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أهداف تقييم ممارسات التعليم عن بعد
تتلخص غاية هيئة جودة التعليم والتدريب من تقييم ممارسات التعليم عن بعد
في ظل جائحة كرونا فيما يلي:
توثيق الجهود المقدمة والوقوف على جوودة موا يقودي فوي مؤسسوات التعلويم العوالي فوي هوذ
الفترة .

نشر الممارسات الجيدة وتقديم التوصيات لتطوير نظاي التعليم عن بعد ،مع ضومان اسوتدامة
جوودة التعلويم فوي وال اسووتمرار االعتمواد علوى التعلويم عون بعوود فوي المر لوة القادموة بشووكل
أكبر.
تطوووير أ وور المراجعووة الحاليووة عتا اسووتدعل الحاجووة علووى تلووا ،ومراجعووة عجوورا ات متابعووة
الجودة في مملكة البحرين في ال استمرار التباعد االجتماعي والضووو الماديوة المرتبطوة
بالوضع الراهن .
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عمليات تقييم ممارسات مؤسسات التعليم العالي
جمع البيانات من
جميع المؤسسات
وتحليلها

جمع آرا الطلبة
وتحليلها

مقارنة الخصائص
المتا ة في منصات
التعلم االفتراضي

جمع آرا أعضا
هيئة التدريس
وتحليلها

تقييم عيّنة من
المؤسسات
الحكومية والخاصة
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الممارسات الجيدة التي تمل مال ظتها أثنا عجرا التقييم
عدارة المعايير األكاديمية وضمان الجودة
• مواظبة مؤسسات التعليم العالي على متابعة األمور المتعلقة بالمحافظة على المعايير األكاديمية بشكل دوري ومنتظم ،من خالل
مناقشة التقارير المختلفة عن سير العملية التعليمية على كافة المستويات في الجامعة عبر المنصات اإللكترونية.
• إعداد تقرير بعد كل محاضرة يرصد الحضور والصعوبات والمشاكل الفنية وغير الفنية التي قد تواجه أعضاء الهيئة األكاديمية،
وتحميل كافة ملفات المقررات الدراسية علكترونيًا؛ حتى تتمكن الهيئة اإلدارية في الجامعة من متابعه سير العملية التعليمية عن
بعد.

مصادر التعلم وتقنية المعلومات واالتصاالت
• إصدار دليل خاص باستخداي نظم عدارة التعلم اإللكترونية ،ومجموعة من الفيديوهات القصيرة ،والتعميمات المتعلقة بعملية التعليم
عن بعد واستخدام مصادر المكتبة.
• االستفادة من كافة الخصائص المتوفرة في نظم عدارة التعلم اإللكترونية ،والتي تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس إمكانية البث
المباشر للمحاضرات بالصوت والصورة ،وتسجيل هذه المحاضرات ،وتحميل المواد التعليمية المختلفة عليها .وتتيح هذه النظم
ضا خاصية إرسال التنبيهات والتذكير بمواعيد المحاضرات وجميع األنشطة التعليمية ،وتخصيص قاعات افتراضية للساعات
أي ً
المكتبية وجميع اجتماعات أعضاء الهيئة األكاديمية األخرى مع الطلبة.
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الممارسات الجيدة التي تمل مال ظتها أثنا عجرا التقييم
مساندة الطلبة
• مراعاة ظروف الطلبة من توي اال تياجات الخاصة واللذين يعانون من صعوبات في التعلم ،ومشاكل صحية في ظل األوضاع
الراهنة ،وعجرا التعديالت االزمة على السياسات واإلجرا ات المتبعة لمساندة هذه الفئة من الطلبة.
• مراعاة ظروف الطلبة االقتصادية في الوضع الراهن ،حيث تم تأجيل دفع الرسوم الدراسية وتقسيطها .كما تم تخصص مبالغ
إضافية لمساندة الطلبة اللذين تضرروا اقتصاديا ،وتقديم خدمات جديدة مثل خدمة توصيل الكتب إلى المنازل ،وتخصيص فريق
للدعم الفني للرد على استفسارات الطلبة.

دعم وتطوير الكادر األكاديمي واإلداري
• مواظبة تطبيق سياسات وخطط الجامعة المتعلقة بتطوير أعضا الهيئة األكاديمية ،اإلداريين عن طريق عقد الدورات التدريبية
إلكترونيا ً .واالستفادة من التغذية الراجعة في تحسين الدورات التدريبية المقدمة لهم.
• توفير األجهزة والبرمجيات المطلوبة لجميع الموظفين وبحسب حاجة كل موظف؛ هذا باإلضافة الى تقديم الدعم الفني على مدار
الساعة عبر مركز االتصاالت في الجامعة وبواسطة فريق الدعم الفني.
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أهم التوصيات التي تم استخالصها من التقييم
تطوووير عاسووتراتيجية خاصوول بووالتعليم عوون بعوود ،ومراجعووة الخطووط العالجيووة وكافووة اإلجووراءات
المتعلقة بالتعليم والتعلم والتقييم تحسبًا الستمرار الوضع الراهن أو تكراره في المستقبل.
إعادة النظر في سياسات وعجرا ات التعليم والوتعلم والتقيويم المتبعوة قبول األزموة الحاليوة ،لودعم
التعليم عن بعد واستخداي أساليب التقييم التكويني بشكل أكبر ،وبما يتناسب مع مخرجات التعلم
المطلوبة لكل برنامج أكاديمي على حدة بعد انتهاء األزمة.
مراجعة السياسات واإلجرا ات المتعلقة بالتدريب الميداني ،وتدريس المقررات العملية لوضع
خطط وسياسات وإجراءات بديلة في حالة استمرار الوضع أو تكراره في المستقبل.
مواصلة قياس رضا الطلبة والهيئة األكاديمية عن الخدمات المقدمة أثناء األزمة الحالية ،ورفع
نتائجها إلدارة الجامعة والمعنيين لمناقشتها وأخذ القرارات المناسبة من أجل التطوير.
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التطلعات المستقبلية للهيئة
االستفادة من نتائج التقييم في تطوير:
• أ ر المراجعة المؤسسية للهيئة
• عمليات المراجعات بما يمكن الهيئة من مواصلة عقد المراجعات المؤسسية والبرامجية لمؤسسات التعليم
العالي عن بعد
بنا القدرات ورفع وعي الشركا بأهمية:
• البنى التحتية الجديدة للتعليم (مثل األجهزة للعوالم االفتراضية)
• االنتقال التدريجي من التعلم المكاني على التعلم عن بُعد
• التمكين العلمي والتكنولوجي للشباب
دعم الجهود الو نية والتي تسعي علي:
• إزالة العوائق أمام فرص التعلم مدى الحياة ،واالعتراف بخبرة التعلم المسبق وتقييم الكفايات الحالية
• تعزيز جودة البرامج األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وربطها باال تياجات الحالية والمستقبلية في
سوق العمل
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