
بيان صحفي

التعليم تصدر تقريرها السادس حول التعلم عن بعد

 ��(الدوحة، قطر ٤ /٢٠٢٠/٥): أصدرت وزارة التعليم والتعليم العا � التقرير السادس حول نظام التعلم عن بعد، والذي يقدم بيانات ومعلومات مهمة لكث
� تم تجميعها لغاية الموافق 

� التعليم المدر�� بدولة قطر، وآخر المستجدات ال��
� تم قياسها حول فاعلية منصة التعلم عن بعد ��

من الجوانب المهمة ال��
(٣٠/ أبريل/ ٢٠٢٠م)، إ  جانب استعراضها لعدد من ا£¥حصائيات وا£ستنتاجات.

� تم إنتاجها لغاية الموافق (٣٠/ أبريل/ ٢٠٢٠م) 
: إجما � عدد الدروس المصورة ال�� حيث اشتمل التقرير عª رسوم بيانية وإحصائيات وبيانات عن التا �

ضافة إ  التقييمات اليومية وا£°سبوعية، وعدد الدروس المنشورة  بية السمعية ومدارس الدمج، با£¥ ��بالنسبة لطلبة التعليم العام والمدراس المتخصصة وال
اليومية  المصورة والواجبات  الدروس  التقرير عª عدد  احتوى  كما  الكبار،  � ع·¶ وتعليم 

�̧ الثا الصف  إ   الروضة  للمراحل من  اليوتيوب   �
�� قناة   ١٩  ªع

� إنتاج الدروس.
�� � � جميع المراحل، وعدد المشارك¾�

والتقييمات ا£°سبوعية للطÀب ��

: �
�̧ Á£النحو ا ªمدارس التعليم بدولة قطر – ع �

وقد جاءت أهم النتائج الواردة بالتقرير – عª مستوى جميع المراحل التعليمية ��

بية  ��� ال
� تم إنتاجها لغاية الموافق (٣٠/ إبريل/ ٢٠٢٠م) حوا � ٢٣٥٣٣ درساً مصوراً، منها ١٩٩٠٨ درساً مصوراً ��

• إجما � عدد الدروس المصورة ال��
� المدارس المتخصصة.

� مدارس التعليم العام، و١١٦٩ ��
الخاصة ومدارس الدمج، و٢٤٥٦ ��

ها عª برنامج "مايكروسوفت تيمز" لمختلف المراحل والمواد الدراسية وتعليم الكبار حوا � ٢١٢١ واجباً يومياً. � تم ن·¶
• عدد الواجبات اليومية ال��

� تمت لغاية الموافق ٣٠/ إبريل/ ٢٠٢٠م حوا � ٧٥٦ تقييماً 
ونية Microsoft Forms) وال�� ��� تم إنتاجها (كتقييمات إلك

• عدد التقييمات ا£°سبوعية ال��
أسبوعياً لمختلف المراحل والمواد الدراسية وتعليم الكبار.

� ع·¶ وتعليم الكبار؛ (إجما � عدد المشاهدات ٨,٤١٠,٨٦٢، وإجما � 
�̧ • عدد قنوات اليوتيوب التعليمية ١٩ قناة للمراحل من الروضة إ  الصف الثا

� بالقنوات ٨٣,٧٩٥، وإجما � عدد ساعات المشاهدة ٤٠١,٦٠٢، وإجما � عدد الفيديوهات المنشورة ٢٢٢٠، ومتوسط عدد المشاهدات  ك¾� ��عدد المش
للفيديو الواحد ٣,٧٨٩، وأعª عدد مشاهدات لفيديو وصل إ  ٢١,٨٧١).

، و٢٧٣ للمرحلة التأسيسية، و٤٨  � ع·¶
�̧ � تم إنتاجها حسب كل مرحلة ٢٤٥٦ درساً مصوراً (٢١٢١ للصف الثالث إ  الثا

• عدد الدروس المصورة ال��
للمرحلة التمهيدية، و١٤ لتعليم الكبار).

� تم إنتاجها وطرحها لطلبة رياض ا£°طفال لغاية الموافق ٢٣/ أبريل/ ٢٠٢٠م حوا � ٤٨ درساً مصوراً وواجباً تفاعلياً إثرائياً 
• عدد الدروس والواجبات ال��

� المهارات 
� المهارات الحسابية "باللغة العربية"، و٨ ��

� المهارات اللغوية "للغة العربية"، و١٠ ��
ية"، و١٠ �� � ��نجل � المهارات اللغوية "للغة ا£¥

�� ١٠)
ية"). � ��نجل الحسابية "والقصة باللغة ا£¥

ية  � ��نجل � كلÖ من مواد الرياضيات واللغة ا£¥
� تم طرحها لطلبة المرحلة التأسيسية حوا � ٢٣٦ درساً مصوراً وواجباً (٦٠ ��

• عدد الدروس والواجبات ال��
سÀمية). � مادة الدراسات ا£¥

� مادة العلوم، و٢٠ ��
واللغة العربية، و٣٦ ��

 ªع·¶ بجميع المسارات ووفق كل مادة ع �
�̧ � تم إنتاجها لطÀب الصف الثالث إ  الثا

• عدد الدروس المصورة والواجبات اليومية بصيغة Forms ال��
 �

� اللغة العربية، و١٨٩ ��
ية، و٣٢٩ �� � ��نجل � اللغة ا£¥

� العلوم والرياضيات، و٣٥٠ ��
�̧ � كل من ماد

حدة ٢١٢١ درساً مصوراً و٢١٢١ واجباً يومياً (٤٢٧ ��

� كل من اللغة الفرنسية وإدارة ا£°عمال).
� الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، و٢٨ ��

الدراسات ا£جتماعية، و١٠٥ ��

 �
� المواد التالية (١٤٤ ��

� ع·¶ بجميع المسارات ٦٤٨ تقييماً أسبوعياً ��
�̧ � تم طرحها لطÀب المراحل من الثالث إ  الثا

• عدد التقييمات ا£°سبوعية ال��
� كل من مادة الدراسات ا£جتماعية والحوسبة 

سÀمية، و٧٢ �� بية ا£¥ ��ية والرياضيات وال � ��نجل � كل من مادة اللغة العربية واللغة ا£¥
مادة العلوم، و٨٤ ��

� إدارة ا£°عمال واللغة الفرنسية).
�̧ � ماد

وتكنولوجيا المعلومات، و١٢ ��

� خدمات مساندة، و٣٥٠ معلماً من أكفأ الكوادر التدريسية، و١٢٦ 
°̧ � إنتاج الدروس ٩٧٦ (٣٩٢ معلم تربية خاصة وأخصا

�� � • إجما � عدد المشارك¾�
.( �

�̧ و ��� تعليم إلك
°̧ ، و٨ أخصا � ��ونية مم ��موجهاً تربوياً متخصصاً، و٧٢ منسق تربية خاصة، و٢٨ منسق مشاريع إلك

� تم إنتاجها لطلبة ذوي ا£حتياجات الخاصة ١٩٩٠٨ درساً (١٠٦٦٥ لمدارس الدمج والدعم، و٨٤٣٣ من سلسلة مدارس 
• عدد الدروس المصورة ال��

بية السمعية). ��الهداية، و٨١٠ لمجمع ال

: بالنسبة £°برز إحصاءات التعلم عن بعد للمدارس المتخصصة فهي كالتا �

� جميع المراحل الدراسية، وخصصت ٥ 
- مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت بإنتاج ٢٩٤ درساً مصوراً، وطرحت ١٢٦ تقييماً أسبوعياً للطÀب ��

 ªات التخصصية ع Ú�امن) ، وبمجموع ٢٨ حصة أسبوعياً لكل مرحلة دراسية، بينما اشتملت مواد المخت � ��حصص يومياً لكل مرحلة دراسية (تدريس م
امن. � ��التواصل غ�� الم

/ بنات) قامت بإنتاج ٢٣٤ درساً مصوراً للمواد التخصصية، وطرحت ٧٨ تقييماً أسبوعياً للمواد التخصصية،  � - مدرستا قطر للعلوم المàفية (بن¾�
وأعدت ٢٣٤ واجباً يومياً للمواد التخصصية.

� قام بإنتاج ٣٤٢ درساً مصوراً للمواد التخصصية، وطرح ٣٠٥ تقييماً أسبوعياً للمواد التخصصية، وأعد ٣٠٥  عدادي/الثانوي) للبن¾� � (ا£¥
- المعهد الدي��

واجبات يومية للمواد التخصصية.

� قامت بإنتاج ٢٩٩ درساً مصوراً للمواد التخصصية، وأعدت ١٠٣ تقييماً أسبوعياً وواجباً يومياً للمواد التخصصية. - مدرسة قطر التقنية الثانوية للبن¾�

نامج بالنسبة للمدارس وأولياء  Ú�� فيما يخص ال
كما حقق نظام التعلم عن بعد ومنصته التفاعلية إنجازات إضافية؛ من أهمها استمرار توف�� الدعم الف��

� حال حدوث أي معوقات أو تحديات قد تواجههم عند استخدام النظام، وذلك من خÀل ثÀثة مستويات: الخط الساخن ١٥٥ عª مدار ٢٤ ساعة، 
ا£°مور؛ ��

� الوزارة مساًء.
� المدارس صباحاً، وبفريق الطوارئ ��

� الوزارة، وا£ستعانة بمنسقي المشاريع ��
�� �

قسم الدعم الف��

##انتهى##

  



بيان صحفي

التعليم تصدر تقريرها السادس حول التعلم عن بعد

 ��(الدوحة، قطر ٤ /٢٠٢٠/٥): أصدرت وزارة التعليم والتعليم العا � التقرير السادس حول نظام التعلم عن بعد، والذي يقدم بيانات ومعلومات مهمة لكث
� تم تجميعها لغاية الموافق 

� التعليم المدر�� بدولة قطر، وآخر المستجدات ال��
� تم قياسها حول فاعلية منصة التعلم عن بعد ��

من الجوانب المهمة ال��
(٣٠/ أبريل/ ٢٠٢٠م)، إ  جانب استعراضها لعدد من ا£¥حصائيات وا£ستنتاجات.

� تم إنتاجها لغاية الموافق (٣٠/ أبريل/ ٢٠٢٠م) 
: إجما � عدد الدروس المصورة ال�� حيث اشتمل التقرير عª رسوم بيانية وإحصائيات وبيانات عن التا �

ضافة إ  التقييمات اليومية وا£°سبوعية، وعدد الدروس المنشورة  بية السمعية ومدارس الدمج، با£¥ ��بالنسبة لطلبة التعليم العام والمدراس المتخصصة وال
اليومية  المصورة والواجبات  الدروس  التقرير عª عدد  احتوى  كما  الكبار،  � ع·¶ وتعليم 

�̧ الثا الصف  إ   الروضة  للمراحل من  اليوتيوب   �
�� قناة   ١٩  ªع

� إنتاج الدروس.
�� � � جميع المراحل، وعدد المشارك¾�

والتقييمات ا£°سبوعية للطÀب ��

: �
�̧ Á£النحو ا ªمدارس التعليم بدولة قطر – ع �

وقد جاءت أهم النتائج الواردة بالتقرير – عª مستوى جميع المراحل التعليمية ��

بية  ��� ال
� تم إنتاجها لغاية الموافق (٣٠/ إبريل/ ٢٠٢٠م) حوا � ٢٣٥٣٣ درساً مصوراً، منها ١٩٩٠٨ درساً مصوراً ��

• إجما � عدد الدروس المصورة ال��
� المدارس المتخصصة.

� مدارس التعليم العام، و١١٦٩ ��
الخاصة ومدارس الدمج، و٢٤٥٦ ��

ها عª برنامج "مايكروسوفت تيمز" لمختلف المراحل والمواد الدراسية وتعليم الكبار حوا � ٢١٢١ واجباً يومياً. � تم ن·¶
• عدد الواجبات اليومية ال��

� تمت لغاية الموافق ٣٠/ إبريل/ ٢٠٢٠م حوا � ٧٥٦ تقييماً 
ونية Microsoft Forms) وال�� ��� تم إنتاجها (كتقييمات إلك

• عدد التقييمات ا£°سبوعية ال��
أسبوعياً لمختلف المراحل والمواد الدراسية وتعليم الكبار.

� ع·¶ وتعليم الكبار؛ (إجما � عدد المشاهدات ٨,٤١٠,٨٦٢، وإجما � 
�̧ • عدد قنوات اليوتيوب التعليمية ١٩ قناة للمراحل من الروضة إ  الصف الثا

� بالقنوات ٨٣,٧٩٥، وإجما � عدد ساعات المشاهدة ٤٠١,٦٠٢، وإجما � عدد الفيديوهات المنشورة ٢٢٢٠، ومتوسط عدد المشاهدات  ك¾� ��عدد المش
للفيديو الواحد ٣,٧٨٩، وأعª عدد مشاهدات لفيديو وصل إ  ٢١,٨٧١).

، و٢٧٣ للمرحلة التأسيسية، و٤٨  � ع·¶
�̧ � تم إنتاجها حسب كل مرحلة ٢٤٥٦ درساً مصوراً (٢١٢١ للصف الثالث إ  الثا

• عدد الدروس المصورة ال��
للمرحلة التمهيدية، و١٤ لتعليم الكبار).

� تم إنتاجها وطرحها لطلبة رياض ا£°طفال لغاية الموافق ٢٣/ أبريل/ ٢٠٢٠م حوا � ٤٨ درساً مصوراً وواجباً تفاعلياً إثرائياً 
• عدد الدروس والواجبات ال��

� المهارات 
� المهارات الحسابية "باللغة العربية"، و٨ ��

� المهارات اللغوية "للغة العربية"، و١٠ ��
ية"، و١٠ �� � ��نجل � المهارات اللغوية "للغة ا£¥

�� ١٠)
ية"). � ��نجل الحسابية "والقصة باللغة ا£¥

ية  � ��نجل � كلÖ من مواد الرياضيات واللغة ا£¥
� تم طرحها لطلبة المرحلة التأسيسية حوا � ٢٣٦ درساً مصوراً وواجباً (٦٠ ��

• عدد الدروس والواجبات ال��
سÀمية). � مادة الدراسات ا£¥

� مادة العلوم، و٢٠ ��
واللغة العربية، و٣٦ ��

 ªع·¶ بجميع المسارات ووفق كل مادة ع �
�̧ � تم إنتاجها لطÀب الصف الثالث إ  الثا

• عدد الدروس المصورة والواجبات اليومية بصيغة Forms ال��
 �

� اللغة العربية، و١٨٩ ��
ية، و٣٢٩ �� � ��نجل � اللغة ا£¥

� العلوم والرياضيات، و٣٥٠ ��
�̧ � كل من ماد

حدة ٢١٢١ درساً مصوراً و٢١٢١ واجباً يومياً (٤٢٧ ��

� كل من اللغة الفرنسية وإدارة ا£°عمال).
� الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، و٢٨ ��

الدراسات ا£جتماعية، و١٠٥ ��

 �
� المواد التالية (١٤٤ ��

� ع·¶ بجميع المسارات ٦٤٨ تقييماً أسبوعياً ��
�̧ � تم طرحها لطÀب المراحل من الثالث إ  الثا

• عدد التقييمات ا£°سبوعية ال��
� كل من مادة الدراسات ا£جتماعية والحوسبة 

سÀمية، و٧٢ �� بية ا£¥ ��ية والرياضيات وال � ��نجل � كل من مادة اللغة العربية واللغة ا£¥
مادة العلوم، و٨٤ ��

� إدارة ا£°عمال واللغة الفرنسية).
�̧ � ماد

وتكنولوجيا المعلومات، و١٢ ��

� خدمات مساندة، و٣٥٠ معلماً من أكفأ الكوادر التدريسية، و١٢٦ 
°̧ � إنتاج الدروس ٩٧٦ (٣٩٢ معلم تربية خاصة وأخصا

�� � • إجما � عدد المشارك¾�
.( �

�̧ و ��� تعليم إلك
°̧ ، و٨ أخصا � ��ونية مم ��موجهاً تربوياً متخصصاً، و٧٢ منسق تربية خاصة، و٢٨ منسق مشاريع إلك

� تم إنتاجها لطلبة ذوي ا£حتياجات الخاصة ١٩٩٠٨ درساً (١٠٦٦٥ لمدارس الدمج والدعم، و٨٤٣٣ من سلسلة مدارس 
• عدد الدروس المصورة ال��

بية السمعية). ��الهداية، و٨١٠ لمجمع ال

: بالنسبة £°برز إحصاءات التعلم عن بعد للمدارس المتخصصة فهي كالتا �

� جميع المراحل الدراسية، وخصصت ٥ 
- مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت بإنتاج ٢٩٤ درساً مصوراً، وطرحت ١٢٦ تقييماً أسبوعياً للطÀب ��

 ªات التخصصية ع Ú�امن) ، وبمجموع ٢٨ حصة أسبوعياً لكل مرحلة دراسية، بينما اشتملت مواد المخت � ��حصص يومياً لكل مرحلة دراسية (تدريس م
امن. � ��التواصل غ�� الم

/ بنات) قامت بإنتاج ٢٣٤ درساً مصوراً للمواد التخصصية، وطرحت ٧٨ تقييماً أسبوعياً للمواد التخصصية،  � - مدرستا قطر للعلوم المàفية (بن¾�
وأعدت ٢٣٤ واجباً يومياً للمواد التخصصية.

� قام بإنتاج ٣٤٢ درساً مصوراً للمواد التخصصية، وطرح ٣٠٥ تقييماً أسبوعياً للمواد التخصصية، وأعد ٣٠٥  عدادي/الثانوي) للبن¾� � (ا£¥
- المعهد الدي��

واجبات يومية للمواد التخصصية.

� قامت بإنتاج ٢٩٩ درساً مصوراً للمواد التخصصية، وأعدت ١٠٣ تقييماً أسبوعياً وواجباً يومياً للمواد التخصصية. - مدرسة قطر التقنية الثانوية للبن¾�

نامج بالنسبة للمدارس وأولياء  Ú�� فيما يخص ال
كما حقق نظام التعلم عن بعد ومنصته التفاعلية إنجازات إضافية؛ من أهمها استمرار توف�� الدعم الف��

� حال حدوث أي معوقات أو تحديات قد تواجههم عند استخدام النظام، وذلك من خÀل ثÀثة مستويات: الخط الساخن ١٥٥ عª مدار ٢٤ ساعة، 
ا£°مور؛ ��

� الوزارة مساًء.
� المدارس صباحاً، وبفريق الطوارئ ��

� الوزارة، وا£ستعانة بمنسقي المشاريع ��
�� �

قسم الدعم الف��
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