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محتویات العرض

.في دولة قطراألسالیب الوطنیة لجمع بیانات التعلیم•

 19كوفید (جائحة كورونا أنشطة جمع البیانات التي تأثرت نتیجة.(

 رات إغالق المدارس أو التغییو) الطالب والمعلمین(الخطط لجمع البیانات األساسیة
.والتعلم من المنزل مع أولیاء األمور

المؤشرات التي تتطلب جمع بیانات إضافیة للرصد واإلبالغ بشكل مالئم.

 رونا على تطویر أسالیب جدیدة لجمع البیانات لتتبع ورصد تأثیر جائحة كویتم ھل
التعلیم؟ 

توصیات عامة



قطرفي دولةاألسالیب الوطنیة لجمع بیانات التعلیم

داخلیاتطویرھاتمبیاناتجمعأنظمةقطربدولةالعاليوالتعلیمالتعلیموزارةتستخدم◦
(Country Developed)ونوعیةكمیة(البیاناتمنمختلفةأنواعجمعخاللھامنیتم(،

N-Tierمعاییرعلىبناءً تطویرھاتم Web Application Softwareاألنظمةلتمكین
.البیاناتوأمنالمرونةالتطویر،وقابلیةاإلدارة،سھولةمن

یلتحلإجراءیتیحللمدارسمستقرترمیزنظامعلىالمستخدمالمعلوماتنظامیعتمد◦
الوزارةفيالرئیسیةالبیاناتقواعدكافةبینالربطإلىباإلضافة،السنواتعبر\تاریخي
.وغیرھاوالسنواتوالمراحلالجغرافیةالمنطقةمثلمتغیراتعدةوفقوالتحلیل

الرقمرعببھاالطلبةمتابعةیتمللتالمیذالفردیةالسجالتعلىالمعلوماتنظامیعتمد◦
الصحة،ووزارةالداخلیة،وزارةمثلالخارجیةالجھاتمنعددمعالربطمعالشخصي،

.وغیرھا

خصيالشالرقمعلىوالخاصةالحكومیةالمدارسفياإلداريوالكادرالمعلمینبیاناتتنظم◦
یتلقاه،الذيالتدریبونوعالعمل،مكانحیثمنمتابعتھمنیمكنمماموظف،لكل

.المعلوماتمنوغیرھا)الرواتب(المالیةوالمخصصاتالتدریس،رخصةعلىوحصولھ



معلوماتالمنكبیرةقائمةقطر،دولةفياإللكترونیةالتعلیمبیاناتأنظمةتتضمن
:مثلالتربوي،القرارلصناعةالداعمةوالبیانات

.والخاصةالحكومیةالمدارسفيواألكادیمیةاإلداریةوالكوادرالطلبةبیانات◦

.اإلعاقةذويالطلبةبیانات◦

الدراسیةاعدالمق(االستیعابیةوالطاقةوالتجھیزاتوالمرافقالمدرسیةالمبانيبیانات◦
.)المتاحة

.والجامعیةالثانویةالشھاداتومعادلةالحكومیةالبعثاتبیانات◦

.والمدارسوالطلبةاألمورألولیاءالموجھةالدوریةالرأياستطالعاتنتائج◦

.التعلیمعلىوالصرفالموازناتوتوزیعاإلنفاقبیانات◦



لبیاناتالرئیسیةالمصادرأحدNSISالطلبةلمعلوماتالوطنيالنظامیعد◦
ةالحكومیالمدارسفياألكادیمیةوالسجالتوالمدارسوالمعلمینالطالب

امعً البیاناتأنظمةبینلربطامنالنظامھذایمكن،قطربدولةوالخاصة
وتبادللالتفاعویتیحاألخرى،والقطاعاتالتعلیموبینالتعلیمقطاعداخل

نصةمعنالنظربغضالتكلفة،حیثمنفعالیةووأمانبكفاءةالبیانات
.والتكنولوجیاالتطبیق

بالنظاممباشربشكلمرتبطوالذي،HRالبشریةالمواردنظامیستخدم◦
المالیةالشؤونمتابعةمنیمكنوالذي،NSISالطلبةلمعلوماتالوطني

.التعلیمقطاعموظفيلجمیعواإلداریة



حة جائأنشطة جمع البیانات التي تأثرت نتیجة 
)19كوفید (كورونا 

 وذلك )19كوفید (لم تتأثر عملیات جمع البیانات بجائحة كورونا ،
:لألسباب التالیة

.إللكترونیةعبر األنظمة ا) الطلبة والمعلمین(عكس كافة بیانات التعلیم األساسیة -

ً األتمتة شبھ التامة لمعظم الخدمات التعلیمیة، وأرشفة السجالت السابقة- .إلكترونیا

الزمة التي تم توفر البنیة التحتیة الكافیة واألجھزة اللوحیة والمحمولة االحتیاطیة ال-
.تزوید المدارس واإلدارات بھا مع بدء الجائحة

.  ھورھاتنفیذ عدد من الخطط االحترازیة للتصدي لتبعات الجائحة في بدایة ظ-



و إغالق المدارس أمع الخطط لجمع البیانات األساسیة 
التغییرات والتعلم من المنزل مع أولیاء األمور

ة، بما انعكس على التفعیل التام للمنصات اإللكترونیة لتقدیم الخدمات التعلیمیة كاف
.تدفق البیانات باألنظمة بسھولة

ة لتقدیم تعزیز قدرات كافة اإلدارات الخدمیة البشریة والتنظیمیة واإللكترونی
نقل، الخدمات التعلیمیة األساسیة عن بعد مثل معادلة الشھادات، التسجیل، ال

.التقییم، التدریب وغیرھا



لرصد المؤشرات التي تتطلب جمع بیانات إضافیة ل
واإلبالغ بشكل مالئم

أھم البیانات التي تأثرت بالجائحة ھي:
، والتي یسھم جمعھا من احتساب عدد 2020بیانات تعداد السكان 1.

.كبیر من المؤشرات المحلیة والدولیة
بشكل جزئي بیانات بعض األنشطة والفعالیات التربویة التي توقفت2.

).تم تطبیق بعض األنشطة عن بعد(

والقوى أما بیانات بقیة المؤشرات مثل مؤشرات االلتحاق والتحصیل
.كترونیةالعاملة وغیرھا فإنھ یتم جمع بیاناتھا بیسر عبر األنظمة اإلل
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رونا منذ اإلعالن عن إغالق جمیع المدارس والجامعات العامة والخاصة بسبب تفشي وباء كو
ضع في العاشر من مارس الماضي، ووزارة التعلیم والتعلیم العالي تعمل على و19-كوفید

میع الطالب الخطط والبدائل الفعالة لمختلف المستویات والفصول الدراسیة، لضمان مواصلة ج
.لتعلیمھم وعدم التخلف عن إتمام سنتھم الدراسیة



التعلم عن بعد في أرقام

23533
درساً مصوراً  قناة على یوتیوب19

درساً 19908
مصوراً لطلبة 
التربیة الخاصة

درساً 1169
مصوراً لطلبة 

المدارس 
التخصصیة

مشاھدات 8.410.862
على یوتیوب

واجباً 2121
 ً عبر منزلیا

منصة 
مایكروسوفت 

تیمز

تقییماً 648
 ً أسبوعیا ةقناة تلفزیونیة تعلیمی2

معلم 976
مشارك في 

إنتاج الدروس 
المصورة 



التعلم عن بعد في أرقام

عبر االنترنت، لضمان سھولة وسرعة " مزید"إطالق المنصة التعلیمیة
.یمیةالوصول لمصادر التعلم مثل الكتاب المدرسي والفیدیوھات التعل

واستقبال توفیر بنك أسئلة مدقق، وارسال االستفسارات مباشرة للمعلمین
.اإلجابات

إطالق بوابة التعلیم عن بعدQ-Learning لتسھیل ودعم جمیع خدمات
.التعلم عن بعد

 مئات إضافة الى توفیر ال) عادیة ولوحیة ومحمولة(توفیر أجھزة حاسوب
من أجھزة مودیم للوصول إلى اإلنترنت، للطالب الذین ال یملكونھا 

.ویحتاجون إلیھا خالل عملیة التعلم عن بعد
 20تخفیض دوام الموظفین في مقرات العمل الحكومیة والمدارس إلى ٪

.٪ من الموظفین من منازلھم80من إجمالي، في حین یعمل 



لتتبع تطویر أسالیب جدیدة لجمع البیاناتیتم ھل 
ورصد تأثیر جائحة كورونا على التعلیم؟ 

ة أھم ومعرف) التعلم والعمل عن بعد(تم تطبیق عدد من اإلجراءات لتقییم تجربة 
:الدروس المستفادة منھا وتحدیات تطبیقھا، والتي تم توجیھھا كالتالي

استطالع رأي المعلمین وقادة المدارس

استطالع رأي للموجھین والكادر اإلشرافي

استطالع رأي ألولیاء األمور

متابعة نشاط الطلبة والمعلمین عبر منصات التعلم عن بعد

إعداد وثیقة توجیھیة للتعلم والعمل عن بعد للعاملین في الوزارة والمدارس

وضع خطة عمل للعام األكادیمي المقبل متضمنة سیناریوھات محتملة وإجراءات تنفیذیة 



أھم نتائج تجربة التعلم عن البعد

نظر أھم اإلیجابیات وجوانب التطویر لتجربة التعلم عن بعد من وجھة
:  أولیاء األمور والمجتمع

اعتماد الطالب على نفسھ وتطویر -1.
.قدرات التعلم الذاتي لدیھ

زیادة مھارات الطالب في استخدام -2.
.التكنولوجیا

ر إشراف ومتابعة أولیاء األمور المباش-3.
.على تعلم أبناءھم

توفر المعلومات وسھولة الوصول -4.
لمصادر التعلم والدروس المصورة 

.المتنوعة في أي وقت ومكان
المرونة في أوقات حل الواجبات -5.

تغذیة والتقییمات مع حصول الطالب على ال
.الراجعة بشكل مباشر من قبل معلمیھ

.الحفاظ على صحة وسالمة الطالب-6.

ت 
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.لبةتوفیر األجھزة اإللكترونیة الكافیة للط-

اءة وضع آلیات لتطویر مھارات الكتابة والقر-

.عن بعد ومتابعة تمكن الطالب منھا

ھا الطلبة تطویر الدروس التفاعلیة التي یشارك ب-

).صفوف التعلم االفتراضیة(مع المعلم 

تخدام تدریب بعض أولیاء األمور على كیفیة اس-

ة منصات التعلیم اإللكتروني وتوفیر األدل

.اإلرشادیة

سائل تفعیل خاصیة متابعة ولي األمر عبر الر-

التعلم النصیة ألداء أبنائھم للواجبات ومشاركتھم ب

.بنجاح

طلبة تطویر آلیات التقییم وضمان اكتساب ال-

.للمھارات والمعارف الالزمة



توصیات عامة

ؤسساتھ تطویر موجھات للتعلم والعمل عن بعد في قطاع التعلیم بكافة مستویاتھ وم
راضیة التعلیمیة والتدریبیة، مع إعداد السیاسات واإلجراءات والمصادر والمناھج االفت

.الداعمة، وتطبیقھا كمسار داعم، مع إمكانیة اللجوء لھ في ظل األزمات والطوارىء

 لكادر وتدریب ا) السیناریوھات(تطویر خطط للطوارىء واألزمات وفق أسلوب تخطیط
.قبلیةالبشري بقطاع التعلیم على تطبیق ھذه الخطط في أي حالة طوارئ وأزمات مست

یقة أو عبر تمكین القطاعات الحكومیة بتقدیم الخدمات التعلیمیة األساسیة بأكثر من طر
وارىء أكثر من منصة لتوفیر البدائل والخیارات التي یمكن اللجوء لھا في أي حالة ط

.وأزمات مستقبلیة

ي قطاع التعلیم االستمرار في تعزیز البنیة التحتیة اإللكترونیة واستخدام التكنولوجیا ف
.بشكل كفء وفعال
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