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إن عقـــد المركز لمؤتمره الرتبوي الـــدويل الثاين يف يويم 30 
نوفمـــرب و1 ديســـمرب 2020م، تحـــت عنـــوان »التعليـــم عن بعد 
اســـتجابة لجائحة كورونا«، يأيت تنفيـــًذا لخطة برامج مكتب 
الرتبيـــة العريب لـــدول الخليج يف دورة عـــايم 2019 و2020م، 
وضمـــن نشـــاطات المركـــز الهادفـــة إىل متابعـــة مســـتجدات 
الفكـــر الرتبـــوي وتطبيقاتـــه المتمـــزة يف العالـــم، لإلفـــادة 
منها يف إثراء مشـــروعات تطوير التعليـــم يف الدول األعضاءـ 

وتنميـــة الخـــربات المهنية لالختصاصييـــن العاملين فيها. 

ويعكـــس عنـــوان هـــذا المؤتمـــر الرتبـــوي االهتمـــام المشـــرتك 
النظـــم  عـــى  كورونـــا  جائحـــة  تأثـــر  بدراســـة  العالـــم  لـــدول 
التعليمية، ومؤسساتها والمنتسبين إليها، واستعراض تجارب 
دول العالم يف ســـبيل التوصل إىل بدائل متاحة لمواجهتها، 
واتخـــاذ التدابـــر العمليـــة المناســـبة لتأميـــن اســـتمرار الطلبـــة 
يف تعلـــم المقـــررات الدراســـية، وتطبيـــق نشـــاطات التعليـــم 
والتعلـــم والتقويـــم الرتبـــوي المتصلـــة بهـــا، وضمـــان حقـــوق 
فئات المتعلمين مـــن ذوي األوضاع واالحتياجات الخاصة يف 

الحصـــول عـــى تعليـــم جيـــد مناســـب الحتياجاتهم. 

  ويشـــتمل برنامج المؤتمر عى أربعـــة محاور، تتناول الصيغ 
الفعالـــة  بعـــد، واألســـاليب  عـــن  للتعليـــم والتعلـــم  البديلـــة 
واألدوار  وأدائهـــم،  تحصيلهـــم  وتقويـــم  الطلبـــة  لتعليـــم 
المتغـــرة للمعلمين وأوليـــاء األمور نتيجة انقطـــاع التعليم 
المدرســـي المباشـــر، واالســـتعاضة عنـــه بالتعليـــم والتعلـــم 
المتســـاوية  والفـــرص  العدالـــة  ضمـــان  ومعايـــر  بعـــد،  عـــن 
يف حصـــول جميـــع الطلبـــة عـــى تعليـــم جيـــد، واألســـاليب 

والوســـائل الفعالـــة الـــي تـــؤدي إىل تحقيقهـــا.

   وســـوف يســـهم يف عـــرض موضوعـــات أعمـــال المؤتمـــر 
نخبـــة متمـــزة مـــن خـــرباء دوليين مـــن مختلـــف دول العالم، 
ويشـــارك يف أعماله ومناقشـــاته اختصاصيـــون تربويون من 
الـــدول األعضـــاء يف مكتـــب الرتبيـــة العـــريب لـــدول الخليـــج 
يمثلـــون وزارات الرتبيـــة والتعليم يف كل مـــن دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، ومملكة البحريـــن، والجمهورية اليمنية، 
ودولـــة الكويـــت، والمملكـــة العربية الســـعودية، وســـلطنة 
مـــن  لعـــدد  ممثليـــن  جانـــب  إىل  هـــذا  قطـــر،  ودولـــة  عمـــان 

المنظمـــات الرتبويـــة اإلقليميـــة والعالميـــة. 

د. سليمان إبراهيم العسكري
مدير المركز العريب للبحوث الرتبوية
لدول الخليج يف الكويت

التعليم عن بعد
استجابة لجائحة كورونا
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The Gulf Arab States Educational Research Center 
(GASERC) holds its second international conference 
on “Distance Learning: Coping with Covid-19 Crisis”, 
over two days (30 November - 1 December 2020). 
This conference is implemented within the framework 
of the Arab Bureau of Education (ABEGS) projects 
plan for the years 2019-2020. It aims at keeping track 
of the emerging international trends in education, in 
order to enrich the prospective educational projects of 
ABEGS member countries, and provide insights that 
can positively promote the professional expertise of 
specialists in these countries. 
The conference topic reflects the common interest 
of all world countries in investigating the impact of 
the Covid-19 pandemic on educational systems, 
institutions and stakeholders. It focuses on reviewing 
the educational policies followed by various countries 
in responding to the pandemic, the alternatives 
adopted to face its challenges, the solutions 
implemented to ensure the continuity of teaching, 
learning, and evaluation activities, and the measures 
adopted to ensure access to quality education for all 

students, especially those at risk due to their abilities 
or economic background. 
The conference program includes four themes; first, 
the alternative educational policies and practices 
during and after the pandemic; second, the teaching, 
learning, and evaluation methods in distance 
education; third, ensuring inclusive and equitable 
quality distance education for all; and forth, the new 
family and teachers roles in distance education and 
the relationship between school and family to sustain 
learning in this unusual context. 
Distinguished Keynote speakers, from Arab and foreign 
countries, will contribute to presenting the conference 
themes. The target audience includes representatives 
of regional and international educational organizations, 
educational leaders and specialists from ABEGS 
member countries (United Arab Emirates, Bahrain, 
Yemen, Kuwait, Saudi Arabia, Oman and Qatar), in 
addition to professors from colleges of education, and 
other professionals from the education sector. 

Dr. Sulaiman Ibrahim Al-Askary
Director of the Gulf Arab States 
Educational Research Center

The Second International 
Conference on:
Distance Learning: Coping with Covid19- Crisis
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مقدمة:
هـــذا المؤتمـــر الرتبـــوي هو أحد برامج المركز العريب للبحوث الرتبوية لدول الخليج يف الكويت، ضمن نشـــاطاته الهادفة إىل 
متابعـــة المســـتجدات يف الفكر الرتبـــوي وتطبيقاتـــه الميدانية، لإلفادة منهـــا يف مجاالت التنمية المهنيـــة لالختصاصيين 
الرتبوييـــن، وإثـــراء مشـــروعات التطويـــر الرتبـــوي يف الـــدول األعضـــاء بمكتـــب الرتبية العـــريب لدول الخليـــج بالنتائـــج الناجحة 

المتمـــزة للخربات الرتبوية عى المســـتوى اإلقليمـــي والعالمي.    
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الســيـاق: 

يركـــز المؤتمـــر عـــى موضـــوع التعليـــم عـــن بعـــد يف ســـياق 
مختلـــف  يف  التعليـــم  أنظمـــة  اتخذتهـــا  الـــي  اإلجـــراءات 
 بلـــدان العالـــم يف ظـــل تفـــي فـــروس كورونـــا المســـتجد 
)كوفيـــد- 19(. فقـــد أغلقـــت معظـــم الحكومـــات يف العالم 
المؤسســـات التعليميـــة مؤقتـــا، يف إطـــار تطبيـــق إجـــراءات 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  إىل  منهـــا  ســـعيا  الجســـدي  التباعـــد 
الفـــروس. وقـــد أثـــر هـــذا اإلغـــالق فيمـــا يقـــارب 70 ٪ مـــن 
الوضـــع  لهـــذا  واســـتجابة  العالـــم.  مســـتوى  عـــى  الطلبـــة 
الطـــارئ، اتجهت كثر مـــن الحكومات إىل تطبيق أســـاليب 
التعليـــم عن بعـــد، الي يتم فيها توظيـــف التقنيات الحديثة 
مثل شـــبكة اإلنرتنت، وتقنيات االتصـــال المريئ، واإلذاعات 
المرئيـــة والمســـموعة، من أجل ضمـــان اســـتمرار التعلم يف 

المـــدارس. إغـــالق  فرتة 

التعليـــم  أســـاليب  مـــن  المفاجئـــة  النقلـــة  هـــذه  أدت  وقـــد 
أســـاليب  إىل  الدراســـية  الفصـــول  يف  المعتـــادة  والتعلـــم 
الـــي  التحديـــات  مـــن  كثـــر  بـــروز  إىل  بعـــد،  عـــن  التعلـــم 
واجهـــت نظـــم التعليـــم، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بتوافـــر 
البنيـــة  وتوافـــر  رقميـــة،  صـــورة  يف  التعليمـــي  المحتـــوى 
المعلميـــن  وقـــدرة  المـــدارس،  يف  اإللكرتونيـــة  التحتيـــة 
عـــى التعامـــل مـــع هـــذه األســـاليب الجديـــدة يف التعليـــم، 
بعـــد،  عـــن  تطبيقهـــا  يمكـــن  الـــي  التقويـــم  وأســـاليب 
مـــن  الطلبـــة  انتقـــال  واعتمـــاد  الشـــهادات  منـــح  وآليـــات 
صـــف دراســـي إىل آخـــر، ومـــن مرحلـــة دراســـية إىل أخـــرى. 

كمـــا فرضـــت هـــذه النقلـــة المفاجئـــة أيضـــا تحديـــات جمـــة 
عـــى الطلبـــة وعائالتهـــم؛ فقـــد أصبـــح نجـــاح الطلبـــة يف 
التعامـــل  مهـــارات  بامتالكهـــم  مرهونـــا  بعـــد  عـــن  التعلـــم 
واالنضبـــاط  التنظيـــم  ومهـــارات  الحديثـــة،  التقنيـــات  مـــع 
التقنيـــة.  واألجهـــزة  الوســـائل  توافـــر  جانـــب  إىل  الـــذايت، 
وأصبـــح مطلوبـــا مـــن أوليـــاء األمور القيـــام بـــأدوار تعليمية 
جديـــدة، لـــم يألفوهـــا مـــن قبـــل، يف ســـياق متابعـــة تعلـــم 
أبنائهـــم، باإلضافـــة إىل التحديات الماديـــة المتصلة بتوفر 
القضايـــا  مـــن  كثـــر  وهنـــاك  بعـــد.  عـــن  التعليـــم  مطالـــب 
األخـــرى الـــي صاحبـــت االنتقـــال إىل التعليم عـــن بعد منها 
ابتعـــاد األطفال والشـــباب عـــن البيئة االجتماعيـــة للمجتمع 
المدرســـي، وانعزالهـــم لفـــرتات طويلـــة يف المنـــازل، وتأثـــر 
االجتماعـــي؛  وســـلوكهم  النفســـية  صحتهـــم  عـــى  ذلـــك 
واســـتعداد أنظمـــة التعليـــم للتعامـــل مـــع حـــاالت الطوارئ، 
ضمـــان  عـــى  وقدرتهـــا  األزمـــات؛  إدارة  ألدوات  وامتالكهـــا 
العدالـــة واإلنصـــاف يف توفـــر الخدمـــات التعليميـــة للفئات 
االجتماعيـــة المهمشـــة، والطلبـــة ذوي اإلعاقـــة؛ باإلضافـــة 
إىل المحافظـــة عـــى جـــودة الخدمـــات التعليميـــة المقدمة 
عـــرب وســـائل االتصال عن بعـــد. كل هذه القضايـــا والتحديات 
تفـــرض عـــى الحكومـــات وقـــادة التعليـــم والمربيـــن إعـــادة 
الحاليـــة،  التعليميـــة  والممارســـات  السياســـات  يف  النظـــر 
والبحـــث عن بدائل مناســـبة لتوفر التعليـــم الجيد والمنصف 
والشـــامل للجميـــع، يف ظـــل جائحـــة كورونـــا ومـــا بعدهـــا.
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األهـــداف:
تقييـــم التحديـــات الي فرضتها جائحة كورونا عى قطاع التعليم، ومناقشـــة البدائـــل المختلفة الي يمكن من خاللها 	 

ألنظمة التعليم االســـتجابة لهذه التحديات.

ترشـــيد سياســـات وممارســـات التعليـــم عـــن بعـــد، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بالمحتـــوى التعليمـــي، وأســـاليب التعليـــم 	 
والتقويـــم، وتقنيـــات التعليـــم، وتدريـــب المعلميـــن. 

تأكيـــد حقـــوق الفئـــات الضعيفـــة، وبخاصـــة الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة واألســـر ذات الدخـــل المنخفـــض، يف الحصـــول عى 	 
تعليـــم جيـــد عـــن بعـــد، وتحديـــد اإلجـــراءات الحكوميـــة الكفيلة بضمـــان هـــذه الحقوق.  

تقييم آثار جائحة كورونا عى األدوار التعليمية لألســـرة وعالقتها بالمدرســـة، وبحث ســـبل مســـاعدة األســـرة عى دعم 	 
تعلـــم أطفالها عن بعد.

تبـــادل الخـــربات الرتبويـــة بيـــن الـــدول األعضـــاء، وتعزيز التعـــاون فيمـــا بينهـــا يف مواجهة األزمـــات والتعامـــل مع حاالت 	 
الطـــوارئ يف مجـــال التعليم.

املوضوعات:

الصيغ البديلة للتعليم والتعلم يف ظل جائحة كورونا وما بعدها
لقـــد اتخـــذت معظم حكومات العالم قـــرارات بإغالق المؤسســـات التعليمية يف ظل تطبيق إجراءات التباعد الجســـدي للحد 
مـــن انتشـــار فـــروس كورونـــا المســـتجد. لكـــن إغـــالق مؤسســـات التعليـــم ال يعـــي التوقف عـــن تقديـــم الخدمـــات التعليمية 
لمالييـــن الطلبـــة حـــول العالم. ولذلك ســـعت كثر من الحكومات إىل تطبيق طيف واســـع من اإلجـــراءات والحلول الكفيلة 
باســـتمرار نشـــاطات التعليـــم والتعلـــم يف ظـــل إغـــالق المـــدارس. وألن الوضـــع التعليمـــي الناجـــم عن هـــذه األزمـــة الصحية 
الطارئـــة هـــو وضع غر مســـبوق، فقد كانـــت معظم االســـتجابات الي اتخذتها نظـــم التعليم مبنية عـــى المحاولة والخطأ؛ 
حيـــث أثبتـــت بعـــض اإلجـــراءات نجاحهـــا بينمـــا أخفقت إجـــراءات أخـــرى. ولذلك فقد حـــان الوقت لكـــي يعيد الرتبويـــون وقادة 
التعليـــم تقييـــم السياســـات والممارســـات الـــي تـــم تطبيقهـــا لضمـــان اســـتمرار التعليـــم يف ظـــل إغـــالق المـــدارس، وتحديد 
البدائـــل الـــي يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا، ليـــس فقـــط للتعامل مع هـــذا الوضـــع الطارئ، ولكـــن إلعـــادة هيكلة نظـــام التعليم 

التقليدي بشـــكل يتناســـب مع مطالـــب المســـتقبل وتحدياته.    

األساليب الفعالة لتعليم الطلبة وتقويم أدائهم عن بعد 
التعليـــم عـــن بعـــد هو الخيار األساســـي الذي لجـــأت إليه معظم أنظمـــة التعليم لضمان اســـتمرار تقديم الخدمـــات التعليمية 
يف أثنـــاء جائحـــة كورونـــا. وعـــى الرغـــم مـــن أن التعليـــم عـــن بعـــد ليـــس وليـــد اليـــوم، إال أنـــه لـــم يكـــن جـــزءا من الممارســـات 
التعليميـــة التقليديـــة لمعظـــم المؤسســـات التعليميـــة، ولم يحصـــل معظم المعلمين عـــى تدريب حول كيفية اســـتخدامه، 
ولـــم تتوافـــر لـــدى كثر من المدارس البنيـــة التحتية التكنولوجية والتقنيـــات الالزمة لتطبيقه. كما بـــرزت كثر من التحديات 
المتصلـــة بمـــدى مالءمـــة محتوى المقـــررات الدراســـية، وطرق التدريـــس، وأســـاليب التقويم التقليديـــة، لطرائـــق التعليم عن 
بعـــد. ولذلـــك واجهـــت المؤسســـات التعليميـــة يف كثر من الـــدول صعوبات كبـــرة يف االنتقال مـــن التعليـــم التقليدي إىل 
التعليـــم عن بعد بصورة سلســـة وناجحة. ويف هذا المحور، ســـيتم مناقشـــة هـــذه التحديات، وتحديد األســـاليب الفعالة الي 
يمكـــن للمـــدارس تطبيقهـــا لتعليـــم الطلبة وتقويـــم أدائهم عن بعـــد، والمطالب األساســـية الي ينبغي عى نظـــم التعليم 

توفرهـــا لمســـاعدة المدارس عـــى النجاح يف هـــذه المهمة.
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ضمان العدالة والفرص املتساوية يف الحصول ىلع تعليم جيد عن بعد
إن توفـــر تعليـــم جيـــد ومنصـــف وشـــامل للجميـــع هـــو أحـــد األهـــداف المنصـــوص عليها يف خطـــة األمـــم المتحـــدة للتنمية 
المســـتدامة 2030، وهـــو الهـــدف الـــذي يوجـــه بوصلة نظـــم التعليم يف مختلـــف بلدان العالم خـــالل العقد القـــادم، من أجل 
ضمـــان حصـــول كل األطفـــال عـــى فرص متســـاوية للتعليـــم، بغض النظر عن نـــوع الجنس أو العـــرق أو القـــدرات أو الخلفية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة. ولقـــد أدت إجـــراءات إغـــالق مؤسســـات التعليم خالل جائحـــة كورونـــا، واالعتماد عى 
التعليـــم عـــن بعـــد، إىل تأثر بعض فئـــات الطلبـــة وعائالتهم، وعدم قدرتهـــم عى التكيف مع هـــذا الوضع التعليمـــي الجديد. 
وقـــد حـــدث ذلـــك نتيجـــة لعـــدة أســـباب؛ منهـــا وجود فجـــوة رقميـــة وتباينـــات كبـــرة يف القـــدرة عـــى الوصـــول إىل التقنيات 
الالزمـــة واســـتخدامها، مـــع عجز كثر من األســـر عى تأميـــن االتصال باإلنرتنت، وتوفـــر العدد الكايف من أجهزة الحاســـوب 
لضمـــان تعلـــم أطفالهـــا عـــن بعد. كما يواجـــه الطلبـــة ذوي اإلعاقة صعوبـــات إضافية لمواصلة الدراســـة عرب طرائـــق التعلم 
عـــن بعـــد. وهنـــاك كثـــر مـــن الطلبـــة الذيـــن ال يمتلك آباءهـــم مهـــارات التعامل مـــع التقنيـــات الحديثـــة، مما يجعلهـــم عرضة 
للتخلف عن أقرانهم يف الحصول عى التعليم. وســـوف يتم يف هذا المحور مناقشـــة كل هذه التحديات، وبحث السياســـات 

والممارســـات الكفيلـــة بضمـــان العدالـــة والفرص المتســـاوية يف حصـــول جميع الطلبـــة عى تعليم جيـــد عن بعد.   

األدوار التعليمية الجديدة لألسرة وعالقتها باملدرسة يف سياق التعليم عن بعد
لـــم يفـــرض االنتقـــال المفاجـــئ إىل التعليـــم عـــن بعـــد تحديـــات عـــى المؤسســـات التعليميـــة وحدها، بـــل عى األســـرة أيضا. 
فمـــن الناحيـــة االقتصاديـــة، أصبـــح مطلوبا من األســـرة توفـــر األجهزة والتقنيـــات الالزمة لتعلـــم أطفالها عن بعـــد. ويحتاج 
اســـتخدام هـــذه األجهـــزة مهـــارات تقنيـــة يفتقدهـــا كثر مـــن أولياء األمـــور. وأصبـــح مطلوبا مـــن أوليـــاء األمور أيضـــا القيام 
بـــأدوار جديـــدة يف متابعـــة تعلـــم أطفالهـــم عن بعـــد، وتقديم الدعم والمســـاعدة لهـــم عند الحاجـــة. وألن نجـــاح التعليم عن 
بعـــد يتطلـــب تواصـــال وثيقـــا بيـــن األســـرة والمدرســـة، فقـــد بـــرزت كثر من األســـئلة حـــول وســـائل التواصـــل الفعالـــة، وآليات 
تحقيقهـــا، وقـــدرة كل مـــن المـــدارس وأوليـــاء األمـــور عـــى تعزيـــز التعـــاون فيمـــا بينهـــم لدعـــم تعلـــم الطلبـــة عن بعـــد. هذه 
األســـئلة وغرهـــا ســـوف تكـــون موضع نقـــاش يف هذا المحـــور، من أجل الوصـــول إىل فهم واضـــح لألدوار الجديدة لألســـرة 

وعالقتهـــا بالمدرســـة يف ســـياق التعليـــم عن بعد.

تنظيم املؤتمر:
يعقد المؤتمر عن بعد، عرب منصة Zoom، عى مدار يومين، ويشمل برنامج المؤتمر النشاطات اآلتية:

كلمـــات افتتاحيـــة مـــن جانـــب وزيـــر الرتبيـــة بدولة الكويـــت، راعـــي المؤتمـــر، ومدير مكتـــب الرتبية العـــريب لـــدول الخليج، 	 
ومديـــر المركـــز العـــريب للبحـــوث الرتبوية لـــدول الخليج.

تسع محاضرات حول موضوعات المؤتمر، يلقيها عدد من الخرباء واالختصاصيين من الدول العربية واألجنبية.	 

أسئلة من جانب المشاركين يف المؤتمر، واإلجابة عنها بواسطة الخرباء واالختصاصيين.	 

النواتج املرتقبة:
تشمل نواتج نشاطات المؤتمر ما يأيت:

تسجيالت مصورة للمحاضرات الي ألقاها المتحدثون، والمناقشات الي دارات خالل المؤتمر.	 

تقريـــر ختـــايم يوثـــق إجراءات عقـــد المؤتمر، وكلماتـــه االفتتاحيـــة، وأبرز ما طرح من أفكار ومناقشـــات حـــول موضوعات 	 
المؤتمـــر، باإلضافـــة إىل التوصيات الي انتهى إليها المشـــاركون.  
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املشاركون يف املؤتمر:
يشارك يف المؤتمر عدد من الخرباء واألكاديميين واالختصاصيين الرتبويين عى النحو اآليت:

محاضرون من الدول العربية واألجنبية، من الخرباء واألكاديميين المختصين يف موضوعات المؤتمر.	 

ممثلو المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بالتعليم والبحث الرتبوي.	 

اختصاصيـــون تربويـــون ومســـؤولون عن التعليم من الـــدول األعضاء بمكتب الرتبية العريب لـــدول الخليج )دولة اإلمارات 	 
العربيـــة المتحـــدة، مملكـــة البحريـــن، الجمهوريـــة اليمنيـــة، دولة الكويـــت، المملكة العربية الســـعودية، ســـلطنة عمان، 

قطر(. دولة 

أساتذة كليات الرتبية، والمعلمين، وغرهم من العاملين يف حقل التعليم.	 

خرباء وباحثو مكتب الرتبية العريب لدول الخليج وأجهزته.	 

التاريخ والتوقيت:
يعقد المؤتمر خالل يويم 30 نوفمرب و1 ديسمرب 2020م.

وتبدأ جلسات المؤتمر يف تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحيل لمدينة الكويت.

التسجيل:
التسجيل المسبق مجاين وضروري )رابط التسجيل(.

.Zoom بعد التسجيل، سيصلكم رابط عى الربيد اإللكرتوين لالنضمام للمؤتمر عرب منصة

البث املباشر عبر يوتيوب:
سيتمكن كل من تعذر عليه التسجيل متابعة المؤتمر عن طريق البث المباشر عرب يوتيوب )رابط المتابعة عرب يوتيوب(. 

اللغات:
اللغات المستخدمة يف المؤتمر هي العربية واإلنجلزية، وسوف تتاح خدمة الرتجمة الفورية.
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اليوم األول: 30 نوفمبر 2020م

كلمة معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل بدولة الكويت9:00-9:10افتتاح المؤتمر

كلمة معايل المدير العام لمكتب الرتبية العريب لدول الخليج9:20-9:10

كلمة سعادة مدير المركز العريب للبحوث الرتبوية لدول الخليج9:30-9:20

تعريف بموضوع المؤتمر وبرنامجه والمتحدثين فيه9:40-9:30

الجلسة األولى: الصيغ البديلة للتعليم والتعلم يف ظل جائحة كورونا وما بعدها
تصميم مقررات التعلم عن بعد وبرامجه الفاعلة: ماذا تعلمنا؟الموضوع:9:40-10:00المحاضرة األوىل

الدكتور توين بيتسالمتحدث:
المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة »تـــوين بيتـــس« المتخصصـــة يف تطويـــر 
التعليـــم اإللكرتوين، ورئيـــس مجلس إدارة الجمعيـــة الكندية ألبحاث 

الرقمي التعلـــم 
مستقبل التعليم فيما بعد جائحة كوروناالموضوع:10:00-10:20المحاضرة الثانية

الربوفيسور مراد محموديالمتحدث:
أميـــن المجلـــس التنفيـــذي والمؤتمـــر العـــام للمنظمة العربيـــة للرتبية 

والثقافـــة والعلوم )األلكســـو(
أسئلة وإجابات حول موضوع الجلسة األوىل10:20-10:50مناقشة عامة

10:50-11:10اسرتاحة

الجلسة الثانية: األساليب الفعالة لتعليم الطلبة وتقويم أدائهم عن بعد

11:10-11:30المحاضرة الثالثة
أساســـيات التدريـــس عـــن بعـــد: تحســـين تعلـــم الطلبـــة مـــع الحفـــاظ الموضوع:

عـــى وقـــت المعلميـــن
الربوفيسور فالور داريبالمتحدث:

العميـــد المســـاعد إلدارة التعليـــم عـــرب اإلنرتنـــت يف جامعـــة شـــمال 
أريزونـــا بالواليـــات المتحـــدة

األساليب الفعالة للتعليم والتعلم عن بعدالموضوع:11:30-11:50المحاضرة الرابعة
الربوفيسور عبد اهلل بن خميس إمبوسعيديالمتحدث:

وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم بسلطنة عمان
اسرتاتيجيات تقويم التعلم عن بعدالموضوع:11:50-12:10المحاضرة الخامسة

الربوفيسور مايكل مينشاكاالمتحدث: 

أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم يف جامعة هاواي بالواليات المتحدة
أسئلة وإجابات حول موضوع الجلسة الثانية12:10-13:00مناقشة عامة
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اليوم الثاني: 1 ديسمبر 2020م

افتتاح جلسات اليوم 
التعريف بربنامج المؤتمر يف اليوم الثاين وبالمتحدثين فيه9:00-9:10الثاين للمؤتمر 

الجلسة الثالثة: ضمان العدالة والفرص املتساوية يف الحصول ىلع تعليم جيد عن بعد

9:10-9:30المحاضرة السادسة
ســـبل معالجـــة التأثـــرات الناجمة عن الفجـــوة الرقميـــة يف التعلم الموضوع:  

عـــن بعـــد: دروس مســـتفادة من الجائحـــة الحالية

المتحدث:
الدكتور جوردان نايدو

مدير مكتب اليونسكو يف أفغانستان
تخطيط وتصميم التعلم للجميع: حلول رقمية للتعلم عن بعدالموضوع:  9:30-9:50المحاضرة السابعة

المتحدث: 
الربوفيسور سيان جوزيف سميث

أستاذ الرتبية الخاصة يف جامعة كانساس بالواليات المتحدة
أسئلة وإجابات حول موضوع الجلسة الثالثة9:50-10:40مناقشة عامة

10:40-11:00اسرتاحة

الجلسة الرابعة: األدوار التعليمية الجديدة لألسرة وعالقتها باملدرسة يف سياق التعليم عن بعد
تعزيز الشراكة بين األسرة والمدرسة يف سياق التعليم عن بعدالموضوع: 11:00-11:20المحاضرة الثامنة

المتحدث: 
الربوفيسور عيل جاسم الشهاب

األستاذ يف كلية الرتبية بجامعة الكويت
دور الوالدين يف دعم تعلم الطلبة عن بعدالموضوع: 11:20-11:40المحاضرة التاسعة

المتحدث:
الدكتورة هدى بيتية

األســـتاذ المشـــارك يف مجال تكنولوجيـــا التعليم وتقنيات الوســـائط 
يف الجامعـــة األمريكيـــة ببروت

أسئلة وإجابات حول موضوع الجلسة الرابعة11:40-12:30مناقشة عامة

اختتام المؤتمر
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السر الذاتية
للمتحدثين
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الدكتور توني بيتس:
د.تـــوين بيـــز هـــو مستشـــار أول يف كليـــة تشـــانج للتعليـــم 
يف   ،)Ryerson University( ريرســـون  بجامعـــة  المســـتمر، 
نـــورث  باحـــث مســـاعد بمؤسســـة كونتاكـــت  تورنتـــو؛ وهـــو 
)Contact North( لتعليم الكبار، بأونتاريو؛ وهو حاليا يشغل 
منصـــب رئيـــس مجلـــس مؤسســـة بحـــوث التعلـــم الرقمـــي 
الكنديـــة. ويعـــد بيـــز أحـــد األعضـــاء المؤسســـين للجامعـــة 
الربيطانيـــة المفتوحـــة، وقـــد ترقى فيها إىل وظيفة أســـتاذ 
جامعـــي يف مجـــال بحـــوث اإلعـــالم والوســـائط التعليمية. 
1989، شـــغل د. بيـــز منصـــب المديـــر التنفيـــذي  ويف عـــام 
يف  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  االســـرتاتيجي  للتخطيـــط 
وكالـــة التعلـــم المفتـــوح يف مدينـــة فانكوفـــر بكنـــدا. ويف 
الفـــرتة مـــن 1995-2003، تـــوىل منصـــب مديـــر التعليـــم عـــن 
بعـــد والتقنية يف جامعـــة كولومبيا الربيطانيـــة. كما عمل 
بوصفـــه مستشـــارا يف مجـــال التصميـــم وإدارة التعلـــم عـــرب 
اإلنرتنـــت والتعلـــم عن بعـــد يف أكرث من 40 دولـــة. وقد ألف 
د. بيـــز اثـــي عشـــر كتابا يف مجـــال التعلم عن بعـــد، أحدثها 
كتـــاب إرشـــادي مجـــاين عـــى شـــبكة اإلنرتنـــت، موجـــه إىل 
المعلميـــن وأســـاتذة الجامعـــات بعنوان: التدريـــس يف عالم 
رقمـــي، والـــذي تجـــاوز معدل تحميلـــه حـــوايل 500 ألف مرة 

بواســـطة القـــراء، وتـــم ترجمتـــه إىل عشـــر لغات.

Dr.Tony Bates:

Tony Bates is a Senior Advisor at the Chang School 
of Continuing Education, Ryerson University, To-
ronto and is also a Research Associate at Contact 
North, Ontario. He is currently Chair of the Board of 
the Canadian Digital Learning Research Association. 
He was a founding staff member of the British Open 
University, becoming a full professor in educational 
media research. In 1989, he became Executive Di-
rector, Strategic Planning and Information Technolo-
gy at the Open Learning Agency, Vancouver. 

From 1995 to 2003 he was Director of Distance Edu-
cation and Technology at UBC. He has worked as a 
consultant in the design and management of online 
and distance learning in over 40 countries. He is the 
author of twelve books, including his latest online, 
open textbook for faculty and instructors, ‘Teaching 
in a Digital Age’, which has been downloaded over 

500,000 times and translated into ten languages.
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البروفيسور مراد محمودي
الربوفيســـور مـــراد محمودي حاصـــل عى شـــهادة دكتوراه 
الدولـــة يف تخصـــص القانون الدويل االقتصـــادي من كلية 
الحقـــوق، جامعـــة السانيــــــــة بالجزائر، ويشـــغل حاليا منصب 
بالمنظمـــة  العـــام  والمؤتمـــر  التنفيـــذي  المجلـــس  أميـــن 
وعمـــل  )الكســـو(.  والعلـــوم  والثقافـــة  للرتبيـــة  العربيـــة 
الربوفيســـور مـــراد محمـــودي أســـتاذا يف معهـــد الحقـــوق 
ويف  بتيبــــــــازة،  الجامعـــي  بالمركـــز  السياســـية  والعلـــوم 
كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياسيـــــــة بجامعة ســـعد دحلب 
بالبليدة، وشغل عضوية اللجــنــــــة الوطنية لرتقيـــة األساتذة 
بـــوزارة التعليـــم العـــايل والبحـــث العلمـــي بالجزائـــر، ورئيس 
المجلــــس العلمـي يف كـــلـــيــــــــــــة الحـــــقــــــوق بجامعة سعد 
دحـــــــــلب بالبلـــــــيــــــــدة، كما شـــغل أيضا منصب األمين العام 
للجنـــة الوطنيـــة الجزائريـــة للرتبيـــة والثقافة العلـــوم، ومدير 
والعلـــوم  والثقافـــة  للرتبيـــة  العربيـــة  بالمنظمـــة  الثقافـــة 
)ألكســـو(. وللربوفيســـور مراد محمودي عديدا من المؤلفات 
يف مجـــاالت القانون واالقتصاد والثقافة، وناقش وأشـــرف 

عـــى عديد مـــن أطروحـــات الماجســـتر والدكتـــوراه.

Prof. Murad Mahmoudi:

has obtained a state doctorate in international eco-
nomic law from the Faculty of Law, Es Sénia University 
in Algeria. He is currently the Secretary of the Execu-
tive Council and the General Conference of the Arab 
league Educational, Cultural and Scientific Organization 
(ALECSO). Prof. Murad worked as a professor at the 
Law and Political Science Institute, at University Cen-
tre of Tipaza, Algeria, as well as at the Faculty of Law 
and Political Science, at Saad Dahlab University, Blida, 
Algeria. He was a member of the national professori-
al promotion committee at the Ministry of Higher Ed-
ucation and Scientific Research in Algeria. In addition, 
he held the position of head of the Scientific Advisory 
Board at the Faculty of Law at Saad Dahlab University. 
Pro. Murad has many publications in the fields of law, 
economy, and culture. His main interests include wom-
en›s rights, international legal disputes, globalization, 
and the influence of information technology on modern 
human thinking. He has also been invited as an exter-
nal examiner of Master›s and doctoral dissertations at 
many universities in Algeria.



المؤتمر الرتبوي الدويل الثاين16

المؤتمر الرتبوي الدويل الثاين
التعليم عن بعد استجابة لجائحة كورونا 2

البروفيسور فالور داربي
ينصب اهتمام د. فالزوز عى التدريس الفاعل يف الصفوف 
الدراســـية، والـــذي يهـــدف يف المقـــام األول إىل دمج جميع 
الطلبـــة، ودعمهـــم يف مســـرة تعملهـــم، وتمكينهـــم مـــن 
بلـــوغ النجـــاح. وتمتد خربتهـــا عى مدار أربعة وعشـــرين عاما، 
قامـــت خاللهـــا بالتدريـــس يف الجامعات وكليـــات المجتمع، 
وتشمل خربتها التدريســـية مواد اللغة اإلنجلزية، والتقنية، 
والقيـــادة، والرتبيـــة البدنية. وتمتلك د. فالورز خربة تدريســـية 
االفرتاضيـــة  والصفـــوف  التقليديـــة  الصفـــوف  يف  طويلـــة 
عـــى الســـواء. ويرتكـــز اهتمامها بشـــكل أخص عـــى تجريب 
المختلفـــة،  المـــواد  تدريـــس  يف  التعلـــم  نظريـــات  وتطبيـــق 
وتدريب المعلمين يف مجـــاالت عدة. وهي كاتبة ومحاضرة 
ومستشـــارة يف مجال نظريات التعليم والتعلم وممارســـاته 
عـــى الصعيـــد الوطـــي والـــدويل. وقـــد اســـتطاعت خـــالل 
مشـــوارها المهـــي الحافل تقديـــم العون الـــالزم للمعلمين 
قـــدر  تحقيـــق  مـــن  وتمكينهـــم  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع  يف 
كبـــر مـــن الفاعليـــة يف عملهـــم. وقد قامـــت بتأليـــف كتاب، 
بالمشـــاركة مـــع جيمـــس النـــج، بعنـــوان: التدريـــس المصغـــر 
عـــن بعد: تطبيق نظريـــات التعلم يف الصفـــوف االفرتاضية. 
وهـــي كاتبـــة عمود صحفـــي يف صحيفـــة يوميـــات التعليم 

.)Chronicle of Higher Education( العـــايل

Prof. Flower Darby:

Flower Darby celebrates and promotes effective 
teaching in all class formats to include, welcome, 
and support all students as they learn and suc-
ceed. She’s taught community college and univer-
sity classes for over 24 years in a range of subjects 
including English, Technology, Leadership, Dance, 
and Pilates. A seasoned face-to-face and online ed-
ucator, Darby loves to apply learning science across 
the disciplines, and to help others do the same. 

Darby speaks, writes, presents and consults on 
teaching and learning theory and practice both 
nationally and internationally. She has helped edu-
cators all over the world become more effective in 
their work. She is the author, with James M. Lang, of 
Small Teaching Online: Applying Learning Science in 
Online Classes, and she’s a columnist for the Chron-
icle of Higher Education. 
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أ.د.عبد اهلل بن خميس أمبوسعيدي
األســـتاذ الدكتور عبد اهلل بن خميس بن عيل أمبوسعيدي أستاذ 
المناهـــج وطرق تدريـــس العلوم، ووكيـــل وزارة الرتبيـــة والتعليم 
للتعليـــم بســـلطنة عمـــان. حاصـــل عـــى شـــهادة الدكتـــوراه مـــن 
جامعة جالسكو يف عام 2000 يف مجال تدريس العلوم. شغل 
ســـابقا عـــددا مـــن المناصب يف جامعة الســـلطان قابـــوس منها: 
مديـــر مركـــز البحـــوث اإلنســـانية، وعميد عمـــادة الدراســـات العليا 
بالجامعـــة. أشـــرف عـــى أكرث من 80 رســـالة ماجســـتر ودكتوراه 
يف مجـــال تدريس العلوم بجامعة الســـلطان قابـــوس وخارجها، 
كمـــا ناقش أكرث من 50 رســـالة ماجســـتر ودكتـــوراه. له أكرث من 
125 بحثـــا منشـــورا ومقبـــوال للنشـــر يف مجـــالت عربيـــة وعالمية 
بشـــكل  والتدريـــس  خـــاص  بشـــكل  العلـــوم  تدريـــس  يف مجـــال 
عـــام. ويعمـــل مستشـــارا ومدربا للعديد مـــن المشـــاريع التطويرية 
الرتبويـــة يف عمـــان منهـــا مشـــروع تمـــام )التطويـــر المســـتند إىل 
المدرســـة( ومبـــادرة المـــدارس الخضـــراء. كمـــا أنـــه باحـــث رئيـــس 
للعديـــد مـــن المشـــاريع الرتبويـــة، مثل مشـــروع توظيـــف الحديقة 
المدرســـية يف تعليم العلوم، ومشـــروع توظيف الـــرتاث العماين 
يف المناهـــج الدراســـية، ومشـــروع تعزيـــز الصحة المدرســـية لدى 
طلبـــة المدارس ومشـــروع الوعي بالســـياحة البيئية المســـتدامة. 
كمـــا أنـــه عضـــو يف هيئـــة تحريـــر العديـــد مـــن المجـــالت الرتبويـــة 

عى المســـتويات المحليـــة والعربيـــة والدولية. 

Prof. Abdullah Bin Khamis Imbosaidi
Professor Dr. Abdullah Ambosaidi, professor of 
curricula and methods of teaching Science, is the 
undersecretary of the Ministry of Education for ed-
ucation, Sultanate of Oman. He obtained his PhD 
Degree in Teaching Sciences from the University of 
Glasgow in 2000. He has previously held several po-
sitions in Sultan Qaboos University such as Direc-
tor of the Humanities Research Centre and Dean of 
Postgraduate Studies.He supervised more than 80 
Master and Doctoral Theses in the field of teaching 
sciences and participated in discussing more than 
50 Master & Doctoral Theses. He has 125 research 
papers published and approved to be published in 
Arab and international journals. All these research 
papers are about teaching in general and teaching 
sciences in particular, and are being widely circulat-
ed among teachers. Professor Dr. Abdullah Ambosa-
idi is a counsellor and a trainer for several education-
al development Projects in Oman Such as “TAMAM” 
project (school-based development) and “Green 
Schools” Initiatives. He is also the principal research-
er of several educational projects. He is also member 
of the Editorial Board of several national, Arab, and 
international Educational Journals.
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البروفيسور مايكل مينشاكا
هـــو أســـتاذ ورئيـــس قســـم التصميـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم 
التعلـــم  يف  متخصـــص  وهـــو  بمنـــاوا،  هـــاواي  جامعـــة  يف 
عـــن بعـــد، وقـــد أجـــرى أبحـــاث عديـــدة حـــول التعلـــم الرقمي، 
ودمـــج التقنيـــة يف التعليـــم، وتحقيق العدالـــة االجتماعية 
يف الســـياقات التعليميـــة الرقميـــة، وإدارة ســـياقات التعلـــم 
بعـــد  عـــن  للتعلـــم  برامـــج  بتصميـــم  قـــام  وقـــد  المعقـــدة. 
وتطبيقهـــا وتجريبهـــا يف ســـياقات عـــدة عى مدار عشـــرين 
عامـــا. وترتكـــز أبحاث د. مايكل حول   المـــدارس االفرتاضية، 
ومعوقـــات تطبيق تقنية المعلومـــات يف التعليم التقليدي 
والتعليـــم الهجين، وســـبل تقويم التعلم عـــن بعد وتطويره، 
بواســـطة  بعـــد  عـــن  التعلـــم  يف  المعلـــم  تقويـــم  وطرائـــق 
الطلبـــة. كمـــا أجـــرى د.مايـــكل أبحاثـــا حـــول تنميـــة مهارات 
التفكـــر الناقـــد وحل المشـــكالت لدى الطلبـــة يف التعليم 
عـــن بعـــد، ودرس العوامل الي تســـاعد المعلميـــن والطلبة 
يف تحقيـــق النجـــاح يف هذا النوع مـــن التعليم. كما تركزت 
أبحاثـــه عـــى آليات توظيـــف شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
تفاعـــل  دعـــم  وآليـــات  والهجيـــن،  االفرتاضـــي  التعليـــم  يف 

الطلبـــة وتعاونهـــم يف التعلـــم عـــن بعد.

Prof. Michael Menchaca:

Michael Menchaca is professor and chair in the De-
partment of Learning Design and Technology at the 
University of Hawai‘i at Mānoa. He specializes in dis-
tance education and conducts research in e-learn-
ing, technology integration, social justice with tech-
nology, and complex learning environments. He has 
designed and implemented online programs for over 
20 years. In his spare time, he enjoys spending time 
with his family, reading, and traveling, and vows to 
be traveling as soon as safely possible.
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الدكتور جوردان نايدو
يعمـــل د. نايـــدو مديرا لمكتب اليونســـكو يف كابـــول، وممثاًل 
لليونســـكو لـــدى جمهوريـــة أفغانســـتان. وقـــد قـــاد التنســـيق 
 SDG4 العالمي للهدف الرابع من أهداف التنمية المســـتدامة
خـــالل الفـــرتة 2015-2019 مـــن خالل عمله مديرا لقســـم دعم 
التنســـيق والتعاون للتعليم 2030 يف باريس. وقد شـــغل قبل 
ذلـــك منصـــب مستشـــار تعليمـــي يف منظمة اليونيســـف يف 
نيويـــورك، ومســـؤواًل عـــن االســـرتاتيجية واألبحـــاث المتعلقة 
الدكتـــور  عمـــل  وقـــد  التعليـــم.  يف  واالبتـــكار  باإلنصـــاف 
د.جـــوردان أيضـــا عى إنجـــاز برامج عـــدة يف إندونيســـيا ونيبال 
إفريقيـــا  وجنـــوب  وهايـــي  وبوليفيـــا  وبنغالديـــش  وإثيوبيـــا 
والواليـــات المتحدة وغرهـــا. وللدكتور جوردان خربة واســـعة 
التعليـــم  ومجـــال  والرصـــد  والتقييـــم  السياســـات  تحليـــل  يف 
وتحقيـــق  اإلدارة،  يف  الالمركزيـــة  والسياســـات  والتعلـــم، 
الســـياقات  يف  الســـالم  وبنـــاء  التعليـــم،  يف  الديمقراطيـــة 
التعليـــم. ويحمـــل  إصـــالح  المهـــددة، وجهـــود عديـــدة حـــول 
د.جـــوردان نايـــدو درجـــة الماجســـتر يف الرتبيـــة مـــن جامعـــة 
ناتـــال، جنـــوب أفريقيا، وهـــو حاصل عى درجـــة الدكتوراه يف 
الرتبيـــة مـــن جامعة هارفـــارد. ومن ضمـــن مؤلفاتـــه المتمزة، 
كتـــاب قـــام بتحريـــره بعنـــوان: مـــدارس المجتمـــع يف أفريقيا- 

الوصـــول إىل مـــا يســـتحيل الوصـــول إليـــه.

Dr. Jordan Naidoo:

Jordan Naidoo is currently the UNESCO Director 
Kabul Office, and Country Representative to Af-
ghanistan. From 2015 to 2019, he was the Director 
of the Division of Education 2030 Support and Co-
ordination (based in Paris, HQ) leading UNESCO’s 
global coordination of the SDG4-Education 2030 
Agenda. Prior to this, he was a Senior Education Ad-
visor at UNICEF in New York responsible for strategy 
and research on equity and innovation in education.   
Having worked directly on programmmes in Indone-
sia, Nepal, Ethiopia, Bangladesh, Bolivia and Haití, 
South Africa, and the US among others, he has ex-
tensive experience and expertise in policy analysis, 
evaluation and monitoring, teaching and learning, 
decentralization, governance and democratization 
in education, peacebuilding and education in frag-
ile contexts and education reform.    Dr. Naidoo re-
ceived his M. Ed. from the University of Natal, South 
Africa and Doctor of Education (D. Ed.) from Har-
vard University. Among other publications, he was 
the editor of the Springer publication, Community 
Schools in Africa - Reaching the Unreached.
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البروفيسور سيان جوزيف سميث
بروفســـور ســـميث هو أســـتاذ يف قســـم الرتبيـــة الخاصة يف 
قـــام  األمريكيـــة.  المتحـــدة  بالواليـــات  كانســـاس،  جامعـــة 
بإجـــراء أبحـــاث عديـــدة يف مجـــال التعليـــم عـــن بعـــد، وعمـــل 
بالتعاون مـــع مئات من االختصاصييـــن الرتبويين، والمناطق 
التعليميـــة، والهيئـــات الحكومية، لمواجهـــة تحديات التعلم 
االفرتاضـــي والتعلـــم عن بعـــد والتعلم عرب اإلنرتنـــت والتعلم 
الهجيـــن. وهـــو يشـــغل منصـــب باحـــث مســـاعد يف المركـــز 
الوطـــي للتعلـــم عـــرب اإلنرتنـــت والطلبـــة ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة. وقـــد قـــام بأبحـــاث رائـــدة حـــول التصميـــم الفاعـــل 
للتعلـــم عن بعد، والتنميـــة المهنية المعلمين، ودعم األســـر 
لتمكينهـــا مـــن تقديـــم العـــون ألوالدهـــا ذوي االحتياجـــات 
خـــربة  لـــه  د. ســـميث  فـــإن  ذلـــك،  وباإلضافـــة إىل  الخاصـــة. 
شـــخصية فريدة، كان لها تأثر قوي عـــى أبحاثه؛ فهو يفخر 

بأنـــه أب ألربعـــة أطفـــال، أحدهـــم مصـــاب بمتالزمـــة داون.

Prof. Sean Joseph Smith

Sean J. Smith, Ph.D. is a Professor in the Depart-
ment of Special Education at the University of Kan-
sas.  He has conducted research and worked with 
100s of educators as well as dozens of schools 
districts and state entities on the complexities of 
online/hybrid/virtual/blended learning. As a Co-Prin-
cipal Investigator and Researcher with the National 
Center on Online Learning and Students with Disa-
bilities, Sean spearheaded work on effective design 
of online learning, teacher development, and family 
support. Dr. Smith also brings to the table a per-
spective of a parent having four children, one with 
Down syndrome.
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البروفيسور علي جاسم الشهاب
درجـــة  عـــى  حاصـــل  الشـــهاب  جاســـم  عـــيل  الربوفيســـور 
الدكتـــوراه، من جامعة باث BATH بالمملكـــة المتحدة، عام 
1996 يف تخصـــص علـــم االجتمـــاع الرتبـــوي، وحصـــل عـــى 
درجـــة األســـتاذية عـــام 2009. وعمل الدكتور عيل الشـــهاب 
الكويـــت،  جامعـــة  الرتبيـــة  بكليـــة  تدريـــس  هيئـــة  كعضـــو 
منـــذ عـــام 1997، وعميـــدا مســـاعدا لألبحـــاث واالستشـــارات 
والتدريـــب بكليـــة الرتبيـــة بدايـــة مـــن عـــام 2014، ثـــم عميـــدا 
حاليـــا  ويشـــغل   ،2016 عـــام  منـــذ  باإلنابـــة  الرتبيـــة  لكليـــة 
منصـــب رئيـــس قســـم أصـــول الرتبية بكليـــة الرتبيـــة، جامعة 
الكويـــت. وللربوفيســـور عـــيل الشـــهاب عديـــد مـــن الكتـــب 
والمقـــاالت يف مجـــال اجتماعيـــات الرتبيـــة، وأشـــرف عـــى 
عديـــد مـــن األطروحـــات العلمية، وشـــارك يف تحكيـــم عديد 
مـــن البحـــوث يف هـــذا المجـــال. كمـــا شـــغل عضويـــة عديـــد 
مـــن اللجـــان، منهـــا الجمعيـــة األمريكيـــة لألبحـــاث الرتبوية، 
النشـــر  لمجلـــس  التابعـــة  الرتبويـــة  المجلـــة  تحريـــر  وهيئـــة 

العلمـــي بجامعـــة الكويـــت.

Prof. Ali Jassem Al Shehab
Professor ALI JASSIM ALSHEHAB obtained his PhD 
Degree in Sociology of Education from the university 
of Bath, UK (1996) and got Professorship in 2009. 
He has held the following positions: 

• Faculty member at the college of education, Ku-
wait University since 1997

• Assistant Dean for Research, Consulting and 
Training at the College of Education since 2014

• Acting Dean for the College of Education since 2016
• Currently Head of Department of The Fundamen-

tals of Education at the college of Education, Ku-
wait University

Professor ALI JASSIM ALSHEHAB has written many 
books and articles in the field of Sociology of Educa-
tion. He also supervised many academic theses and 
participated in refereeing many research papers. He 
has been member of several committees including 
The American Educational Research Association 
and The Editorial Board of the Educational Journal 
published by the Academic Publication Council, Ku-
wait University.
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الدكتورة هدى بيتية
مجـــال  يف  الدكتـــوراه  درجـــة  عـــى  بيتيـــة  د.هـــدى  حصلـــت 
نوكســـفيل  تينيـــي-  جامعـــة  مـــن  التعليـــم  تكنولوجيـــا 
)Tennessee–Knoxville( يف الواليـــات المتحدة األمريكية. 
وهي أســـتاذ مساعد يف قســـم الرتبية بالجامعة األمريكية 
تكنولوجيـــا  يف  مقـــررات  تدريـــس  حاليـــا  وهـــي  ببـــروت. 
الوســـائط.  وفنيـــات  اإلنرتنـــت  شـــبكة  وتصميـــم  التعليـــم، 
وترتكـــز أبحـــاث د. هـــدى حـــول مجتمعـــات التعلـــم الرقمـــي، 
والتعليـــم يف أوقات األزمات، وتأثر   تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــاالت عـــى الحد من آثـــار الكوارث وبناء الســـالم يف 
المجتمعـــات الـــي تعـــاين مـــن نزاعـــات وصراعـــات. كمـــا لها 
 )Mobile learning( أبحـــاث حول توظيـــف التعليم المتنقـــل
لضمـــان اســـتمرار التعليـــم يف أوقات األزمـــات، وأبحاث حول 
اســـرتاتيجية الفصـــل المقلـــوب، وطـــرق تمكيـــن المعلميـــن 
مـــن توظيـــف التقنيـــة يف الصفـــوف الدراســـية. وقد نشـــرت 
عديـــد مـــن األبحـــاث يف مجـــالت محكمـــة ولهـــا محاضـــرات 

عـــدة حـــول الموضـــوع يف مؤتمـــرات دوليـــة.

Dr. Hoda Baytiyeh

Hoda Baytiyeh received a PhD in educational 
technology from the University of Tennessee–
Knoxville, USA. She is an associate professor 
in the Department of Education at the American 
University of Beirut. Her primary research areas 
of interest include online learning communities, 
education in emergencies, impacts of ICTs on 
disasters and peace-building in conflict-affected 
societies.
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السر الذاتية 
لمديري الجلسات
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معالي الدكتور عبد السالم الجويف
حصـــل الدكتـــور الجويف عى درجة الدكتوراه يف مجال الكيمياء من بريطانيا عام 1993، وشـــغل عدة مناصب جامعية يف 
الجمهوريـــة اليمنيـــة، منهـــا عمادة كلية الرتبية، جامعة صنعـــاء، وكلية الرتبية جامعة إب، كما عمـــل نائبا لرئيس جامعة إب 
وجامعـــة صنعـــاء. وشـــغل الدكتور عبد الســـالم الجـــويف منصب وزير الرتبيـــة والتعليـــم بالجمهورية اليمنية منـــذ عام 2003 
حـــى عـــام 2011م، ويعمل حاليا مستشـــارا لمكتـــب الرتبية العريب لدول الخليج. وللدكتور عبد الســـالم الجويف ثالثة عشـــر 
بحثـــا منشـــورا بمجـــالت علميـــة عالميـــة، وثالثـــة كتب، وشـــارك بفعاليـــة يف تنظيم عديد مـــن المؤتمـــرات العلميـــة والرتبوية 
اإلقليمية والعالمية. وشـــارك يف اإلشـــراف عى، ومناقشـــة عدد من رســـائل الماجســـتر، وله حضور يف الصحافة من خالل 
نشـــره للعشـــرات من المقاالت الـــي تتناول قضايا التعليـــم العايل وقضايا المجتمع. وشـــغل الدكتور الجـــويف عضوية كثر 
مـــن اللجـــان العلميـــة والمهنيـــة عى المســـتوى اإلقليمـــي والعالمـــي، مثل لجنة تســـير برنامج الشـــراكة العالميـــة للتعليم 
GPE، ولجنـــة التســـير للربنامـــج العـــريب لتجويـــد التعليـــم بالمنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافة والعلـــوم )ألكســـو(، والهيئة 
االستشـــارية للمركـــز اإلقليمـــي للجـــودة والتمـــز، والهيئـــة التوجيهيـــة العليـــا للتعليـــم 2030 التابعـــة لليونســـكو، واللجنـــة 
التوجيهيـــة للفريـــق الـــدويل المعـــي بالمعلميـــن التابـــع لليونســـكو. وتـــرأس الدكتـــور الجـــويف عدة مؤتمـــرات دوليـــة، منها 
المؤتمـــر العـــام للمنظمـــة العربية للرتبيـــة والثقافة والعلوم يف دورته الســـابعة عشـــرة، والمؤتمر الـــدويل الثامن واألربعين 

للرتبيـــة يف جنيف عـــام 2008م.
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Dr. Abdulsalam Aljoufi:
Advisor at the Arab Bureau of Education for the Gulf States since 2011. Minister of Education in Yemen 
for 9 years. Over 26 years of experience in the field of education mainly at Sana’a and Ibb Universities. 
Published more than twelve articles in international scientific journals. Authored three books. Coordinated 
and participated in many regional, international, scientific and educational conferences. Supervised and 
discussed a number of research papers, and an arbitrator for several scientific journals. Contributed effectively 
to the establishment of Ibb University. Organized a number of local, regional and international seminars 
and conferences. A member of several committees and boards in regional and international organizations. 
Chaired number of sessions and meetings for UNESCO, ALECSO, IBE, GPE and High levels meetings.
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الدكتورة نجوى الحوسني
الدكتـــورة نجوى محمد الحوســـي، خبرة تربوية، وأســـتاذة جامعية، وتشـــغل حاليـــا منصب عميدة كليـــة الرتبية باإلنابة يف 
جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. حصلـــت عـــى دكتوراه الفلســـفة يف تخصـــص المناهج وطرائـــق التدريس مـــن جامعة 
كانســـاس ســـتيت يف الواليات المتحدة األمريكية. وشـــغلت منصب مستشـــار يف مكتب معايل مدير عام مجلس أبوظيب 
للتعليـــم. وحاليـــا هـــي عضـــو مجلـــس أمناء كليـــة اإلمـــارات للتطويـــر الرتبـــوي، وعضو مجلـــس أمنـــاء أكاديمية ربـــدان وعضو 
مجلـــس إدارة دار زايـــد للثقافـــة اإلســـالمية، وعضـــو مجلـــس أمنـــاء المركـــز العريب للبحـــوث الرتبوية لـــدول الخليج. وشـــغلت 
الدكتـــورة الحوســـي منصب مســـاعد العميد لشـــئون الطلبـــة ودعم الخريجيـــن يف كلية الرتبية، وترأســـت عديـــدا من اللجان 
داخـــل الجامعـــة وخارجهـــا. وهي عضـــوة يف عدد من اللجـــان والمنظمـــات األكاديمية المحليـــة والعالمية. ولها إســـهامات 
كثـــرة يف الميـــدان الرتبـــوي والتعليمـــي واالجتماعـــي؛ حيث نفذت وترأســـت عديدا مـــن ورش العمل والـــدورات والندوات يف 
مختلف المؤسســـات التعليمية، وشـــاركت يف عديد من المؤتمرات المحلية والعالمية. ولها عدد من الدراســـات األكاديمية 
واألوراق البحثيـــة المنشـــورة يف مجـــالت علميـــة محكمـــة، كمـــا اســـتضيفت يف عديـــد مـــن الربامـــج التلفزيونيـــة. وحصلـــت 
الدكتـــورة الحوســـي عـــى عدة جوائز منهـــا جائزة التفوق األكاديمي من ســـفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بواشـــنطن 
يف الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وشـــاركت كعضـــوة يف وفـــد القيـــادات النســـائية اإلمارتيـــة للقـــاء القيـــادات النســـائية 

األمريكيـــة يف إدارة الرئيـــس األمريكـــي باراك أوبامـــا وأعضاء الكونجـــرس األمريكي.
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Dr. Najwa Al Housani:

 is an esteemed educational expert and long-serving university professor, and is currently the acting Dean of the College of 
Education, at United Arab Emirates University (UAEU). She earned a Doctorate of Philosophy, at Kansas State University 
in the USA. Dr. Al Housani has also served as an advisor to the Director General of the Abu Dhabi Education Council 
(ADEC). She is currently a member of the board of trustees of the Abu Dhabi-based Rabdan Academy, a member of the 
board of trustees of the Gulf Arab States Educational Research Center (GASERC). Moreover, she is a board member of 
Zayed House for Islamic Culture Management. Dr. Al Housani has occupied the position of Assistant Dean and the alumni 
support at Faculty of Education at the UAEU, and has headed several committees inside and outside the university. 
She is a member of a number of committees, as well as several local and international academic organizations, and 
she has made many contributions to the educational and social domains in the UAE and beyond. She has implemented 
and headed several workshops and seminars in various educational institutions, and participated in numerous local 
and international conferences. To date, she has conducted and published several research papers in internationally-
recognized periodicals. Dr. Al Housani has featured in a number of print, broadcast and online media outlets. She has 
also won several accolades, including the Academic Excellence Award from the UAE Embassy in Washington D.C. She 
was also a member of the UAE Women Leaders delegation that met with their American counterparts, then US President 
Barack Obama, and members of the US Congress administration.
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أوراق عمل 
المتحدثين
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الدكتور توني بيتس
المدير التنفيذي لمؤسسة »توين بيتس« المتخصصة يف تطوير 

التعليم اإللكرتوين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكندية ألبحاث 
التعلم الرقمي

عنوان املحاضرة: ماذا تعلمنا حول تصميم مقررات وبرامج التعلم عن بعد؟
أدت جائحة كورنا إىل تغيري مســـار التعليم يف معظم مؤسســـات التعليم العايل والمدارس بين ليلة وضحاها، حيث اضطرت المدارس 
إىل توظيـــف التعلـــم عـــن بعد، وبشـــكل خـــاص توظيف التدريـــس المرتكز عىل اإلنرتنـــت. بيد أن الواقع يشـــري إىل أن هـــذا المجال ال يعد 
جديـــدا، فقـــد اســـتغرقنا أكـــر من عشـــرين عامـــا يف إجراء بحـــوث وتجارب ناجحـــة لتوظيف مقـــررات التعلم عـــن بعد وبرامجـــه قبل حدوث 
هـــذه الجائحـــة، الـــي أجـــرت الجميـــع إىل اللجـــوء إىل صيغـــة التعلـــم عن بعـــد كبديـــل للتعلم التقليـــدي. إال أنـــه من المالحـــظ أن هذه 
الخـــرات الطويلـــة يف مجـــال التعلـــم عن بعـــد لم يتم تطبيقها بنجـــاح خالل هذا الوضع الطـــارئ، وهو أمر قد يكـــون مفهوما، وبخاصة 
يف األســـابيع األوىل مـــن الجائحـــة.  إال أنـــه وبعـــد مـــرور ســـتة أشـــهر عىل هـــذه الجائحة، لم يعـــد من المقبـــول أن يتم تطبيق ممارســـات 

التعلـــم عـــن بعـــد، دون االرتكاز إىل نتائـــج األبحاث والدراســـات والتجارب الناجحـــة يف هذا المجال.

ويركـــز العـــرض الحـــايل عـــىل ما يجـــب أن نفعله، وما يجـــب أن نتجنبه يف ممارســـات التدريس عن بعـــد، وبخاصة يف ســـياق التعليم 
المدرســـي، اعتمـــادا عـــىل مـــا توصلـــت إليـــه األبحـــاث يف هـــذا المجال. كمـــا يناقـــش العرض معايـــري جـــودة التعلم عن بعد، ويشـــرح 

بالتفصيـــل مســـوغات تطبيـــق هـــذه المعايري، ومـــا يلزم أخـــذه يف االعتبار فيمـــا ورائها. 

وخـــالل العـــرض، ســـوف يتم تســـليط الضوء عىل تســـع نقاط أساســـية تتعلـــق بجودة تصميـــم مقـــررات ودورات التعلم عـــر اإلنرتنت، 
وهي:

إعادة التفكري يف طرائق التدريس. 	
طرائق توصيل المعلومات )تعليم عن بعد أم تعليم مدمج(. 	
آليات العمل يف فريق. 	
توظيف المصادر المتوافرة واألدوات المناسبة. 	
إتقان استخدام التقنية. 	
وضع أهداف تعلم واضحة وإيصالها للطلبة. 	
تصميم بنية المقرر والنشاطات التعليمية. 	
التواصل باستمرار مع المتعلمين وأولياء أمورهم عن بعد. 	
االبتكار والتقويم. 	

وســـوف ينتهـــي العـــرض بمناقشـــة التصـــور المســـتقبيل للتعلم عن بعـــد، فيما بعد الجائحـــة الحالية، وســـوف يعتمد المتحدث بشـــكل 
كبـــري عـــىل محتـــوى كتـــاب من تأليفـــه، عنوانـــه: »التدريـــس يف العصر الرقمي«، وبشـــكل خـــاص الفصل الثاين عشـــر منـــه. وهو كتاب 

متوافر بشـــكل مجـــاين عىل اإلنرتنـــت للجميع.
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Title: What we have learned about designing successful online courses and 
programs
Abstract: Covid-19 has resulted in most schools and higher education institutions moving almost overnight into 
emergency remote learning, mainly using internet-distributed teaching. However, there had been more than 20 
years research and experience in developing successful online courses and programs before Covid-19 forced 
everyone online. Most of this knowledge was NOT applied to emergency remote learning. This was understanda-
ble in the first weeks of the pandemic. It is less acceptable six months later.

This presentation will look at what we should do, and what we should avoid, when teaching online, based on this 
research. The presentation will discuss the quality standards established for online learning, and will explain why 
we need to go beyond these. The focus will be particularly on online learning in the context of schools.

 The following nine steps to quality online course design will be covered:

1. Rethink your teaching
2. What delivery mode (hybrid or fully online?)
3. Work in a team
4. Use existing resources/appropriate tools
5. Master the technology
6. Set and communicate clear learning goals
7. Design course structure and learning activities
8. Communicate regularly with online learners/parents
9. Innovate and evaluate

 The presentation ends with discussion of the likely future development of online learning when the pandemic is 
under control. The presentation draws heavily from Dr. Bates› free, online textbook, ‹Teaching in a Digital Age›, 
especially Chapter 12.›

Dr. Tony Bates
 President and CEO of Tony Bates Associates
 Ltd, and Chair of the Board of the Canadian
Digital Learning Research Association
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البروفيسور فالورز داربي
العميد المساعد إلدارة التعليم عرب اإلنرتنت يف جامعة شمال 

أريزونا بالواليات المتحدة

عنوان املحاضرة: أساسيات التعليم عن بعد: تحسين تعلم الطلبة وتوفير وقت املعلمين
مـــن الحقائـــق الواضحـــة الـــي بزغـــت عـــى الســـطح خـــالل الجائحـــة الحاليـــة أن المعلمين حديـــي العهـــد بالتعليـــم عن بعد 
لـــم ينالـــوا التدريـــب الـــكايف الـــالزم إلعدادهـــم لهذا الشـــكل الجديد غـــر المألوف مـــن التعليم. ولهذا يشـــعر كثـــرون منهم 
بعـــدم الثقـــة، وأنهـــم ال يحققـــون القـــدر ذاته مـــن اإلنجاز الـــذي يخربونه يف التعلـــم وجها لوجه. وعـــادة ما ينتـــاب المعلمين 
شـــعور بأنهـــم منفصلـــون عن طلبتهـــم، ال يعرفون عنهـــم الكثـــر، وأن الوقت الذي يســـتغرقونه يف تدريس صفـــوف التعلم 
عـــن بعـــد يعـــد وقتـــا طويال، ويمثـــل تحديا كبـــرا بالنســـبة إليهم. وتركز هـــذه المحاضـــرة عى كيفيـــة إدارة بيئـــات التعلم عرب 
اإلنرتنـــت بشـــكل فاعـــل وذي مغـــزى.  فمـــن خـــالل العرض ســـوف يتعلـــم الحاضرون األســـس والممارســـات األساســـية الي 
ســـوف تســـاعد المعلمين عى االندماج بشـــكل أفضل مع طلبتهم عرب اإلنرتنت بطريقة فاعلة، ودون هدر لوقتهم الثمين. 
كمـــا ســـيرتك الحاضـــرون هـــذه المحاضـــرة ويف حوزتهم فكـــرة كاملة عن أساســـيات التعلم عـــرب اإلنرتنت، ومبادئ إرشـــادية 

ومقاربـــات عمليـــة يمكـــن أن تفيـــد كل من لـــه عالقة بهـــذا المجال، وبخاصـــة المعلم. 
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Title: Online Teaching Basics: Improving Student Learning While Saving Fac-
ulty Time
Educators who are new to online teaching have frequently had little preparation to teach well in this format. Many 
find it less fulfilling than in-person instruction, feel disconnected from their students or challenged by the amount 
of time they’re pouring into online classes. This session, like an Asynchronous Online Teaching 101, provides a 
high-level overview of how to guide learning in meaningful yet efficient ways in online environments. You’ll learn 
about essential principles and practices that will help you better engage with your online students in efficient, 
time-saving ways. These evidence-based strategies will help your online students engage and learn too. You’ll 
leave this workshop with the fundamentals of online teaching, guiding principles and practical approaches that will 
benefit everyone in your classes--including you.

Prof. Flower Darby
Assistant Dean of Online and Innovative Peda-
gogies, Northern Arizona University
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البروفيسور عبد اهلل بن خميس أمبوسعيدي
وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم بسلطنة عمان

عنوان املحاضرة: األساليب الفاعلة لتعليم الطلبة وتقويمهم عن بعد
تعـــد جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( مـــن أخطـــر األزمـــات الـــي واجهت العالـــم يف العصـــر الراهن، فقـــد أثرت عـــىل كل األصعـــدة، ومنعا 
الصعيـــد الرتبـــوي، وأدت إىل تعليق الدراســـة يف عديد من المؤسســـات الرتبوية يف كثري من الدول، أو إعـــادة جدولة الروزنامة التعليمية. 
وقـــد انقطـــع حـــوايل )1.6( مليـــار وســـتمائة مليـــون طالـــب وطالبـــة عـــن التعليم يف أكـــر مـــن )161( مائة وإحدى وســـتين دولـــة، أي ما 
يقـــرب مـــن %80 من الطلبة الملتحقين بالتعليم عىل مســـتوى العالم. ومن اآلثار المباشـــرة الي تعود عىل األطفال والشـــباب، خســـائر 
التعليـــم، وزيـــادة معـــدالت التســـرب مـــن الدراســـة، واألكر من ذلـــك، انعدام المســـاواة بيـــن الطلبة يف النظـــم التعليميـــة، والذي يعاين 
منـــه معظـــم البلـــدان. وال شـــك أن تلـــك اآلثار الســـلبية ســـتصيب األطفـــال الفقراء أكـــر من غريهـــم. وأن تعليق الدراســـة لفـــرتة طويلة، 
وخصوصـــا يف مراحـــل التعليـــم مـــا قبل الجامعي، لـــه آثار وتداعيات ســـلبية عىل العملية التعليميـــة يف جميع جوانبهـــا، فقد أحدث هذا 
األمـــر إربـــاكا يف مؤسســـات التعليـــم المختلفـــة، من حيـــث بدايـــة التعليق، ومدتـــه، واإلجـــراءات البديلة الـــي يمكن اتخاذهـــا عند تفاقم 
المشـــكلة وإطالـــة أمدهـــا. كذلك نتج عن تعليق الدراســـة هدر كبـــري يف اإلمكانات المادية والبشـــرية، كالمعلميـــن واإلداريين والفنيين 

والمشـــرفين الرتبويين.  

وللتقليـــل مـــن هـــذه اآلثـــار، عمـــدت كثري مـــن المؤسســـات التعليميـــة إىل اســـتخدام التعلم اإللكـــرتوين، لتنفيـــذ طريقة التعلـــم عن بعد، 
تجنبـــا النتشـــار الوبـــاء. وقـــد ســـاعد التعلـــم عن بعد عـــددا مـــن الطلبة عـــىل مواصلـــة تعليمهـــم، وســـاعدت التكنولوجيا الرقميـــة وتدفق 
المعلومـــات عـــر اإلنرتنـــت عـــىل تهيئة المناهـــج التعليميـــة وتصميمها بصـــورة قابلة لالســـتيعاب من قبل الطلبة، كما ســـاعدت بشـــكل 

واضـــح عـــىل التواصـــل االجتماعـــي بينهـــم، والتفاعل المعـــريف مع المـــادة العلمية.

وال شـــك أن بعـــض المؤسســـات التعليمية واجهت مشـــكالت وصعوبـــات يف تطبيق التعليم عـــن بعد؛ ألنه يتطلب خطـــة متكاملة من 
قبـــل المؤسســـة الرتبويـــة تتضمـــن بـــث ثقافة مؤسســـية لتبين هـــذه التقنيـــة، ومن ثـــم وضع تصـــور لكيفية تنظيـــم المحتـــوى التعليمي، 
وبيـــان لطـــرق التعلم ونماذج التدريس المتبعة؛ والمواد والوســـائط الرقمية التعلمية المســـتخدمة، إضافة إىل توفـــري البنية التكنولوجية 

واللوجســـتية، والمـــوارد البشـــرية والفنيـــة والمالية، الالزمة، والدعـــم التدرييب، ومعايـــري التقويم البديلة.

ومـــن هـــذا المنطلـــق كان لزاما عىل النظم التعليمية أن تبحث عن اســـرتاتيجيات وأســـاليب فاعلة يف تعليم الطلبـــة وتقويمهم عن بعد 
بمـــا يضمـــن تحقيق األهـــداف التعليمية. ومن المؤمل أن يعمـــل العرض المقدم يف هذا المحـــور عىل إبراز التايل:

أوال: التحديات الي تواجه التعليم عن بعد.

ثانيـــا: مقرتحـــات ألبـــرز الطـــرق واألســـاليب الي ربما تكـــون فاعلة يف تعليـــم الطلبـــة وتقويمهم بما يضمـــن التغلب عن تلـــك الصعوبات 
والتحديات.

ثالثـــا: نمـــاذج مـــن األســـاليب المجربـــة يف هذا النمط مـــن التعلم عن بعد، والـــي ربما تعين معلمينا وتســـاعدهم يف التأقلـــم مع الوضع 
الجديـــد من التعليـــم، بما يضمن تحقيق أهـــداف التعليم.
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Title: The best online teaching and learning practices
Covid-19 pandemic is considered one of the most dangerous disasters faced by the world in the present time, and 
it has affected all aspects of our everyday life including education. In fact, it led to suspending education in many ed-
ucational institutions or rescheduling academic calendars in several countries. Around 1.6 billion students, nearly 80 
% of enrolled student population across the world, in more than 161 countries, have become deprived of education. 
Covid-19 pandemic negative impacts include also the increase in school dropout rate and inequality in educational 
systems, which several countries are already suffering from. It is no doubt that economically disadvantaged students 
are more likely to be affected more than others are. Suspending education for a long time has a great negative impact 
on the different aspects of the learning process, especially for pre-university institutions. Unfortunately, the current 
pandemic caused deep confusion regarding when to begin the suspension, its duration and the alternative proce-
dures to be taken in case the situation worsened or took too long. Additionally, suspending education resulted in a 
great waste in financial and human resources including teachers, administrators and educational supervisors.
In order to lessen Covid-19 pandemic impact, many educational institutions resorted to virtual learning to avoid the 
spread of the pandemic. Online learning helped many students continue their learning. Similarly, digital technology and 
access to the internet have assisted in designing curricula that can be easily understood by students, keeping social 
communication among them and enabling them to interact with and benefit from available educational resources. 
It is no doubt that some educational institutions have faced difficulties and challenges in utilizing online learning. 
Basically, online learning necessitates setting an integrated plan to raise awareness about this technology among 
all those who are concerned with the educational process. Moreover, it warrants forming a well-rounded perspec-
tive regarding the educational content, instructional strategies and the digital media and materials to be utilized 
in the online context. It also requires providing the necessary environment, logistic base, human, financial, and 
technical resources, training and support and alternative assessment tools. 
From this perspective, it has become imperative for educational systems to look for effective online strategies and 
assessment tools that guarantee achieving the desired objectives. In this context, we hope this presentation would 
pinpoint the following:
1. The challenges online education faces
2. The best ways and strategies that might be effective in students’ learning and assessing their achievement to 
overcome those challenges.
3. Samples of strategies proven effective in online learning, which may be useful for our teachers to cope with the 
new circumstances and achieve the desired objectives.

Prof. Abdullah Bin Khamis 
Imbosaidi
 Undersecretary of the Ministry of Education,
Oman
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البروفيسور مايكل مينشاكا
أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم يف جامعة هاواي 

بالواليات المتحدة

عنوان املحاضرة: استراتيجيات لتقييم وتقويم التعلم عن بعد بغرض التحسين املستمر
قـــدرت اليونيســـكو أنـــه بنهايـــة إبريـــل عـــام 2020م ســـوف يتأثـــر حـــوايل 1,4 بليـــون طفـــل حـــول العالـــم نتيجـــة لغلـــق المدارس 
بســـبب الجائحة الحالية. ويف الســـتة شـــهور التالية، ســـوف يزيد عدد الطلبة الذين ال يتاح لهم الدخول عى شـــبكة اإلنرتنت. 
وحـــى هـــؤالء الذيـــن لديهم إمكانيـــة الدخول عليه، ســـوف يواجهون تحديات عدة مـــن مثل البنية التحتية الضعيفة للشـــبكة، 

والتفـــاوت االقتصـــادي واالجتماعـــي بيـــن الطبقـــات وما قد ينتج عنـــه من تباين يف مســـتوى التحصيـــل التعليمي. 

ومن جهة أخرى، وجد المعلمون، يف جميع أنحاء العالم أنفســـهم، بســـبب الجائحة الحالية، يف وضع ال يحســـدون عليه، حيث 
صـــاروا جميعـــا مجبوريـــن عـــى تقديـــم تدريس عن بعـــد تحت ضغـــط األزمـــة، دون أن تتوافر لديهـــم الخربة الكافيـــة والتخطيط 
والتدريـــب الالزميـــن. وال ينبغـــي تحميـــل المعلمين هذا التقصر، فهم يشـــعرون بالعزلـــة والوحدة، وعى الرغـــم من هذا فإنهم 
يقومـــون بـــكل مـــا يف وســـعهم، ويحاولون التعلـــم من خـــالل التجربة والخطأ. والســـؤال الذي يطرح نفســـه هـــو: كيف يمكن 
االنتقـــال مـــن هـــذا الوضـــع الطـــارئ المفاجـــئ؟ وكيـــف لنا أن نخـــرج من موقـــف رد الفعـــل نحو هـــذه األزمة، لنتحـــرك صوب ما 

ينبغـــي أن يكون؟

ومبدئيـــا، علينـــا االعـــرتاف بـــأن هنـــاك عوامل عدة خـــارج ســـيطرتنا يف هـــذه المرحلة التاريخيـــة الحاســـمة. ولهذا علينـــا أن نركز 
فقـــط عـــى ما نســـتطيع التحكـــم فيها، وأن نفكـــر مليا يف المعطيـــات الحالية، ونخطط لهـــذه المرحلة بشـــكل عقالين. فإذا 
مـــا تصورنـــا أن الجائحـــة الحاليـــة فرضـــت علينـــا أزمـــة تعليمية من منظـــور تصميـــم التعليم وتطبيقـــه، فإن علينا اســـتغالل هذه 
الظـــروف لكـــي نقـــوم الموقـــف بشـــكل جيد ونفهمـــه بعمق.  ولكـــن كيف يمكن لنـــا أن نحقق هذا بشـــكل فاعـــل إذا ما أخذنا 

يف االعتبـــار المحـــددات الي تعيـــق تقدمنا؟

الحـــل هـــو أن نفكـــر بطريقتيـــن: األوىل هـــو أن نفهـــم الفرق الدقيـــق بين التقييـــم والتقويـــم، والثانية هو التفكـــر يف العوامل 
الـــي تـــؤدي للنجـــاح يف التعلم عـــن بعد، وكيفية قياســـها.

وبشـــكل عـــام، فـــإن التقييم هـــي عملية تربوية تركـــز عى عملية التعلـــم ذاتها، بينما التقويـــم هو عملية إجرائيـــة تهتم بقياس 
المنتـــج النهـــايئ للتعلـــم. ويوفـــر تقييـــم العمليـــات فرصـــة ســـانحة لمســـاعدة الطلبـــة عـــى الوعـــي بمـــدى فهمهـــم للمحتوى 
وتحصيلهـــم لـــه. أمـــا التقويم، فهو يســـاعد يف تعميق فهمنا لمدى نجاح الطرق التدريســـية الي قمنـــا باتباعها، والتحقق من 

فاعليتهـــا، من خـــالل التغذية الراجعـــة المتوافرة.

وســـوف يقـــوم هـــذا العرض بتعريـــف الفرق بين التقييـــم والتقويم، وتقديم أفضل الممارســـات التطبيقية عى مســـتوى الصف 
المدرســـي، وعـــى مســـتوى المنظومـــة التعليميـــة ككل. فبالنســـبة للتقييـــم، ســـوف يتـــم الرتكـــز عـــى األدوات العملية الي 
تعكـــس عمليـــة التعلـــم عـــن بعـــد بطريقـــة معياريـــة قابلـــة للقيـــاس. أمـــا بالنســـبة للتقويم، فســـوف يكـــون الرتكز عـــى فهم 
العوامـــل الفاعلـــة الـــي تـــؤدي إىل أفضل مســـتوى مـــن التعلم لدى الطلبة يف ســـياق التعلم عـــن بعد. وســـوف يختتم العرض 

بمجوعـــة مـــن التوصيـــات حول تصميـــم أدوات عمليـــة وفاعلـــة وواقعية للتقيـــم والتقويم ويـــم عن بعد.
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Title: Strategies for Assessment and Evaluation in Online Learning: A Case 
for Continuous Improvement
UNESCO estimated that by April 2020 nearly 1.4 billion learners were impacted worldwide by school closures 
as a result of the pandemic. Over six months later, significant numbers continue to lack access. Even those with 
access suffer from poor infrastructure, economic disparity, and pedagogic variance. Educators across the globe 
have been placed in the unenviable position of delivering crisis online instruction without appropriate expertise, 
planning, or training. This is no fault of these educators, although they are often singled out. Educators do their 
best, truly learning by doing. How can we move on from this abrupt transition? Can we let go of what was and 
move to what might be?

Admittedly, there are many factors out of our control at this historic time. We should focus on what we can control. 
We should reflect and plan in a mindful way. If we consider COVID-19 imposed crisis online instruction from a de-
sign perspective, now is an opportune moment to take stock, evaluate, and understand. How can we accomplish 
this in a procedural yet realistic fashion given our current constraints? We might do this in two ways: (a) better un-
derstand nuances between assessment and evaluation and (b) consider critical success factors for online learning 
and how to measure them.

Overall, assessment is pedagogic and process oriented while evaluation is programmatic and product oriented. 
Assessment provides a process by which we can assist students in better understanding their own comprehen-
sion and achievement. Evaluation helps us understand the success of our own methods through reflection and 
feedback. 

This presentation will help define assessment versus evaluation and provide best practice applications for both 
“classrooms” and “systems”. For assessment, focus will be placed on describing assessment artifacts that are 
practical while still demonstrating measurable learning. For evaluation, emphasis will be placed on understanding 
success factors that ensure optimal learning. The presentation will end with recommendations for designing re-
alistic, robust contemporary online.

Prof: Michael Menchaca
 Department and Graduate Chair in Learning
Design and Technology, Hawaii University
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الدكتور جوردان نايدو
مدير مكتب اليونسكو يف أفغانستان

عنوان املحاضرة: سبل معالجة التأثيرات الناجمة عن الفجوة الرقمية يف التعلم عن بعد: 
دروس مستفادة من الجائحة الحالية

يتنـــاول هذا العرض الدروس المســـتفادة مـــن جائحة كورونا، 
واإلجراءات الالزمة لســـّد الفجـــوة الرقمّية.

لقـــد واجه العالم ســـنة 2020 أســـوأ أزمـــة صّحّيـــة عالمّية منذ 
عقـــود، وكانـــت لهـــذه األزمـــة تداعيـــات عـــى جميـــع جوانـــب 
حياتنـــا؛ إذ مـــع انتشـــار الفـــروس التاجـــّي، وما أعقـــب ذلك من 
مـــن  العامـــة  الحيـــاة  تعّطلـــت  االجتماعـــّي  التباعـــد  إجـــراءات 
أّدى  وقـــد  وترفيهّيـــة.  اجتماعّيـــة  وأنشـــطة  وعمـــل  تمـــدرس 
انتشـــار الفـــروس إىل إجبـــار المدارس يف أكرث مـــن 160 دولة 
عـــى إغـــالق أبوابها، وعّطـــل تعليم مـــا يزيد عن مليـــار ونصف 

المليـــار مـــن األطفـــال. )منّظمـــة اليونســـكو 2020(

إغـــالق  أّن  وتبّيـــن  المشـــكلة،  حجـــم  الجميـــع  أدرك  وعندمـــا 
المـــدارس سيســـتمّر لفـــرتة من الزمـــن، كان تبّي خيـــار التعّلم 
عـــن بعـــد االســـتجابة الرئيســـّية يف كثـــر مـــن الـــدول، ومّثـــل 
ذلـــك اختبـــارا غـــر ُمتوّقـــع لدمـــج التكنولوجيـــا يف العملّيـــة 

التعليمّيـــة ووعدهـــا بمخرجـــات تعليمّيـــة أفضـــل.

وإن كانـــت جائحـــة كورونـــا قـــد عّلمتنـــا شـــيئا فهـــو أّن إتاحـــة 
التكنولوجيـــا والّتأســـيس للمهـــارات الرقمّية أمـــران ضرورّيان. 
وبمـــا أّن مزيـــدا مـــن األنظمـــة التعليمّية قـــد أّجلت إعـــادة فتح 
المـــدارس، فقـــد أدرك أغلبهـــا أّن إتاحـــة التكنولوجيـــا الرقمّية 
الفـــرد عـــى  لقـــدرة  الرقمّيـــة ضرورّيـــان  المهـــارات  وتأســـيس 

التعّلـــم كضرورّيـــة القـــراءة والكتابـــة.

والمهـــارات  التكنولوجيـــا  فـــإّن  مّنـــا،  الكثـــر  إىل  وبالنســـبة 
الرقمّيـــة واســـعُة االنتشـــار حـــّى أصبحـــت ُتعـــّد مـــن األمـــور 
البديهّيـــة، لكـــن اّتضـــح أّن الكثر مـــن الناس وحـــّى يف أكرث 
الـــدول تقّدمـــا، ناهيـــك عـــن الـــدول المنخفضة الدخـــل، وجدوا 

أنفســـهم متخّلفيـــن عـــن الركـــب.

لقـــد ظهـــرت الفجـــوة الرقمّيـــة بيـــن الفقـــراء واألغنيـــاء، وبين 
المناطـــق الحضرّيـــة والمناطـــق الريفّية، ويف مجـــاالت أخرى 
مســـتويات  يف  ذلـــك  وتجـــّى  الجنســـين.  بيـــن  الفـــرق  مثـــل 
البنيـــة الرقمّيـــة األساســـّية، ويف القدرة عـــى تحّمل تكاليف 
اإلنرتنـــت، ويف المهـــارات الرقمّيـــة األساســـّية لـــدى كّل مـــن 
بعـــد  التعّلـــم عـــن  إّن االنتقـــال إىل  المعّلميـــن والمتعّلميـــن. 
مـــن  الطلبـــة  تمكيـــن  ورغـــم  كورونـــا،  لجائحـــة  كاســـتجابة 
اســـتكمال دروســـهم عن بعد، قـــد يكون عّمق أوجـــه التفاوت 

الـــي كانـــت موجـــودة أصـــال يف النظـــام التعليمـــّي.

لقد كشـــفت جائحـــة كورونـــا حقيقة الفجـــوة الرقمّيـــة، كما 
بّينـــت أّن هـــذه الفجـــوة ســـتظل تكـــرُب إذا لـــم ُتّتخـــذ اإلجراءات 
الالزمـــة مـــن قبـــل كّل المعنّييـــن؛ بمـــا يف ذلـــك الحكومـــات 
والقطـــاع الخـــاص ومنّظمـــات المجتمـــع المـــديّن. ومـــن هـــذا 
تفكرنـــا  نمـــط  نغـــّر  أن  إىل  حاجـــة  يف  أصبحنـــا  المنطلـــق، 
ونعيـــد تصّورنـــا للتعليم اســـتنادا إىل أّن التعليم حـــّق للجميع. 
أّننـــا إن أردنـــا المضـــّي قُدمـــا فلـــن يمكننـــا أن  ومـــن الواضـــح 
نعـــّول عـــى فضـــاءات التعّلـــم المكانّيـــة - األماكـــن الماّدّيـــة- 
تعليمّيـــة  أنظمـــة  يف  االســـتثمار  نواصـــل  أن  أو  فحســـُب، 
تعتمـــد عـــى األماكـــن الماّدّيـــة فحســـُب؛ بمـــا فيهـــا المبـــاين 
المدرســـّية والتجهـــزات األخرى. ورغم أّننا ســـنظّل يف حاجة 
إىل هـــذه األنظمـــة والفضـــاءات الماّدّيـــة يف المســـتقبل، فال 
بـــّد مـــن الرتكـــز أكرث عـــى توفـــر االعتمـــادات الالزمـــة للبنية 
األساســـّية الرقمّيـــة، وتطويـــر المهارات الضرورّيـــة للعمل يف 
بيئـــة تعليمّيـــة هجينـــة. وبمـــا أن هـــذا التحـــّول أصبـــح واقعـــا، 
فإنـــه مـــن الضـــرورّي أن يتـــّم تطبيق سياســـات وإســـرتاتيجّيات 
تزيـــد من فرص الوصول إىل األنرتنـــت، وتتيح األدوات الرقمّية 
للفئات الهّشـــة والمهّمشـــة من الطلبة الذين ال يزالون خارج 

العصـــر الرقمـــّي عـــى نحـــو غـــر عادل.
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Title: Bridging the digital gap in online learning - Lessons from COVID
This presentation reflects on the lessons from COVID 
and actions necessary for bridging the digital divide.

In 2020, the world faced the biggest global health crisis 
in decades, with implications for all aspects of our lives. 
With the spread of the coronavirus and subsequent so-
cial distancing measures, public life – from schooling to 
work to leisure and social activities – came to a halt. The 
virus caused forced school closures in more than 160 
countries and interrupted education for over 1.5 billion 
children and youth (UNESCO, 2020).

A key response in many countries as the scale of the 
pandemic fully hit home, and the recognition dawned 
that school closures would persist for some time, was 
the embrace of on-line learning. This provided an unex-
pected test of the integration of technology into delivery 
and learning processes, and its promise of better learn-
ing outcomes.

If COVID-19 has taught us anything, it is that access 
to technology and a baseline of digital skills are neces-
sities. As more and more education systems delayed 
re-openings, most realized that access to digital tech-
nologies and a baseline of digital skills are as fundamen-
tal to one’s ability learn as reading and writing.

For many of us, technology and digital skills are so 
ubiquitous that we take them for granted. However, it 
was clear that too many people even in the most devel-
oped countries, let alone in the low-income countries, 
are being left behind. The digital divide among rich and 

poor, between urban and rural settings, and across oth-
er dimensions including gender emerged around digital 
infrastructure, network affordability, and teachers and 
learners’ digital information literacy. The move online in 
response to COVID-19, while enabling students to fin-
ish classes remotely, may have exacerbated inequities 
that already existed in the system, and, in some cases, 
increased them.

The pandemic exposed the reality of the digital divide 
and that it will continue to grow unless there is action 
from all concerned –governments, private sector and 
communities. Accordingly, we need a shift in thinking 
and a reimagining of education grounded on the right to 
education for all. It is clear, that going forward we cannot 
rely only on physical spaces of learning or continue to 
invest on education systems that are space-based, with 
school buildings and other facilities, alone. While we will 
continue to need these spaces and systems, there must 
be a greater focus on the equitable provision of digital 
infrastructure and the development of concomitant skills 
needed to operate in a hybrid-learning environment. As 
this shift becomes reality, it is imperative policies and 
strategies are implemented to increase internet access 
and put digital tools at the disposal of marginalized and 
vulnerable students who continue to be disproportional-
ly left out of the digital age.

Dr. Jordan Naido
The UNESCO Director Kabul Office and Coun-
try Representative to Afghanistan
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البروفيسور سيان جوزيف سميث
أستاذ الرتبية الخاصة يف جامعة كانساس بالواليات المتحدة 

األمريكية

عنوان املحاضرة: تخطيط وتصميم التعلم للجميع: حلول رقمية للتعلم عن بعد
لقـــد أجـــربت الجائحـــة العالمّيـــة كاّل مـــن المرّبيـــن والطلبـــة وأوليـــاء األمـــور عى أن يغّروا بشـــكل جـــذرّي طريقـــة التخطيط 
للمواقـــف التعليمّيـــة وتصميمهـــا. وســـوف يرّكـــز هـــذا العـــرض التفاعـــيّل عـــى »الجانـــب المشـــرق« مـــن التعّلـــم عـــن بعـــد؛ إذ 
مـــع وجـــود حاجـــة إىل إعـــادة التفكـــر يف أّن التعليـــم لــــكّل المتعّلميـــن، فـــإّن التعّلـــم عن بعـــد يتيح فرصـــة التخطيط لــــكّل 
المتعّلميـــن بمـــن فيهـــم ذوي اإلعاقـــات. وســـوف نستكشـــف مًعـــا ُســـبل اســـتخدام األدوات الرقمّيـــة لدعـــم وتوجيـــه تدريس 
المتعّلميـــن المتعرّثيـــن دراســـّيا وأقرانهم ذوي اإلعاقـــات، ونقّدم األفكار الي تمّكـــن من التدريس الفّعـــال والتقييم الدقيق 
المســـتمّر )للتأّكـــد مـــن أّن الطلبـــة يتعّلمـــون(، إضافة إىل الطـــرق الي تمّكن الطلبة، بـــل وكذلك أفـــراد عائالتهم، من ضمان 
تقديـــم الدعـــم الـــالزم. إّن تمكيـــن الطلبـــة ومـــن يكرُبونهم من أفـــراد عائالتهـــم رقمّيا هو أمر جوهـــرّي يف زمن التحـــّول هذا. 
وســـرّكز يف هذه الجلســـة عـــى المرّبين وتمكين كّل األطـــراف المعنّية من خـــالل األدوات الرقمّية، والممارســـات الفّعالة 

للتعّلـــم عـــن بعـــد، والمبـــادرات المماثلـــة؛ وذلـــك لضمان نجـــاح عملية التعّلـــم عن بعد.
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Title: Planning and Designing for all Learners: Digital solutions for Distance 
Learning
The world pandemic has forced educators, students, and the family members involved to radically alter the way 
they plan and design the instructional experience.  This interactive presentation will focus on the “silver lining” 
of distance/remote learning. With the need to re-think instruction for ALL learners, distance learning offers an 
opportunity to plan for ALL learners, yes, including those with disabilities. Together, we will explore ways to use 
digital tools to guide, support, and direct instruction for struggling learners and their peers with disabilities. Ideas 
that allow for effective instruction, accurate and regular assessment (to ensure our students are learning), and 
ways to empower not only the student, but their family members, to ensure the necessary supports are provided.  
Empowering the student and their adult family members is critical in this time of change. This session will focus 
on both the educator and empowering all stakeholders through digital tools, effective distance learning practices, 
and similar initiatives to ensure successful learning at a distance.

Pof. Sean Joseph Smith
 Professor of Special Education, University of
Kansas
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البروفيسور علي جاسم الشهاب
األستاذ يف كلية الرتبية بجامعة الكويت

األســـرة والمدرســـة همـــا دفتـــا مركـــب العمليـــة التعليميـــة، 
وعليهمـــا تنعقـــد اآلمـــال يف الوصـــول بالعمليـــة التعليمية 
إىل بـــر األمـــان واالســـتقرار. لقد تحولـــت العمليـــة التعليمية 
ليلـــة  بيـــن  التقليـــدي  النظـــام  مـــن  العالـــم  دول  أغلـــب  يف 
وضحاهـــا إىل التعليـــم عن بعـــد مجربة نظـــرا لجائحة كورونا 
الـــي اجتاحـــت العالـــم بأســـرة فحولت بذلـــك ما يقـــارب 1,37 
أن فكـــرة  بعـــد. والحقيقـــة  عـــن  التعليـــم  مليـــار طالـــب إىل 
التعليـــم عـــن بعـــد ليســـت بفكـــرة وليـــدة اليـــوم بـــل وســـيلة 
تواصـــل وجـــدت يف القـــرن 19 يف عـــام 1892 حين تأسســـت 
يف جامعة شـــيكاغو أول إدارة مســـتقلة للتعليم بالمراسلة، 
وبذلـــك أصبحـــت هـــذه الجامعـــة هـــي األوىل عى مســـتوى 
العالـــم الـــي تعتمـــد التعليـــم عـــن بعـــد. وعـــى الرغـــم مـــن 
إيجابيـــات التعليم عـــن بعد، وبخاصة يف ظـــل الظروف الي 
تعيشـــها دول العالم النتشـــار كوفيد 19 وعدم التوصل إىل 
لقـــاح فعال حى هذه اللحظة، فإن له ســـلبيات كثرة منها 
عـــدم توافـــر الهـــدوء واالســـتقرار للطالب يف المـــزل، وعدم 
قـــدرة الوالدين عى متابعة شـــؤون أبنائهم الدراســـية، وعدم 
توافـــر اإلنرتنـــت الجيـــد. كمـــا أن هذا النـــوع مـــن التعليم قد ال 
يســـاعد عـــى التحصيـــل الجيد نظـــرا الختالف القـــدرات لدى 
الطلبـــة، وعـــدم توافـــر المراقبـــة المضمونـــة يف االختبارات.

ويتحتـــم العمـــل عى تخطـــي هذه الســـلبيات بالعمـــل الجاد 
مـــن كال من أقطـــاب المثلـــث، البيت والمدرســـة والســـلطات 

الرتبويـــة، لتعزيز الشـــراكة بين األســـرة والمدرســـة. 

فمـــن جانـــب الســـلطات الرتبويـــة مـــن واجبهـــا بنـــاء الثقـــة بينها 
وبيـــن البيـــت لتـــدرك كل جهـــة منهمـــا دورهـــا يف إنجـــاح هـــذه 
وعمـــل  الشـــراكة،  تعـــزز  أنشـــطة  بنـــاء  أهميـــة  مـــع  التجربـــة، 
دورات تدريبيـــة للمعلميـــن لتأهيلهـــم عـــى مهـــارات التواصـــل 
االجتماعـــي المناســـبة لهـــذه المرحلة مع أولياء األمور، ليشـــعر 
والمشـــاركة  المســـاعدة  يف  الكبـــر  دوره  بأهميـــة  األمـــر  ويل 
يف هـــذه المرحلـــة، مـــع تدريـــب المعلميـــن عى جوانـــب التقييم 
بنـــاء  عـــى  والعمـــل  المختلفـــة،   (  )Assessment-summative
بنقـــل  فقـــط  تهتـــم  ال  الـــي  المناســـبة  التعليميـــة  المنصـــات 
المعلومـــة ولكـــن توظـــف التعليـــم التفاعـــيل بجـــدارة. وهنـــاك 
حاجـــة أيضا إىل إجراء دراســـات تقويمية لقيـــاس تجربة التعليم 
أمـــا  عـــن بعـــد بشـــكل مســـتمر لتفـــادى الســـلبيات واألخطـــاء. 
األدوار الـــي ســـتؤديها المدرســـة والبيت فهـــي أدوار مضاعفة 

ودقيقـــة نظرا لطبيعـــة المرحلة الحالية. فبالنســـبة للمدرســـة، 
ال بـــد مـــن مراعاة المحتـــوى التعليمـــي وطريقـــة التقويم وعدم 
بالقضيـــة  المرتبطـــة  والمهنيـــة  االجتماعيـــة  القضايـــا  إغفـــال 
التعليميـــة، مـــع الحرص عى تكييف التعليـــم لمختلف األنماط 
الســـمعية والبصريـــة والحركيـــة بحيـــث يســـتجيب لالحتياجـــات 
توثيـــق  عـــى  العمـــل  للطلبـــة وقدراتهـــم. وينبغـــي  المختلفـــة 
الخـــربات  تبـــادل  طريـــق  عـــن  والمدرســـة  البيـــت  بيـــن  الصلـــة 
واإلشـــكاليات والمصارحـــــة، مـــــع تعزيـــــز دور انعقــــــاد مجالـــــس 
لدورهـــا  )افرتاضيـــا(  واإلدارة  والمعلميـــن  والمعلميـــن  اآلبـــاء 
الفعـــال يف تعزيـــز الشـــراكة، مـــع الحـــرص مـــن قبـــل المعلمين 
عـــى إشـــراك أوليـــاء األمـــور والطلبة باالســـتفادة ممـــا حولهم 
مـــن أنشـــطة وحدائـــق ومكتبـــات ككتابـــة القصـــص أو القصائد 
وغرها من المواهب ليســـتفيدوا من التعليـــم الفعال، وبخاصة 
يف ظـــل عـــدم االلتقاء، مـــع تفعيل دور األخصـــايئ االجتماعي 
والنفي بشـــكل أكرب لحل اإلشـــكاليات الي قـــد تواجه أولياء 

األمـــور أو الطلبـــة يف حـــاالت مرضيـــة أو وفـــاة أو غرهـــا. 

إن التعليـــم عـــن بعـــد هـــو المطلـــوب وليـــس نقـــل المعلومات، 
فالتعليـــم عـــن بعد يحـــوي تفاعـــل وبيئة تفاعليـــة وتواصل بين 
بشـــبكات  وتنـــوع  اجتماعـــي  وتعليـــم ذايت  والبيـــت  المدرســـة 
االتصـــال. إن دور األســـرة يف النظـــام التقليـــدي يقتصـــر عـــى 
متابعـــة التطـــور والتقـــدم يف قـــدرة الطالـــب عـــى التحصيـــل 
الدراســـي، لكـــن نظـــام التعليـــم عـــن بعد يفـــرض نمطـــا مغايرا 
كاهلهـــا  عـــى  أكـــرب  عبئـــا  ويضـــع  لألســـرة  التقليـــدي  للـــدور 
إلنجـــاح عمليـــة التعليم. فـــال بد من أن يتابع ويل األمر بشـــكل 
يـــويم تطـــور ابنـــه أو ابنته ومـــدى اســـتيعابهم وبذلك أصبحت 
األســـرة لها دور كبر وممز يف التعليـــم عن بعد. ويتمثل هذا 
الـــدور يف توفـــر المناخ المناســـب وإبعاد األبنـــاء عن الضغوط 
والعاطفـــي  االجتماعـــي  باألمـــن  األبنـــاء  وإشـــعار  والقلـــق 
والحـــب والطمأنينـــة وقضـــاء وقـــت أكـــرث خـــالل اليـــوم وزيـــادة 
وقت االســـتماع والتحـــدث معهم. لقد زادت بذلـــك أعباء أولياء 

األمـــور ماديـــا ونفســـيا ومعنويـــا وبخاصـــة األم العاملة.

إن جهـــود أطراف المثلث يجب أن تكـــون متوافقة ومتطابقة 
مـــع جهـــود كل مؤسســـات المجتمـــع المـــدين وأركانـــه مـــن 
جمعيـــات نفع عام وإعالم ومســـجد ووســـائل اتصـــال مختلفة 
ليتحقـــق المأمول من تعزيز الشـــراكة بين األســـرة والمدرســـة 

يف ســـياق التعلم عـــن بعد.

عنوان املحاضرة: تعزيز الشراكة بين األسرة واملدرسة يف سياق التعليم عن بعد
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Home and school for education are like oars for boats, 
and hope is placed on both of them to take education 
to safety. Because Covid-19 rapidly swept through the 
whole world, most countries found themselves com-
pelled to replace the so-called traditional educational 
system with distance education overnight. Thus, nearly 
1.37 billon students across the world switched to online 
learning. In fact, the idea of distance education is not 
recent. It is a means of communication that appeared in 
1892 of the 19th century when the first Distance Learn-
ing Department was created in Chicago University, which 
made it the first university in the world to adopt distance 
learning.   In spite of its benefits, especially in the excep-
tional circumstances with the spread of Covid-19 pan-
demic and the fact that no effective vaccine has been 
discovered yet, online learning has many drawbacks in-
cluding absence of good learning environment at home, 
parents’ inability to follow their children learning and lack 
of access to good internet connection. Furthermore, this 
type of learning does not ensure good understanding 
due to students’ different learning abilities. This can be 
added to the absence of firm invigilation during exams.
In this context, it is imperative to overcome these de-
ficiencies through hard work from the part of the three 
parties; home, school and educational authorities, to 
promote partnership between home and school.  
Concerning educational authorities, it is their duty to 
build mutual confidence with home so that each party 
becomes fully aware of their responsibilities to ensure 
the success of this exceptional experience. It is also im-
portant to conduct partnership-promoting activities and 
training courses to qualify teachers and equip them with 
the necessary social communication skills, which will en-
able them to interact with parents efficiently. With such 
communication, parents would realize their vital role in 
supporting and contributing to their children learning. It 
is also essential to train teachers on using the different 
tools of effective assessment and create educational 
platforms, which can be utilized not only in information 
transfer but also in an efficient interactive learning. Edu-
cational authorities can also conduct evaluation studies 
to constantly assess the distance-learning experience, 
which enables to avoid any deficiencies in the future. 

Concerning school and home, they will both play a more 
significant role due to the exceptional circumstances. 
Schools must pay attention to the curricular content to be 
covered and the assessment strategies without neglecting 
social issues that may be associated with or influence the 
educational process. Moreover, to cater for the different 
needs and capabilities of learners, Schools must consid-
er different learning styles; visual, auditory, and physical. 
Every effort must be made to strengthen relations between 
home and school by sharing experiences and concerns. 
Partnership can also be enhanced through virtual meet-
ings of the “Parents Council” with teachers or the school 
administration. In the absence of face-to-face instruction, 
teachers must encourage both parents and students to 
benefit from extra learning activities such as story writing. 
The school social worker role should be enhanced to solve 
any problems that may encounter parents or students in-
cluding cases of sickness or death of relatives.
Distance educations aims to achieve real and efficient 
learning and not merely transfer information online. The 
right distance learning must include some interaction, a 
motivating environment, home school communication, 
self-learning, and different ways of communication.
The parents’ role in the old educational systems consists 
only in following up achievement progress, whereas the on-
line education system imposes on parents a role different 
from the traditional one, where extra burden is placed on 
them. In fact, they have to follow up their children progress 
and find out how much they have learned on a daily basis. 
It is also the parents’ responsibility to provide a convenient 
learning environment where students are away from dis-
traction and pressure. Parents should help their children 
feel the comfort, love and social and emotional safety. This 
can be achieved by spending more time with children talk-
ing with them and listening to their worries. Thus, parents, 
especially working mothers, will have to undergo heavier 
social, psychological, moral and material burdens. 
All these efforts made by the three parties; school, 
home and educational authorities should be consistent 
with the local community organizations including char-
ity societies, mass media, worship places or different 
means of communication in order to enhance partner-
ship between school and home.
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الدكتورة هدى بيتية
األستاذ المشارك يف مجال تكنولوجيا التعليم وتقنيات الوسائط 

يف الجامعة األمريكية ببروت

عنوان املحاضرة: دور األسرة يف دعم تعليم الطلبة عن بعد
مـــن المعـــروف عالميـــا أن مـــن يقـــوم برتبيـــة األطفـــال يف عالم اليـــوم هم نوعيـــن من المربيـــن- الوالـــدان والمعلمـــون. وعى 
الرغـــم مـــن الـــدور الـــذي يؤديـــه المعلمـــون والتأثـــر الـــذي يحدثونه يف األطفـــال عـــى المســـتوى األكاديمي والمهـــي، فإن 
الوالديـــن همـــا القـــدوة والمثل األعى الي يحتذي بهمـــا األطفال، وهم الذين يتولون مســـؤولية تدريبهـــم وتوجيههم نحو 

النجـــاح التعليمي. 

وخـــالل األزمـــة الحاليـــة، تـــم اســـتخدام التعلم عن بعـــد بوصفه بديـــال للتعلم التقليـــدي، والذي يتـــم وجها لوجـــه للمحافظة 
عـــى اســـتمرار التعليـــم يف مراحل التعليم المدرســـي والجامعي. ومن ثم فقـــد تحول المزل إىل بيئـــة يتعلم فيها األطفال 
ويتفاعلـــون ويطـــورون مهاراتهـــم المختلفـــة. وبمـــا أن الوالديـــن باتوا هم المســـؤولين عـــن التحكم يف هذا المنـــاخ وضبطه، 
فهـــم األقـــدر عـــى إرســـاء المعايـــر الالزمـــة لتنظيـــم هـــذا الفضـــاء الجديـــد للتعلـــم. ومـــن المتوقـــع أن يقـــوم الوالـــدان ليـــس 
فقـــط بتوفـــر مســـاحة ماديـــة مواتية لتعلـــم أوالدهم، بل توفـــر بيئة مناســـبة لضمان تحقيـــق النمو المعـــريف واالجتماعي 

والنفـــي لهـــم، يف ظـــل غياب التعليـــم اليـــويم يف المدارس، والـــذي كان يتم وجهـــا لوجه.

ويهـــدف هـــذا العـــرض إىل الرتكـــز عـــى دور الوالديـــن يف تعلـــم أطفالهـــم عن بعد خـــالل األزمـــة الحالية، حيث يتـــم توجيه 
الوالديـــن كـــي يقدمـــوا العـــون والمســـاندة الالزمـــة ألوالدهـــم ، بـــدال مـــن االكتفـــاء بـــأداء دور هامـــي، يقتصـــر عـــى توفر 
تعليـــم يطابـــق مـــا يقدمـــه المعلمون عـــن بعد، فالدعـــم الوالدي يجب أن يتـــم عى عدة مســـتويات، وذلك لمســـاعدة األطفال 
عـــى االلـــزام باالنضبـــاط الـــذايت وتنظيـــم وقتهـــم بمـــا يحقـــق الفائـــدة التعليميـــة المرجـــوة، وكذلـــك تدريبهم عـــى تحمل 
المســـؤولية، بوصفهـــم مواطنيـــن رقمييـــن يتحلـــون بااللـــزام واألخـــالق الحميـــدة عى شـــبكة اإلنرتنـــت، ويف الوقـــت ذاته 

التأكـــد مـــن المحافظـــة عى ســـوائهم وصحتهـــم النفســـية خالل هـــذه الجائحة القاســـية.
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Title: Parents’ role and support for online learners
Abstract: It is well known worldwide that children have two main educators that shape their lives – parents and 
teachers. Although teachers influence children in many aspects through their studies and profession, parents 
are children’s role model as being the coaches and mentors for the success of their children education. In fact, 
children education starts from home because parents are their first teachers, and they play a key role in shaping 
up their character as well as their future. Therefore, when parents are present in children’s everyday lives, and 
especially through their everyday education in a constructive manner, the results are expected to create a healthy 
journey of rich learning experience for a real inspiration. During the COVID-19 pandemic, online learning has been 
widely promoted to replace traditional face-to-face learning to maintain education for college and k-12 students. 
Consequently, home became the environment where children will have to learn as well as to interact and develop 
their skills. Because parents are the responsible for controlling home environment, they are the ones who can 
set the standards for this new learning world. They are expected not only to provide a physical space intended 
for learning, but also to support setting the pace for an appropriate cognitive, social, and psychological growth 
in the absence of the daily face-to-face education. This presentation will focus on the role of parents in children 
online education during the pandemic. Parents are advised to offer support rather than being a home-schooler 
concurrently with their online teachers. This support should be at several levels to help their children become 
self-disciplined in their studies, assume responsibility as digital citizens on the net, and maintain their psychological 
well-being in the midst of the crisis.
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