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اهل البالد تفضل حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ع
يف (( أواًل البحرين)) املفدى إبلقاء كلمته السامية لدى رعايته مهرجان 

عليم أكد فيها اإلهتمام ابلت. ألف طالب وطالبة24نسخته الثامنة حبضور 
.اإللكرتوين

من العام الدراسي وتعزيزاً ملشروعه مدارس املستقبل؛ وجه جاللته إىل البدء
كخطوة متقدمة ((.مشروع التمكني الرقمي يف التعليم )) املقبل بتطبيق 

دريب التخصصي بتوفري األجهزة اإللكرتونية الرقمية للطلبة، واملزيد من الت
.املعرفةللمعلمني مبا يسهم يف بناء اخلربات الوطنية ودعم اقتصاد



اره ركيزة التقدم كما أكد جاللته اهتمامه ورعايته املستمرة للتعليم، إبعتب
تنويري للمعلمني حنو املستقبل املشرق، مقدراً جاللته بكل اإلمتنان الدور ال

املعرفة واملعلمات الذين هنضوا دوماً أبعباء تربية األجيال على حب
.والعلم
ل وعماده، إنكم عدة املستقب: )) وأضاف جاللته خماطباً أبناءه الطلبة

كم وخري لذلك نتطلع إىل أن تكرسوا اجلهد للعمل اجلاد، ملا فيه خري 
((.ا وفقكم هللا مجيعاً من أجل البحرين وعزهتا وازدهاره. بلدكم



https://www.youtube.com/watch
?v=KsPcNHlwnlA

:مقطع فيديو لكلمة جاللة الملك حول التمكين الرقمي في التعليم





دريباً هو شكل من أشكال التمكين الرقمي يستهدف تدريب األفراد و الجماعات ت

في مستمراً؛ إلكسابهم القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ظيفاَ آمناً العملية التعليمية التعلمية والعمليات المساندة لها وذات الصلة بها، تو

مسئوال، بمهارة وكفاءة وفاعلية، وثقة واهتمام وأمانة، وضبط وتحكم 

وسيطرة؛ وذلك من أجل بناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى

إنتاج التعليمي الرقمي، وتخريج أجيال قادرة على اإلبداع واالبتكار والريادة و

.معرفة تكنولوجية رقمية نوعية منافسة



مدرسة أم سلمة اإلعدادية للبنات•

مدرسة احلد اإلعدادية للبنات•

مدرسة زنوبيا اإلعدادية للبنات•

مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنني•

مدرسة عايل اإلعدادية للبنني•



نيناالبتدائية اإلعدادية للبالقضيبية•

مدينة حمد اإلعدادية للبنين•

أوال اإلعدادية للبنين•

نينوادي السيل االبتدائية اإلعدادية للب•

عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين•

الحــــد االبتدائية اإلعدادية للبنين•



حليمة السعدية اإلعدادية للبنات•

يثرب اإلعدادية للبنات•

الدراز اإلعدادية للبنات•

الرفاع الشرقي اإلعدادية للبنات•

مدينة عيسى اإلعدادية للبنات•

اتالخليج العربي االبتدائية اإلعدادية للبن•





.ةتنمية قدرات الطالب على االبداع واالبتكار وبناء المعرف-1
: ويسعى التمكين الرقمي في التعليم الى



مبادرات ومحاوالت متميزة
رين تنمية مهارات االتصال والتشارك مع األقران والخبراء واآلخ-2

.باستخدام العديد من البيئات والوسائل الرقمية

التواصل مع خبراء 

محليين
التواصل مع طالبة 

ةمتغيبة لظروف صحي

التواصل مع خبراء من

خارج المملكة



م يستخدم الطالب األدوات التقنية الرقمية لجمع وتقيي-3
تخاذ واستخدام المعلومات واعداد المشاريع لحل المشكالت وا 

.  القرار



مية استخدام مختلف األدوات الرقمية في العملية التعلي-4
بفاعلية وبشكل منتج



ولوجياتوظيف التكنولوجيا بأمان في ظل االستعمال اآلمن للتكن-5



تقبل جميع ما يتوافر من تجهيزات في مدارس المس
لتعليمهي مجرد أدوات لتحقيق التمكين الرقمي في ا





تقنية تدريب المعلم على توظيف معايير الجمعية الدولية لدمج ال
ISTEفي التعليم 

ن مع والجهة المسؤلة عن ذلك هي إدارة االشراف التربوي بالتعاو
.فريق التمكين الرقمي في التعليم بالوزارة



تدريب المعلمين على مختلف 

األدوات الرقمية في العملية 

.نتجالتعليمية بفاعلية وبشكل م



تدريب المعلمين والطالب على توظيف البوابة التعليمية



http://goo.gl/GHwMUB

..وافرتدريب المعلمين والطالب على استخدام المحتوى الرقمي المت

http://goo.gl/GHwMUB


توعية الطالب حول توظيف واستخدام التكنولوجيا من خالل 
مشروع االستعمال اآلمن للتكنولوجيا 



م والتي توظيف المختبرات االفتراضية لمادتي الرياضيات والعلو 
تسمح للمعلمين والطالب بإعداد تجارب افتراضية 





: المجال اإلداري التنظيمي: أوأل

دمجها دراسة خطة الوزارة لتطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم من حيث•

ضمن خطة المدرسة العامة، التطبيق ، التقويم

لإلدارة المتمكنه في الرؤيا والرسالة وعكسها في الخطةISTEتضمين معايير•

المدرسية

عليموضع اآلليات المناسبة لمتابعة تطبيق برنامج التمكين الرقمي في الت•



عقد االجتماعات الدورية لمتابعة تطبيق البرنامج في المدرسة•

ى أعضاء متابعة فريق المدرسة المكلف بتطبيق البرنامج وتوزيع المهام عل•

الفريق

في اصدار القرارات والتعميمات الخاصة بتطبيق برنامج التمكين الرقمي•

التعليم بالمدرسة

المبادرة واالبتكار في تطبيق البرنامج•

: المجال اإلداري التنظيمي.......يتبع



إدارات منسقي) التعاون والتواصل مع منسقي وممثلي وزارة التربية والتعليم •

(الخ..منسقي مشروع جاللة الملك حمد / التعليم

ال فني ادخ/ اختصاصي تكنولوجيا التعليم: متابعة المهام المنجزة لكل من •

فني نظم حاسب آلي/ البيانات

برنامجوضع آليات التشجيع والحوافز والمكافآت للمعلمين في مجال تطبيق ال•

: المجال اإلداري التنظيمي.......يتبع



متابعة التقارير التي تطلب من إدارات الوزارة حول البرنامج•

متابعة آليات توظيف األجهزة الخاصة بالطالب•

رةالتباحث مع أعضاء الفريق حول التوصيات التي ترفع من قبل الوزا•

رةحصر الصعوبات والتحديات ورفع التوصيات للجهات المعنية بالواز •

: المجال اإلداري التنظيمي.......يتبع



اض للمنتديات ، ورش العمل، استعر : تقديم أوراق عمل للمشاركات الوزارية•

قصص النجاح

حتهااعتماد الوثائق الخاصة بالبرنامج قبل تعميمها وذلك بعد التأكد من ص•

: المجال اإلداري التنظيمي.......يتبع



: االتصال التواصل

:التواصل مع المجتمع الخارجي وأولياء األمور وذلك من خالل•

البوابة التعليمية. 1

.Office 2365

أي أداه رقمية مناسبة تحقيق الهدف . 3



: التعلميالتعليمي 

ن الرقمي متابعة تطوير خطط المعلمين األوائل لتشمل مشاريع برنامج التمكي•
في التعليم

تعلم حث المعلمين على دمج التمكين الرقمي باستراتيجيات التعليم وال•
الحديثة

قمتابعة تطبيق المعلمين لدمج التقنية في التعليم بمختلف المراف•



التقنية لمعلمين متميزين في دمج( خارجية/داخلية ) تنظيم زيارات تبادلية •

في التعليم

حضور اإلدارة المدرسية للحصص والمواقف التعليمية •

في ISTEالحرص على تطبيق المعلمين لمعايير دمج التقنية في التعليم •

العملية التعليمية

:  التعليمي التعلمي.....يتبع



تحديد حصص مخصصة للتنمية المهنية للمعلمين•

تراضيةمتابعة المعلمين األوائل لمادة العلوم لبرنامج المختبرات االف•

متوثيق قصص نجاح المعلمين في دمج التقنية في التعلي•

:  التعليمي التعلمي.....يتبع



: التنموي المهني

ات حضور اإلدارة المدرسية للورش المنفذة للمعلمين لالطالع على مخرج•

التدريب

ضمان شمولية عملية التدريب لجميع معلمي المدرسة •

ضمان شمولية التدريب لطالب المدرسة•

قياس أثر التدريب والتطبيق للبرنامج•

الحرص على تدريب وتعريف أولياء األمور حول مستجدات البرنامج•



: الجوانب اإلعالمية

ارجينشر ثقافة استخدام موارد العصر الرقمي في المجتمع المحلي والخ•

متابعة نشر كل ما يتعلق بالبرنامج داخل وخارج المدرسة•

جاستغالل االجتماعات ولقاءات أولياء األمور للتعريق برؤية البرنام•

مراجعة المحتوى اإلعالمي للتأكد من صحته•



االشراف على فعاليات زيارات الوفود للمدرسة•

عقد المشاركة في اللقاءات الخارجية والمؤتمرات والمعارض التي ت•

على مستوى الوزارة

: الجوانب اإلعالمية......يتبع



:الجانب التقويمي

إجراء دراسة مقارنة بين نتائج الطلبة في االختبارت واالمتحانات•

ة بحيث تطبيق االستبانات الالزمة لقياس أثر تطبيق البرنامج في المدرس•

ولي االمر / الطالب/المعلم: تشمل

قوة تحليل نتائج المقارنات واالستبانات المطبقة للوقوف على نقاط ال•

والتحديات

جمع التغذية الراجعة من آراء ومقترحات حول البرنامج•




