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“التعليم في مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا »كوفيد-19 وما بعدها”
األربعاء الموافق 24 يونيو 2020

المتحدثون/ أوراق العمل 

الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب
 - الورقة الرئيسية للمنتدى: “التعليم والتدريب في مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا كوفيد19 - وما بعدها”

األستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين
م للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، عبــر تســجيل التجــارب العلميــة مــن خــال  المعامــل  - ورقــة بعنــوان: “الدعــم الفنــي الُمَقــدَّ

االفتراضية”.

الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات 
- ورقة بعنوان: “الفصول االفتراضية”.

الدكتورة الشيخة مي العتيبي رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين 
- ورقة بعنوان: “تجربة مدرسة بيان البحرين في ظل جائحة “كوفيد-19 وما بعدها”. 

الدكتور ميثم العريبي مدير أول ضمان الجودة في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
- ورقة بعنوان: “تجرية المعهد في التعليم اإللكتروني”.

ــودة  ــة ج ــة - هيئ ــات الوطني ــات واإلمتحان ــي للمؤه ــار الوطن ــام اإلط ــر ع ــندي، مدي ــارق الس ــور ط ــدى الدكت ــات المنت أدار جلس
ــب. ــم والتدري التعلي

المحاور 

مناقشة الممارسات الحالية للتعليم عن بعد. 	

 حصر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب خال الفترة الحالية في ظل الظروف االستثنائية الطارئة.  	

 اإلجراءات التي تتبعها مملكة البحرين؛ للتصدي النتشار جائحة كورونا.  	

ــن  	 ــي يمك ــدى، والت ــا المنت ــرج به ــوف يخ ــي س ــات الت ــات والتوصي ــة، واالقتراح ــة الحالي ــن األزم ــتفادة م ــدروس المس ــم ال ــى أه ــرف عل التع
ــا. ــة كورون ــد مرحل ــا بع ــة وم ــة الحالي ــي المرحل ــا ف ــز عليه ــع، والتركي ــى أرض الواق ــا عل ــا وتنفيذه تطبيقه

التوصيات

ــي  	 ــواء ف ــتويات س ــة المس ــي كاف ــدارس ف ــة الم ــد لطلب ــن بع ــم ع ــات التعل ــم خدم ــا؛ لتقدي ــة ودعمه ــا الازم ــر التكنولوجي ــرورة توفي ض
المــدارس الحكوميــة أو الخاصــة. 

توفير التدريب الازم على استخدام البرنامج لجميع الطلبة من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر. 	

ضرورة التركيز على المواد األساسية، ِفي ظل جائحة كورونا مع اعتماد أساليب التقييم على حقيبة الطالب اإللكترونية. 	

أهميــة وجــود خطــة واضحــة تعتمــد علــى التواصــل والتوعويــة للطلبــة، وأوليــاء األمــور، وعقــد االجتماعــات االفتراضيــة؛ لتقديــم الدعــم  	
ــي . ــي، والتقن ــي، والمهن النفس

إعــداد اســتراتيجية خاصــة للتعلــم اإللكترونــي، وتفعيــل نظــام ماحظــة النظيــر peer observation،  إضافــة للدعــم الفنــي المتواجــد لــكل  	
المحاضرات.

منتدى هيئة جودة التعليم والتدريب اإللكتروني 
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“التقييمات التربوية عن ُبعد، وتحدياتها في ظل جائحة كوفيد-19”
األربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020

المتحدثون/ أوراق العمل

ــة  ــب )المملك ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــي هيئ ــاس ف ــي للقي ــز الوطن ــذي للمرك ــر التنفي ــي المدي ــداهلل القاطع ــور عب الدكت
ــج«. ــات والنتائ ــد – المكون ــن ُبع ــي ع ــار التحصيل ــوان: »االختب ــة بعن ــعودية( - ورق ــة الس العربي

الدكتورة ريم البوعينين نائب الرئيس التنفيذي للشئون األكاديمية في جامعة بوليتكنك البحرين
- ورقة بعنوان: “اختبارات القبول اإللكتروني – بوليتكنك البحرين”.

األســتاذ أحمــد عســاف مديــر أول منطقــة الشــرق األوســط والخليــج العربــي مــن جامعــة كمبــردج - التقييــم الدولــي )المملكــة 
المتحــدة( - ورقــة بعــوان: »برامــج ومؤهــات كامبــردج للتعليــم الدولي”.

أدار جلسات المنتدى، األستاذة وفاء اليعقوبي مدير إدارة اإلمتحانات الوطنية - هيئة جودة التعليم والتدريب.

المحاور 

أساليب التقييم عن ُبعد.  	

تسليط الضوء على مجموعة من التجارب حول عمليات التقييم التربوي عن ُبعد وعبر المنصات التقنية.  	

مناقشة الخطط  التطويرية المستقبلية. 	

التحديات التي تواجه هذا النوع من عمليات التقييم.  	

التوصيات

ــتقبلية،  	 ــة المس ــط  التطويري ــد، والخط ــن ُبع ــوي ع ــم الترب ــات التقيي ــول عملي ــة ح ــة، والدولي ــة، واإلقليمي ــارب المحلي ــن التج ــتفادة م االس
والتحديــات التــي تواجــه هــذا النــوع مــن عمليــات التقييــم؛ وذلــك لارتقــاء بجــودة منظومــة التعليــم عــن ُبعــد بمختلــف مكوناتهــا بمــا 

ــة. ــارات التحصيلي ــة، واالختب ــات التربوي ــا التقويم فيه

ضــرورة حصــول الطلبــة علــى فــرص متســاوية مــن التقييمــات التربويــة عــن ُبعــد؛ لقيــاس أدائهــم بشــفافية ومصداقيــة، باإلضافــة إلــى  	
توعيــة األســرة بمتطلبــات التقييــم عــن ُبعــد.

ــل  	 ــر دلي ــة، وتوفي ــات التقني ــل الصعوب ــاعدتهم لتذلي ــة، ومس ــا الطلب ــع فيه ــد يق ــي ق ــكات الت ــم المش ــة أه ــن لمعالج ــة المراقبي تهيئ
ــتيعابها،  ــة واس ــات للطلب ــذه المعلوم ــول ه ــا؛ لوص ــل معه ــة التعام ــتخدمة، وكيفي ــة المس ــاري، والمنص ــف االختب ــن الموق ــل ع متكام
وتوعيتهــم بمعنــى االختبــار التجريبــي واشــتراطاته، علــى أن يتــم تحديــث أنظمــة االختبــارات ولوائحهــا، بحيث تتضمــن الواجبــات والعقوبات 
المرتبطــة باالختبــارات عــن ُبعــد، وتنويــع األنشــطة التقويميــة؛ لضمــان االســتفادة مــن الوســائل التقنيــة المســتخدمة، وضمــان مصداقيــة 

ــار، وعــدم تعرضــه لانكشــاف. االختب

ضــرورة أن تكــون بيئــة اختبــارات القبــول الجامعــي االفتراضــي مشــابهة لاختبــارات التقليديــة مــن حيــث: دقــة المراقبــة، وتوفيــر الدعــم عنــد  	
الضرورة.

منتدى إدارة االمتحانات الوطنية
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“التقدم  إلى األمام: مراجعات ضمان الجودة الخارجية لبرامج مؤسسات التعليم العالي
بعد انتشار جائحة كوفيد-19”

األربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020

المتحدثون/ أوراق العمل

الشــيخة الدكتــورة لبنــى آل خليفــة مديــر إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليــم العالــي – ورقــة بعنــوان »جهــود هيئــة جــودة 
التعليــم والتدريــب: بعــد انتشــار جائحــة »كوفيــد-19«. 

الدكتورة كارين تايلور- مدير المجموعة التحاورية، 
وايملــي جــودي- مديــر الهيئــات الدوليــة والصناعيــة والمهنيــة- فــي )TEQSA( هيئــة معاييــر الجــودة واالعتمــاد 

للتعليــم العالــي فــي أســتراليا
- ورقة بعنوان: »أهمية ضمان الجودة الخارجية في توصيل المعلومات بالوسائل السليمة«. 

الدكتور مارك فريدريكس المنسق الدولي – مؤسسة االعتماد األكاديمي في هولندا
- ورقة بعنوان: “الخبرات الدولية للمراجعات عبر منصات التواصل عن بعد”.

ــج  ــي هون ــة ف ــة والمهني ــات األكاديمي ــاد المؤه ــس اعتم ــابق لمجل ــذي الس ــس التنفي ــن الرئي ــي كريستفورس ــتاذة دورت األس
ــة”  ــودة الخارجي ــان الج ــات ضم ــه هيئ ــي تواج ــات الت ــوان: “ التحدي ــة بعن ــج - ورق كون

أدار جلســات المنتــدى الدكتــورة نينــا عبــد الــرزاق استشــاري/ مستشــار الشــئون األكاديميــة فــي إدارة مراجعــة أداء مؤسســات 
التعليــم العالــي - هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب.

المحاور 

التعريف بجهود هيئة جودة التعليم والتدريب في مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بعد جائحة كورونا )كوفيد-19(.  	

أهمية مراجعات ضمان الجودة الخارجية لجميع أنماط التعليم.  	

التعرف على عدد من الخبرات الدولية في مجال المراجعات عن بعد.  	

أبرز التحديات والفرص في التعليم العالي بعد انتشار وباء كورونا )كوفيد-19(.  	

التوصيات

ــي؛  	 ــم العال ــات التعلي ــن لمؤسس ــا التابعي ــودة، وأيض ــان الج ــات ضم ــن لهيئ ــة التابعي ــراف ذات العاق ــع األط ــب لجمي ــر التدري ــرورة توفي ض
ــات،  ــرية المعلوم ــن وس ــل: أم ــا مث ــى قضاي ــاص - عل ــكل خ ــب – بش ــز التدري ــع تركي ــت، م ــر اإلنترن ــات عب ــاص للمراجع ــكل خ ــر بش للتحضي

ــات. ــة بالمراجع ــف الخاص ــى التكالي ــر عل والتأثي

الدعــوة لمواكبــة التطــورات فــي مجــال التعليــم العالــي، ومراعــاة أعبــاء العمــل المتزايــدة، وإظهــار بعــض المرونــة؛ مــن أجــل عــدم إبطــاء  	
عمــل مؤسســات التعليــم العالــي، والعمــل بشــفافية فيمــا يتعلــق بالنتائــج المتوقعــة.

بناء قدرات موظفين مؤسسات التعليم العالي ألغراض تصميم المناهج اإللكترونية، والتدريس، وتحفيز التعلم عبر اإلنترنت. 	

	 )authentic performance-based assessment( .التحرك نحو تقييم أكثر واقعية يعتمد على األداء

تقديم خدمات دعم إدارية وأكاديمية متنوعة لطلبة مؤسسات التعليم العالي عبر اإلنترنت؛  لتحقيق مخرجات التعلم المرجوة. 	

إعادة التفكير في مراجعة بعض إجراءاتها وتدابيرها؛ لضمان تحقق قدر أكبر من النزاهة األكاديمية في بيئة التعلم عبر اإلنترنت. 	

منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي
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“نحو تعليم وتدريب مهني فاعل في الظروف االستثنائية”
اإلثنين الموافق 27 يوليو 2020

المتحدثون/ أوراق العمل

ــل  ــة عم ــال دراس ــن خ ــة - م ــة االجتماعي ــل والتنمي ــي وزارة العم ــات ف ــج والمعلوم ــم التروي ــس قس ــر رئي ــاء ناص ــتاذة هن األس
ــات”.  ــم التحدي ــة أه ــب ومعالج ــاع التدري ــات قط ــوان: “توجه ــوزارة بعن ــا ال ــت به قام

الدكتورة ناهد شويطر مدير إدارة شؤون المتدربين في معهد البحرين للتدريب
- ورقة بعنوان: “معهد البحرين للتدريب عبر اإلنترنت: الفرص والتحديات”.

الدكتور حميد عبداهلل المدير التنفيذي لمركز تدريب جمعية المهندسين البحرينية
- ورقــة بعنــوان: كيفيــة تدريــب المهندســين المؤهليــن والقادريــن علــى مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك 
ــة فــي ســوق العمــل، وبالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ومــن بينهــا هيئــة جــودة التعليــم  وفــق المهــارات الوطنيــة المطلوب

والتدريــب.

األستاذ مناف العاني مدير مركز بيرلتز البحرين 
- ورقة بعنوان: “تحدٍّ آخُر، ويوٌم آخُر!!” 

أدار جلســات المنتــدى الدكتــورة وفــاء المنصــوري، مديــر إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التدريــب المهنــي - هيئــة جــودة التعليم 
والتدريب.

المحاور 

مناقشة توجهات قطاع التدريب في ظل جائحة كورونا.  	

الممارسات الحالية للتعليم والتدريب عن بعد.  	

 تحديات الوضع الراهن. 	

التعرف على الفرص والخطط المستقبلية، وتسليط الضوء على االقتراحات المقدمة.  	

التوصيــات التــي ســوف يخــرج بهــا المنتــدى، والتــي يمكــن تطبيقهــا وتنفيذهــا علــى أرض الواقــع، والتركيــز عليهــا فــي المرحلــة الحاليــة ومــا  	
بعــد مرحلــة كورونــا. 

التوصيات

االســتفادة مــن الجوانــب اإليجابيــة للجائحــة للتخطيــط المســتقبلي؛ لمســاندة قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي لدعــم االســتثمار  	
واالقتصــاد الوطنــي بالتحــول إلــى توظيــف التكنولوجيــا فــي التعليــم والتدريــب المهنــي. 

ضــرورة المرونــة فــي إجــراءات الجهــات المرخصــة، والعمــل علــى إعــادة هندســة هــذه اإلجــراءات، ووضــع الحلــول لتعزيــز التدريــب االفتراضي؛  	
مــن أجــل تقليــص أضــرار المؤسســات، ودعمهــا لمواكبــة الوضــع الحالــي، واالســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا بمســتويات الجــودة المطلوبــة.

العمــل علــى تطويــر المعامــل االفتراضيــة اإللكترونيــة فــي المؤسســات التعليميــة والتدريبية، وتطبيــق أفضل ممارســات التعلــم اإللكتروني  	
باإلضافــة إلــى العمــل علــى إنشــاء مركــز تعليمــي إلكترونــي؛ لدعــم التعلــم اإللكتروني. 

إبــراز األســلوب االفتراضــي فــي التدريــب، وتطويعــه الســتيفاء احتياجــات المتدربيــن، واالســتثمار فــي التقــدم التكنولوجــي؛ مــن أجــل إدخــال  	
ــة،  ــق حديث ــا لطرائ ــة، وطرحه ــة والتدريبي ــات التعليمي ــل المؤسس ــن قب ــة م ــتقبلية المقدم ــج المس ــي البرام ــي ف ــع االفتراض دروس الواق

ومبتكــرة فــي التعلــم عــن بعــد.

أهميــة توفــر رؤيــة إســتراتيجية واضحــة للمؤسســة التعليميــة والتدريبيــة، وأهميــة توفــر آليــات وتشــريعات تســاهم فــي تطويــر مهــارات  	
المدربيــن، وتدعــم المتدربيــن مــن خــال طــرح الــدورات المتســمة بالمرونــة فــي التصميــم، وتقديمهــا بأســاليب مائمــة كالتعلــم عــن بعــد، 

أو التعلــم المدمــج أو التعلــم الصفــي.

منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني
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“تجارب التعليم المدرسي أثناء األزمات والتوجهات المستقبلية، نماذج دولية”
األربعاء الموافق 26 أغسطس 2020

المتحدثون/ أوراق العمل

الدكتور فوزي الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج في مملكة البحرين
ــروف  ــة ظ ــن لمواجه ــة البحري ــي مملك ــم ف ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــن قب ــدة م ــراءات المعتم ــط واإلج ــوان: »الخط ــة  بعن – ورق

ــد-19«.  ــة كوفي ــال جائح ــة خ ــات التعليمي ــاق المؤسس ــة، وإغ ــف الدراس وق

البروفيسور جوبينئان سارفن محاضر في كلية لي كوان يو للسياسات العامة بالجامعة الوطنية بسنغافورا 
- ورقة بعنوان: »الممارسات واآلفاق المستقبلية للتعليم المدرسي في أوقات األزمات: الخبرات الدولية«.

األستاذ كريستوفر غرين المدير التنفيذي لمؤسسة خدمات التربية في الخليج
- ورقــة بعنــوان: »الممارســات والتوجهــات للتعليــم المدرســي فــي أوقــات األزمــات: تجــارب دوليــة – إنجلتــرا، الواليــات المتحــدة، 

ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة – الرؤيــة والجوانــب العمليــة: التعلــم مــن أزمــة كوفيــد-19«. 

األستاذ بيكا اكسيما مصمم مناهج التربية العالمية بجامعة أولو بفنلندا 
- ورقة بعنوان: “ كوفيد-19، في نظام التعليم الفنلندي”. 

أدار جلسات المنتدى الدكتور خالد الباكر، مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية - هيئة جودة التعليم والتدريب.

المحاور

مناقشة االستجابات الفورية للنظم التعليمية المختلفة لتأثيرات جائحة كورونا على التعليم المدرسي.  	

تسليط الضوء على خطط هذه النظم للعودة إلى التعليم المدرسي »الوضع الطبيعي”.  	

 الدروس المستفادة من هذه األزمة على المدى القصير والبعيد.  	

التوصيات

ــي  	 ــاج الرقم ــم واإلنت ــي التعلي ــرة ف ــورة كبي ــا بص ــف التكنولوجي ــى توظي ــول إل ــا التح ــة، وأبرزه ــة للجائح ــب اإليجابي ــن الجوان ــتفادة م االس
التعليمــي. 

التأكيد على دور القيادة المدرسية في تقييم األوضاع االستثنائية، ووضع الخطط البديلة لمواجهتها. 	

التأكيــد علــى أهميــة برامــج التمهيــن للمعلميــن فــي مجــال توظيــف التكنولوجيــا، وتأصيلهــا فــي خطــط: تأهيــل المعلميــن الجــدد، وتطوير  	
أداء المعلميــن القائميــن علــى أعمالهم.

ســد الفجــوة فــي تعلــم الطلبــة الناتجــة عــن التحــول المفاجــئ للتعليــم عــن بعــد مــن خــال أســاليب تقييــم دقيقــة لتحديــد الفاقــد مــن  	
تعلــم الطلبــة.

رفع وعي أولياء األمور والمجتمع بأهمية توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة. 	

منتدى إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة ورياض األطفال
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“الطريق إلى المستقبل خالل جائحة كوفيد19- وما بعدها” 
األربعاء الموافق 12 أغسطس 2020

المتحدثون/ أوراق العمل

الدكتور طارق السندي المدير العام لإلدارة العامة لإلطار الوطني للمؤهات واالمتحانات الوطنية
- ورقة بعنوان: »إطار المؤهات الوطني: الطريق إلى األمام مع كوفيد -19 وما بعده”.  

البروفيسور حزمان شاه عبداهلل عضو اللجنة االستشارية في شبكة ضمان الجودة لرابطة دول جنوب شرق آسيا
- ورقة بعنوان: »الحفاظ على سامة أطر المؤهات الوطنية في بيئة التعليم العالي المعطلة؛ بسبب كوفيد -19”. 

السيدة مياني ريلتون مستشارة التعليم
- ورقة بعنوان: »الحفاظ على جودة التقييم - ضمان المصداقية والموثوقية في ظل جائحة كوفيد-19«. 

أدار جلســات المنتــدى األســتاذة عصمــت جعفــر، مديــر إدارة عمليــات اإلطــار الوطنــي للمؤهــات - هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب.

المحاور

مناقشة دور أطر المؤهات في ضمان التحقق من المؤهات عن بعد.  	

تسليط الضوء على اإلستراتيجيات، والعمليات، والمعايير المطبقة في التحقق من المؤهات عن بعد.  	

الفرص والخطط المستقبلية.  	

التوصيات

ــا خــال جائحــة كورونــا، ودور  	 أهميــة االعتــراف بجميــع أنــواع التعلــم بمــا فــي ذلــك التعلــم عــن بعــد، والتعلــم المختلــط الــذي أصبــح ضرورّيً
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي اســتيعاب احتياجــات التعليــم خــال الجائحــة.

أهميــة االســتدامة، وإدارة المخاطــر، واألزمــات، والمرونــة، والتحســين المســتمر، ودور اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي الحفــاظ علــى معاييــر  	
التقييــم.

ضرورة تحديث المعايير والممارسات في مؤسسات ضمان الجودة؛ وذلك لتأمين جودة التعلم عن بعد.  	

ــات  	 ــة المؤه ــى نزاه ــاظ عل ــط؛ للحف ــم المختل ــد، أو التعل ــن بع ــم ع ــه للتعل ــد إجرائ ــم عن ــة التقيي ــودة ومصداقي ــان ج ــى ضم ــل عل العم
ــات. ــي للمؤه ــار الوطن ــى اإلط َنة عل ــكَّ الُمَس

منتدى إدارة عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت




