
 جاللة الملك حمد لمدارس المستقبلمشروع 



 رؤية المشروع

 تقنية توظيف إلى والتعليم التربية وزارة تتطلع•

 التعلم عمليات في (ICT) واالتصال المعلومات

 األجيال تزود موجهة تربوية أسس على والتعليم

 األساسية والمهارات والقيم بالكفايات الناشئة

 مجتمع إلى البحرين بمملكة للتحول الالزمة

 المعرفة على القائم واالقتصاد المعلومات

(Knowledge-based Economy). 



 رؤية المشروع
 المشروع عمل إصالحي تحسيني تطويري 

   إلى تعليم أكثر فاعليةتعليم تقليدي نوعية من نقلة 
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 مراحل تنفيذ المشروع

(Master plan 2) المرحلة التطويرية 

2011 - 2016  

(Master plan 1) المرحلة التأسيسية 

2005- 2010  



 المرحلة التأسيسية للمشروع

 مراحل انضمام المدارس للمشروع

المرحلة 
 األولى

2004-2006 

المرحلة 
  الثانية

2006-2007 

المرحلة 
الثالثة 

2007-2008 

المرحلة  
الرابعة 

2008-2009 

المرحلة 
الخامسة 

2009-2010 



 مدارس المشروع

 مدارس المشروع

 ابتدائي إعدادي ثانوي السنة
 --- --- 11 م2004-2005
 --- --- --- م 2005-2006
 --- 30 11 م2007 -2006
 13 21 7 م2008 -2007

 60 1 --- م2009 -2008 
 39 5 3 م2010 -2009



 



 مستويات العمل بالمشروع

 المستوى اإلداري التنظيمي 

 المستوى الفني التقني

 المستوى االتصالي التواصلي
 

 المستوى التعليمي التعلمي

 
 المستوى التنموى المهني

 المستوى التقييمي التقويمي



 مستويات العمل بالمشروع

االمتداد األفقي •
 والعمودي في االنجاز

العمل على انجاز •
األولويات بشكل متزامن 

 في جميع المستويات

تحديد األولويات لكل •
 مستوى منها

متابعة ما أنجز •
واالنتقال إلى العمل 
 على أولويات جديدة 

 األولوية االستمرار

 التزامن التوسع



 

 

 المرحلة التأسيسية للمشروع
 

 ما تم من المرحلة التأسيسية: أوالا   

 



 ما تم من المرحلة التأسيسية

  (:المجال الفني التقني)البنية التحتية 1.
 :مراكز خدمة البيانات 1-1

  Main Data Center مركزي بيانات خدمة مركز  1-1-1
 عمليات تدير التي المحوسبة الخوادم جميع يحوي

 من شبكة خالل من والمركز المدارس بين ما التواصل
  mpls وتقنية البصرية األلياف

 مركز خدمة البيانات االحتياطي 1-1-2
 



  (:المجال الفني التقني)تابع البنية التحتية 
 :  تشبيك المدارس 1-2

يتم تشبيك المدارس المطبقة للمشروع بالشبكات الداخلية بجميع  

 مرافقها

 



 الشبكة التعليمية



 ما تم من المرحلة التأسيسية
  (:المجال الفني التقني)تابع البنية التحتية 

 

 :التجهيزات 1-3

 آلية حواسيب أجهزة–

 المعلومات تقنية مراكز) إلكترونية سبورات –
 (األولى الحلقة صفوف – واالتصال

 لكل جهاز بنسبة متعددة وسائط عرض أجهزة –

 (2:1) دراسيين صفين

 3 لكل جهاز بنسبة محمولة حواسيب أجهزة –

 (3:1) معلمين

 المحمول اآللي الحاسب ألجهزة خزانات توفير –

 المتعددة الوسائط عرض وأجهزة
 

 

 



 تجهيزات المرحلة االبتدائية

 الحلقة األولى
 

 سبورة إلكترونية •

جهاز عرض وسائط •

 متعددة ثابت

جهاز حاسب محمول •

 (استعارة دائمة)

 

 الثانيةالحلقة 
 

جهاز عرض وسائط   •

متعددة بنسبة جهاز لكل 

 صفين دراسيين لالستعارة

جهاز حاسب محمول بنسبة  •

 معلمين 3واحد لكل 

 (مؤقتةاستعارة ) 

 



 تابع البنية التحتية

 مراكز تقنية معلومات واتصال 1-4

مركز تقنية معلومات واتصال  1-4-1

بمدارس المرحلة األولى والثانية 

 :والثالثة

 سبورة إلكترونية 

 36 جهاز  حاسب آلي 

مركز تقنية معلومات واتصال  1-4-2

بمركز مصادر التعلم بمدارس المرحلة 

 :األولى والثانية والثالثة 

سبورة إلكترونية 

24 جهاز حاسب آلي 







 تابع البنية التحتية

 المجال التعليمي التعلمي

 (:منظومة تعليمية)نظام إدارة تعلم  •

 مستخدمين ومميزات •

يحتوي النظام على مميزات متعلقة بالعملية التعليمية التعلمية •

 :لمستخدمي النظام

 مدير المدرسة  -

 الطالب  -

 المعلم  -

 ولي األمر  -

 

 



 

 التحتيةالبنية تابع 
 

 المجال التعليمي التعلمي

 (:منظومة تعليمية)نظام إدارة تعلم  •

 :(Interfaces)واجهات   

 

 ثانويواجهة تعليم  

 

 إعداديواجهة تعليم  

 

 واجهة تعليم ابتدائي 

 



 تابع البنية التحتية

 المجال التعليمي التعلمي
 

 (:منظومة تعليمية)نظام إدارة تعلم  •

 

 :محتوى إلكتروني•
 

 كتب إلكترونية  •
 

توفير اإلثراءات على  كما تم) إثراءات محوسبة  •

 (للمدارس( CDs)أقراص مدمجة 

 

 



 الدعم والمساندة: ثانياا 
 :المجال االتصالي التواصلي

 موقع إلكتروني إلدارة المشروع•

 :خدمات الموقع

  أدلة استرشادية للمشروع 

 دليل المواقع اإللكترونية 

  جائزة التميز التكنولوجي في

 التعليم

 أسئلة االمتحانات السابقة 

 موقع الملتقى التربوي   

 



24 

 خدمات موقع إدارة المشروع 

  استرشاديةأدلة 



25 

 خدمات موقع إدارة المشروع 

 المواقع اإللكترونيةدليل 



26 

 خدمات موقع إدارة المشروع 

 أسئلة االمتحانات السابقة



27 

 خدمات موقع إدارة المشروع 

 جائزة التميز التكنولوجي في التعليم



28 

 خدمات موقع إدارة المشروع 

 المنظومة التعليمية



 صفحة المناهج للمنظومة التعليمية



 صفحة متابعة األبناء للمنظومة التعليمية



31 

 خدمات موقع إدارة المشروع 

 موقع الملتقى التربويي



 :المجال اإلداري التنظيمي
 

 فرق مساندة للمشروع تشكيل
 

 اللجنة التنفيذية المشرفة على المشروع  –

 فريق ضبط جودة مشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل –

 2006-2004: فريق توظيف التعلم اإللكتروني  –

 فريق جودة المحتوى االلكتروني إلثراءات المنظومة التعليمية –

 فريق تعلم إلكتروني بكل مدرسة –

 بكل مدرسة فريق تعلم إلكتروني طالبي –
 



 

 

 استحداث ثالث وظائف جديدة بالمدارس•

 اختصاصي تكنولوجيا تعليم •

 فني نظم حاسب آلي •

 فني ادخال بيانات •

 :  متابعة المدارس•

 التنسيق مع إدارات التعليم •

 زيارات ميدانية •

 اجتماعات دورية •

 استمارات وآليات موحدة •

 

 

 :المجال اإلداري التنظيمي



 
 :التدريب :المهني التنموي المجال

 الدولية الحاسوب رخصة على للحصول والمعلمين اإلداريين تدريب –
ICDL 

  التعليمية المنظومة على والمعلمين اإلداريين تدريب –

 السبورات باستخدام دروس وإعداد استخدام على المعلمين تدريب –

 اإللكترونية

 وبناء إعداد على التربوية والتقنيات المناهج اختصاصيي تدريب –

 اإللكتروني المحتوى

 المعلومات نظم وفنيي التعليم تكنولوجيا اختصاصيي تدريب –

 إدارات المناهج، التربوي، اإلشراف) الوزارة إدارات ممثلي تدريب  –

 القياس التعلم، ومصادر تقنيات إدارة المعلومات، نظم إدارة التعليم،

   (المهني والتطوير التدريب والتقويم،



 برنامج التوأمة: المجال التنموي المهني 

 التعلم فرق من الخبرة نقل :المدارس مستوى على توأمة •

 المنضمة للمدارس للمشروع المطبقة بالمدارس اإللكتروني

  للمشروع حديثاا 

 تبادل :التعليم تكنولوجيا اختصاصيي مستوى على توأمة •

 التعلم خطة مجاالت شتى في االختصاصيين بين الخبرات

 فيما المشتركة القضايا بمناقشة وذلك المدرسية، اإللكتروني

 الرقي في تسهم التي الناجحة والتجارب األفكار وعرض بينهم

   عامة بصفة التعليمية والعملية والمعلم بالطالب



 

 : المجال التقييمي التقويمي

 :وتم التقويم في المرحلة التأسيسية على النحو التالي

 تقييم داخلي •

 على مستوى المدارس•

 على مستوى المشروع•

 على مستوى الوزارة•

 

 تقييم خارجي •

 



 اإللكتروني التعلم ثقافة نشر•

 اإللكترونية األجهزة مع التعامل نحو إيجابية اتجاهات تكوين•

 اإللكترونية والسبورات الحاسوب تشغيل مهارات اكتساب•

 من مخرجات المرحلة التأسيسية



 يساهم مما التعلم عملية أثناء للطالب والمتعة التشويق عنصر توفير•

 التعلم بعملية واالستمتاع للمعلومة الطالب فهم زيادة من

 ممكنة فترة ألطول وبقاءها للمعلومة الوصول عملية تسهيل•

 أو مستواه حسب الذاتي التعلم خالل من بنفسه المتعلم ثقة زيادة•

 والذي االلكتروني التصويت خالل من المعلم أسئلة عن اإلجابة

 الطالب بعض لدى أوالخوف الخجل مشكلة حل في يساهم

 

 :طلبةال -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 من االلكتروني التعلم يوفره لما وذلك للطالب الدراسي التحصيل رفع•

 تتناسب ومعاصرة متنوعة وطرق أساليب استخدام امكانية

 في للطالب التحصيل مستوى رفع في وتساهم التعليمية واالحتياجات
  :مثل والمهاري العلمي الجانبين

 الطالب لقدرات مناسب بتدرج والنشاطات التمارين أو التعليمية المادة تقديم•
 واإلعادة التكرار إمكانية مع التعليمية واحتياجاته

   فهمه ومستوى وسرعته المتعلم خصائص حسب الذاتي التعلم•

  للمراجعة وقت أي في لها الرجوع يمكن الكترونية بصيغة التعليمية المادة توفر •

 والمعلومات االتصال تقنية مراكز في للطالب والمراجعة التقوية حصص تقديم •
 .بذلك الكفيلة والمصادر البرمجيات وتوفير

 

 :طلبةال -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 خجل ودون زمان وأي مكان أي في المعلم مع التواصل للطالب يمكن•

 الكتروني كالبريد المتوفرة االتصال قنوات خالل من

 الحقيقي الواقع محاكاة امكانية مع للتفاعل مناسبة فرصاا  توفير•

 (العلوم لمختبرات العلمية المجسات مثل ) وفاعلية بسهولة وتمثيله

 الخاصة االحتياجات ذوى من الدمج لطالب الدراسي التحصيل رفع•

 اإللكترونية الحصص بتقديم

 

 

 :طلبةال -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 في  والمعلمات المعلمين قدرات مستوى ورفع والتدريب التطوير•

 ووسيلة كأسلوب التعليمية والبرمجيات الحديثة التقنية استخدام

 معاصرة تعليمية

 الحصة وتنفيذ إعداد أثناء المعلم على والجهد الوقت توفير •

 واحدة مرة التفاعلي االلكتروني المحتوى إعداد يتم حيث الدراسية

 كتابة إعادة في المعلم وقت يوفر مما مرة من ألكثر ويعرض

 توضيح في المتعددة الوسائط تساهم كما دراسي فصل لكل المحتوى

 المعلم على الجهد يوفر مما أكبر بشكل للطالب المعلومات

 :المعلمين  -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 بما والمعلمات المعلمين قبل من اإللكترونية الدروس وتطوير إنتاج•

 .طالبهم خصائص مع يتناسب

 على وحصولهم والدولية المحلية المسابقات في المعلمين مشاركة•

 التميز جائزة ومنها المسابقات هذه في والمتقدمة األولى المراكز

 التعليم في التكنولوجي

 الصفية اإلدارة ضبط في التقنية استخدام يساهم•

 التعليم في جديدة أساليب البتكار للمعلم الفرصة أتاح•

 

 :المعلمين  -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 أسئلة بنك إعداد االلكترونية لالختبارات المعلم استخدام مميزات من•

 والتصحيح االلكترونية االختبارات إعداد في إليه الرجوع يمكن

   حسابية أخطاء دون المتعلم إلجابات الذاتي

 المعلمين مع اإللكترونية الدروس والمعلمات المعلمين تبادل•

 السبورات ومواقع المعلمين ملتقى خالل من والدوليين المحليين

 يوفر مما المتعاونة المدارس بين الدروس وتبادل االلكترونية

 المدارس بين يتداول الكتروني محتوى

 

 :المعلمين  -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 األمور ألولياء ومميزاته االلكتروني بالتعلم الوعي نشر•

 من االنترنت شبكة خالل من ألبنه األمر ولي متابعة إمكانية توفير•

 الدراسي وجدوله وحضوره عالماته على اإلطالع خالل

 االتصال قنوات خالل من األمر وولي المعلم بين التواصل سهولة•

 التعليمية والمنظومة النصية والرسائل االلكتروني كالبريد المتوفرة

 في األمور ألولياء وتدريبية توعوية فعاليات لتنفيذ المدارس مبادرة•

 والبرامج االنترنت شبكة واستخدام االلكتروني التعلم مجال

 

 :أولياء األمور -من مخرجات المرحلة التأسيسية 

 



 نجازات المشروع إ

 محلياا  الجوائز التي فاز بها المشروع

 

  2008جائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني •

 فئة أفضل خدمة الكترونية   – 

 

  2009جائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني •

 فئة التعليم اإللكتروني   –



مشروع جاللة الملك حمد 
 لمدارس المستقبل 

جائزة الملك حمد الستخدام 
تكنولوجيات المعلومات 

 واالتصال في مجال التعليم 

المركز اإلقليمي لتكنولوجيا 
 CICTالمعلومات واالتصال 

 منظومة المشروعات المرتبطة بالثقافة الرقمية
 

 انجازات عالمية



  2010نتائج تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 

 

 المركز األول على مستوى الشرق األوسط •
 

 الثالث آسيوياا •
 

 الثالث عشر عالمياا •

 

 من االنجازات العالمية لمملكة البحرين



 شكراا لحسن استماعكم


