول األهداف • 

والكفاءات التي تتضمن تغذية راجعة حول التقدم والعوائق 
 والتقييم الموضوعي ألنشطة المشروع.

تمام لتحفيز المشاركة أثناء التعليمات تحديد مجاالت االه• 
 عبر اإلنترنت.

تطوير األهداف بما في ذلك الكفاءات المحددة التي يتم • 
 تناولها من خالل المشاريع.

التعلم المتزامن باستخدام جداول المدرسة اليومية مماثلة • 
 لبرنامج المدرسة النموذجي.

راضي ، على االنتهاء من طرق التقييم أثناء التعلم االفت• 
 .  سبيل المثال. الواجب اإلختبارات؛ المشاريع
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Developing electronic 

content for eLearning 
 

E-learning content is accurately prepared 

and presented in order to be effective. 

Instructional techniques are used creatively 

to develop an engaging and motivating 

learning experience.  

 

E-Learning content consists of different 

elements, ranging from simple learning 

resources (e.g. documents and PPT 

presentations) to interactive content and 

simulations.  Focus will remain mainly on 

the development of interactive e-lessons as 

they are the most common method for 

delivering e-learning content.  

 

They offer a medium level of interactivity 

that allows teachers to use a variety of 

instructional techniques and media.  

 

PD training will include the process of 

developing e- lessons, including preparing 

the content, applying instructional 

techniques and media and creating a final 

interactive product using appropriate 

software and authoring tools. 

 

 
E-Learning Goals 
 

 Enhance the quality of learning 
and teaching 

 Meet the learning style or needs 
of students 

 

تطوير المحتوى اإللكتروني للتعليم 
 اإللكتروني

 
يتم إعداد محتوى التعلم اإللكتروني وتقديمه بدقة من أجل أن 
يكون فعاالً. تُستخدم األساليب التعليمية بشكل خالق لتطوير 

 ومحفزة.تجربة تعليمية جذابة 
 

يتكون محتوى التعلم اإللكتروني من عناصر مختلفة ، 
تتراوح من مصادر التعلم البسيطة )مثل المستندات 

( إلى المحتوى التفاعلي والمحاكاة. سيظل PPTوعروض 

التركيز بشكل أساسي على تطوير الدروس اإللكترونية 
 التفاعلية ألنها الطريقة األكثر شيوًعا لتقديم محتوى التعلم

 اإللكتروني.
 

من التفاعل الذي يسمح للمعلمين أنها توفر مستوى متوسط 
 باستخدام مجموعة متنوعة من األساليب التعليمية والوسائط.

 
سيشمل تدريب التطوير المهني عملية تطوير الدروس 

اإللكترونية ، بما في ذلك إعداد المحتوى ، وتطبيق التقنيات 
ج تفاعلي نهائي باستخدام والوسائط التعليمية وإنشاء منت

 البرامج المناسبة وأدوات التأليف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف التعلم اإللكتروني
 
 تحسين جودة التعلم والتعليم• 
 تلبية أسلوب التعلم أو احتياجات الطالب• 
 تحسين الكفاءة والفعالية• 
تحسين إمكانية وصول المستخدم ومرونة الوقت إلشراك • 

 عملية التعلمالمتعلمين في 
يعد التعليم اإللكتروني عبارة عن منصة واسعة وموسعة 
ذات إمكانات هائلة في التعليم العالي. نظًرا لوجود العديد 
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 Improve the efficiency and 
effectiveness 

 Improve user-accessibility and 
time flexibility to engage 
learners in the learning process 

E-Learning is a vast and expanding platform 
with huge prospective in higher education. 
Since there are many challenges in making 
eLearning effective, we pledge to remain 
committed to managing it well and staying 
current with new technology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من التحديات في جعل التعليم اإللكتروني فعااًل ، فإننا نتعهد 
بالبقاء ملتزمين بإدارته بشكل جيد ومواكبة التكنولوجيا 

 الجديدة.
 

 
 

 


