
66.5%

16.8%

10.0%

3.6% 3.1%

األم االم واالب 
مشتركان

ه يقوم بالمتابع
دون مساعدة آحد

األب مساعدة من 
شخص اخر

ة/من يتحمل مسؤولية متابعة تعليم الطالب

0.5%

6.5%

32.6%

41.0%

8.2%

11.2%

0.2%
4.3%

31.0%

44.7%

9.1% 10.7%

2.1%

18.…

41.5%

20.3%

3.5%

14.0%

فأكثر60 50-59 40-49 30-39 20-29 20أقل من 

العمريةالفئات 

اناث/ذكور أنثى ذكر

48.1%

30.5%

20.0%

1.4%

االب االم واالب مشتركان االم أخرى

االعالة تتم من قبل 

90.9
%

9.1%
الجنسية

أردنية أخرى

10621

85%

1886

15%

الجنس

ية
ع
ما

جت
ال
 ا
ص

ائ
ص

خ
ال

أثر التعلم عن بعد بحسب رأي أولياء أمور الطلبة 



36.0%

14.3%

29.6%

20.1%

35.8%

14.2%

29.9%

20.1%

37.1%

15.2%

27.4% 20.3%

بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوية عامة أقل من ثانوية عامة

: ة/المستوى التعليمي للمسؤول عن تعليم الطالب

اناث/ذكور أنثى ذكر 

1.9%

42.7%

49.2%

6.2%

2 3_5 6_8 8أكثر من 

عدد أفراد االسرة



10.9%

75.6%

13.5%

ة/نوع عمل الشخص المسؤول عن تعليم الطفل

أعمل لحسابي الخاص أعمل لدى الغير ة أسرة/رب

33.7% 32.0%

43.8%

66.3% 68.0%

56.2%

اناث/ذكور أنثى ذكر

ة/ة موظف/الشخص المسؤول عن تعليم الطفل

نعم ال

65.3%

25.1%

3.9% 4.2%

67.0%

23.7%

3.6% 4.1%

58.4%

30.6%

5.1% 4.6%

قطاع حكومي قطاع خاص منظمات غير )قطاع مجتمعي 
(حكومية دولية ومحلية

عمل غير منظم

ة/قطاع عمل المسؤول عن تعليم الطفل

اناث/ذكور أناث ذكور

55.3%
58.3%

43.2%44.7%
41.7%

56.8%

اناث/ذكور انثى ذكر

مجال العمل يسمح بالعمل عن بعد 

نعم ال



التعلمصعوبات

أنواع صعوبات التعلم 

صعوبات تعلم 

%57أكاديمية 

صعوبات تعلم 

%43نمائية 

صعوبات 
القراءة

36.6%

ةصعوبات الكتاب
29.0%

صعوبات الحساب
34.4%

صعوبات التعلم االكاديمية

صعوبات االنتباه
28.7%

صعوبات اإلدراك
23.7%

رصعوبات التفكي
17.3%

صعوبات الذاكرة
18.8%

حل المشكلة
11.6%

النمائيةصعوبات التعلم 



81.9%

14.2%

3.4% 0.5% قطاع التعليم المدرسي

حكومي

خاص

وكالة الغوث الدولية

الثقافة العسكرية

نعم
76%

ال
24%

صعوبة في التعامل مع منصة درسك؟

نعم
81.9%

ال
18.1%

وضع واجبات يومية؟

10.7%

18.4%

36.5%
34.4%

ساعات4أكثر من  ساعات3-4 ساعة1-2 أقل من ساعه

ي عدد الساعات التي يقضيها الطالب ف) المدة الزمنية 
على المنصة االلكترونية( اليوم 

33.7% 32.0%

43.8%

66.3% 68.0%

56.2%

اناث/ذكور أنثى ذكر

ة/ة موظف/الشخص المسؤول عن تعليم الطفل

نعم ال



متعليمتابعةعنالمسؤولينالحكوميالتعليمقطاعفيالطلبةاألمورأولياءمن%55حوالي

من%31مقابلاإللكترونية،المنصاتإلىبانتظامالدخولمنقادرينغيرابناءهمأنقالواابناءهم

.خاصعالقطافيالطلبةتعليممتابعةعنالمسؤولينالخاصالتعليمقطاعفيالطلبةأمورأولياء

الحصص المدرسية تكون عبارة عن نوع النظام التعليمي الملتحق فيه

ة/الطالب

النظام الوطني 
66.5%

النظام الدولي
33.5%

IB
63.1%

IG
27.4%

SAT
9.6%

نوع البرنامج التعليمي 

39.4%

25.2%

45.8%

تعليم تفاعلي فيديوهات مسجلة +فيديوهات مسجلة 
تعليم تفاعلي 

67.3%

33.1%

13.3%
20.9%

المنصة 
االلكترونية

واتس اب البريد 
االلكتروني

جميع ما ذكر

عليمنوع التواصل الذي يستخدم للت

5.7%

16.1%

54.5%

23.6%

ساعات5أكثر من  ساعات3-5 ساعات1-3 أقل من ساعة

متوسط عدد الساعات التي يقضيها طفلك في 
متابعة التعليم التفاعلي يوميا؟

45.4%

69.4%

49.0%
54.6%

30.6%

51.0%

حكومي خاص النسبة الكلية 

نعم ال



المحافظة
عدم توفر شبكة 

االنترنت
ضعف شبكة االنترنت

%39.0%37.1عمان

%37.6%39.3اربد

%38.5%41.3الزرقاء

%43.4%46.2المفرق

%44.2%49.5كرك

%44.9%46.9معان

%38.0%39.9البلقاء

%34.3%42.2طفيلة

%40.4%50.0مأدبا

%42.6%32.8العقبة

%34.0%49.1جرش

%26.1%47.8عجلون

ن أولياء األمور الطلبة في قطاع التعليم الحكومي المسؤولين ع

بانتظام متابعة تعليم ابناءهم قالوا أن ابناءهم غير قادرين من الدخول

نلعدم وذلك اإللكترونية إلى المنصات  ، %24.1ت توفر شبكة االنتر

نت  ل %23.4ضعف شبكة االنتر ز ي المتز
ز
، عدم وجود أجهزة كافية ف

موزعة حسب % 11.1، صعوبة الية الدخول اىل المنصة 41.4%

:  المحافظات كالتاىلي 

55% 53% 55%

45% 47% 45%

أنثى ذكر  اناث/ذكور

أثر تعلم أبناءك عن بعد على عملك؟

نعم ال

14.1%

6.0%
3.3%

13.7%

32.4%

4.7%

13.0%

5.5%
2.8%

13.3%

32.6%

4.7%

20.3%

9.1%
6.0%

16.1%

31.5%

5.0%

ام عدم القدرة على االلتز
ةبساعات الدوام الرسمي

اخذ مغادرات متكررة 
ادى الى استياء االدارة

تعرضي الى خطر 
االقالة من العمل

اءة تدني االنتاجية والكف
اليومية

عدم التركيز بالعمل 
ان فقد) وتشتت الفكر 

السيطرة على الموازنة
(بين المسؤوليات

اضطراري لترك العمل

:  االثار االسلبية  التي ادت  الى تأثر عملك

اناث/ذكور انثى ذكر



(بالدينار األردني) مقدار الدخل الشهري لألسرة 

5.9% 6.9%

12.5%

44.8%

29.9%

1001فأكثر 701-1000 500-700 221-500 220أقل من 

0.4% 0.8%
4.4%

11.4%

47.1%

35.9%

2000أكثر من  1001-2000 701-1000 500-700 221-500 220أقل من 

تأثر دخل األسرة بسبب إلتزامك بمسؤوليات التعلم عن بعد

نعم
63.7%

ال
36.3%

نعم
67.9%

ال 
32.1%

ر عدم القدرة على توفير االجهزة االلكترونيه بحسب مقدا
:الدخل االسري

:                                      عدم القدرة على توفير االجهزة االلكترونيه بحسب مقدار الدخل االسري



عدم القدرة على توفير االجهزة 

اللكترونية لمتابعة التعلم عن 

بعد

عدم القدرة على دفع فواتير 

االنترنت وتوفيرها بشكل 

مستمر

ة عدم القدرة على تهيئة بيئة منزلي

ة في /تعليمية خاصة بالطفل

) المنزل لممارسة التعلم عن بعد 
مساحة، توفير كرسي صحي، 

(مكتب، وسائل تعليمية مساندة

المعيقات االقتصادية

38.4% 34.4%
27.2%

54.2%
65.9%

83.2% 87.9%

2 3_5 6_8 8أكثر من 

عالقة عدد افراد االسرة وعدم القدرة على توفير األجهزة االلكترونية
لمتابعة التعلم عن بعد



ز اغلب نتفواتت  دفععىلقادرينالغت  والمستجيباتالمستجيبي  ها االنتر ز مستمر بشكلوتوفت  تيببالموزعي  المحافظاتأكت  بحسبتر

ز منعدد واشار .(%52والمفرقمأدبا ،%54معان،%55وجرشعجلون)تأثرا بيئةةتهيئعىلقادرينالغت  والمستجيباتالمستجيبي 

لية ز ي ة/بالطفلخاصةتعليميةمتز
ز
لف ز ،كرسي توفت  مساحة،)بعدعنالتعلملممارسةالمتز (مساندةعليميةتوسائلمكتب،صحي

ز  تيبعىلتأثرا المحافظاتأكت  بحسبايضا موزعي  .(ومعانكرك%41جرش،%45عجلون،%48)التر

:  لية مريحة كالتال  ونالحظ هنا ايضا أن اصحاب الدخل المنخفض تأثروا بمقدرتهم عىل توفير االجهزة وتهيئة بيئة مي   

عدم القدرة على توفير األجهزة 

االلكترونية لمتابعة التعلم عن بعد

ي المنزل ة ف/عدم القدرة على تهيئة بيئة منزلية تعليمية خاصة بالطفل

مساحة، توفير كرسي صحي، مكتب، ) لممارسة التعلم عن بعد 

(وسائل تعليمية مساندة

الدخل 

0.4% 0.7% 2000أكثر من 

0.8% 1.4% 1001-2000

4.4% 5.4% 701-1000

11.4% 14.0% 500-700

47.1% 49.4% 221-500

35.9% 29.1% 220أقل من 



ن من اولياء امور الطللبة يشعرو % 89
أن جودة التعليم عن بعد أسوأ من 

جودة التعليم عن % 3التعليم الوجاه  
ال % 8بعد أفضل من التعليم الوجاه  و 

.فرق لديهم

عن من المستجيبير  المسؤولير  % 67
اروا متابعة تعليم ابناءهم عن بعد اش
بعدم المقدرة والمعرفة بتدريس 

. األطفال أو سد الفجوة عن ابناءهم

دام ليس لديهم المعرفه باستخ% 80
  اليات وطرق جديده يمكن أن تسهم
 
ف

وفقط تسهيل التعلم عن بعد البناءهم
.  يملكون المهارات واالساليب% 20

معرفة كان للمستوى التعليم  سبب ب
:الطرق والمهارت التعليمية

هم بكالوريوس فأعىل  نسبة معرفت-
%34وادراكهم 

%45دبلوم وثانوية عامة بنسبة -
%.  21أقل من ثانوية عامة -

أما فيما يتعلق بكفاءة المسؤول عن 
متابعة تعليم ابناءه عىل استخدام 

ونية وادواتها كانت  االساليب االلكير
لديهم % 57تقريبا النسب متقاربة، 

. ليس لديهم الكفاءه% 43الكفاءة و 

لجأوا للدروس الخصوصية % 39
كانت التكلفة الشهرية % 49بحيث أن 

100-51من % 26دينار، 50-20من 
. دينار100أكير من % 16و



  رافقت الية التعلم عن بعد سواء عىل صعيد األرسة او  أو الشخص  بعض 
:التحديات والمشاكل التر

ات  :  السلبية المرتفعه جداالتأثير

ي نفس الوقت% 84
ز
ي متابعة الدروس الكت  من طفل ف

ز
.صعوبة ف

ل% 83 ز ىلي أو العمل خارج المتز
ز ي االبناء اثناء العمل المتز

ز
.ازدياد التفكت  المستمر ف

.زاد التعلم عن بعد األعباء الشخصية% 82

كة( الخ... قلق، عصبية، الشعور باالكتئاب، اإلحباط، الخوف من الفشل) تعرض وىلي األمر اىل ضغوطات نفسية واضطرابات % 80 ي متابعة عدة أمور ومسؤوليات مشتر
ز
بسبب اإلرهاق ف

ل ومتابعة تدريس األبناء% 80 ز ز أعمال المتز لية ما بي  ز
ي االدارة المتز

ز
.صعوبة ف

.صعوبة تنظيم وإدارة الوقت اثناء عملية التعلم عن بعد% 79

اف ومتابعة من قبل أولياء األمور% 72 نت دون إشر .الخوف من تعرض األبناء اىل األذى نتيجة تواجدهم لوقت طويل عىل شبكة االنتر

ات  :السلبية المرتفعهالتأثير

ي المهارات الحياتية والتفاعالت االجتماعية % 68
(.  مهارات االتصال والتواصل، األخالق والقيم) تدنز

ي متابعة تعليمهمعدم% 66
ز
.  السيطرة االيجابية عىل األبناء ف

.عدم تناسب أوقات واجبات األبناء وتعارضها مع اوقات دوام أولياء األمور% 66

تأثر الصحة الجسدية والصحية بشكل عام% 65

.ات لمخاطر رقمية ناتج عن ضعف الوعي بأدوات السالمة الرقمية/الخوف من تعرض أولياء األمور والطالب% 56
ز األبناء مما ادى اىل حدوث عنف بينهم% 56 .ازدياد الخالفات بي 
ي والجسدي عىل األبناء وفقدان السيطرة عىل الذات% 53

.ازدياد التعنيف اللفظز
ي متوسط% 35ة بشكل عاىلي و /ازدياد الخالفات العائلية مع الزوج% 46 .تأثر سلب 



:تقييم أثر التعلم عن بعد عىل  األبناء

:سلت   مرتفع جداتقييم 
ام بذلك6عدم وعي األطفال من هم دون % 76 ز سنوات بالية  بآلية التعلم عن بعد وإدراكهم لاللتر

عدم رغبة األبناء بالتعليم عن بعد وإنكارهم آللية التعلم% 74

:سلت   مرتفعتقييم 
ي تراكم الدروس اليومية% 66

ز
وجود صعوبة ف

ي التواصل والمتابعة مع الهيئة التدريسية% 63
ز
يواجه األبناء صعوبة ف

ونية ومتابعة الواجبات والدروس عن طريقها عوضا عن األساليب التقليدية% 62 ي استخدام األجهزة االلكتر
ز
يواجه األبناء صعوبة ف

ي مستوى األبناء التعليمي % 61
(التحصيل العلمي ) تدنز

عدم قدرة األبناء عىل االستفادة من عملية التعلم عن بعد% 59

لجوء الطفل اىل الغش أثناء االمتحانات من قبل المعارف او االصدقاء% 52

ي % 50 أثر التعلم عن بعد عىل عالقتك بطفلك بشكل سلب 

ي الدخول اىل المنصة واستخدامها وادخال الرقم الرسي  % 43
ز
يواجه األبناء صعوبة ف

:  ايجاب   منخفضتقييم 
موا بالدوام المدرسي المعتاد% 50 ز م األبناء بمتابعة المنصة كما يلتر ز ام يلتر ز االلتر

ونية التعليمية % 35 ونية  اإللكتر م األبناء بمتابعة المنصة االلكتر ز يلتر

:يجاب   متوسطاتقييم
ي % 39 .  أثر التعلم عن بعد عىل عالقتك بطفلك بشكل ايجان 

ي الغرفة الصفية% 91يجد حواىلي 
ز
ح ف ح المنصات ليس بمستوى الرسر ز عن متابعة تعليم الطلبة من اولياء االمور أن شر .من المسؤولي 

ونية% 56أشار حواىلي  ز عن متابعة تعليم الطلبة من اولياء االمور أنهم يقومون بالمساعدة بحل االمتحانات لهم عت  المنصات االلكتر .  من المسؤولي 

ز عن متابعة تعليم الطلبة من اولياء االمور أنهم يقومون بالمساعدة بحل الواجبات المدرسية لهم% 79أشار حواىلي  .من المسؤولي 



ز عن متابعة تعليم الطلبة أن أداءهم األكاديمي قد تغت  لألسوأ % 81يشعر حواىلي  (.لم يتغت  % 14لألفضل، % 5)من المسؤولي 

ي نهاية % 20ة، /كل يوم بعد الحصص وانتهاء دوام المسؤول عن تعليم االبن% 29من اولياء امور الطلبة يقومون بمتابعة تعليم ابناءهم كل يوم خالل الحصص، % 38
ز
فقط ف

ي تدريس االبناء% 5ة بمتابعة تعليم ابناءه و /ال يقوم وىلي امر الطالب( 9االسبوع، 
ز
.  ال تتم المتابعة من قبل وىلي امر الطالب بل هناك من يقوم بالمساعدة ف

ز عن تعليم ابناءهم بحاجة لدراسة بعض األمور حبر يستطيعوا تدريس ابناءهم% 83 .  من المسؤولي 

ي معظم ايام االسبوع، باعىل معدل مكرر % 76
ز
ي الدخول اىل المنصة التعليمية ف

ز
 بمدارس القطاع الحكومي يواجهون صعوبة ف

ز %  18ة أيام باالسبوع بنسبة ثثال من االبناء الملتحقي 
ز باالسبوع بنسبة  ي الدخول اىل وجهات التعليم التفاعىلي باعىل% 61، بالمقابل %17والبعض االخر يومي 

ز
ز بالقطاع الخاص يواجهون صعوبة ف معدل مكرر من الطلبة الملتحقي 

.%16.5يوم باالسبوع بنسبة 

  الدخول ال المنصات التعليمية التفاعلية؟
 
  يواجه بها ابناءك صعوبة ف

  األسبوع التر
 
ما عدد األيام ف

حكومي خاص عدد االيام

13.1% 11.4% جميع ايام االسبوع 

8.8% 10.9% ايام 5

7.8% 3.4% ايام4

18.3% 8.5% ايام3

17.2% 10.5% يومين 

10.9% 16.5% يوم 

23.9% 38.8% ال يواجه اي مشاكل 

76.1% 61.2% الكليه لكل قطاع النسبة 

13.1%

8.8% 7.8%

18.3% 17.2%

10.9%

23.9%

11.4% 10.9%

3.4%
8.5% 10.5%

16.5%

38.8%

جميع ايام االسبوع ايام 5 ايام4 ايام3 يومين  يوم  ال يواجه اي مشاكل 

مية ة صعوبة الدخول الى المنصات التعلي/عدد االيام في االسبوع التي يواجه فيها الطالب

حكومي خاص



ز ابناءمن5.6% يشعرونوالمستجيباتالمستجيبي 

عىلتحتويبعد عنالتعليمعمليةانويجد بالحماس

نةمقار باالستيعابالسهوليجد %3.7مبتكر،تعليماسلوب

،بالتعليم وبالملليشعرونالطلبةمن%43.4المدرسي

.قررةالمالمادةاستيعابعىلالمقدرةبعدميشعرون47.2%

ز األمور أولياءمن%79حواىلي وأشار  مالتعلأنالمستجيبي 

ي بشكلأثر بعد عن االشةداخلالعالقاتعىلسلب 

األهل والطفل
50.2%

االم واالب
22.8%

االخوات/ االخوة
29.2%

لم تتأثر اي عالقات
28.1%

:تأثر العالقات داخل االسرة بين

ي طرأت عىل لطالب
ات البر د عىل ة منذ بدء االعتما/التأثت 

حلة التعليم عن بعد من النواحي التاليه عىل حسب المر 

:  التعليمية

%46.4القدمين-األصابع-عضالت اليدين:  مثال على ذلك)التطور الجسدي أو الحركي 

%23.0تطور النمو  االنفعالي أو العاطفي

%57.0تطور النمو اإلجتماعي

%53.9تطور النمو الذهني والعقلي

-القراراتخاذ-حل المشكالت-مهارات اإلتصال والتواصل)المهارات األساسية الحياتية )

%34.2مهارات ادارة الوقت-مهارات التفكير-مهارات العمل اإلجتماعي

%30.7مدى الوعي الصحي



النعمالقدمين-األصابع-عضالت اليدين  :مثال على ذلك)التطور الجسدي أو الحركي 

%49.71%50.29هل تأثرت القوة العضلية لألصابع واليد لطفلك؟

%19.52%80.48هل يستطيع الطفل امساك القلم بشكل صحيح؟

%48.31%51.69هل تأثر التآزر الحركي البصري عند طفلك؟

%69.12%30.88جسدية خالل التعلم عن بعد؟/هل يتم إشراك الطفل بأي أنشطة وفعاليات حركية

%55.02%44.98هل زاد وزن الطفل خالل فترة التعلم عن بعد؟

%45.97%54.03؟(مثال المعجون)هل يتفاعل مع لعبة أصابع اليد 

لمشي والركض هل اكتسب الطفل التوازن باستعمال عضالته الكبيرة من أجل القيام بنشاطات جسدية، والتسلّق، وا

والقفز والزحف وفعل كل ما يسمح به جسده لتنفيذه وفي الوقت نفسه يحبه؟

47.45%52.55%

%46.4القدمين-األصابع-عضالت اليدين  :مثال على ذلك)التطور الجسدي أو الحركي 

%23.0تطور النمو  االنفعالي أو العاطفي

%57.0تطور النمو اإلجتماعي

%53.9تطور النمو الذهني والعقلي

-مهارات العمل اإلجتماعي-القراراتخاذ-حل المشكالت-مهارات اإلتصال والتواصل)األساسية الحياتية المهارات 

%34.2)الوقتمهارات ادارة -مهارات التفكير

%30.7مدى الوعي الصحي

  طرأت عىل لطالب
ات التر :  ليميةة منذ بدء االعتماد عىل التعليم عن بعد من النواح  التاليه عىل حسب المرحلة التع/التأثير

  والثالث
 
  حصلت لمرحلة رياض االطفال، الصف االول، الثاب

ات التر : التأثير

  الحصة
 
كير  ف

  يستطيع الطفل الير
:المدة الزمنية التر

%45.01دقائق10

%20.33دقيقة15

%14.09دقيقة20
%6.06دقيقة25

%14.51دقيقة30



النعمتطور النمو  االنفعالي أو العاطفي

%32.43%67.57هل يستطيع الطفل إظهار المشاعر المختلفة؟

%64.87%35.13هل تعلّم الطفل السيطرة على مشاعره؟

%63.56%36.44هل شعرت بأن الطفل يفكر بطريقة خالّقة ومجردة؟

النعمتطور النمو اإلجتماعي

%70.59%29.41هل استطاع طفلك تكوين صداقات ؟

%31.70%68.30هل يستعمل طفلك صيغ اللباقة مثل لو سمحت، شكًرا، صباح الخير؟

%45.79%54.21هل يساعد طفلك أطفاال آخرين في القيام ببعض األعمال؟

%29.86%70.14هل لدى طفلك ثقة بالنفس والتعاون مع اآلخرين؟

النعمتطور النمو الذهني والعقلي

هل طريقة عرض المفاهيم والدروس وشرحها مناسبة لمرحلة

طفلك العمرية

32.98%67.02%

هل نجحت اساليب التعلم عن بعد في ايصال المعلومات 

والدروس ألطفالك

18.40%81.60%

هل يستوعب طفلك المفاهيم الجديدة الخاصة بالدروس

بيسر

21.13%78.87%

هل تعلم طفلك مهارات القراءة والكتابة والمهارات

الحسابية المناسبة لعمره

38.75%61.25%

هل أنت راضي عن مستوى التطور والتحصيل األكاديمي

لطفلك

17.90%82.10%

-اتخاذ   القرار-حل المشكالت-مهارات اإلتصال والتواصل)المهارات األساسية الحياتية 

مهارات ادارة الوقت-مهارات التفكير-مهارات العمل اإلجتماعي

النعم

هل هناك تفاعل بين الطالب وبينهم وبين المعلم بما

يطور مهارة االتصال والتواصل

30.73%69.27%

%72.73%27.27هل تطورت قدة طفلك على حل بعض المشكالت

%68.06%31.94هل يتعلم طفلك العمل الجماعي ضمن فريق

/هل أصبح لدى طفلك القدرة على التفكير بشكل ابداعي

أو ناقد

26.77%73.23%

)هل يتمكن طفلك من تنظيم أو إدارة وقته بنفسه 

(توزيع وقته بين اللعب وحضور الحصص وحل الواجبات والدراسة وغيره

21.77%78.23%

%21.86%78.14هل يستطيع الطفل تمييز األشكال الهندسية؟
النعممدى الوعي الصحي

–خالل الثالث أشهر الماضية هل ظهرت أي بوادر عدوى 

هل تم االختالط-هل لجأت إلى طبيب-أعراض حرارة

بأشخاص مصابين بفيروس كورونا؟

9.51%90.49%

يدي مدى التزامهم ومراعاتهم للتعليمات الصحية مثل غسل  األ

والتعقيمولبس الكمامة وغيرها؟

90.68%9.32%

هل تعلم الطالب او االهل عادات صحية جديدة مناسبة ومدى 

االلتزام؟

84.68%15.32%

حة من اولياء امور الطلبة ال يجدون  أن الذهاب ال المدرسة تهديد لص% 57

.  الطفل او االرسة



: كفاءة العملية التعليمية عن بعد

17.4%

46.7%

35.9%
34.5%

25.7%

39.8%

20.0%

43.6%

36.4%

نعم ال بعض الشيء

من امتالك المعلمون برأيك المهارة الكافية إليصال المعلومات والمفاهيم للطالب
خالل التعلم عن بعد

قطاع التعليم الحكومي  قطاع التعليم الخاص  النسبة الكلية



22.3%

48.0%

29.7%

نعم ال بعض الشيء

ئل تقدم المنصة والمعلمون وسائل تحفيزية كافية للمناقشة والحوار وغيرها من الوسا
التعليمية لزيادة اهتمامهم وتركيزهم وزيادة المشاركة الصفية

قطاع التعليم الخاص 

23.7%

45.6%

30.7%

نعم ال بعض الشيء

امتالك المعلمون القدرة على ضبط الحصة واألطفال وإلزامهم 
بمتابعة الدروس والحصص عن بعد

قطاع التعليم الخاص 



علم عن بعد تاليوضح الجدول ادناه توزيع نسب فرص مراعاة الفروقات الفردية لدى طلبة القطاع الخاص في البرنامج الدولي والبرنامج الوطني أثناء عملية
:  بحسب رأي اولياء امور الطلبة

النظام الوطنيIBIGSATالنظام الدولي

%12.8%6.8%14.2%15.9%14.6نعم

%69.8%66.1%58.0%56.8%58.0ال

%17.4%27.1%27.8%27.2%27.4بعض الشيء

ادل عدم قدرة الطلبة بالحصول على فرصة مشاركة وتفاعل مناسب وع% 59

.في قطاع التعليم الخاص

قط و من أولياء األمور المستجيبين يفضلون التعليم في المدرسة ف% 70

.  يؤيدون فكرة التعليم عن بعد% 3اختاروا النظام الهجين وفقط % 26


