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“التكامل بين التقويم التكويني والتقويم الختامي”
الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١

المتحدثون/ أوراق العمل 

 الدكتورة كوثر سعد الدين، مدير للتطوير واالعتراف بمنظمة البكلوريا الدولية من المملكة األردنية الهاشمية.
- ورقة بعنوان: »التكامل بين التقييمات التربوية والعوامل المساعدة لها«.

الدكتور محمد الغامدي المستشار،  بهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.
 - ورقة بعنوان: »التكامل بين التقويمات التربوية؛ نحو إطار وطني للتقويم«.

أدار جلسات المنتدى األستاذ أحمد القاسمي، رئيس قسم امتحانات العلوم والرياضيات.

المحاور 

دور التقييمات التكوينية والتقييمات الختامية. 	

التوصيات

أهمية االنطالق نحو أسلوب جديد للتقييم والتعلم، وتحقيق التكامل بين التقييمات؛ بغرض تحقيق أهداف التعلم.  	

أهميــة االنتقــال مــن أســلوب التعلــم التقليــدي، وهــو التركيــز علــى تقييــم التعلــم والتوجــه إلــى أســلوب جديــد، وهــو التركيــز علــى التقييــم  	
مــن أجــل التعلــم. 

أهمية دمج الطلبة في عملية إعداد التقييم التكويني من خالل انخراطهم في المهام التكوينية. 	

ضــرورة التغلــب علــى التحديــات التــي قــد تعتــرض أو تؤثــر فــي إنجــاز التكامــل بيــن التقييمــات كمــدى الوعــي لــدى األطــراف ذات العالقــة،  	
ومحاولــة إشــراك الطلبــة فــي عمليــات إعــداد التقييــم، ومــدى فهــم أهــداف التقييــم التكوينــي وأســاليبه وإســتراتيجياته، والقــدرة علــى 

التخطيــط للتكامــل، والقــدرة علــى تحديــد أهــداف التعلــم والــدرس، والتمكــن مــن التخطيــط للــدروس.

منتدى إدارة اإلمتحانات الوطنية 
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»اإلطار الوطني للمؤهالت: نحو فرص التعلم مدى الحياة للجميع«
الخميس الموافق ٢٤  فبراير ٢٠٢٢

المتحدثون/ أوراق العمل

البروفيسور الدكتور محمد عزمي عمر، الرئيس والمدير التنفيذي للجامعة العالمية للتمويل اإلسالمي في ماليزيا.

- ورقة بعنوان: »تطبيق التعلم مدى الحياة من خالل إستراتيجيات التعلم المرنة: الممارسات والتحديات والفرص«.

 السيدة زيبا عسكر، رئيس قسم الدراسات المالية والمصرفية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
- ورقًة بعنوان: »التعلم مدى الحياة«.

أدارت جلسات المنتدى: األستاذة سارة عصام، رئيس مؤهالت التعليم العالي في إدارة عمليات اإلطار الوطني.

المحاور

أهمية التعلم مدى الحياة في ظل التطورات الحالية. 	

الممارسات الجيدة لتطبيق طرائق التعلم مدى الحياة. 	

التوصيات

ضرورة وضع إستراتيجيات وطنية ودولية تتعلق بالتعلم مدى الحياة. 	

اعتماد مسارات التعلم المرنة، إيماًنا بدورهم في استجابة التعليم للتغيرات في احتياجات سوق العمل. 	

أهمية دعم إستراتيجيات مسارات التعلم المرنة من خالل البحوث والدراسات التجريبية؛ لقياس فاعلية تنفيذها.  	

 ضرورة تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في التغلب على بعض التحديات التي قد تحول دون التعلم مدى الحياة. 	

ضرورة زيادة وعي المتعلمين بفرص التعلم مدى الحياة. 	

ــرص  	 ــق ف ــأنها خل ــن ش ــي م ــب، الت ــج التدري ــر برام ــي تطوي ــة ف ــق المرون ــر؛ لتحقي ــة الصغ ــالت المتناهي ــاد المؤه ــى اعتم ــل عل ــة العم أهمي
ــوب.  ــي المطل ــدم الوظيف ــق التق ــة، أو لتحقي ــن الجامع ــرج م ــد التخ ــن بع ــي معي ــال مهن ــي مج ــص ف للتخص

منتدى إدارة عمليات اإلطار الوطني للمؤهالت
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“حوار نقدي: التحديات والفرص لسد فجوة اإلنجاز لدى الطلبة”
الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢

المتحدثون/ أوراق العمل

 البروفيسور ديفيد جور، محاضر في كلية ملبورن في أستراليا.
- ورقة  بعنوان: »التأمل في االستجابات الفورية، والتغييرات على المدى البعيد لجائحة كورونا: دعم الطلبة والمعلمين خالل 

األزمة، وما بعدها«.

  البروفيسور باسي سالبيرغ، المحاضر بجامعة New South Wales  بسيدني - أستراليا.
- ورقة  بعنوان:»مشكلة فجوة اإلنجاز وما يجب القيام به«.

أدارت جلسات المنتدى: األستاذة خولة صالح العوجان، مستشار مراجعة أداء المدارس في هيئة جودة التعليم والتدريب.

المحاور 

التغييرات على المدى البعيد لجائحة كورونا، وفجوة اإلنجاز، وما يجب القيام به. 	

ــار إيجابيــة وســلبية علــى عمليــة التعليــم، وانعكاســاتها علــى الطلبــة، والمعلميــن، ومنفعــة  	 ــه جائحــة كوفيــد- 19، مــن آث مــا تســببت ب
ــة. ــك الجائح ــالل تل ــم خ ــة، ورعايته ــم الطلب ــم تعل ــام دع ــرص أم ــات والف ــة، والتحدي ــات التعليمي المؤسس

التوصيات

ــة  	 ــات الطلب ــة احتياج ــي تلبي ــة ف ــر مرون ــون أكث ــة؛ لتك ــات التربوي ــي المؤسس ــدة ف ــة المعتم ــم التعليمي ــر النظ ــة تطوي ــى أهمي ــد عل التأكي
ــة. المختلف

ــين  	 ــى التحس ــتمر عل ــز المس ــى التركي ــم عل ــي القائ ــل الجماع ــاركية، والعم ــل التش ــرق العم ــة ف ــة سياس ــادات التربوي ــي القي ــة تبن  حتميَّ
والتطويــر.

 بــذل المزيــد مــن الجهــود لتلبيــة االحتياجــات الشــخصية، والنفســية، واالجتماعيــة، والعاطفيــة، والترفيهيــة لجميــع فئــات الطلبــة، ودعــم  	
تعلمهــم بطريقــة متمايــزة.

ــوات  	 ــات وفج ــة صعوب ــر لمعالج ــل المبك ــي، والتدخ ــاز األكاديم ــة اإلنج ــن مصداقي ــق م ــن التحق ــة تضم ــة متكامل ــاليب تقييمي ــاد أس اعتم
التعلــم.

التأكيــد علــى أهميــة تعزيــز دور المعلميــن، ودعــم مســاهماتهم االجتماعيــة والتعليميــة المهمــة فــي الحيــاة المجتمعيــة؛ بمــا يضمــن  	
ــروف  ــن الظ ــم م ــى الرغ ــم، عل ــي التعلي ــتدامة ف ــى االس ــاظ عل ــة؛ للحف ــة التربوي ــي المنظوم ــم ف ــول أدواره ــة ح ــرة النمطي ــر النظ تغيي

ــع. ــم أجم ــاح العال ــي تجت ــتثنائية الت االس

منتدى إدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة ورياض األطفال
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“ضمان الجودة في التعليم العالي: الماضي، والحاضر، والمستقبل”
الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢

المتحدثون/ أوراق العمل

ــم  ــة التعلي ــي أكاديمي ــي ف ــل رئيس ــت، وزمي ــدز باك ــة لي ــي جامع ــة ف ــؤون األكاديمي ــر الش ــب مدي ــل كاردو ، نائ ــور في البروفيس
ــي. العال

البحريــن. بمملكــة  األمريكيــة  بالجامعــة  اإلنجليزيــة  اللغــة  قســم  فــي  المســاعد  األســتاذ  شــونو،  ســارة   الدكتــورة 
-عرض تقديمي حول التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي.

 الدكتورة  لويزيال بالبيس، مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة البحرين.
- ورقة  بعنوان:» »هيكل ضمان الجودة في جامعة البحرين«.

أدارت جلسات المنتدى: الدكتورة نينا عبد الرزاق، المستشار األكاديمي في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.

المحاور 

األساليب القيادية واإلدارية؛ لالنتقال السلس بين أنماط التعليم في مؤسسات التعليم العالي. 	

تحديات التقويم والتدريس. 	

تسليط الضوء على مشاركة الطلبة، وتقديم الدعم الالزم لهم. 	

تحديات ومبادرات ضمان الجودة الداخلية. 	

التوصيات

ــا يركــز علــى تحســين  	 ــا إســتراتيجّيًا صارًمــا يشــمل منظــوًرا تربوّيً ضــرورة اعتمــاد بيئــات العمــل التعليميــة الجديــدة والمســتقبلية نهًجــا إدارّيً
جــودة الممارســات والنتائــج.

أهمية توفر بيئة تعلمية داعمة تتسم بالمرونة وتشجع المناقشة والتداول واالبتكار. 	

ضــرورة توظيــف األســاليب التعليميــة المحفــزة، والتــي ترتكــز علــى التواصــل المتبــادل والوضــوح فــي التوقعــات والمســئوليات، والقائمــة  	
علــى العمــل التعاونــي والمشــاركة النشــطة مــن كافــة المتعلميــن وأســاتذتهم.

التركيــز - بشــكل أكبــر - علــى تصميــم وتنفيــذ التقييمــات التكوينيــة والتقييمــات القائمــة علــى األداء التــي تضمــن بطبيعتهــا مشــاركة  	
أكبــر مــن قبــل الطالــب فــي العمليــة التعليميــة . 

أهميــة ضمــان الدعــم الكافــي للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، بغــض النظــر عــن نمــط التعليــم أو التعلــم الــذي يتــم تطبيقــه، مشــددين  	
علــى ضــرورة ضمــان جــودة العمليــة التربويــة، مــن خــالل تطبيــق نهــج يرتكــز علــى نشــر وتعزيــز القيــم األكاديميــة.

منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي
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 »النهوض بالتعليم والتدريب؛ من أجل التنمية المستدامة: الفرص والتحديات«
الخميس الموافق  ٣١  مارس ٢٠٢٢

المتحدثون/ أوراق العمل

 الدكتور أسامة العلي، استشاري اإلستراتيجيات والتنمية.
ورقة بعنوان: »التعليم المهني والتنمية الفائقة«.

 األستاذة دانة بوحجي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية واالستدامة في بنك البحرين الوطني.
-ورقة بعنوان: »تجربة بنك البحرين الوطني في االستدامة«.

 األستاذة دعاء عيسى عبد الوهاب، القائم بأعمال مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني.
-ورقة بعنوان:» الجهود التي قامت بها إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني الستدامة أعمالها خالل األوضاع 

االستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا« & » نتائج التقييم االفتراضي لمؤسسات التدريب المهني للفترة من نوفمبر 2020، إلى 
فبراير 2022«.

أدارت جلسات المنتدى: األستاذة آمال جمعة، رئيس قسم مراجعة أداء المعاهد التقنية بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب 
المهني.

المحاور

تســليط الضــوء علــى عــدد مــن التجــارب الرئيســة المرتبطــة بالخبــرات المؤسســية فــي تحقيــق مبــدأ االســتدامة، مــن خــالل االســتثمار فــي  	
رأس المــال البشــري فــي التعليــم والتدريــب، وتطويــع تحديــات األوضــاع االســتثنائية؛ إلتاحــة فــرص للتطويــر واالســتدامة. 

التوصيات

إيجاد فرص عمل واعدة؛ لجعل المواطن البحريني الخيار األول في سوق العمل. 	

تنفيــذ المشــروعات التنمويــة، وتســهيل اإلجــراءات التجاريــة وزيــادة فاعليتهــا فــي إنعــاش االســتثمار؛ ممــا ينعكــس علــى االســتدامة الماليــة  	
واالســتقرار االقتصــادي.

أهمية دور االستثمار في العنصر البشري؛ من أجل إنشاء قاعدة صناعية، وجذب االستثمار في القطاع الصناعي والتقني. 	

ضرورة تبني الممارسات التي تحقق االستدامة والتي تكمن في فلسفة توفير الموارد البشرية من الداخل. 	

تقييم المهارات وفًقا للمتطلبات المستقبلية، والترشيح الذاتي للتطوير الوظيفي والتدريب المنظم والداعم. 	

منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني




