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آذار15

تعلیق 
دوام 

المدارس

البث 
التلفزیوني 

ى علللتوجیھي 
القناة 

الریاضیة

البث التلفزیوني 
على 11-1للصفوف 
و 1درسكقنوات

2درسك 

اطالق 
منصة 
درسك 

تصفح الدروس
مجانًا من 

صباًحا 7:00
4:00إلى 

عصًرا

اعتماد منصة التعلم 
اإللكتروني 

NoorSpace للتواصل
والتفاعل بین الطلبة

والمعلمین

اطالق منصة 
"  المعلمون"

لتدریب 
المعلمین عن 

بعد 

التقییم 
اإللكتروني 

األول الشامل 
-4للصفوف
12

نھایة اختبار 
الدراسي الفصل 

ي الثاني اإللكترون
11-4للصفوف 

اختبار الفصل 
الدراسي الثاني 

وني التجریبي اإللكتر
12للصف 

رونا التجربة األردنیة في التعلیم عن بعد خالل جائحة كو

.....مرالتعلیم عن بعد ، التعلیم مست

أیار 12نیسان1آذار23آذار18

حزیران4نیسان 18آذار31آذار22آذار16



جمع البیانات خالل فترة تعلیق دوام المدارس 

المؤشرات المستخدمة

وزارة التربیةالبیانات
والتعلیم

التعلیم 
الخاص

حكومیة 
اخرى

وكالة الغوث 
مجموعالدولیة

38953463481697575عدد المدارس

1449554567499183451157222151120مجموع الطالب الكلي

تعلیم األداة الرئیسة المعتمدة لجمع البیانات في وزارة التربیة وال
ویمكن الوصول OpenEMISھي نظام إدارة المعلومات التربویة  

.إلیھ من خالل شبكة االنترنت 

خالل فترة تعلیق دوام المدارس، استمرت عملیات إدخال 
OpenEMISعن بعد على نظام البیانات وتحدیثھا وتدقیقھا 

.  على مستوى المدرسة، ومدیریة التربیة، ومركز الوزارة 



التدریب& التعلیم : الخدمات التعلیمیة 

درسك-منصة إلكترونیة ُمتاحة للجمیع •
12قنوات تلفزیونیة أحدھا لطلبة الصف 3•
NoorSpaceمنصة التعلم اإللكتروني •
تصفح مجاني للمنصات التعلیمیة •

التعلیم

.نتقییم مستمر معتمد على األداء ینفذه المعلمو•
.یةمنصة خاصة المتحانات منتصف الفصل،والنھائ• مالتقیی

ین منصة وطنیة تتضمن مواد تدریبیة للمعلم•
والطلبة حول استخدام أدوات التعلم عن بعد 

.دریبباإلضافة الى أدوات للتقییم في نھایة الت التدریب



%).80، ثانوي % 80أساسي (نسبة الطلبة الداخلین على المنصة التعلیمیة درسك 

%).90، ثانوي % 90أساسي (نسبة الطلبة الداخلین على القنوات التلفزیونیة التعلیمیة 

).ساعة 128ساعة، ثانوي 75أساسي ( عدد ساعات البث التلفزیوني األسبوعي 

.معلم ومعلمة82109عدد المعلمین الذین أنھوا بنجاح التدریب على أدوات التعلم عن بعد 

%).80.4، ثانوي % 71.4أساسي(نسبة الطلبة المتقدمین للتقییم اإللكتروني الوطني 

%).70(NoorSpaceلمنصة التعلم اإللكتروني ) طلبة، معلمین (نسبة دخول المستخدمین 

امتحانات (NoorSpaceنسبة تفاعل الطلبة مع أدوات التعلم عن بعد على منصة التعلم اإللكتروني 
%.50) وواجبات ورسائل الكترونیة

التعلیم خالل الجائحة في أرقام

ئل امتحانات وواجبات ورسا(اإللكتروني نسبة تفاعل المعلمین مع أدوات التعلم عن بعد على منصة التعلم 
%.49) إلكترونیة



تقییم العملیات الخاصة 
بجمع البیانات والتعلیم عن بعد

 ن حواسیب م) طلبة، معلمین(ضعف البنیة التحتیة التكنولوجیة لدى األسر والبیوت
.  وألواح رقمیة، وخدمة االتصال باإلنترنت

معاناة األسرة بین التعلم عن بعد والعمل عن بعد من حیث كفایة األجھزة .

مباحث تحدیات في القدرة على توفیر محتوى إلكتروني تعلیمي مناسب لجمیع ال
.وجمیع الصفوف 

كل األمثل الحاجة إلى توفیر ضوابط خاصة لضمان عملیة تقییم الطلبة عن بعد بالش.

تروني نقص التمویل الالزم لتطویر المنصات التعلیمیة والمحتوى التعلیمي اإللك
.الالزمین وتقدیم الدعم الفني إلدامة عملھما 

الیة غیر تحدیات اقتصادیة على مستوى األسر تجعل االتصال باالنترنت بسرعات ع
.ممكنة باستمرار، وأحیانا لیست أولویة



من أھداف التنمیة المستدامة وجائحة كورونا4الھدف 



ومنصف أن یتمتّع جمیع البنین والبنات بتعلیم اساسي وثانوي مجانيضمان 
.2030وجیّد، مما یؤدي إلى تحقیق نتائج تعلیمیة مالئمة وفعالة بحلول عام 

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة
فر التجھیزات الحاسوبیة وخدمة اإلنترنت لدى بعض الطلبة والمعلمیناعدم تو.
حاجة الطلبة إلى دعم من األسرة في الدراسة المنزلیة قد ال یتاح للجمیع.
 بار الوطنياالخت(تحدیات في تنفیذ التقییم الدولي واسع النطاق، والتقییمات الوطنیة(

4.1



وعیة ضمان أن تتاح لجمیع البنات والبنین فرص الحصول على ن
قبل جیدة من النماء والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلیم

2030ام االبتدائي حتى یكونوا جاھزین للتعلیم االبتدائي بحلول ع

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة

ي اغالق بعض مؤسسات الطفولة المبكرة سینعكس على نمو األطفال ف
بعض المجاالت المعرفیة

توقف تنفیذ خطة الوزارة بالتوسع في تعلیم ریاض االطفال

4.2



لتعلیم ضمان تكافؤ فرص جمیع النساء والرجال في الحصول على ا
، بما في ذلك التقني والمھني والتعلیم العالي الجیّد والمیسور التكلفة

2030التعلیم الجامعي، بحلول عام 

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة
تحدیات اقتصادیة تؤثر على التحاق الذكور واإلناث بالتعلیم العالي.
جودة خدمات التعلیم والتقییم عن بعد في مرحلة التعلیم العالي.
 لدى األسرة) اجھزة واتصال باالنترنت(تحدیات الجاھزیة اإللكترونیة.
 المناسب التعلیميصعوبة توفیر التدریب العملي عن بعد أو المحتوى اإللكتروني

.للتعلیم التقني والمھني
نواع تعدد في عدد األفراد داخل االسرة الواحدة والذین یحتاجون إلى االلتحاق باأل

.المختلفة من برامج التعلیم

4.3



یھم الزیادة بنسبة كبیرة في عدد الشباب والكبار الذین تتوافر لد
المھارات المناسبة، بما في ذلك المھارات التقنیة والمھنیة، للعمل 

2030بحلول عام ، وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة
دى قد تكون ھذه الجائحة سببا في تحسین مھارات استخدام التكنولوجیا ل

.الشباب والكبار
 ایة تنفیذ مسوحات لجمع البیانات الالزمة الحتساب مؤشرات ھذه الغصعوبة.
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ؤ فرص القضاء على التفاوت بین الجنسین في التعلیم وضمان تكاف
لضعیفة، الوصول إلى جمیع مستویات التعلیم والتدریب المھني للفئات ا

ین بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلیة واألطفال الذ
2030بحلول عام ، یعیشون في ظل أوضاع ھشة

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة
ر االنترنتعوامل اجتماعیة ثقافیة قد تؤثر في وصول الفتیات للخدمات التعلیمیة عب.
 الشارةلغة ا(توفیر فرص ومحتوى تعلیمي الكتروني مناسبین لألطفال ذوي اإلعاقة.(
تغیر األولویات فیما یتعلق باالنفاق على التعلیم ومخصصاتھ.
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ونساء ضمان أن یلّم جمیع الشباب ونسبة كبیرة من الكبار، رجاالً 
2030بحلول عام ، على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة
صعوبة توفیر خدمات التعلیم في برامج محو األمیة.
 حد من داخل األسر سی) انترنت& أجھزة (تحدیات البنیة التحتیة التكنولوجیة

.التحاق الشباب والكبار ببرامج االلمام في القراءة والحساب
 ً صعوبة تنفیذ بعض المسوحات لقیاس مؤشرات ھذه الغایة حالیا

4.6



ضمان أن یكتسب جمیع المتعلّمین المعارف والمھارات الالزمة لدعم التنمیة
نمیة المستدامة، بما في ذلك بجملة من الُسبُل من بینھا التعلیم لتحقیق الت

ن المستدامة واتباع أسالیب العیش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بی
یر التنوع الجنسین، والترویج لثقافة السالم ونبذ العنف والمواطنة العالمیة، وتقد

2030بحلول عام ، الثقافي، وتقدیر مساھمة الثقافة في التنمیة المستدامة

المعیقات والتحدیات وقضایا مؤثرة
ر على انفتاح الطلبة على مصادر التعلم والمواد الموجودة على االنترنت والتي قد تؤث

.اكتسابھم للمفاھیم الصحیحة في االحترام، والتعایش، والسالم
یھمتعرض الطلبة للعزلة االجتماعیة والتحدیات المصاحبة لھا قد یسبب العنف لد.
 علیم في الت» الحاجة لتحدید أولویات«تحدیات في تعلیم وتقییم ھذه المفاھیم في ظل

حال كان التعلیم عن بعد
م داخل جودة المعارف والمھارات المكتسبة في التعلیم عن بعد تختلف عنھا في التعلی

الغرفة الصفیة
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