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تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب في التقويم خالل الجائحة

بعدعنالتحصيلياالختبارتنفيذ

متطلباتهاوإعدادبعدعنوالبرامجيالمؤسسيالتقويمزياراتتنفيذ

الجائحةخاللوالتدريبللتعليمالتقويميةالدراسة



:أوًل 

تنفيذ الختبار التحصيلي عن بعد 
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مقدمة تعريفية

فيقبولمعياركوالتدريب،التعليمتقويمهيئةتنفذهااختبارينأحدهوالتحصيليالختبار

.العامةالقدراتاختبارهواآلخرالختبارالعالي؛التعليم

اييرمعبيناألعلىالوزنعادةيعطىحيثالجامعات؛فيالقبولمعاييرأهممنيعتبرو

.العامةالقدراتاختبارومنللثانويةالتراكميالمعدلمنأعلىفهو.القبول

ُينفذكانلكنهالمنزل،منالطالبيختبربحيثبعد،عننفذأنالتحصيليلالختباريسبقلم

لكةالمموقرىمدنفيللهيئةالمخصصةالمقراتفيومحوسبة،ورقيةبصيغتين،

.المختلفة

يالدراسالتحصيلاختبار:منهنوعانوهناكالمختصر،السمهوالتحصيليالختبار

الدراسييلالتحصواختبارالثانوية،المرحلةفيالعلميالمسارلطلبةالعلمية،للتخصصات

.الثانويةالمرحلةفياألدبيالمسارلطلبةالنظرية،للتخصصات
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معايير المفاضلة بين منصات الختبار عن بعد

01

رو يقققق ختطبيققققتخدمققققيير خلتقققق دي خ  ي قققق ي خ  

(AES256)،بخ يبقققق لبخ  بي بقققق طخ ققققي خ  طققققا

.ولنص خهيئ ختقودمخ  يتليم

02

 ةخ سققققيير  خ  وتو ققققونطخ لبي بقققق خ    قققق 

.لرس بخ ل  طخ    ور

03

.Macو Windowsلعمخأبظ  خ  ي غيلخ

04

تح يلقوختنزدلخ نخيب رخو  بقر خييقوخول  تبيقوخو

لقيققققرخ   وتقققق ،خلققققنخ سققققيير  خألبقققق خ ققققرخ

.ل ك خل خ ي ب طخ لبي ب 

05

تتطيققققققلخ  وىققققققوبخل قققققق خ  يققققققنخ   ل ققققققق طخ

قخو  بققق  لاخو   قققبك طخأالنققق  خ نخيبققق ر،خول قققا

وتي خ  ينخلن يذخ  وىوبخل ق خ   ل ق طخ  صق

.ولل  طخ   يردوخل خول  خ ه زخ    يح 

06

  ي ق  خولبهق  خأوخوىقوبخ يق ختق بوب خل ق 

 قر خ ه زخ    يح خوبق طخبققلخ  بي بق طختبقل

. نخيب ر

07

بخدجقققنخأكخدكقققوكخ  يطبيقققتخليصققق خ لطقققا

. يليقطخ يألي خخصوىي خ  ينزدلخو  يح

08

دحظقققق خ  يطبيققققتخأخققققذخ قطقققق طخ   قققق خلقققق خ

 ألسققققققئل خو ل   قققققق ط،خويقققققق خ   قققققق خأخققققققذه خ

 هققذ خ قطقق ط،خد سققلخبظقق  خ     تبقق ختنبيهقق  خ

ت خ أل ر ثخود  تنخع لي طخ نبيهق  خ   ق  

. اخيب ر ط

09

طخو بيهق  خت  ي خ  يطبيتخ ترختح يلخ ل    

. نخيب ر

10

 سقققققققيير  ختقنيققققققق طخ  قققققققذ   خ نىقققققققطن ع خ

.    تب خسلو خ    يح خأالن  خ نخيب ر

11

يب  ب خي ختطبيتخ   ت دي خ  يقني خ ألل خ  م

.   د خ نخيب ر طخول    ه 

12

ي بق طختطبيتخلت دي خ  جقولةخعلق خ و  ق خ  ب

.و  ييزد خو  يوزدن
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إحصاءات الختبار

عدد الطلبة المسجلينالفترة

الطلبة عدد

المرشحين 

) لدخول االختبار 

من اجتاز االختبار 

(التجريبي

عدد الطلبة 

الذين حضروا 

االختبار

النسبة

الحضور )

(للمرشحين

1 خيب رخع خ ترخ
%108,01287,22181,96294طاب

%148,840125,931114,44491ط  ب ط

2 خيب رخع خ ترخ
%16,86010,9319,81290طاب

%19,86612,85411,40989ط  ب ط

1 خيب رخي خ   ق  طخ
%13,28913,28911,92090طاب

%21,74721,74718,62686ط  ب ط

2 خيب رخي خ   ق  طخ
%40,59540,59532,85381طاب

%42,77942,77934,64481ط  ب ط

3 خيب رخي خ   ق  طخ
%12,51312,51311,32290.5طاب

%8,5028,5027,52588.5ط  ب ط

%433,003376,362334,51788.9/   ج وع
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مواصفات الختبار التحصيلي عن بعد

بياناته االختبار

16 ( عل  )عرلخ  ن  ذجخ نخيب رد خ

(أ ي  ،خ ي ي  ،خييزد  ،خرد ضي ط)4 عرلخ   و لخ

8 ( بظ و)عرلخ  ن  ذجخ نخيب رد خ

(،خ  رر س طخ ن ي  عي بحوتو ير،خ ردث،خيقو،خ ا  ،خألب،)7 عرلخ   و لخ

ي خ اخ  ن وذ ي بوعخ ألسئل  خيي رخل خليترلخ
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نظام المراقبة عن بعد باستعمال الذكاء الصطناعي

.اختبارهفترةطوالوصورةصوتالمختبرتسجيل:األولىالخطوة

.الصطناعيبالذكاءالمختبرسلوكتحليليتمالختبارأداءبعد:الثانيةالخطوة

.الختبارأدائهأثناءالمختبرمنصدرتالتيالمخالفاترصد:الثالثةالخطوة

.ًفامخاليراهماوإحالةالصطناعيالذكاءمنرصدهتممابفحصالبشريالمراقبيقوم:الرابعةالخطوة

ماروحصالفيديوبالنظرإلىوذلكالمراقبمالحظاتفحصفياإلشرافلجنةتتولى:الخامسةالخطوة

.مخالفةتراه

.الالزماإلجراءلتخاذالقانونيةاإلدارةإلىمخالفتهثبتتمنإحالةيتم:السادسةالخطوة
فقط من المخالفات كانت تتطلب إلغاء الختبار% 1
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تقرير نظام مراقبة الختبار عن بعد 
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ن بعدلالختبار التحصيلي عالسيكومتريةالخصائص 

رقم االختبار 

نوع اختبار الثبات
9099 9150 9144 9143 9141 4140

0.92 0.90 0.92 0.94 0.91 0.91 الب طخ نخيب رخ   ك لل

0.86 0.85 0.87 0.89 0.85 0.84     ثب طخ ط دق خ  يجزو خ  نص
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اتجاهات الطلبة نحو الختبار التحصيلي عن بعد 

.المتكررالقياسبطريقةوطالبة؛طالبألف177الدراسةشملت

رباعيرعنصكلبعد،عنالتحصيليالختبارنحوالتجاهلقياسعنصًرا15منمكونةاستبانة

.المقياس

.يالفعلوبعدالتجريبي،وبعدالتجريبي،قبل:أوقاتثالثةفيالستبانةطبقت

الختباربعد0.917،(التجريبيالختبارقبل)0.899:مرتفعةثباتبقيمالستبانةتمتعت

(الفعليالختباربعد)0.915التجريبي،

بشكلأعلىتكانلالختبار،الفعليالتطبيقبعدُبعد،عنالتحصيليالختبارنحوالتجاهات

التجاهاتانتككماالتجريبي،الختباربعدأوالتجريبيالختبارقبلبالتجاهاتمقارنةملحوظ

.قبلهمنهاأفضلالتجريبيالختباربعد
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قبل التجريبي بعد التجريبي بعد الفعلي

وخ"   ب خ قر  ىق" ىق  ب خ قر  ،خىق  ب ،خ يق خىق  ب ،خ يق خىق  ب خأ قر  ،خخو  نمقنخ   ت وضق خهق خ  ق خ خيق رو خ: خي ر طخ ل   ق خهق : مالحظة

"ى  ب "

تحسن اتجاهات الطلبة نحو الختبار التحصيلي عن بعد 
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د الدروس المستفادة من تجربة الختبار التحصيلي عن بع

13

المعنيةوالهيئاتالجهاتجميعإشراك



يتبع-الدروس المستفادة من تجربة الختبار التحصيلي عن بعد 

14

.التنفيذبجودةالمساسدونالمباشرة،وغيرالمباشرةالكلفةخفض

.النتائجإعالنزمناختصار

االختبارطويرتفيتعينالتيالتحليليةالمؤشراتمنالعديدبعدعناالختبارمنصاتتوفر

.سيكومترًيا

الرقميالتحولاستراتيجيةمنجزء  بعدعنالنطاقواسعةاالختباراتتنفيذإلىالتحول

.األقلعلىالخياراتأحدسيكونبعدعناالختبارالوطنية؛

فقطليسمتخصصة،ودراساتبحوثبعدعنلالختبارالتحوليصحبأنالمهممن

.والتعليميةيةوالثقافاألخالقيةالجوانبلدراسةأيًضالكنلالختبار،السيكومتريةللجوانب

.والحمايةوالخصوصية،البيانات،استضافة:مثلبقضاياالعنايةالمهممن

.بعدعناالختباراتصناعةفيواسعةاستثمارفرصهناك



تبعي-الدروس المستفادة من تجربة الختبار التحصيلي عن بعد 

15

ود مخـاوف الطلبة أو ردتبدیـدالمحتمـلة، والسـعي إلـى والتحدیـاتتوقـع المشـكالت 

الرصــد والجیــد، مع االســتمرار فــي التواصــل األحیــانفــي بعــض السـلبیةاألفعـال العامـة، 

.ومشــاركة المعلومــاتالدقیــق

ــرتغییبالنــالمتأثریــع جمیمــع الــالفعــل التواصــر عبكانــاإلمقــدر ةــبالتجربــف التعری

.وإحاطتهم باإلرشـادات واألسـباب واألدلة والمعلومـات

.األنظمة التشريعية واللوائح التنظيمية، وتغيير ما يلزمتقییـم

االحتیاجـاتي المطلوبـة أو لـذوالتقنیـةیمتلكـونال الذیـنللطـالب بدیلـةترتیبـاتتوفیـر

.فـي مناطق نائيةیقیمـونالذیـنالخاصـة أو 

.المراقبینذلـكفيبما، المعنیةاألطرافلجمیـعالالزمالتدریـبإتاحـة
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:ثانًيا 

وإعداد تنفيذ زيارات التقويم المؤسسي والبرامجي عن بعد

متطلباتها



17

فحص األدلة 

والشواهد

ذت نظًرا لظروف جائحة كورونا، وتعليق العمل، وصعوبات السفر، فقد نف

:    عمليات المراجعة للجامعات والكليات وفق العمليات اآلتية

أوًل 
تنفيذ 

المقابالت
ثانًيا

الزيارات

االفتراضية
ثالًثا

تقديم الدعم 

الفني
رابًعا
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فحص األدلة والشواهد 

ق إعــداد ســاحة تخــزين ســحابي مخصــص لكــل مؤسســة مصــنف بداخلــه مجلــدات الوثــائ

.  بحيث يسهل تنزيلها واستعراضها

افـة إعداد قائمة بجميع األدلة والشواهد المطلوبة لعمليـة المراجعـة، التـي تغطـي ك

.  مجاالت وعناصر التقويم

كيفيـة إعداد دليل إرشادي للمؤسسات خاص بالوثائق المطلوبة ووصف مختصر لهـا و

.السحابيرفعها على التخزين 

الوصول إتاحة الرابط المخصص لكل مؤسسة لفريق المراجعة الخاص بها بحيث يمكنه

. إلى الملفات وتفحصها
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ـــ ق إعـــداد نمـــوذب خـــاص ببيانـــات المرشـــحين لحضـــور المقـــابالت بكـــل فئـــة، حيـــث يرســـل لفري

المراجعة قبل المقابلة بوقت كاف للتأكد من تمثيل كافة الفئات بكل مقابلة

صـباًحا أو )عـد التنسيق مع منسقي الجامعات والكليات لتحديد مواعيد تنفيذ المقابالت عـن ب

، مـــن خـــالل عـــدد مـــن (مســـاًء حســـب المواعيـــد المناســـبة لكـــل مـــن المؤسســـة والمـــراجعين

(سيسكو، ويب إيكس، زووم)التطبيقات للتتوافق مع إمكانيات المؤسسات 

.دقيقة لكل فئة60إلى 45نفذت المقابالت لكل فئة في الموعد المحدد ولمدة 

تنفيذ المقابالت 
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.  ة من خاللالقيام بالجوالت االفتراضية الحية للمرافق والتجهيزات في المؤسسات التعليمي

مـن خـالل تمكين فرق التقويم مـن اإلطـالع علـى المرافـق والتجهيـزات للمؤسسـات التعليميـة

.المقابالت والوثائق واستطالعات الرأي ومؤشرات األداء

لمؤسسـات توفير ملفات صور وفيديوهات مسجلة وزيارات افتراضـية للمرافـق المختلفـة فـي ا

كالقاعــــات الدراســــية والمعامــــل وأمــــاكن الخــــدمات ورفعــــه علــــى التخــــزين الســــحابي الخــــاص 

.  بالمؤسسة

الزيارات الفتراضية 
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ــة المراجعــة وإعــداد التقــارير مــن خــالل إعــدا ــاء عملي ــي المســتمر فــي أثن ــدعم الفن د تقــديم ال

، (تضــم المــراجعين، ومستشــار الفريــق، والمنســق اإلداري)مجموعــات واتــس كب لكــل فريــق 

لتبـــادل اءراء والخبـــرات واإلجابـــة عـــن االستفســـارات، إضـــافة إلـــى عقـــد اجتماعـــات عـــن بعـــد 

.لمناقشة تقارير المراجعة لفريق العمل بكل مؤسسة

ـــدعم الفنـــي والتـــدريب لكـــل مـــن منســـقي الجامعـــات وفـــرق المراجعـــة مـــن خـــالل  تقـــديم ال

(اجتماعات وورش5. )اجتماعات وورش عن بعد

تقديم الدعم الفني 
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زيارة اعتماد برامجية91جدولة 

خالل الفصل الدراسي الحالي

مؤسسات تعليمية 9جدولة 

خالل الفصل الدراسي الحالي

زيارات اعتماد مؤسسية5تنفيذ 

أكتوبر15حتى 

مراجع 190دعوة ما يقارب 

15ومالحظ لتنفيذ الزيارات حتى

أكتوبر

مشارك 10,000حضور ما يقارب 

من البرنامج في جلسات زيارة 

العتماد

ورش تهيئة 14تنفيذ وجدولة 

ي لجميع المراجعين المشاركين ف

الزيارات عن بعد

ورش تهيئة 14تنفيذ وجدولة 

مية لمنسقي المؤسسات التعلي

ين والبرامج األكاديمية المشارك

في الزيارات

عمليات المراجعة والعتماد للجامعات والكليات األهلية عن بعد 

عد تنفيذ زيارات العتماد عن بُ 

إلدارة  WebExباستخدام منصة 

240جلسات الزيارات بمجموع 

جلسة

زيارة اعتماد برامجية 28تنفيذ 

أكتوبر15حتى 
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ليـــة التقنيـــة ووســـائل التواصـــل االجتمـــاعي والـــذكاء االصـــطناعي كفيلـــة برفـــع جـــودة العمـــل وفاع

.المتابعة

.  جهاستمرار العملية التعليمية يحتم استمرار عملية التقويم لمؤسسات التعليم وبرام

الدروس المستفادة من تنفيذ التقويم المؤسسي والبرامجي عن بعد  

.التأكيد على القياس الموضوعي للمخرجات في معايير التقويم

.اإللكترونيةبناء الطاقات خاصة فيما يتعلق باستعمال التقنية، وتفعيل برامج اإلدارة، والمراسالت

(Agile Organisations)االتجاه اإليجابي والفعال نحو تطبيقات مفاهيم المنظمات الرشيقة 



:ثالًثا 

ةالدراسة التقويمية للتعليم والتدريب خالل الجائح



محتوى 
العرض

جائحة، نفذت هيئة تقويم التعليم والتدريب دراسة تقويمية، خالل ال

:  بهدف
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محتوى 
العرض

منهج الدراسة 
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منصات التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية  

، وفي عام 2012بدأ تطويرها عام 

مع أزمة إغالق بعض المدارس 2015

عااًل في الحد الجنوبي شكلت خياًرا ف

.  لتقديم الدروس

، 2020أطلقت في شهر مارس 

بعد تعليق حضور الطلبة إلى

.المدارس بسبب جائحة كورونا
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الفاقد التعليمي من واقع مناهج التعليم العامتقدير

من الفصل الدراسي 16-8تحليل محتوى مناهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم المقابلة لألسابيع 
:الثاني، واعتبار نواتج التعلم فاقد محتمل إذا كانت أولية التعويض مرتفعة أو متوسطة

نواتج التعلم التي ُتقدم في المنهج ألول مرة، وتؤسس : أولوية التعويض المرتفعة
.لمعارف ومهارات الحقة، ولها تأثير مرتفع على تتابع المعارف والمهارات

نواتج التعلم التي ُقدمت في هذا الصف، التي سيتم : أولوية التعويض المتوسطة
التوسع فيها وتعزيزها في صف الحق، وهي ذات تأثير متوسط على تتابع المعارف 

.والمهارات الالحقة

من نتائج الدراسة 

العلوم الرياضيات اللغة العربية 

نسبة المنهج
النواتج 
المهمة 

النواتج 
المهمة

كل 
النواتج 

نسبة 
النواتج 
المهمة 

النواتج 
المهمة

كل 
النواتج 

نسبة 
النواتج 
المهمة 

النواتج 
المهمة

كل 
النواتج 

43% 207 482 62% 178 289 38% 135 358 مجموع الفاقد 

جدول يوضح الفاقد المحتمل في نواتج التعلم في اللغة العربية والرياضيات والعلوم

28



يتبع-ورونا نقاط بارزة من تجربة الهيئة في تنفيذ الدراسة التقويمية خالل جائحة ك

يير في قواعـد األمر ال يتوقف فقط على توفر تقنيات التعليم عن بعد فحسب، بل يتعدى إلى تغ

يــــب العمــــل واألدوار والصــــالحيات، وإســــتراتيجية القيــــادة، وطــــرق المتابعــــة والمحاســــبية، وترت

لفـروق أولويات المناهج، وتحديد أعمال محددة من الطلبة، وتغيير أساليب التقويم، مع مراعـاة ا

.  بين المناطق والمدارس والطلبة

ينـدر وجـود . إجمااًل، لم تنجح نظـم التعلـيم عبـر العـالم فـي تقـديم حلـول بديلـة للتعلـيم الحضـوري

ــل الجائحــة، فــي أي مــن دول العــالم، مــع احتمــال وجــود  ــة، جــاهزة قب ــم متكامل أنظمــة إدارة تعل

.  مركزيأنظمة فاعلة في بعض مقاطعات التعليم، في الدول التي تأخذ بالنظام التعليمي الال

ــم تعمــل بمفردهــا ــيم ل ــى فــي. وزارات التعل ــة األول ــوات الوطني ــث فــي فرنســا، اســتعملت القن ب

ت فـي بعـض الـدول غيـر. في بريطانيا، وفرت منصة مصادر التعلم من خالل بي بـي سـي. الدروس

.  أنظمة العمل، لتعزيز قدرة األسر على رعاية أبنائها في أثناء الجائحة
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يتبع-نقاط بارزة من تجربة الهيئة في تنفيذ الدراسة التقويمية خالل جائحة كورونا

تدريب التقني كانت التحديات كبيرة أمام تدريس المقررات التطبيقية، الطبية والهندسية، ومناهج ال

ــ ــة؛ رغــم أن أجهــزة المعامــل اإللكتروني ــة أو الحقلي ــة التدريبي ــي، والمقــررات ذات الطبيعي ة أو والمهن

.  االفتراضية، ربما تعوض قلياًل، لكنها مكلفة وتحتاب إلى تدريب الستعمالها

تويات نضـجه التعليم عن بعد ليس بدياًل عن التعلـيم الحضـوري، فيمـا يبـدو، مهمـا بلغـت مسـ

.وفاعليته

ــاهج يمكــن تدريســها عــن بعــد ــاك أيًضــ. لــيس كــل المن ــة، هن ــاهج ليســت فقــط مهــارات معرفي ا المن

األخــرى، المهـارات غيـر المعرفيــة التـي تعتمــد علـى التفاعــل بـين التالميــذ، وهنـاك جوانــب الشخصـية

.الجمالية والنفسية والبدنية

بالنســبة كثيــر مــن األطفــال ال يجــدون الرعايــة وســبل التنشــئة الكافيــة فــي المنــزل، وكانــت المدرســة

.  لهم معوًضا لضعف جهود المنزل في الرعاية والتنشئة
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لعمـل، لكـن حتًما هناك فاقد كبير، وتفاقم الفاقد فـي إجـازة الصـيف؛ تعـويض الفاقـد مـن أولويـات ا

.  المدارس تحتاب إلى دعم لتعويض الفاقد

مهـارات، من أسس تعويض الفاقد تفريـد التعلـيم، ليـدرس كـل فـرد حسـب حصـيلته مـن المعـارف وال

منـاهج التـي فيكون التعليم مبني على التقويم؛ حتى لـو ترتـب علـى ذلـك زيـادة الوقـت المخصـص لل

.على حساب المناهج األخرى( اللغات والرياضيات والعلوم)تغذي المهارات األساسية 

ــا، تقــو ــاريت نظــم التعلــيم، بــالنظر إلــى الظــروف المشــابهة لظــروف كورون ل إن شــواهد كثيــرة عبــر ت

لتنافسـية الفاقد، إن لم يعوض كما ينبغي، سـيمتد أثـره إلـى مسـتقبل األفـراد، فتضـعف مهـاراتهم ا

.  ومن ثم إنتاجيتهم وفرصهم الوظيفية واألجور التي يحصلون عليها

إجادة المهارات الالحقة قـد ال يعنـي تهمـيث أثـر (". Skills beget skills)المهارات تولد المهارات "

مهـارات أن إجادة المهارات الالحقـة لـن تتحقـق بسـبب فقـد ال-الغالب–فاقد المهارات السابقة، بل 

.  السابقة
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يعتهـا، تعتمـد ينبغي توسـيع صـالحيات إدارات ومكاتـب التعلـيم؛ ألن كثيـر مـن التحـديات موقفيـة بطب

ة غيـر على الظـروف المحيطـة بهـا، األمـر الـذي يتطلـب مزيـًدا مـن الصـالحيات فـي المسـتويات اإلداريـ

.  المركزية

ي أن أهميــة تطــوير كليــات فاعليــة لتحفيــز أداء المــدارس الحكوميــة واألهليــة علــى الســواء؛ والشــك فــ

لـيس . فـزةالتقويم الصادق واإلعالن المبكر عن ذلك ومشـاركة نتـائج التقـويم والشـفافية عوامـل مح

علــيم إضــافة إلــى التقــويم الــداخلي مــن وزارة التعلــيم هنــاك التقــويم الخــارجي مــن هيئــة تقــويم الت

ليميـة فـي نظـم والتدريب، والحد األدنى هو مراقبة أخصائي التقويم للتفاعل بين الطلبة والهيئة التع

.  إدارة التعلم

هنـــاك نمـــاذب يمكـــن وســـمها بالنجـــاع الســـتمرارية التعلـــيم فـــي أثنـــاء الجائحـــة، خاصـــة فـــي المـــدارس

ن، إضـافة كذلك يمكن إبراز الحلول التي يقدمها المعلمـو. األهلية، ومن الجيد إبرازها لالستفادة منها

ة العــام إلــى التجربــة الوطنيــة فــي منصــة مدرســتي، والتــي اســتفادت مــن التجربــة الســابقة فــي نهايــ

.  الماضي، واألعمال التقويمية الالحقة
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يتبع-حلول استراتيجية لستدامة التعليم خالل جائحة كورونا أو نحوها من الظروف

لة مــنح مزيــًدا مــن الصــالحيات للجامعــات وإلدارات ومكاتــب التعلــيم، وحتــى المــدارس، شــام

.  مزيًدا من الصالحيات المالية، لتنويع الحلول، ومواجهة التحديات الموقفية

ن بعـد، مـع العناية بمؤشرات األداء التحليلية ألنظمة التعلم اإللكترونـي ومنصـات التعلـيم عـ

م وتحفيـز العناية بصدق المؤشرات وحوكمتها، حتى يستفاد مـن تلـك المؤشـرات فـي التقـوي

.   األداء
شــاركتها مــع تطــوير معــايير تقــويم التعلــيم اإللكترونــي، وتــدريب أخصــائي التقــويم عليهــا، وم

تراضـية المجتمعات التعليمية، وإعطاء أخصائي التقويم صالحيات االطالع على المدارس االف

.  من خالل المراقبة الحية ألداء المدارس والمعلمين في نظم إدارة التعلم
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عيتب-حلول استراتيجية لستدامة التعليم خالل جائحة كورونا أو نحوها من الظروف 

طناعي، تطوير كليات تقويم التعلم عن بعد، ومن ذلك االختبارات، واإلفادة من تطورات الذكاء االصـ

والتــدريب وقــد الحظــت هيئــة تقــويم التعلــيم. ودعــم المعلمــين فــي تنفيــذ كليــات التقــويم الجديــدة

لي عـن بعـد تحسن فـي اتجاهـات الطلبـة فـي أثنـاء المراحـل المختلفـة للتـدريب علـى االختبـار التحصـي

.   وعقب تنفيذه

تصـميم بغض النظر عن مدى استمرار الجائحة من عدمه، بناء أنظمة التعليم عن بعد، بحيث تتضمن

لـــك التـــدريس وبرمجـــة المنـــاهج ببليـــات جاذبـــة وثريـــة، مـــع تطـــوير مؤشـــرات متابعـــة التفاعـــل مـــع ت

.األنظمة، بما يساعد على التقويم الصادق ألداء الطلبة والمعلمون والمدارس

عـن بعـد مـن للتعليم-مثاًل –استدامة استعمال أنظمة التعليم عن بعد، فيخصص يوم من كل شهر 

علـيم خالل أنظمة إدارة التعلم، مـع تكثيـف الرقابـة علـى األداء فـي ذلـك اليـوم، ويسـمح إلدارات الت

تعلـيم عـن كما أن إخالء الطوارئ أصبح الزًمـا فـي المـدارس، كـذلك يـوم ال. بأن تتباين في ذلك اليوم

.  وف الجوديةبعد ينبغي أن يكون الزًما، خاصة مع تكرر تعليق الحضور للمدارس بسبب تغيرات الظر
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.  قد يتطلب معالجة الفاقد تنظيم دروس تقوية أو تكليف المعلمين بعمل إضافي

ميم تصــقــد تســاعد البرمجيــات التعليميــة ونظــم إدارة التعلــيم فــي معالجــة الفاقــد، مــن خــالل 

ــتعلم الرئيســة ا ــواتج ال ــة ن ــة تفاعليــة لتغطي ــم علــى شــكل وحــدات تعليمي لمحتمــل أنشــطة تعل

م تغذيـة راجعـة اعتبارها فاقًدا، متضمنة مجموعة مـن التقويمـات التشخيصـية والتكوينيـة لتقـد

. للطالب ولمعلميهم حول مستوى تقدمهم

، من خالل تقويم تحصيل 2020/2021معالجة الفاقد التعليمي ينبغي أن تكون أولوية في عام 

.    الطلبة في مطلع العام وتعويض الفاقد الذي لديهم

لعمـل علـى مراقبة هذا الفوب من الطلبة، خاصة فيما يتعلق بالفاقد، ألن تعويضـه قـد يتطلـب ا

.  مدى أعوام، مع ا جمع البيانات وتنفيذ الدراسات ونشر التقارير
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. ة قصوىالتعليم قضية وطنية، واستمرار العملية التعليمية مسؤولية الجميع، وهي أولوي

فافية ترســيت العالقــة بــين األســرة والمدرســة، والتأكيــد علــى أهميــة التواصــل المســتمر، والشــ

.   المحليفي تبادل المعلومات عن أداء الطلبة؛ وكذلك ترسيت العالقة بين المدرسة ومجتمعا

علــيم القــائم التأكيــد علــى التعلــيم القــائم علــى التقــويم، وتفريــد التعلــيم، ومــن ذلــك مــداخل الت

ا فـي كشـف على الكفايات التي يتنامى تطبيقها عبر العالم، وأكدت جائحة كورونا على أهميتهـ

. الفاقد وتعويضه

ة حـــل التأكيـــد علـــى انتقـــاء المعلمـــين ذوي القـــدرة المعرفيـــة العاليـــة، الـــذين يتمتعـــون بمهـــار

لتعلــيم المشــكالت، وتــدريبهم قبــل الخدمــة علــى مهــارات تصــميم الــتعلم باســتعمال تقنيــات ا

يم، وعلـى المتطورة، وكـذلك علـى أسـاليب التقـويم الفاعلـة وتحليـل المؤشـرات وبيانـات التقـو

.  كوروناكيفية قيادة عمليات التعلم في الظروف االستثنائية الشبيهة بجائحة فايروس
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رار تعزيـز مـن المهـم اسـتم. المساواة ال تضمن العدالـة، وتكـافؤ الفـرص التعليميـة يتطلـب العدالـة

أكـان سياسات التمييز اإليجابي، مـن خـالل دعـم أبنـاء األسـر األقـل فـي ظروفهـا بدرجـة أكبـر، سـواء

دة، وهـو وتتفاقم مشكلة العدالة كلما كانت ظروف المدارس غير جيـ. الدعم لوجستي أم تعليمي

.  الحال خالل جائحة كورونا

دورهـم المحـوري انتقاء المرشدين المدرسيين وتدريبهم تدريًبا عالًيا قبل الخدمة، مع التأكيـد علـى

والتـدريب في الظروف الشبيهة بظروف جائحة كورونا؛ حيث كشـفت دراسـة هيئـة تقـويم التعلـيم

ن فــي أثنــاء الجائحــة عــن خفــوت أدوار المرشــدين فــي المــدارس خاصــة فــي أثنــاء الجائحــة بــالرغم مــ

.  أهميته
قــادة تضــمين نظــم إدارة الــتعلم مــا يمكــن مــن تكــوين مجتمعــات الــتعلم المهنــي بــين المعلمــين و

.  المدارس والمرشدين الطالبيين، وتحفيز أداء تلك المجموعات

. حضورًياضمان استدامة تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة وصعوبات التعلم؛ وقد يتطلب األمر تعليمهم
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