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البنك الدولي -اليونيسف  -مسح اليونسكو   

(19جائحة كورونا )كوفيد لـة حول استجابات التعليم الوطني  

 

مقدمة - أ  

 

    منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( والبنك  تنظمهالذي  المسحيسعى هذا 

 .إغالق المدارسب ةوالمتمثل المرتبطة بجائحة كورونا لتعليمالوطنية لستجابات اال حولالدولي إلى جمع معلومات 

 .التربية والتعليم على المستوى المركزي المسؤول عن التعليم المدرسي اتمسؤولي وزار ليستهدف بشكل أساسي الستبيانا اهذم تصميم ت

المستمدة من هذا المسح تحليل النتائج  تيحسيومستويات التعليم باستثناء التعليم العالي والتعليم التقني والمهني والتدريب.  يشمل كافةو

االستجابات المحلية / الوطنية بشكل أفضل والتحضير إلعادة  دعم القرارات حول من أجل الوطنية عبر البلدانالسياسات  باالستفادة من

 .ارسفتح المد

حول تطور أحدث المعلومات  لجمعلثانية في سلسلة من الدراسات االستقصائية التي تتم إدارتها لضمان ويشكل هذا المسح المرحلة ا

مواصلة أنشطة وبما اننا نعتزم . بلدا   118 وشمل 2020 خالل شهر أيار/مايوم إجراء المسح األول تلجائحة كورونا.  استجابات البلدان

نيابة عن  المعلوماتلجمع وتقديم  ،ضمن وزارة التربية الوطنية ،محددةفي المستقبل، فإننا نقترح تعيين جهة اتصال  هذه جمع البيانات

 .التفاعللضمان استمرارية  إثنين من عضوين، من المفضل أن يتكون الفريق الوطني المعني البلد. من الناحية المثالية

نسقها اليونسكو مع التي تو ،المرتبطة بجائحة كورونا، لتعليمالوطنية لستجابات اال، تعتبر المعلومات حول في ضوء أزمة التعليم الحالية

ا لونع القرار والممارسة بشكل أفضل أثناء وبعد األزمة. عملية ص دعمتتمكن من  كي، شركائها ذات طبيعة عاجلة لطابع هذا انظر 

 ومن خالل الرابط عبر اإلنترنتالمرحلة من المسح من خالل توفير المعلومات المطلوبة ستكمال هذه ندعوكم الالعاجل، 
(https://www.research.net/r/N5STP5P)  إلى االستبيان أو إرسال COVID-19.survey@unesco.org  يوليو  30بحلول

2020.  

 

 عنوان البريد اإللكتروني المذكور أعاله. االتصال بنا على أي أسئلة حول هذا االستبيان، يرجى  مإذا كان لديك

 مشكرا لتعاونك

 

 

 

 

  



 

2 
 

 المجيبمعلومات  - ب

 لفهم تطور االستجابة الوطنية. المعلوماتعدد محدود من  لجمعمرة أخرى في غضون بضعة أشهر  ماالتصال بكالعلم باننا نعتزم يرجى 

 

 :لمستجيبالتالية لمعلومات ال توفيريرجى 

  (اللقبو االسم الكامل )االسم األول

  البريد اإللكترونيعنوان 

  وظيفيالعنوان ال

  الوزارة /الدائرة 

  بلدال
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 ج. خطط إعادة فتح المدارس

 طبيعة / تاريخ إعادة الفتح

 [اختر كل ما ينطبقالتعليمي؟ ] مالحالية إلعادة فتح المدارس في نظامك ما هي الخطط .1

 رس؛اإلى نهاية إغالق المدارس على مستوى الدولة، حتى لو لم يكن جميع الطالب قد عادوا إلى المد إعادة الفتح ةعبار تشير :ملحوظة

 تدريجيةإلى استراتيجية  ي"تدريجمصطلح "يشير كما  ؛فقط مناطقبعض ال إلى إعادة الفتح في "جزئي / دون وطني" مصطلح يشيرو

 حسب الصف أو حسب العمر.كأن تكون  المدارس إلعادة فتح

 

 التعليم ما قبل االبتدائي 1.1

 ، خالل العام الدراسي الحاليالوطنيمستوى العلى  ☐ .1

 الحالي الدراسي العام خالل وطني، دون/جزئي ☐ .2

 الحالي الدراسي العام خالل، تدريجي ☐ .3

 القادم، العام الدراسي الوطنيمستوى العلى  ☐ .4

 القادم الدراسي العام وطني، دون/جزئي ☐ .5

 القادم الدراسي العام، تدريجي ☐ .6

 ال أعلم ☐ .7

 مغلقة غير المدارس ☐ .8

 ]يوم / شهر/ سنة[: ____________________ قبل االبتدائيما لتعليم ا مدارس التاريخ الفعلي أو المتوقع إلعادة فتح .9

  قبل االبتدائي هو:ما لتعليم لمدارس اتاريخ إعادة االفتتاح الفعلي أو المتوقع  .10

 ادمالق الدراسي العام في ☐ -2  الحالي الدراسي العام خالل ☐ -1

 

 التعليم االبتدائي 1.2

 ، خالل العام الدراسي الحاليالوطنيمستوى العلى  ☐ .1

 الحالي الدراسي العام خالل وطني، دون/جزئي ☐ .2

 الحالي الدراسي العام خالل، تدريجي ☐ .3

 القادم، العام الدراسي الوطنيمستوى العلى  ☐ .4

 القادم الدراسي العام وطني، دون/جزئي ☐ .5

 القادم الدراسي العام، تدريجي ☐ .6

 ال أعلم ☐ .7

 مغلقة غير المدارس ☐ .8

 ]يوم / شهر/ سنة[: ______________________التعليم االبتدائي  مدارس إلعادة فتح التاريخ الفعلي أو المتوقع .9

  هو: االبتدائي لتعليملمدارس اتاريخ إعادة االفتتاح الفعلي أو المتوقع  .10

 ادمالق الدراسي العام في ☐ -2  الحالي الدراسي العام خالل ☐ -2
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 الثانويالتعليم المرحلة األولى من  1.3

 ، خالل العام الدراسي الحاليالوطنيمستوى العلى  ☐ .1

 الحالي الدراسي العام خالل وطني، دون/جزئي ☐ .2

 الحالي الدراسي العام خالل، تدريجي ☐ .3

 القادم، العام الدراسي الوطنيمستوى العلى  ☐ .4

 القادم الدراسي العام وطني، دون/جزئي ☐ .5

 القادم الدراسي العام، تدريجي ☐ .6

 ال أعلم ☐ .7

 مغلقة غير المدارس ☐ .8

 ]يوم / شهر/ سنة[: _______________ الثانويالتعليم المرحلة األولى من  مدارس التاريخ الفعلي أو المتوقع إلعادة فتح .9

  هو: الثانويالتعليم المرحلة األولى من  مدارسلتاريخ إعادة االفتتاح الفعلي أو المتوقع  .10

 ادمالق الدراسي العام في ☐ -2  الحالي الدراسي العام خالل ☐ -1

 

 الثانويالتعليم المرحلة الثانية من  1.4

 ، خالل العام الدراسي الحاليالوطنيمستوى العلى  ☐ .1

 الحالي الدراسي العام خالل وطني، دون/جزئي ☐ .2

 الحالي الدراسي العام خالل، تدريجي ☐ .3

 القادم، العام الدراسي الوطنيمستوى العلى  ☐ .4

 القادم الدراسي العام وطني، دون/جزئي ☐ .5

 القادم الدراسي العام، تدريجي ☐ .6

 ال أعلم ☐ .7

 مغلقة غير المدارس ☐ .8

 ]يوم / شهر/ سنة[: _______________ الثانويالتعليم من  الثانيةالمرحلة  مدارس التاريخ الفعلي أو المتوقع إلعادة فتح .9

  هو: الثانويالتعليم من  الثانيةالمرحلة  مدارسلتاريخ إعادة االفتتاح الفعلي أو المتوقع  .10

 ادمالق الدراسي العام في ☐ -2  الحالي الدراسي العام خالل ☐ .1

 

 ؟ةالدراسي للسنةالمقترح  التعليم أيام. ما هو عدد 2

 )متعل" إذا كنت ال 9999)يرجى إدخال "

 بتدائي: _____________االتعليم ال 2.1

 __من التعليم الثانوي: ___________ األولىالمرحلة  2.2

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي: _____________ 2.3
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 المدارس إعادة فتح إدارة عملية

 :[اختر كل ما ينطبقاالستخدام الواسع النطاق ألي من التدابير التالية ] المدارسهل تشمل خطط إعادة فتح  .3

 (3.1 رقم كان األمر كذلك، يرجى اإلجابة على السؤال في حال)أو مستويات معينة  لصفوف الفعلية للعودة إعطاء األولوية ☐ .1

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ األطفال  ،أوال  )على سبيل المثالالفعلية إعطاء األولوية لمجموعات خاصة للعودة  ☐ .2

كان األمر  في حالجبات مدرسية مجانية وما إلى ذلك( )؛ األطفال الذين يعتمدون على والعملذهاب الى للالذين يحتاج آباؤهم 

 (3.2 رقم كذلك، يرجى اإلجابة على السؤال

 (3.3 رقم ، يرجى اإلجابة على السؤالكان األمر كذلك في حالمناطق جغرافية معينة )لإعطاء األولوية  ☐ .3

 )أي يأتي الطالب إلى المدرسة في أيام مختلفة لتقليل حجم الفصل( التالميذتناوب  ☐ .4

في المدارس بحيث يكون هناك عدد أقل من الطالب / الموظفين في  نوبات صباحية وأخرى مسائيةاعتماد نظم المناوبة ) ☐ .5

 (نفس الوقت

 أو الفصل الدراسي /للمدرسة و الفيزيائيةتعديالت على الترتيبات  ☐ .6

 تعديالت على برامج التغذية المدرسية ☐ .7

 توسيع برامج التغذية المدرسية ☐ .8

 ال وجبات مدرسية )إعادة الفتح تقتصر على الفصول واألنشطة التعليمية فقط( ☐ .9

 الفصول حجمإضافة المزيد من المعلمين لتقليل  ☐ .10

 )وجها لوجه(الوجاهية عن بعد والصفوف تعلّم الجمع بين ال ☐ .11

 أعلمال  ☐ .12

 _____________________________________________________________ غيره، حدد: ☐ .13

 / المستويات؟ هي هذه الفصول ، فماأو مستويات محددة لصفوف الفعلية للعودةكانت األولوية  في حال 3.1

 ما قبل االبتدائي ☐ .1

 ابتدائي ☐ .2

 الدنيا الثانوية ☐ .3

 نويثا ☐ .4

 :المجموعات المجموعة/األساس المنطقي إلعطاء األولوية لهذه  حوليرجى تقديم معلومات 

__________________________________________________________________________________ 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ األطفال الذين يحتاج آباؤهم مثل )أوال  الفعلية لمجموعات خاصة للعودة إعطاء األولوية  في حال 3.2

 (؛ األطفال الذين يعتمدون على وجبات مدرسية مجانية وما إلى ذلكالعملذهاب الى لل

 : ___________________________________________________ولماذا ة / المجموعاتالمجموع ما هي تلك

 مناطق ولماذا: ___________________________________ ةطق جغرافية معينة، أيلمناإعطاء األولوية  في حال 3.3
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 على اإلجابة يرجى ،(الفصول لبعض أو /المناطق بعض فيبشكل جزئي ) كان وإن حتى المدارس، فتحلو تمت فعال  إعادة  في حال

 .8الى  4من  األسئلة

 [ينطبق ما كل اختر] ؟تعلّموال التدريس إجراء تم كيف االفتتاح، إعادة بعد. 4

 (4.1 رقم السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) بالكامل وجاهية )وجها لوجه( فصول ☐ .1

 بعد عنتعلّم وال الشخصي الدوام من مزيج ☐ .2

 والصف التعليمي المستوى حسب يختلف ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 بالفعل الدراسي العام نتهىا ☐ .5

 _______________________________________________________ :صلة ذات تفاصيل ةأي تقديم يرجى

 إلزامي؟ الحضور كان فهل ،وجاهية )وجها لوجه( فصول في كامل بشكلتعلّم وال التدريس إجراء تم إذا 4.1

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 كوروناجائحة  على والسيطرة للوقاية صحية توجيهية مبادئ/  بروتوكول

 للمدارس؟ الصحية والنظافة بالصحة خاصة تدابير وأ إرشادات ةأي إقرار أو بإصدار الحكومة قامت هل. 5

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 األخرى اإلدارية الوحدات عاتق على والنظافة الشخصية ةيالصح رشاداتاإل مسؤولية تقع ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 على اإلجابة يرجى المدارس،ذلك في ب الخاصة والتدابير والنظافة بالصحة تتعلق محددة إرشادات أي إقرار أو بإنتاج الحكومة قامت إذا

 .8 رقم السؤال إلى عدا ذلك يرجى االنتقال الى. 9 رقم السؤالو 6 رقم السؤال

 [ينطبق ما كل اختر] التوجيهية؟ المبادئ هذه تغطي ماذا .6

 آلخر شخص من العدوى انتقال من الحد 6.1

 الجسدي عادتاالب تعزيز ☐ .1

  اليدين معقم أو والصابون بالماء اليدين غسل ممارسات تعزيز ☐ .2

 (األقنعة استخدام مثل) الجيدة التنفسية النظافة تعزيز ☐ .3
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 التعرض من الحد 6.2

 اليدين لغسل محسنة مرافق ☐ .1

  الطعامومناولة  إعداد معداتالسطوح و وتطهير تنظيف زيادة ☐ .2

 المعدية النفايات إدارة تحسين ☐ .3

 للفيروس المعرضين أو المصابين والطالب الموظفين عزل 6.3

 والطالب للموظفين الذاتية العزلة ☐ .1

 المدرسة في الحرارة درجة فحص ☐ .2

 المدارس فيإجراء اختبار كورونا  ☐ .3

 لمرضلـ المعرضين أو المصابين والطالب الموظفين تتبع ☐ .4

 :أخرى عناصر تتضمن التوجيهية المبادئ كانت إذا(: التحديد يرجى) أخرى ☐ .5

___________________________________________________________________________ 

 اإلرشادات؟ هذه تطبيق ومراقبة دعم يتم كيف. 7

__________________________________________________________________________ 

 سالمة لضمان( الغسيل ومرافق النظيفة المياه مثل) التحتية والبنية( واألقنعة الصابون مثل) والسلع الموارد من يكفي ما هناك هل. 8

 المدرسة؟ موظفي وكافة ينتعلّمالم

 (9 رقم السؤال إلى فانتقل وإال. 8.1 السؤال رقم عن أجب كذلك، األمر كان إذا) نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 أعلم ال ☐ .3

 [ينطبق ما كل اختر] تمويلها؟ يتم كيف ،8 رقم السؤال على بنعم اإلجابة تمت إذا 8.1

 خارجية مانحة جهات ☐ .1

 الحكومة من إضافية مخصصات ☐ .2

 الوزارة ميزانية تخصيص إعادة ☐ .3

 أعلم ال ☐ .4

 المدرسة؟ وإلى أثناء تنقلهم من ينتعلّمالم/  الطالب لسالمة تتخذ التي والتخفيفية االحترازية اإلجراءات هي ما. 9

___________________________________________________________________________ 
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 التقويم المدرسي  -د

 [ينطبق ما كل اختر] ؟المدرسي التقويم تواريخ على اخالها سيتم التي التعديالت هي ما. 10

 رقم السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا. )الحاليالمدرسي  التقويم تواريخ على تعديالت هناك كوني لن ☐ .1

10.1) 

 (10.2 رقم السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) الحالي الدراسي العام تمديد ☐ .2

 (10.3 رقم السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) القادم الدراسي العام مواعيد تعديل ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 _____________________________________________________________ :غيره، حدد ☐ .5

المتأثر بجائحة  الدراسي العام من يوم آخر (هوما  أو) كان فمتى ،المدرسي الحالي التقويم تواريخ على تعديالت هناك تكن لم إذا 10.1

 __________________________________________________ [:يوم/شهر/سنة] التاريخ تحديد يرجى ؟كورونا

 ____________________________ ؟المضافة الدراسة أيام عدد توضيح يرجى الحالي، الدراسي العام تمديد حالة في 10.2

 : التحديد يرجى المقبل، الدراسي العام تواريخ تغيير حالة في 10.3

 [ينطبق ما كل اختر] توفيرها؟ سيتم أو توفيرها تم التي اإلضافية الدعم برامج أنواع هي ما. 11

 تمي وبالتالي ؛تعلّمال مجاالت من أكثر أو واحدفي  صعوبات من يعانون الذين الطالب عام بشكل العالجية البرامج تستهدفريف: اتع

 مرنة برامج هي المسرعة البرامج .وثقتهم مهاراتهم لبناء يحتاجونه الذي الفردي االهتمام الطالب منح في للمساعدة عام بشكل تصميمها

ا ستهدفتو. التعليم إلى الوصول توفير إلى تهدف سريع، زمني إطار في تشغيلها يتم ،ومصممة لعمر محدد  األقل والشباب األطفال عموم 

 اتالصراعأو  التهميش وأ الفقر بسبب التعليم عن توقفوا أو فاتهم الذين خاصةو - الشبابباإلضافة الى  الدراسة سن تجاوزوا والذين حظ ا

 .واألزمات

 االبتدائي التعليم فيالوجاهية )وجها لوجه(  لوالفص وقت زيادة ☐ .1

 الثانوي التعليم الوجاهية )وجها لوجه( في المرحلة األولى من الفصول وقت زيادة ☐ .2

 الثانوي التعليم المرحلة الثانية من فيالوجاهية )وجها لوجه(  الفصول وقت زيادة ☐ .3

 (11.1رقم  السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا)الوجاهية  للفصول العادي الوقت إلى باإلضافة عالجية برامج تقديم ☐ .4

 رقم السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) الدراسي الفصل في العادي الوقت إلى باإلضافةمسرعة  رامجتقديم ب ☐ .5

11.2) 

 يوجد ال ☐ .6

 أعلم ال ☐ .7

 ________________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .8
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 ؟سيكون ذلك متى ،لوجاهيةا للفصول العادي الوقت إلى باإلضافة عالجية برامج تقديم حال في 11.1

 المقررة المدرسية العطل خالل ☐ .1

 األسبوع نهاية عطل خالل ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 _________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .4

 

 ؟سيكون ذلك متى ،لوجاهيةا للفصول العادي الوقت إلى مسرعة باإلضافة تقديم برامج حال في 11.2

 المقررة المدرسية العطل خالل ☐ .1

 األسبوع نهاية عطل خالل ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 _________________________________________________________حدد: غيره،  ☐ .4

 

 للعام( ذلك إلى وما المدرسية، األعطال فترات مراعاة مع) خسارتها يتم أن المتوقع من أو خسارتها تم التي التدريس أيام عدد كم. 12

 ؟بجائحة كورونا المتأثر الدراسي

 (13 السؤال رقم إلى فانتقل وإال. 12.1 السؤال رقم عن أجب كذلك، األمر كان إذا) الدراسي العام من االنتهاء تم ☐ .1

 (13 السؤال رقم إلى فانتقل وإال. 12.2 السؤال رقم عن أجب كذلك، األمر كان إذا) مستمرة الدراسية السنة تزال ال ☐ .2

 (13 السؤال رقم إلى االنتقال يرجى كذلك، األمر كان إذا) ال أعلم ☐ .3

 الدراسية: السنة انتهت في حال 12.1

 _________ االبتدائي؟ قبل ما التعليممرحلة  في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .1

 _________ االبتدائي؟ التعليم مرحلة في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .2

 _______ الثانوي؟ التعليم المرحلة األولى من في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .3

 _______ الثانوي؟ التعليم المرحلة الثانية من في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .4

 مستمرة: تزال ال الدراسية السنة كانت حال في 12.2

 _________ االبتدائي؟ قبل ما التعليم مرحلة في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .1

 _________ االبتدائي؟ التعليم مرحلة في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .2

 _______ الثانوي؟ التعليم المرحلة األولى من في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .3

 _______ الثانوي؟ التعليم المرحلة الثانية من في التالميذ خسرها التي الدراسة أيام عدد كم .4
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 بعد عن التعليمتوفير  أنظمة -هـ 

الى  جلبهاالتي يتم  التعليمية الحزم الراديو، التلفزيون، اإلنترنت، عبر) بعد عنتعلّم ال استراتيجيات فعالية مدى ما ،مخبرتكل استنادا  . 13

 تطويرها؟ أوتعلّم ال مستويات على الحفاظ في( غيرها أو ،لمنزلا

 لم نستخدمها ال أعلم  فعالةغير  ما  الى حد فعالة جدا فعالة 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ اإلنترنت عبر منصات

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ التلفاز

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المذياع

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الحزم التعليمية التي يتم جلبها الى المنزل

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ بعد عن تعلّم لل أخرى طريقة أي

 

 :تم اعتمادها في بلدكم بعد عنتعلّم لل أخرى طريقة أي تحديد يرجى

___________________________________________________________________________ 

 :صلة ذات معلومات أو أخرى تعليقات أي

___________________________________________________________________________ 

 ،الحزم التعليمية التي يتم جلبها الى المنزل أو اإلنترنت أو الراديو أو التلفزيون حزم مثل ،بعد عنتعلّم ال طرقاعتماد  ستمريس هل .14

 المدارس؟ فتح إعادة عند

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2
 ال أعلم ☐ .3

 ______________________________________________________________ :صلة ذات تفاصيل أي تقديم يرجى

ا شكال   بعد عنتعلّم ال يعتبر هل .15  ؟الرسمية الدراسة أيام خاللالعتماده  صالح 

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2
 ال أعلم ☐ .3

 ________________________________________________________ صلة ذات تفاصيل أي تقديم يرجى
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 اإلنترنت عبر بعد عن تعلّمال استراتيجيات. و

 [ينطبق ما كل اختر] اإلنترنت؟ عبر بعد عنتعلّم لل التحتية البنية إلى الطالب وصول لتسهيل اتخاذها تم التي التدابير هي ما .16

 مجانية أو مدعومة بتكلفة اإلنترنت إلى الوصولإتاحة  ☐ .1

 األرضي الخط خالل من بعد عنتعلّم ال منصات إلى الوصول إتاحة ☐ .2

 المحمولة الهواتف خالل من بعد عن تعلّمال منصات إلى الوصول إتاحة ☐ .3

 مجانية أو مدعومة بتكلفةتعلّم للالى منصات  للوصول األجهزةتوفير  ☐ .4

 تدابير أية تتخذ لم ☐ .5

 ال أعلم ☐ .6

 _______________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .7

 

 مستوى حسب غالق،اإل أثناء استخدامها على المدارس/  المعلمين تشجيع يتمتم/ التي اإلنترنت عبرتعلّم ال منصات نوع هو ما .17

 [ينطبق ما كل اختر] التعليم؟

 االبتدائي التعليم 17.1

 17.1.1 رقممن  األسئلة عن أجب بنعم، اإلجابة كانت إذا) التعليم هيئات أو والتعليم التربية وزارة صممتها منصة ☐ .1

 (17.1.3الى رقم 

 (17.1.4 رقم السؤال عن أجب بنعم، اإلجابة كانت إذا) Microsoft Teams) )مثل  مجانية غير تجارية منصة ☐ .2

 (ذلك إلى وما Blackboard ،  Google Classمجانية )مثل  تجارية منصة ☐ .3

 الخ..(  ، Moodle ، Canvas )مثل  المصدر مفتوحة منصة ☐ .4

 ال أعلم ☐ .5

 _______________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .6

 عبرتعلّم ال منصة في المواد كافة تغطية يتم فهل التعليمية، السلطات أو والتعليم التربية وزارة قبل من المنصة تصميم تم إذا 17.1.1

 اإلنترنت؟

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3
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 والتعليم؟ التربية لوزارة التابعة اإلنترنت عبرتعلّم ال منصات تعمل كيف 17.1.2

ووم ذمنصات  المثال سبيل على التفاعل،ويوفر خاصية  الفعلي الوقت في يحدث اإلنترنت عبر تعليم هو المتزامنتعلّم ال :تعاريف

ZOOM  سكايب فصولأو Skype classrooms. الوقت في تفاعل دون اإلنترنت عبر القنوات خالل من المتزامن غيرتعلّم ال يحدثو 

 المتزامن اإلنترنت عبرتعلّم ال من مزيج على تعلّم الهجينال نماذج تشتملو .ذاتي تعلّمبمثابة ويعتبر  المعلمين، أو الطالب بين الفعلي

 .المتزامن غيرو

 متزامن ☐ .1

 متزامن غير ☐ .2

 هجين ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 [ينطبق ما كل اختر] المنصات؟ هذه الذي يتم توفيره عبر المحتوى إنشاء عنعادة  المسؤول من 17.1.3

 والتعليم التربية وزارة ☐ .1

 .(إلخ أبحاث، معهد ،خاصة شركة) خارجية بمصادر االستعانة ☐ .2

 المدرسة مدرسو ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 دعمتوفير المنصات أو ال تم هل ،(ذلك إلى وما ،Microsoft Teams)مثل  مجانية غير تجارية منصة استخدام في حال تم 17.1.4

 الحكومة؟ قبل من هاالستخدامالمادي 

 أدناه صلة ذات تفاصيل أي تقديم يرجى كذلك، األمر كان إذا. جزئيا   نعم ☐ .1

 .والتالميذ والمعلمين المدارس لكافة المجاني الوصول توفير تم نعم، ☐ .2

 ال ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 _________________________________________________________: الصلة ذات التفاصيل تقديم يرجى

 الثانوي التعليم 17.2

 17.2.1 من األسئلة رقم عن أجب بنعم، اإلجابة كانت إذا) التعليم هيئات أو والتعليم التربية وزارة صممتها منصة ☐ .1

 (17.2.3الى رقم 

 (17.2.4 السؤال رقم عن أجب بنعم، اإلجابة كانت إذا) Microsoft Teams) مجانية )مثل  غير تجارية منصة ☐ .2

 (ذلك إلى وما Blackboard ،  Google Classمجانية )مثل  تجارية منصة ☐ .3

 الخ..(  ، Moodle ، Canvas المصدر )مثل  مفتوحة منصة ☐ .4

 ال أعلم ☐ .5

 _______________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .6
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 عبرتعلّم ال منصة في المواد كافة تغطية يتم فهل التعليمية، السلطات أو والتعليم التربية وزارة قبل من المنصة تصميم تم إذا 17.2.1

 اإلنترنت؟

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 والتعليم؟ التربية لوزارة التابعة اإلنترنت عبرتعلّم ال منصات تعمل كيف 17.2.2

منصات ذووم  المثال سبيل على التفاعل،ويوفر خاصية  الفعلي الوقت في يحدث اإلنترنت عبر تعليم هو المتزامنتعلّم ال :تعاريف

ZOOM سكايب أو فصول Skype classrooms. الوقت في تفاعل دون اإلنترنت عبر القنوات خالل من المتزامن التعلّم غير يحدثو 

 المتزامن اإلنترنت عبرتعلّم ال من مزيج على التعلّم الهجين نماذج تشتملو .ذاتي تعلّمويعتبر بمثابة  المعلمين، أو الطالب بين الفعلي

 .المتزامن غيرو

 متزامن ☐ .1

 متزامن غير ☐ .2

 هجين ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 [ينطبق ما كل اختر] المنصات؟ هذه توفيره عبر الذي يتم المحتوى إنشاء عنعادة  المسؤول من 17.2.3

 والتعليم التربية وزارة ☐ .1

 .(إلخ أبحاث، معهد شركة خاصة،) خارجية بمصادر االستعانة ☐ .2

 المدرسة مدرسو ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 دعمالمنصات أو التوفير  تم هل ،(ذلك إلى وما ،Microsoft Teams)مثل  مجانية غير تجارية منصة استخدام في حال تم 17.2.4

 الحكومة؟ قبل من هاالستخدامالمادي 

 أدناه صلة ذات تفاصيل أي تقديم يرجى كذلك، األمر كان إذا. جزئيا   نعم ☐ .1

 .والتالميذ والمعلمين المدارس لكافة المجاني الوصول توفير تم نعم، ☐ .2

 ال ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 _________________________________________________________الصلة:  ذات التفاصيل تقديم يرجى
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 التربويون والموظفون المعلمون -ز

 ؟المدارس إغالق أثناء التدريس المعلمين من ي طلبلب / ط   هل. 18

 (18.1 السؤال رقم على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) المعلمين كافة نعم، ☐ .1

 (18.2 السؤال رقم على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) المعلمين بعض نعم، ☐ .2

 ال ☐ .3

 ال أعلم ☐ .4

 

 ؟يةالمدرس مبانيال من التدريس على قادرين كانوا أو يمكنهم فهل ،18 السؤال على" المعلمين جميع نعم،" اإلجابة كانت إذا 18.1

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 

 من التدريس على قادرين كانوا إذا وما المعلمين أي تحديد يرجى ،18 السؤال على" المعلمين بعض نعم،" بـ اإلجابة حالة في 18.2

: يةالمدرس مبانيال

_________________________________________________________________________ 

 

 اإلداريين والموظفين المعلومات تكنولوجيا وموظفي النفس علم نإخصائيي مثل) اآلخرين التربويين العاملين من ي طلبلب / ط   هل. 19

 ؟الدوام الجزئي أساس على ذلك كان لو حتى المدرسة، إغالق أثناء العمل( ذلك إلى وما التنظيف وموظفي

 (19.1 السؤال رقم على اإلجابة يرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا) نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 

 :المدارس إغالق أثناء لعملمنه ا مطلوب ا كان من تحديد فيرجى ،19 السؤال على" نعم" اإلجابة كانت إذا 19.1

___________________________________________________________________ 
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 [ينطبق ما كل اختر] بعد؟ عن ميالتعلعملية  إلى االنتقال في المعلمين دعم تم كيف. 20

 (20.1 السؤال رقم على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) خاص تدريب تم توفير ☐ .1

 .(إلخ الراديو، التعلم التلفزيون، منصات) بعد بتعليمات حول التعليم عن تم تزويدهم ☐ .2

 األفكار لتبادل اإلنترنت عبر والمنتديات الدردشة مجموعات مثل) وعاطفي واجتماعي ونفسي احترافي دعم توفير تم ☐ .3

 (التعليمي والمحتوى

 ،(OERs) المفتوحة التعليمية الموارد استخدام المثال، سبيل على) ب عد عن للتدريس مكيف تعليمي محتوى توفير تم ☐ .4

 .(ذلك إلى وما النموذجية الدروس وخطط

 المحمول، الجهاز الشخصي، الكمبيوتر) المجاني واالتصال واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بأدوات تم تزويدهم ☐ .5

 .(إلخ ،االنترنت المتنقلشرائح 

 للمعلمين إضافي دعم أي تقديم يتم لم ☐ .6

 ال أعلم ☐ .7

 __________________________________________________________ :غيره، حدد ☐ .8

إعداد  واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مهارات) صلة ذات تفاصيل أي تقديم يرجى للمعلمين، خاص تدريب توفير تم إذا 20.1

 .(إلخ المحتوى التعليمي،

____________________________________________________________________________ 

 

 [ينطبق ما كل اختر] ؟األمور أولياء و/أو وطالبهم المعلمين بين تشجيعها تم التي التفاعل أنواع ما. 21

 األمور أولياء أوو/ لطالبمع ا هاتفية مكالماتإجراء ال ☐ .1

 لطالبمع ا اإللكتروني البريد رسائلتبادل  ☐ .2

 لطالبمع ا أخرى اتتطبيق/  WhatsApp/  وص عبر وسائل التواصل االجتماعينصتبادل ال ☐ .3

 المنزلية لزياراتالقيام با ☐ .4

 األمور أولياء و/أو وطالبهم ينالمعلم بين المستمر التفاعل لتشجيع محددة جهود/  إرشادات هناك تكن لم ☐ .5

 ال أعلم ☐ .6

 ________________________________________________________ :حدد غيره، ☐ .7

 ؟المدارس إغالق فترة خاللاألخرى  المزاياالمخصصات و وأ المعلمين رواتب على تغييرات طرأت هل. 22

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 _______________________________________________________ :حدد غيره، ☐ .4
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 ؟فتح المدارس إلعادة جدد معلمين تعيين يتم هل. 23

 (23.1 السؤال رقم على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 

 :يرجى التحديد فلماذا؟ ،23 رقم السؤال على" نعم" اإلجابة كانت إذا 23.1

________________________________________________________________________ 

 

 وموظفي اإلداريين والموظفين المعلومات تكنولوجيا وموظفي النفس علم أخصائي مثل) جدد تربويين موظفين تعيين يتم هل. 24

 ؟فتح المدارس إلعادة( ذلك إلى وما وعمال المطعم، التنظيف

 (24.1 السؤال رقم على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 :يرجى التحديد ولماذا؟ متعيينه سيتم/  تم الذيالجدد  ينالموظف هي أنواع ما ،24رقم  السؤال على" نعم" بـ اإلجابة حالة في 24.1

_______________________________________________________________________ 
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 الطالب -ح

 [ينطبق ما كل اختر] بعد؟ عن مالتعل منصات من االستبعاد لخطر المعرضين السكان إدماج لضمان اذهاتختم  التالية التدابير من أي -25

 (اإلنترنت عبر التعلم برامج في اإلشارة لغة برايل، مثل) اإلعاقات ذوي المتعلمين دعم ☐ .1

 الكثافة عالية الحضرية المناطق وفي النائية؛ المناطق في للمتعلمين التحتية البنى إلى الوصول تحسين ☐ .2

 األقليات بلغات للمتحدثين تعليمية مواد تصميم ☐ .3

 مدعومةبأسعار  توفير أجهزة ☐ .4

 (المتزامن غير التعلم منصات) وذاتية مرنة منصات ☐ .5

 مخيمات في األطفال ذلك في بما والنازحين، المهاجرين لألطفال سهولة أكثر اإلنترنت عبر التعلم لجعل خاصة جهود ☐ .6

 النازحين / الالجئين

 والتحويالت المنزلية اإلعاشة حصص أي) االقتصادي الدعم ذلك في بما المنخفض، الدخل ذات لألسر إضافي دعم ☐ .7

 (النقدية

 شيء ال ☐ .8

 ال أعلم ☐ .9

 __________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .10

 الطالب؟ رفاه على المدارس إغالق أثر لتقليل تدابير أي اتخاذ تم هل -26

 (26.1 رقم السؤال على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 ال أعلم ☐ .3

 :تنطبق التي التدابير جميع تحديد يرجى ،26 رقم السؤال على" نعم" اإلجابة كانت إذا 26.1

 (اإلنترنت عبر االستشارة مثل) للطالب والعقلي النفسي الدعم ☐ .1

 اإلضافية الطفل حماية خدمات ☐ .2

 (الشرائية والقسائم الطعام، وبنوك ،الغذائية الوجبات توزيع مثل) المدرسية الوجباتللتعويض على تقطع  دعمتوفير ال ☐ .3

  المدارس مديري أو المعلمين قبل من منتظمة مكالماتالقيام بأجراء  ☐ .4

 في هذا الشأن تدابير لم تتخذ أية ☐ .5

 ال أعلم ☐ .6

 __________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .7

 تنفيذ كيفية حول. يرجى الشرح )بسطر أو إثنين( أهمية األكثر تعتبر هذه الرفاه تدابير من أي إلى اإلشارة يرجى أعاله، القائمة من

 (ذلك إلى وما ،طريقة توفير الدعم النطاق، التغطية، المثال، سبيل على) بلدك في المختارة التدخالت

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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 األهل / أولياء األمور  –ط 

 [ينطبق ما كل اختر] األمور؟ أولياء/  األهل لدعم اتخذت التي التدابير هي ما. 27

 بهم االعتناء األمر أولياء/  لآلباء يمكن ال الذين لألطفال متاحة األطفال رعاية خدمات اإلبقاء على ☐ .1

 )مثل العاملين في الحقل الطبي وغيره( األمامية الخطوط في للعاملين ومفتوحة متاحة الطارئة األطفال رعاية خدمات ☐ .2

  ألطفالل الخاصة رعايةال خدمات تكاليف لدفع لألسر المالي الدعم ☐ .3

 المتقدمة أو المعززة النقدية التحويالت ☐ .4

 والثانوي االبتدائي للتعليم المنزل من للتعلم إرشادية مواد ☐ .5

 االبتدائي قبل ما للتعليم إرشادية مواد ☐ .6

 الصغار لألطفال المستمر واللعب لتحفيز ومواد نصائح ☐ .7

 الطالب لعائالت الغذائية الحصص/  الطعام وجبات ☐ .8

 لألطفال النفسية االستشارات خدمات ☐ .9

 الرعاية لمقدمي واالجتماعي النفسي الدعم ☐ .10

 .(إلخ ،مدراء المدارس ،ينمدرس) المدرسة حسب منتظمة هاتفية متابعة ☐ .11

 تدابير أية لم يتم اتخاذ ☐ .12

 ال أعلم ☐ .13

 __________________________________________________________غيره، حدد:  ☐ .14
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 م واالمتحاناتالتعلّ  تقييم. ي

 [ينطبق ما كل اختر] الطالب؟ تعلمه ما المدرسون يتتبع كيف. 28

 المدرسة طورته الذي التعلّم إدارة نظام خالل من ☐ .1

 .(إلخ ،Edmondo و Blackboard و Google مثل) الخاص القطاع يقدمه الذي التعلّم إدارة نظام خالل من ☐ .2

 األخرى البيانات جداول أو Excel باستخدام برمجيات الطالب تقدم تتبع ☐ .3

 باستخدام الورق الطالب تقدم تتبع ☐ .4

 ال أعلم ☐ .5

 التقدم تتبع يتم ال ☐ .6

 _______________________________________غيره، حدد: _______________ ☐ .7

 

 ؟التعلّم تقييمات من التالية األنواع تتوفر لديكم هل .29

 لتكييف المدارس/  المدرسين قبل من  Formative and summative assessments والختامية التكوينية التقييمات تنفيذ تعاريف: يتم

 االمتحانات ت ستخدمو .التدريس من معينة فترة نهاية في للطالب فردية درجات لتوفير كوسيلة أو بهم الخاصة التدريس استراتيجيات

 على النظام مستوى على التقييمات توفرو .العمل أو التدريب أو الدراسة في للتقدم معين عمر أو صف في المتعلمين اختيار أو العتماد

 بناء  ) التالميذ من معينة التعليمي لمجموعة األداء العام للنظام حول مالحظات  Large-scale system-level assessments واسع نطاق

 .المواضيع من محدد عدد وفي معين عام في( الصف أو العمر على

 ال أعلم ال نعم نوع التقييم  المستوى التعليمي

 ☐ ☐ ☐ والختامية التكوينية التقييمات التعليم االبتدائي

 ☐ ☐ ☐ االمتحانات

 ☐ ☐ ☐ واسع نطاق على النظام مستوى على التقييمات

 ☐ ☐ ☐ والختامية التكوينية التقييمات التعليم الثانوي

 ☐ ☐ ☐ االمتحانات

 ☐ ☐ ☐ واسع نطاق على النظام مستوى على التقييمات
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 من التالية األنواع إدارة لدعم اإلنترنت على منصة ملديك تتوفر هل ،29 رقم السؤال في التقييمات من أي على" نعم" بـ مأجبت إذا 29.1

 التعلم؟ تقييمات

 ال أعلم ال نعم نوع التقييم  المستوى التعليمي

 التعليم االبتدائي

 ☐ ☐ ☐ والختامية التكوينية التقييمات

 ☐ ☐ ☐ االمتحانات

 ☐ ☐ ☐ واسع نطاق على النظام مستوى على التقييمات

 التعليم الثانوي

 ☐ ☐ ☐ والختامية التكوينية التقييمات

 ☐ ☐ ☐ االمتحانات

 ☐ ☐ ☐ واسع نطاق على النظام مستوى على التقييمات

 

 [ينطبق ما كل اختر] يرجى تحديد المستوى التعليمي ومستوى التقييم المدرسة؟ فتح إعادة بعد تقييمهم سيتم أو الطالب تقييم تم هل. 30

على المستوى  مستوى التعليم

 الوطني

على المستوى دون 

 الوطني

على مستوى 

 المدرسة

 ال أعلم

 ☐ ☐ ☐ ☐ التعليم االبتدائي 

 ☐ ☐ ☐ ☐ المرحلة األولى من التعليم الثانوي

 ☐ ☐ ☐ ☐ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

 

 التمويل -ك

 للتعليم؟جائحة كورونا ل االستجابة لضمان إضافية مالية موارد إلى حاجة هناك كان هل -31

 (31.1 السؤال رقم على اإلجابة يرجى كذلك، األمر كان إذا) نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 أعلم ال ☐ .3

 [ينطبق ما كل اختر] تمويلها؟ تم كيفف ،31 رقم السؤال على" نعم" اإلجابة كانت إذا 31.1

 خارجية مانحة جهات ☐ .1

 حكومية إضافية مخصصات ☐ .2

 الوزارة ميزانية توزيع إعادة ☐ .3

 أعلم ال ☐ .4
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 الزيادات؟هذه وجهة  كانتوما  ميزانية التعليم للسنة المالية الحالية أو المقبلة على زيادات طرأتهل  -32

تسديد رسوم  حالة الموازنة / وجهة الزيادة

 الدراسة

تسديد رسوم 

 االمتحانات

تحويالت مالية 

 مشروطة

 منح مدرسية

 زيادة الموازنة للسنة المالية الحالية

 ☐نعم     

 ☐    ــال 

 ☐ال أعلم 

 

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

 
 

 القادمةزيادة الموازنة للسنة المالية 

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

 
 

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

 

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

 
 غيره، حدد: _____________________________________________________________________ 

 االنخفاض؟هذا وجهة كانت وما  ميزانية التعليم للسنة المالية الحالية أو المقبلة على انخفاضات طرأتهل  -33

خفض في تكاليف  االنخفاضحالة الموازنة / وجهة 

أجور الموظفين 

 )باستثناء المدرسين(

خفض في تكاليف أجور الموظفين بمن 

فيهم المدرسين )تجميد التعيينات، 

 انهاء خدمات، الخ..(

في  خفض

 مصاريف التغذية

 لسنة المالية الحاليةموازنة ا خفض

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

 
  

 لسنة المالية القادمةاموازنة خفض 

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

☐ال أعلم    

 ☐نعم     

 ☐ــ    ال 

 ☐ال أعلم 

  

 غيره، حدد: _____________________________________________________________________

 

 ؟بسبب جائحة كورونا. هل تأخرت إصالحات التمويل في قطاع التعليم أو لصالحه أو تم تعليقها 34

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2

 أعلم ال ☐ .3

 يرجى تقديم أي تفاصيل ذات صلة: ☐ .4

__________________________________________________________________ 
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 على النشر موافقة

لن يتم الكشف مع العلم بأنه  متاحة للجمهور؟ قاعدة بيانات منضها في هذا االستبيان موالمعلومات التي قدمتتنشر  على أن ونهل توافق

 .هذه في قاعدة البيانات مومعلومات االتصال الخاصة بك ماسمكعن 

 لن تظهر في قاعدة البيانات.فقط و ، فسيتم استخدام المعلومات ألغراض التحليلعدم الموافقة في حال

 نعم ☐ .1

 ال ☐ .2


