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 المقدمة

شهدت المملكة العربية السعودية تطوًرا كبيًرا في كافة القطاعات وخاصة قطاع التعليم، وتتمثل أبرز هذه التطورات في التحول الرقمي 

التدريجي للكثير من القطاعات وعلى رأسهم القطاع التعليمي حيث بذلت حكومة المملكة جهوًدا ضخمة لدعم التحول من التعليم 

اإللكتروني عن بعد لمسايرة التطورات العالمية في مجال التعليم، كما أن هذا النظام التعليمي كان الحل األمثل في الحضوري إلى التعليم 

  .ظل تحديات وباء كورونا العالمي

 عرض الموضوع

 جهود المملكة في التعليم في ظل كورونا

بذلت وزارة التعليم السعودية قصارى جهودها لتواجه تحديات كورونا وتأثيرها على سير العملية التعليمية، وذلك بعدما 

حكيمة للمملكة توجيًها ببدأ البحث الجاد عن البدائل التي يمكن إتاحتها للطالب حيث يستطيعون مسايرة العملية أصدرت القيادة ال

التعليمية دون التعرض لخطر التجمعات في المدارس أو الجامعات، وفي ضوء هذه التوجهات تم وضع خطة محكمة لتحويل 

، فتم إطالق العديد من المنصات التعلمية التي تتيح للطالب التواصل مع معلميهم مباشرةً التعليم عن بعد الدراسة إلى نظام

وحضور الدروس المصورة مع إمكانية تقديم حلول الواجبات عبر هذه المنصات، كما شملت هذه المنصات تطويرات تمكن 

مين من تحضير المواد التعليمة التي يحتاجونها في عملية التدريس للطالب مع إمكانية توضيح جداول الشرح ووضع المعل

 .تقييمات للطالب ومتابعة واجبتها وبفضل كل هذه المجهودات استطاعت المملكة أن تعبر هذه األزمة بنجاح

 منصة مدرستي

لمملكة في التعليم عن بعد، فمنصة مدرستي هي منصة تعليم إلكترونية تعتبر منصة مدرستي ترجمة واقعية ملموسة لجهود ا

شاملة لكافة الوسائل واألدوات التي تدعم سير التعليمية عن بعد وتحقيق أهداف المقررات التعليمية بأكمل وجه ممكن، وتعتمد 

ة وتفاعلية حيث يستطيع الطالب التفاعل هذه المنصة التعليمية على برنامج ميكروسوفت تيم لتقديم فصول تعليمية افتراضية آمن

مع المعلم وإلقاء األسئلة عليه كما يستطيع المعلم إجاباتهم ومتعابلة أدائهم وحلول واجباتهم وإعطائهم األنشطة والمحفزات 

 .ركانالالزمة حتى يصلوا لالستيعاب الكامل للمعلومات المتضمنة في المقرات مما يضمن عملية تعليمية ناجحة ومكتملة األ

 أبرز جهود المملكة في التعليم عن بعد

حققت وزارة التعليم السعودية إنجاًزا كبيًرا في ملف التحول إلى التعليم عن بعد وذلك من خالل سيرها على خطة محكمة 

، ولم تغفل لتحقيق كافة األهداف التعليمية بشكل إلكتروني، واستطاعت تحدي المعوقات التي قد تعطل سير هذه العملية المهمة

الوزراة دور األسرة في إنجاح سير هذه التعليمية التي أصبحت مسؤولية مجتمعية وحتمية على كل أفراد المجتمع، وتجلت أبرز 

 :هذه الجهود في التالي

 إنشاء المنصات التعليمية الالزمة لدعم العملية التعليمية وأبرزها منصة مدرستي. 
 أبحاث ودراسات كبيرة لدراسة الوضع وعمل خطة محكمة واستراتيجية دقيقة للتحول إلى التعليم الرقمي عمل. 
 تدريب المعلمين والمشرفين وكافة أعضاء العملية التعليمية على األساليب التعليمية الحديثة. 
 بذل جهوًدا كبيرة لتوفير البيئة الالزمة للطالب ليتمكنوا من مواكبة هذا التحول. 



 خاتمة

وضحنا وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ووزارة التعليم بها، كما 
ها وأن أهم اإلجراءات التي اتخذتها المملكة لتحقيق هذا التحول التكنولوجي الضخم، وفي الختام ندعو هللا أن يحفظ مملكتنا وحاكمها وقيادت

 .يراعى كل الطالب الذين يسعون إلى العلم إلفادة بلدهم

 

 

 


