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Introduction مقدمة 

NCFE Level 3 Award in Assessing Competence in the 

Work Environment This qualification is intended for 

trainers and assessors who assess occupational 

competence in an individual's work environment.  

التدريبية    CACHEمدرب   المؤهالت  يب  بتدر يقوم 

في  للشهادات  المانح  البريطاني  المجلس  من  المعتمدة 

ومتابعة   أدائهم  بتقييم  ويقوم  والتعليم  والرعاية  الصحة 

 . ولهم على المؤهلتحقيقهم لمعايير التعلم من أجل حص

Target Audience الفئة المستھدفة 

Anyone who would like to be a trainer or assessor.     .مدرب في مجال الطفولة المبكرة 

Course fees  رسوم المؤھل التدریبي 

 (UAE) Course Fee AED 7,000. 

(KSA) Course Fee SR 7,000. 

Special Discount for current Arabian Child 

trainer/assessor. 

 رهم.   د 7,000كلفة البرنامج ت  (اإلمارات) 

 . ريال 7,000كلفة البرنامج (السعودية) ت 

خصم خاص لمدربات الطفل العربي أو أعضاء هيئة التدريس  

 في جامعة الملك سعود. 

Learner Entry Requirements   التدریبي شروط االلتحاق بالمؤھل 

 Learners must have a relevant background 

qualification in ECE and Care 

 Experience working with young children.  

 Experience mentoring, coaching, or training adults.  

 Awareness of local and international standards 

and best practices for early childhood education.  

 Learners must have a laptop, email, and Internet 

connection.  

مؤهل في مرحلة الطفولة المبكرة (ماجستير في مرحلة   

  .الطفولة المبكرة)

 .األطفال الصغارخبرة في الميدان مع  

يب أو تدريس     .خبرة إشراف على المعلمات أو تدر

أن تكون مطلعة على المتطلبات والمعايير المحلية  

وكذلك أفضل الممارسات الدولية لبرامج رعاية الطفل 

   .التي تخدم األطفال

Learning Units الوحدات التعليمية 

 Understanding the Principles and Practices of 

Assessment   

o understand the principles and 

requirements of assessment 

o understand different types of assessment 

method 

 فهم مبادئ وممارسات التقييم  

o  فهم مبادئ ومتطلبات التقييم 

o  فهم أنواع مختلفة من طريقة التقييم 

o  فهم كيفية تخطيط للتقييم 

o  فهم كيفية إشراك المتعلمين وغيرهم في



 

o understand how to plan assessment 

o understand how to involve learners and 

others in assessment 

o understand quality assurance of the 

assessment process 

o understand how to manage information 

relating to assessment 

o understand the legal and good practice 

requirements in relation to assessment  

 Assess Occupational Competence in the Work 

Environment  

o be able to plan the assessment of 

occupational competence 

o be able to make assessment decisions 

about occupational competence 

o be able to provide required information 

following the assessment of occupational 

competence 

o be able to maintain legal and good practice 

requirements when assessing occupational 

competence 

 التقييم

o فهم كيفية اتخاذ قرارات التقييم 

o  الجودة لعملية التقييمفهم ضمان 

o  فهم كيفية إدارة المعلومات المتعلقة بالتقييم 

o   فهم المتطلبات القانونية ومتطلبات الممارسات

 الجيدة فيما يتعلق بالتقييم 

 

 تقييم الكفاءة المهنية في بيئة العمل 

o  القدرة على تخطيط تقييم الكفاءة المهنية 

o  الكفاءة القدرة على اتخاذ قرارات التقييم حول

 المهنية 

o   القدرة على توفير المعلومات المطلوبة بعد

 تقييم الكفاءة المهنية

o  القدرة على الحفاظ على المتطلبات القانونية

ومتطلبات الممارسات الجيدة عند تقييم الكفاءة 

 المهنية 

Learning and Assessment طريقة التقييم 

Learners must achieve both units’ knowledge based 

and practical. Each learner has access to an online 

learning portal, which allows him or her to download 

the training material, communicate with the trainer, 

and complete course assessment. A team of highly 

skilled & qualified professionals delivers the training 

and complete practical part of the training. 

والمقيمين يتم   المدربين  فريق من  التدريب من خالل  عقد 

 المختصين.  

 جلسات تدريبية  •

 واجبات أسبوعية  •

االلكترونية   • المنصة  من خالل  ومتابعة  يمكنها قراءة 

مع  التواصل  التعليمية،  المواد  تحميل  خالله  من 

 . ربة، إرسال الواجبات، ومشاهدة الفيديوهاتالمد

 



 

Language  لغة التدريب 

Training is available in English or Arabic يقدم البرنامج باللغة العربية أو االنجليزية 

Training Accreditation   اعتماد البرنامج 

Training is certified by CACHE NCFE (UK) and 

Arabian Child Education Consultants.  

(UAE) Accredited by KHDA. 

من معتمدة  البريطاني    الشهادة   CACHE NCFEالمجلس 

 الطفل العربي.  ومركز

 معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.  (اإلمارات)

Benefits    ميزات البرنامج 

 Learners will be qualified as trainer/assessor and 

certified with International qualification from 

CACHE NCFE in areas of health education and 

care  

 Opportunity to work with Arabian Child as a 

trainer/assessor. 

 

الحصول على اعتماد عالمي كمدرب ومقيم لجميع  

الخاصة في مجاالت الصحة و  CACHE NCFEبرامج 

  الرعاية و التعليم.

فرصة توقيع عقد مدرب مع مركز الطفل العربي لتنفيذ   

البرامج التدريبية المعتمدة من جامعة الملك سعود و  

المجلس البريطاني المانح للشهادات في الصحة والرعاية 

 والتعليم.  

How to register?      طريقة التسجيل 

 Submit completed application form with updated CV 

 Copies of academic certificates 

* Please send to this email info@arabianchild.org  

 

 السيرة الذاتية (باللغة االنجليزية)  

  نسخة من أبرز الشهادات في مجال الطفولة 

 info@arabianchild.org* إرساله إلى 

Bank Details: 
Bank Name:  Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) 

Account Name: Arabian Child Education Consultants FZ-LLC 
Account No. 9851 8512 4001 (for ATM deposit) 

IBAN:  AE79 0030 0009 8518 5124 001 (for online payment) 
Swift Code: ADCBAEAA 

Bank branch: Al Ittihad, Dubai 
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