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اجتامعات ولقاءات
عن بعد
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اجتامع املجلس
التنفيذي للمكتب

مواصلة عقد اجتامعات
األجهزة املتناظرة يف الدول األعضاء عن بعد

االجتامع األول (عن بعد)
ملجلس أمناء املركز الرتبوي للغة العربية .

املشاركة يف اللقاءات العلمية
عىل املستوى الدويل 

ونقل مامرسات الدول ملواجهة
آثار كوفيد - 19 عىل الحقل التعليمي والرتبوي .

إعادة جدول الربامج التدريبية
اىل برامج تدريب عن بعد من خالل

موقع التدريب املعد لذلك وبرامج التدريب عن بعد

التنسيق والتواصل للجنة جائزة
مكتب الرتبية العريب لدول الخليج

ومراجعة وتحكيم أعامل الجائزة إلكرتونيا



املواد اإلثرائية
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إصدار نرشة إلكرتونية تعريفية بعنوان
«كيف ميكنك مساعدة طفلك

يف أثناء التعلم عن بعد؟ »

إصدار نرشة توعوية
لألرسة الخليجية والعربية حول

التعامل مع األطفال الظروف املستجدة الحالية .

إعداد كتيب تعريفي حول تبّني التعليم الرقمي
لتوعية الطلبة واملعلمني وقائدي املدارس

بالتعليم عن بعد ، وإنشاء فرق عمل
للمساعدة وتقديم االستشارات والخدمات.

تفعيل برنامج املدارس الصديقة
عرب املوقع اإللكرتوين للمكتب

إصدار ”دليلك التوعوي
حـــول فــريوس كوفــيد-19“



اتاحـــة 160 كتابا مـــن إصدارات مكتـــب الرتبية 
العريب لدول الخليج مجانا بني ايدي املعليمن 
واملعلـــامت والقيـــادات التعليميـــة لتعزيـــز 

املعرفة يف امليدان الرتبوي.

من منتجاتنا متاحة بصورة مجانية
قضايا وتجارب متميزة، مناذج تطبيقية، وأدلة إرشادية
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املنصات التعليمية
للدول األعضاء

اســـتعراض املنصـــات التعليميـــة التي تقدمهـــا وزارات 
الرتبيـــة والتعليـــم يف الـــدول األعضاء مبكتـــب الرتبية 

العريب لدول الخليج.
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حرص القنوات التعليمية لوزارات الرتبية والتعليم بالدول 
األعضاء يف الدول األعضـــاء مبكتب الرتبية العريب لدول 

الخليج.

القنوات التعليمية
للدول األعضاء
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ربط حسابات شـــبكات التواصل عىل توتري لوزارات الرتبية 
والتعليم بالـــدول األعضاء ليكون الزائر عـــىل اطالع بآخر 

األخبار واملتابعات اإلعالمية لوزارات الرتبية والتعليم.

شـبكات التواصــل
للدول األعضاء
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ابـــرز املقـــاالت املتخصصـــة يف توظيـــف التقنية يف 
التعليم يشـــارك بها املختصني واملهتمني يف امليدان 

الرتبوي إلثراء املحتوى العريب يف هذا املجال

مقاالت متخصصة
يف التعليم عن بعد
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إنفجرافيـــك يســــــتهدف املعلمـــني والطـــالب وأولياء 
األمور، توعوي تثقيفي للتوعية باملامرسات التعليمية 

والتجارب الرتبوية الناجحة يف مجال التعليم.

إنفوجرافيك يف
التعليم عن بعد
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أبـــرز أنظمة التعليم اإللكرتوين LMS ، التــــــي توفر بيئة 
تعليم عن بعد، تعزز التواصل بني الطالب واملعلم.

أنظمة التعليم
اإللكرتوين
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أبرز منصات التدريب والتعليم التي تتم بشكل غري مبارش، 
والتي توفر محتوى تعليمي وتدريبي مناسب.

منصات التعليم
والتدريب املفتوح
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أبرز تطبيقات التواصل املبارش والتي تســـمح للمعلمني 
التواصـــل املبارش مع الطـــالب وتقديم الدروس بشـــكل 

مبارش لهم.

أنظمة وتطبيقات
التعليم عن بعد
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مل يغفـــل مكتب الرتبية الجهود التـــي تقوم بها وزارات 
الصحة يف دوله األعضـــاء، وليوفر رسعة الوصول لبوابة 
وزارات الصحـــة لتعزيـــز الجانـــب املعـــريف والتوعوي 

للمجتمع الرتبوي.

بوابات وزارات الصحة
يف الدول األعضاء
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رصـــد عاملـــي احصايئ عن فـــريوس كورونـــا يوضح فيه 
املستجدات حول هذا الفريوس واالحصاءات العاملية له.

الرصد العاملي
COVID19 لفايروس

12



w w w . A B E G S . o r g

ABEGSORG


