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بشأن الوضع  إن التسمیات الُمستخدمة في ھذه الوثیقة وعرض المواد فیھا ال تعني ضمناً التعبیر عن أي رأي كان من جانب الیونسكو
لوقائع الواردة ي بلد أو إقلیم أو مدینة أو منطقة أو سلطاتھا أو بشأن تعیین حدودھا. فواضعو الوثیقة مسؤولون عن اختیار األالقانوني 

وھم مسؤولون عن اآلراء الُمعبّر عنھا، وھي لیست بالضرورة آراء الیونسكو وال تلزم المنظّمة. فیھا وعرضھا،  
 

 لمزید من المعلومات أو االستفسارات، یرجى االتصال ب:
 ُشعبة السیاسة التعلیمیة

 قسم السیاسات ونظم التعلّم مدى الحیاة
 قطاع التعلیم
 الیونسكو

 
 العنوان: 

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 

France 
 educationpolicy@unesco.orgالبرید اإللكتروني: 
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ثو هوونغ،  ولوغوانغ تشول تشانغ،  من إعداد هذه الوثيقةإن 
 إليز روندين.و ،شارلين بيانكيو منة،روال موو
 

تجميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من خالل تقييم  تّم 
 2020نيسان/أبريل  9وآذار/مارس  24بين ما جراه سريع أ

، من بينها إلى مصادر مختلفة ستناداً إاليونسكو  وفموّظ 
المكاتب  فيفون أعّدها موّظ  التي وراقاألريعة أو السمسوح ال

من في بانكوك  اليونسكومكتب ما اإلقليمية لليونسكو (ال سيّ 
مكتب ولمنطقة آسيا والمحيط الهادئ،  NEQMAPخالل شبكة 

اليونسكو في مكتب و، العربية للمنطقةبيروت  في ونسكوالي
 هراريومكتب اليونسكو في ، TALENTاكار من خالل شبكة د

لمنطقة افريقيا جنوب الصحراء، أبوجا ومكتب اليونسكو في 
سانتياغو ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  اليونسكو في ومكتب

 المسح الذيخرى نتائج البيانات األمصادر وتشمل الكاريبي). 
 ألزمة ةالوطني يةستجابات التعليماالاليونسكو بشأن  هتأجر

)، 2020آذار/مارس  31 - 2020آذار/مارس  23( 19 -كوفيد
األوروبي تقرير االتحاد  ات الدولية األخرى (مثلمنّظموتقارير ال

) على التعليم 19-كوفيد( المستجدّ تداعيات فيروس كورونا حول 
الدول األعضاء)، والمعلومات الوضع الحالي في  –والتدريب 

نات تاحة على اإلنترنت (مثل المقاالت واألوراق والمدوّ الُم 
عن تقارير  فضًال ، التعليم)التربية ووزارات االلكترونية لوالمواقع 

 سائط اإلعالم.و
 

وتوّفر ر الوضع مع تطوّ و. حيةً وثيقًة وثيقة هذه الستكون 
تطّوره تقييم كيفية و الوضعبرصد  نقومسوف ، المعلومات

 لذلك. فقاً وتحديث الوثيقة و
 

  

” 

“   
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 المحتويات

 

 المقّدمة

  ملّخص الستراتیجیات التكیّف التي اعتمدتھا البلدان

 لمحة شاملة عن مختلف االستراتیجیات التي اعتمدتھا البلدان

 اإلبقاء على االمتحانات كما ھي مقّررة وُمعلن عنھا •
 االمتحاناتإلغاء  •
 إعادة جدولة االمتحانات أو تأجیلھا •
 تنظیم امتحانات مصیریة أو حاسمة على شبكة االنترنت •
 اعتماد مقاربات بدیلة لالمتحانات والمصادقة على التعلّم •

 ما وراء االمتحانات المصیریة أو الحاسمة 

 االستنتاجات والتوصیات   
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  مةمقدّ ال
 
 

 9واعتباراً من . ةغیر المتوقّع 19 -لتفّشي جائحة كوفیدالعالم على االستجابة  من حولنظم التعلیم تعمل 
، سواء في جمیع أنحاء البالد ممؤّسسات التعلیم والتعلّ غالق إلبلداً تدابیر  188خذ ، اتّ 2020نیسان/أبریل 

الذین ھم خارج ین متعلّمر عدد القدّ یُ وأكانت ریاض أطفال أم مدارس أم معاھد تدریب مھني أم جامعات. 
في  الملتحقین بالمدارسالمتعلّمین من مجموع  %91.3وھم یمثّلون ، طالب ملیار 1.58المدارس بنحو 

ملیون  63 ىحوالتأثّر أیضاً على ذلك،  عالوةً . 1یسبق لھا مثیل في تاریخ التعلیم لم ویجّسدون حالةً ، العالم
لتكنولوجیا المعلومات  متى توفّرت البنى التحتیّة –وھم یسعون ، 2الثانویةو ةبتدائیمعلّم في المدارس اال

(على  شبكة االنترنتعلى م التعلیم والتعلّ الى نقل ، اً نترنت مستقرّ ومتى كان الربط بشبكة اإلاالتصاالت و
التدریب التقني والمھني مؤّسسات ن حجم التأثیر على ات التي تبیّ اإلحصائی حین كانتفي و. الخطّ)
 ةط مماثلانمأتسجیل الى  لیة، تشیر المالحظات األوّ الوثیقةھذه خالل صیاغة متاحة غیر  التعلیم العاليو

 من البلدان. الكثیرفي  شبكة االنترنتاللجوء الى التعلیم على من 
 

ونظراً  م،سات التعلّ للمدارس والجامعات وغیرھا من مؤسّ  والواسع النطاقل اإلغالق المطوّ على ضوء 
طرح على صانعي الذي یُ  یتمحور السؤال الرئیسمن بلدان العالم،  كثیرعد في م عن بُ ل إلى التعلّ التحوّ الى 

قة بنھایة لمتعلّ ما تلك اال سیّ  -الُمحّددة مواعیدھاواالمتحانات  3فیة إدارة التقییماتكی حولالقرار والسیاسات 
العمل، وكیفیة إنھاء وااللتحاق ب اتالجامعفي المدرسة، وامتحانات القبول  ومغادرة، أساسیةمستویات 

أن نجاح الطالب باالختبار  حیثب، مصیریة أو حاسمةامتحانات وتقییمات إنھا العام الدراسي بسالسة. 
ً أن ج، لتخرّ اأعلى أو  صفّ إلى  یتیح لھ االنتقال ً منھا  اً كثیرعلما مع انتھاء السنة الدراسیة  بات وشیكا

تكون ھذه التقییمات ، من البلدان. وفي معظم الحاالت الكثیرفي  والحالیة في أیار/مایو وحزیران/یونی
ً ترتبط في بعض الحاالت األخرى فیما ، عالیة المساءلةو حاسمة ومصیریةدة اختبارات موحّ  بتقییم أیضا

ً تحدّ  وتمثّل ھذه التقییماتدارس. تمویل الموین معلّمأداء ال واضعي السیاسات ألن بالنسبة الى  كبیراً  یا
 ونیلھم المؤھّالتالشھادات منحھم م الطالب وقة بتقدّ القرارات المتعلّ یؤّخر ف ھذه االمتحانات توقّ 

م التعلّ نتائج ونوعیة  ،حاسمة على االلتحاق بالتعلیم العالي وسوق العمل تبعاتإلى  یفضيجھم، ما وتخرّ 
م مدى الحیاة على تقدّ تدوم عواقب  لما لھذا األمر من، اكتسابھا الت التي تمّ في المؤھّ  والعدالة، اوإنصافھ

ً -األثر االجتماعيالحیاة، إضافةً الى  ین فيعلّمتمالطالب وال على االقتصادات  االقتصادي األوسع نطاقا
 المجتمعات.و
 
 

																																																													
1 closures-school-emergencies/coronavirus-https://en.unesco.org/themes/education 
2 crisis-19-covid-touched-teachers-million-63-support-calls-force-task-https://en.unesco.org/news/teacher 
تحدید  على جمیع المرشحین إجراء التقییم. یتمّ  فیھما نت اللذین یتعیّ د التاریخ والوقاالمتحانات، التي تستند في معظمھا إلى سلسلة، والتي تحدّ  3

ضمن سلسلة  جمیع التقییماتأن  ما یعنيالمشترك،  لعام الدراسي أو الجدول الزمني األكادیميلمع الجدول الزمني  بالتزامنمواعید االختبارات 
  ة.سات أو السلطات التعلیمیة المعنیّ المؤسّ دھا المدارس أو التي تحدّ  اتضمن فترة االمتحان نة ستندرجمعیّ 
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ً - لمواجھة الوضعتعتمد البلدان استراتیجیات مختلفة و بما في ، -منھا وفي كثیر من الحاالت تعتمد مزیجا
شبكة وتنظیمھا على ، تھا/إعادة جدولھاتأجیل، وئھاإلغا، وترتیبات خاصة وفقذلك تنظیم االمتحانات 

م ھذه تقدّ وم. التعلّ وللمصادقة على بدیلة لالمتحانات واعتماد مقاربات )، مباشرالخطّ/على (تقییم  االنترنت
باالمتحانات المصیریة أو الحاسمة ق یتعلّ  في ماخذتھا البلدان لمحة سریعة عن القرارات التي اتّ  الوثیقة
البلدان لتغطیة أكبر عدد ممكن من في ھذا السیاق بالذات. وقد بُذلت جھود  المحّددة المواعیدالتقییمات وب

 أم ال.  4الیونسكواء في من الدول األعضالنظر عما إذا كانت  بغضّ ، واألقالیم في العالم
 

خذتھا البلدان التي اتّ  القراراتوفإن التدابیر ، ة المعلوماتق من صحّ تحقّ للالجھود ذلت أقصى وفي حین بُ 
للوضع  نظراً  ،بالكامل سقةعتبر بأي حال من األحوال شاملة أو متّ ینبغي أال تُ  ھذا المسحدرجة في المُ 

في  الواردةالمعلومات ف. شبكة االنترنتر المعلومات على توفّ على ضوء یومي ووبشكل ر بسرعة المتطوّ 
 .العمل قید التنفیذعتبر یُ  أن بالتالي ، وینبغي2020نیسان/أبریل  تعود للثالث من الوثیقةھذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

																																																													
   .عضو بلداً  193 في الوقت الحالي تضّم الیونسكو 4
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 ف التي اعتمدتها البلدانستراتيجيات التكيّ الملّخص 
 
 

 البلدان االستراتیجیة

اإلبقاء على 
 االمتحانات
  22المجموع: 

لوكسمبرغ، إیطالیا، ھنغاریا، ألمانیا، فنلندا، فرنسا،  أوروبا وأمریكا الشمالیة:
   سلوفنیا بولندا،

 سیرالیون، : إریتریاأفریقیا جنوب الصحراء
، المملكة العربیة السعودیة ،فلسطین ،المغرب ،ألردنا ،مصرالمنطقة العربیة: 

 سوریا
 تایلند كازاخستان، نیوزیلندا، : آسیا والمحیط الھادئ

الجمھوریة كولومبیا، : البرازیل، أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي
 الدومینیكیة 

 االمتحاناتإلغاء 
 11المجموع: 

سلوفاكیا، السوید، ھولندا، النرویج، یرلندا، إفرنسا، أمریكا الشمالیة: أوروبا و
  األمریكیة حدةحدة، الوالیات المتّ المملكة المتّ 

 إندونیسیا، الیابانآسیا والمحیط الھادئ: 
 : أوغنداأفریقیا جنوب الصحراء

 /االمتحانات تأجیل
 جدولتھاإعادة 

 16+  57: المجموع
لمجلس من ا بلداً 

 الكاریبي لالمتحانات 

بلغاریا، إستونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا،  النمسا، أوروبا وأمریكا الشمالیة:
تركیا،  ،إسبانیاالیونان، إیرلندا، التفیا، لیتوانیا، مالطا، ھولندا، سلوفاكیا، 

  )عدم تقیّدحدة األمریكیة (الوالیات المتّ 
كامیرون، جمھوریة أفریقیا  أنغوال، بوركینا فاسو،أفریقیا جنوب الصحراء: 

 تنزانیا، توغو الوسطى، غامبیا، غانا، غینیا، لیبریا، نیجیریا، سیشیل، 
مان، عُ لبنان، الجزائر، العراق (بما في ذلك إقلیم كردستان)، المنطقة العربیة: 
 السودان، تونس

إیران،  إندونیسیا،بنغالدیش، الصین، فیجي، الھند، : آسیا والمحیط الھادئ
(خیبر باختونخوا)، باالو، الفلبین، جمھوریة  مالیزیا، منغولیا، نیبال، باكستان

  فییت نامأوزبكستان، كوریا، ساموا، سنغافورة، سري النكا، تایلند، تونغا، 
كولومبیا، كوستاریكا، بلدان منطقة  :أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

  ، إكوادورالكاریبي لالمتحانات)البحر الكاریبي (جزء من المجلس 

تنظیم االمتحانات 
المصیریة أو 
شبكة الحاسمة على 

 االنترنت

إستونیا، إیطالیا، المملكة بلجیكا (والونیا وبروكسل)، أوروبا وأمریكا الشمالیة: 
 د)حدة األمریكیة (عدم تقیّ حدة، الوالیات المتّ المتّ 

  (خیبر باختونخوا) باكستانكمبودیا، میانمار، آسیا والمحیط الھادئ: 
  مصرالمنطقة العربیة: 
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 ، فنزویالالمكسیكأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي:  11: المجموع

اعتماد مقاربات بدیلة 
لالمتحانات 

مصادقة على الو
 التعلّم

 23: المجموع

إیطالیا، الجمھوریة التشیكیة، الدانمرك، فرنسا، أوروبا وأمریكا الشمالیة: 
  حدة، المملكة المتّ امالط

 : أنغوالأفریقیا جنوب الصحراء
میكرونیزیا، منغولیا، میانمار،  إندونیسیا، بوتان، الھند، آسیا والمحیط الھادئ: 

    فییت نام أوزبكستان،باالو، تایلند، تونغا، 
 مصر، المغربالمنطقة العربیة: 

 ، فنزویالإكوادور، المكسیكأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: 

عدد تقلیص منھا،  -
 االمتحانات
 4: المجموع

 إیطالیاأوروبا وأمریكا الشمالیة: 
 فییت نام الیابان،  آسیا والمحیط الھادئ:

 إكوادورأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: 
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 البلدانمختلف االستراتيجيات التي اعتمدتها لمحة شاملة عن 
 
 
 اعلن عنھمُ ة ورمقرّ  يعلى االمتحانات كما ھ اإلبقاء . 1

على امتحانات  بعض البلدان أبقت، ھاأو تأجیلاالمتحانات غالبیة البلدان في العالم إلغاء  قّررتفي حین 
. موقع االمتحاناتفي تھم وصحّ الطالب والمعلّمین لضمان سالمة  معیّنة تدابیرخاذ اتّ نھایة العام، مع 

وال  نیسان/أبریل، لم تقم بلدان عدیدة في المنطقة العربیة بإلغاء االمتحانات الوطنیة 3واعتباراً من 
ھذه جراء التخطیط إل الثاني عشر). وقد تمّ  ج من المدرسة (الصفّ التخرّ امتحانات ما ال سیّ ، باإلعفاء منھا

 األردنو مصروما زالت لنظافة والتعقیم. زة لاالمتحانات داخل المدارس أو المراكز مع اتخاذ تدابیر معزّ 
 14في  علنة لھذه االمتحانات.التواریخ المُ ملتزمة ب ،على سبیل المثال ،وفلسطین وسوریاوالمغرب 
في حین . و19-جائحة كوفیدتفّشي  ة العالمیة أن أوروبا أصبحت مركزة الصحّ منظّم، ذكرت آذار/مارس

تنظیم مع ذلك مواصلة عدد من البلدان  قّررإغالق مدارسھا بالكامل،  عّدة رت بلدان أوروبیةقرّ 
 . أصالً الُمحّددة تواریخ ال فياالمتحانات 

 
االمتحانات في نھایة أي ( Abitur امتحانات أبیتور ھا ستبقي علىأعلنت بعض الوالیات أن، ألمانیافي 

ھذه  .العدوى إلى أدنى حدّ انتقال من خطر  للحدّ خاذ تدابیر السالمة المدارس اتّ وطلبت من  التعلیم الثانوي)
، Rhineland-Palatinate باالتینات -وراینالند Hesse الحال، على سبیل المثال، في ھیسھي بالفعل 

 تكثیف فنلندا. من جھتھا، قّررت 5نظافة صارمة تدابیر ظلّ  في Abitur امتحانات أبیتور ستُنظّمحیث 
 ةدموحّ وھي االمتحانات الوحیدة ال - األخیرةالسنة طالب ل شھادة الثانویة العامة اتالجدول الزمني المتحان
وطُلب ات غیر محدودة. المتحانات لمرّ الخضوع لالطالب فرصة أمام أیضاً وتُسنح على الصعید الوطني. 

 ً مسافة مادیة كافیة تتوفّر فیھا طریقة بلجامعات في اامتحانات القبول  التي تُجرى فیھا ماكناألتنظیم  أیضا
إلغاء ھنغاریا  لمنع انتشار العدوى. وال تعتزم النظافة وغیرھاتُراعى فیھا تدابیر مین، وبین المتقدّ 
  إذا لزم األمر. ھاوإن كانت ستؤجلّ ، في الوقت الراھن شھادة الثانویة العامةامتحانات 

 
ى االمتحانات في أقرب وقت ممكن، ولكن حتّ  بشأن خذ قراراً ، أعلنت وزیرة التعلیم العام أنھا ستتّ إیطالیافي و

م من قبل لجنة داخلیة تقییال إلجراءة نیّ  تبرزومع ذلك،  تأجیلھا. والإلغاء امتحانات الدولة  یتمّ  لم، الساعة
ً تقییمولیس  ً خارجی ا من  لّ إجراء ك، بما في ذلك في ھذا المجال كثیرة فرضیاتوتُطرح . الحال عادةً  يكما ھ ا

 من متابعةالطالب  إذ سیتمّكنمایو أیار/ 18 بحلول مدارسالفتح  أُعیدوالشفویة، إذا  الخطّیةاالمتحانات 
ً  أربعة أسابیعالدراسة لمّدة  وال تأجیل في ھذا . ولن یكون ھناك إخفاقات في قاعات الصفّ  لوجھ وجھا

حزیران/ بین  ما ینمعلّمتوظیف الوطني للالمن المتوقّع أن تُنظّم مباراة ، فرنسا فيو. 6االستثنائيالوضع 
ً یتخضع للتغی غیر أنھا قدیولیو، تموز/ و یونیو  .19-على ضوء كوفید ر الوضعلتطوّ  رات وفقا

																																																													
 ).KMK(التعلیم  المؤتمر الدائم لوزراء كما أّكد علیھفي جمیع الوالیات، الشھادات  بمختلفخالل ھذا العام  االعترافسیتّم باإلضافة إلى ذلك،  5
الطالب الذین ینتقلون من مرحلة تعلیمیة إلى أخرى في امتحانات الدولة. وھذا یعني  ضرورة أن ینجحأن الدستور ینّص على  ھيالمسألة األساسیة  6

من سیطرة الدولة على دورات االمتحان النھائي لالنتقال من السنة الثامنة إلى السنة التاسعة من التعلیم المدرسي، ومن السنة  ما وجود مستوى
ومستوى  (laurea magistrale)، والمرحلة الثانیة (laurea)إلى المرحلة الجامعیة، والدرجات النھائیة من المرحلة األولى الثالثة عشرة 

  لمؤھالت قیمة قانونیة، غیر أن تطبیق ھذه القواعد یتّسم ببعض المرونة. تكتسي افي إیطالیا، والدكتوراه. 
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في المواعید  state matura(7( العامة الثانویةشھادة جرى امتحانات ستُ  ،كسمبرغلوإلى بالنسبة و
للتنبّھ وزیر المن ھ قد تلقّت تعلیمات واستبیانات االمتحانبنود  وضعاللجان المسؤولة عن غیر أن ، الُمحّددة

تكییف استبیانات  تیّعن بالتاليوسیالى إمكانیة أال تكون كّل الحصص الدراسیة قد انتھت بالكامل. 
ً  تعدّ االمتحانات. ومع ذلك، فإن البالد  نیسان/  20في لم تُستأنف الصفوف  سیناریو آخر في حال أیضا

 لعامالجدول الزمني لتغییر ل ضرورةأي انتفاء إلى الساعة ى حتّ أشارت الحكومة ، بولنداأبریل. وفي 
المستجّد مكافحة فیروس كورونا لدة محدّ الحلول المتعلّق بال خاصالقانون یُعرف بالما  غیر أنالدراسي. 

في وإعادة تنظیم السنة الدراسیة، بما في ذلك مواعید االمتحانات. الحّق في  التعلیم الوطني وزیریمنح 
غیر  ،المدرسي الجدول الزمنيتأجیل االمتحانات النھائیة أو تمدید حول بعد  قرار لم یُتّخذ أي، سلوفینیا

ودة إلى لعاً، اوثانی عودة إلى المدرسة في األول من أیار/مایو؛، ال: أوالً تتوفّر ثالثة سیناریوھات محتملة أن
 في األول من حزیران/ یونیو؛ وثالثاً، إصدار شھادات فحسب.  المدرسة

 
 للتخّرج منباالمتحان الوطني صلة أنشطتھا األكادیمیة المتّ إریتریا اصلت ، ووفي المنطقة األفریقیة
وامتّد مارس في جمیع أنحاء البالد آذار/  18الذي بدأ یوم األربعاء  2019/2020المدرسة للعام الدراسي 

 االمتحانات. من جھتھا، على، سیرالیون وأبقتمارس. آذار/  الثالث والعشرین من حتى
 
ً  بلدان في منطقة آسیا والمحیط الھادئال عدد من أعلنو  المصیریة أو الحاسمةأن االمتحانات  أیضا

من ، الجنوبيدراسي مع بلدان أخرى في نصف الكرة ال ھاعام یتواءمالتي ، نیوزیلندا وفي. ستستمرّ 
إجراء امتحان رقمي.  إمكانیة مع ،رنوفمبر كما ھو مقرّ شھر تشرین الثاني/ في متحاناتاالإجراء المتوقّع 

 وانتھت فيمارس آذار/في الثاني عشر  صفّ لل حاسمةالمصیریة أو المتحانات اال أُجریت، تایلندوفي 
 ون مسؤولیةالتعلیم الذین یتولّ  وموظّفي الفاحصینلضمان سالمة تدابیر وقائیة  العشرین منھ. واعتُمدت

ً كازاخستانفي و. االمتحانكز امر ، وال تؤّجللن تُلغى االمتحانات  أن ، أعلن وزیر التعلیم والعلوم رسمیا
وھو امتحان مصیري بعد الصّف الحادي عشر) وأن أي تغییر لن یطرأ حد (االختبار الوطني المتّ ھا بما فی
 عد.م عن بُ تعلّ اللت الى تحوّ  التعلیمبرامج على الرغم من أن ، ةالحالی صیغتھاعلى 

 
 على الرغم من. السنةنھایة  فينھایة المدرسة النھائیة ل متحاناتاالفي أمریكا الالتینیة  متعّددة تجري بلدان
 Exame Nacional) 2020للعام لمدارس الثانویة الوطني ل متحاناالأن  قبل األزمة البرازیلذلك، أعلنت 

do Ensino Médio, Enem) ، وتّم اإلبقاء االمتحان.  بنیةر تغیّ تلن  فیما، ةورقیّ و ةرقمیّ  بصیغةسیُنظّم
 الجدول الزمني( Saber 11 - Calendario A، كولومبیاعلى امتحان القبول في التعلیم العالي في 

الجمھوریة الدومینیكیة من جھتھا، تبقي تأجیلھ إذا اقتضى الوضع. غیر أنھ باإلمكان  ،)للمدارس الجنوبي
إذا و. آخرإلى  صفّ الشھادات والترقیة من  لمنحستخدم یُ  الذي Pruebas Nacionales على التقییم الوطني

التي  بیانات، ذلك أن النظام المركزي سیفتقر الى الخیمة على نظام التعلیموسیترك آثاراً ، تأجیلھ تمّ ما 
ر إجراء من المقرّ كان ، الوثیقةفي وقت كتابة ھذه تھم. في ترقی البتّ والطالب  عالماتإدارة تخّولھ 

 تأجیلھا. یونیو، وبدون قرار رسمي، قد یتمّ حزیران/ االمتحانات في 
																																																													

یمكن أن تُقیّم كموضوع امتحان. ویمكن تقییم كّل المحتویات  العام الدراسيلیوم األخیر من الصّف حتى افي وحدھا المحتویات التي ُدّرست  7
 ي. األخرى التي یمكن تدریسھا في الصّف بعد إعادة فتح المدرسة كجزء من مھام الصّف العادیة، ولكنّھا لن تُدرج كبنود في االمتحان النھائ
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 استراتیجیةحكومات قد تعتمد ال، وسریعة التغییرإلى أن ھذه المعلومات في ھذا الصدد تجدر اإلشارة 
 وباء.للر المتغیّ  للوضعستجابة لالاألسابیع المقبلة  األیام/في خالل  مختلفة

 
 إلغاء االمتحانات •

ففي . أو الحاسمة المصیریةإلغاء االمتحانات بخذتھا الدول التي اتّ  داً تشدّ األكثر التدابیر  تمثّل أحد
فیھا  أغلقتم في البلدان التي التعلّ االستمرار في ر على قدرة الطالب على یؤثّ  الذي مواجھة الوباء

 رّ اضطُ أعربت دول عدیدة عن قلقھا إزاء الظروف غیر المالئمة لالمتحانات إذا ، أبوابھا المدارس
 .للخضوع لھا الطالب

 
یة وشفاختبارات األداء الإلغاء اً قضى بقرارأیرلندا في منطقة أوروبا وأمریكا الشمالیة، اتخذت 

مارس آذار/ 23االثنین  أن تجري من ر أصالً امتحانات الدولة التي كان من المقرّ في إطار  ةعملیّ الو
ھذه  یخوضواأن  المفترضجمیع الطالب الذین كان من وسیُمنح . 2020أبریل نیسان/ 3إلى الجمعة 
رئیس الوزراء ووزیر صّرح ، فرنسافي وھذا الجزء من االمتحان. عن كاملة العالمات ال االختبارات

بإمكان طالب المدارس الثانویة الخضوع إلمتحانات  أنھ، نظراً للوضع الراھن، لن یكون التعلیم
 لي من تنظیماوال بّد بالتیولیو. تموز/ى في یونیو أو حتّ حزیران/ظروف عادیة في  البكالوریا في ظلّ 

العالمات من الفصول الثالثة فقط، وباستخدام  التقییم المستمرّ  إستناداً الىبطریقة جدیدة،  االختبارات
  .فترة اإلغالقخالل  حصل علیھا الطالبالتي  باالعتبار العالماتاألولى، فال تؤخذ 

 
عدادیة وكذلك المرحلة اإل خیر منالُمنظّمة في العام األلغاء معظم االمتحانات الوطنیة إالنرویج  رتقرّ و

 أكثر استمراریةً  تقییمات ر المدارس، ستوفّ عوضاً عن تنظیمھاأنھ قد أعلنت وزارة التربیة وكانت  الثانویة.
تخّرج ُمعطاة في ھذا الصدد ل األولویةوة لوضع العالمات. ممكنال سساألأفضل الى  نومعلّمللكي یستند ا

ستخدم على نطاق واسع یُ  ). وبما أن التقییم المستمرّ العالي (أي التعلیم متعلیمھمتابعة  وإمكانیة كلّھمب الالط
من السنة الدراسیة العادیة لفترة أطول وستستمّر  ین.معلّمال فھو لیس بالجدید بالنسبة الىطوال العام، 

قد أُلغیت (باستثناء امتحانات بعض  مایوأیار/ متحانات فياال بما أنیونیو، شھر حزیران/، حتى المعتاد
ً كذلك،  لى یعتمد انتقال الطالب ا، ةاالبتدائیالمرحلة ، في نھایة ھولندافي المجموعات المحّددة). وتماما

ھذا العام، وبسبب غیر أنھ في . نھائي امتحانعلى مدرستھم و تمنحھاعلى مشورة  لیم الثانوي عادةً التع
، إلى التعلیم الثانويوسیستند االنتقال  االبتدائیة. المرحلةامتحان نھائي في نھایة  یُجرى، لن 19-كوفید وباء

قیّمین على المرحلة لل الرأي المھنيّ  التي تعتمد علىفحسب المشورة المدرسیة في الوقت الحالي، الى 
لى االمتحانات المدرسیة واالمتحانات إالطالب إجماالً ج تخرّ  یستندفي نھایة التعلیم الثانوي، واالبتدائیة. 
التخاذ قرار بشأن تخّرج الطالب.  عادةً التي یُعتمد علیھا  وھي لن یكون ھناك امتحانات وطنیة،والوطنیة. 
، أُلغي السویدوفي . حتّى الساعةجریت التقییمات التي أُ ستراعي  جیھیة جدیدةمبادئ تو اعتمادویجري 

اً في الرابع من نیسان/ ركان مقرّ الذي  )SweSAT )högskoleprovet السویدياختبار الكفاءة المدرسیة 
التعلیم لغى سیترك آثاراً على القبول في مؤّسسات المُ  SweSAT. ومما ال شّك فیھ أن اختبار أبریل 4

ً  ،التي یمكن اعتمادھافي التدابیر  العالي والبرامج الجامعیة المختلفة. وتنظر الحكومة في الوقت الحالي  جنبا
 ).العالماتالقبول على أساس  فرصزیادة المجلس السویدي للتعلیم العالي (كإلى جنب مع 
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، بما للعام الدراسي الحالي بسبب إغالق المدارس االمتحانات المدرسیة أُلغیت، حدةالمملكة المتّ وفي 
 General Certificate of Secondary Education (GCSEs) الشھادة العامة للتعلیم الثانويھا فی

الحكومة ملتزمة و. ویونی مایو وحزیران/ ي أیار/في شھرَ  عادةً  تُنظّمالتي  A Levelsوتقییمات 
ھذه ل یخضعواأن  كان یُفترضالذین  للطالب إنصافوسائل ، باإلضافة الى نظام سلیم وقوي باعتماد

». في الوقت المناسب«ھا إلی الت التي یحتاجونعلى المؤھّ  ھمد من حصولاالمتحانات ھذا العام للتأكّ 
 )State Matura(المدرسة  لتخّرج منالوطنیة ل متحاناتاالأُلغي القسم الخطّي من ، سلوفاكیافي و

ً  یُنظّمولن   لمن ھمّ ي اختبار خطّ وھو ( Test-9 »9-اختبار« خالل ھذا العام الدراسي. كما أُلغي أیضا
أنھ  الوالیات المتّحدةمن جھتھا، أعلنت الحكومة الفدرالیة في  سنة) لھذا العام الدراسي. 15في سّن 
من الروضة مدارس الفي  الفدرالیةالتي تقّررھا الحكومة  دةموحّ الختبارات اال إلغاءبللوالیات سیُسمح 

في كافة المستویات. ھذا  منح، وأن اإلعفاءات ستُ 2020-2019الى الصّف الثاني عشر للعام الدراسي 
أن االمتحان  مایو، على الرغم منأیار/ ى شھرحتّ الجامعات  لقبول فيل SATاختبارات وقد أُلغیت 

 ،امتحانات البكالوریا الدولیةأُلغیت ، بالمثلوى اآلن. حتّ لم یُلَغ یونیو حزیران/  6في الُمقّرر تنظیمھ 
ً دبلوم سینالون الطالب غیر أن  . 8عن متابعة الدروس وفق الدروس التي تابعوھاشھادة  وأ ا

 
. لیااالمتحان الوطني لنھایة السنة الدراسیة للمرحلة اإلعدادیة والثانویة العُ  فألغت ،إندونیسیاأما 

وفي  سابقة.ال الخمسة دراسیةالفصول الى تقریر عن كل طالب یغطّي التخریج الطالب  وسیستند
المرحلة وقد نُظّمت من مرحلتین.  االمتحانات الجامعیة (للجامعات الحكومیة) عادةً  تتألّف، الیابان
المركز  یجریھامتحان ، وھي عبارة عن 2020كما كان مقّرراً في كانون الثاني/ینایر  منھا األولى

مجموع عالمات لى إلجامعات العامة، تستند نتائج القبول الى ا بالنسبةف. اتالجامعالى الوطني للدخول 
. وبناًء 9ھذا االمتحان والجولة الثانیة من االمتحانات التي تُنظّم بصورة منفصلة من قبل كّل جامعة

كانون  30في  ة)، الصادرMEXTا (التكنولوجی التعلیم والثقافة والریاضة والعلومعلى طلبات وزارة 
. وفي ھذه الحال، ة بھاالخاصّ االمتحانات فبرایر، ألغت بعض الجامعات شباط/  7وینایر الثاني/

ذلك،  على الرغم منامتحانات المركز الوطني.  عالماتإلى  خذت الجامعات قرارات القبول استناداً اتّ 
. الیھامین مع اتخاذ تدابیر إضافیة لحمایة المتقدّ  ،اً رمقرّ  كانكما  اتجامعالفي امتحانات قبول  نُظّمت

في العام الدراسي  اتالجامعفي على امتحانات القبول  19-لكوفیدالعام وكان بالتالي التأثیر 
ً  ویدور .اً محدود 2019/2020 للعام  حول كیفیة ضمان اإلنصاف في االمتحانات الجامعیة نقاش حالیا
مغلقة  فیما تبقىإعادة فتح المدارس في بعض مناطق البالد،  قرار، على ضوء 2020/2021 الدراسي

 .راّ أكثر المناطق تضرّ  في
 

																																																													
ألغت  —بنسلفانیا وواشنطن و بما في ذلك فلوریدا، وجورجیا، وكولورادو، -والیات  6، كان أكثر من الفدرالیةالحكومة  الصادر عن عالناإلقبل 	 8

من وزارة التعلیم للحصول على إعفاء من قد طلب ضعف ھذا العدد  أكثر منكان لت االختبارات قبل الحصول على موافقة فیدرالیة. وأو أجّ 
التي ألغت  الوالیاتعدد  ارتفعختبارات سنویة ألغراض المساءلة. وقد الصفوف ال طالب في معظمالالفدرالیة التي تنّص على خضوع بات المتطلّ 

ً امتحانات  عن  إما والیة قد أعلنوا 19قادة كان مارس، آذار/  24من  اعتباراً و. الفدرالیةالحكومة  الصادر عن عالناإلمنذ  اً كبیرالوالیة ارتفاعا
 . ونیوجیرسي ،من االمتحانات. ویشمل ذلك والیات مثل فیرجینیا، ونیویورك فدراليللحصول على إعفاء  سعيعن الإلغاء االمتحانات السنویة أو 

 لجامعات الخاصة امتحانات القبول الخاصة بھا.تضع ا	 9
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الى  یفتقرونكانوا قت الوزارة جمیع االمتحانات خالل األزمة ألن بعض الطالب ، علّ أوغنداوفي 
نھایة الفصل امتحانات في امتحانات رسمیة أو تُنظّم لن و. الضروریة للخضوع لھاالبنیة التحتیة 

ً لمدارس امتحاناألّول. وستجري االدراسي  ً  ا  في نھایة الفصل الدراسي الثاني.اً فحسب واحد صوریّا
 
 إعادة جدولة االمتحانات أو تأجیلھا •

، إعادة جدولة االمتحانات في مرحلة الحقةفي  كثیرةالحلول األخرى التي تعتمدھا دول  یتمثّل أحد
ً ی الوضع. ومن الواضح أن 19-كوفیدفیروس ر تطوّ استناداً الى  من دولة إلى  كبیراً  ختلف اختالفا

، والجدول التعلیمیةالمؤّسسات غالق إل النھائيتاریخ الالجدول الزمني لالمتحانات، و، بحسب أخرى
 أبوابھا لم تغلق المدارس ،عض الدولب ففيلموارد الالزمة لتنظیم االمتحانات. الزمني األكادیمي، وا

أما في بلدان أخرى،  قرارات بشأن االمتحانات.وبالتالي اتُّخذت ال، آذار/مارس شھر تصفإال في من
وكانت القرارات بشأن تأجیل االمتحانات أو ال وكیفیة فبرایر، شباط/ المدارس منذ منتصف  فقد أُغلقت

 تنظیمھا قد اتُّخذت. 
 
امتحاناتھا المصیریة أو الحاسمة. منطقة أوروبا وأمریكا الشمالیة تأجیل بعض كثیرة في  رت دولقرّ 

مایو أیار/ 19إلى شھادة الثانویة العامة  اتامتحانالبدء بتاریخ تّم تأجیل ، النمساسبیل المثال، في فعلى 
وامتحانات شھادة الثانویة  الوطنیةالتقییمات الخارجیة تواریخ إجراء بقیت ، بلغاریافي و. 102020

ً أن عقبة أمام تنظیمھبالتالي أي  ال یوجدو ،الطوارئالعامة خارج فترة  وزارة التربیة والعلوم ا، علما
 . 11عن تكییف محتوى التدریس في جمیع المدارس ھذه التواریخ، فضالً لتغییر استعداد على 

 
ر إجراؤھا لیا المقرّ لثانویة العُ ا األساسیة وللمرحلةمرحلة للاالمتحانات النھائیة  أُرجئت، إستونیاوفي 

 وإجراؤھا في أیار/مایو وحزیران/یونی الُمزمعبشأن االمتحانات في نیسان/أبریل. وسیتّم اتّخاذ قرار 
ین ما یكفي معلّمیكون لدى الطالب والبحیث  الجدیدة اتأوقات االمتحان وستُحّددفي الوقت المناسب. 

العودة الى التدریس  من تاریخأسبوَعین عن  ما ال یقلّ بعد  تبدأ االمتحانات أنمن الوقت للتحضیر، أي 
الوطنیة،  لمباریاتفي إطار ا الخطّیةختبارات اال أن التعلیمأعلنت وزارة فرنسا، في . و12العادي
ستؤّجل ویُعاد تنظیمھا في مایو من ھذا العام، أیار/أبریل ونیسان/ شھرإجراؤھا في ر في البدایة المقرّ 

 grandes“ ق في آن بامتحانات الدخول الى "المدارس الكبرى"نھایة شھر أیار/ مایو. واألمر یتعلّ 
écoles”  واالمتحانات التي تُنظّم داخل الجامعات للدخول الى السنة الثانیة من الطّب. ھذا وقد أُرجئت
وفي لدخول الى معھد القضاء التي كانت مقّررة في نھایة أیار/ مایو الى أیلول/ سبتمبر. ا ةمبارا

 اھتأجیل، فیما قّررت والیات أخرى Abitur الباكالوریا األلمانیة بعض الوالیات على أبقتألمانیا، 
التي  Holstein Schleswig شلیسفیغ ھولشتاینأیار/ مایو، مثل والیة  -أبریلنیسان/ حتى نھایة 

																																																													
قبل بدء االمتحانات، الدروس ین من أسبوعَ متابعة مثل ، 2020عام الالمدرسة في  التخّرج منر اتخاذ تدابیر إضافیة لتیسیر امتحانات من المقرّ  10

نقل مواعید االمتحانات إلى ، وتغییر تنظیم وحدات التدریس، و، وإلغاء جزء من االمتحاناتاتبین األجزاء الفردیة من االمتحانما الوقت  وتقلیص
 التي تفصل ما بین عطلة نھایة األسبوع وعید ما وتُعتبر عطلة.  یامواألأیام السبت 

 الدراسي. العاممرحلة الحقة وتمدید  الىمكنة في تأجیل االمتحانات ل الحلول المتتمثّ  11
 العالماتعلى أساس  ةالنھائی ووضع العالمات إجراء تقییم إمكانیة ت حالة الطوارئ حتى بدایة العطلة الصیفیة، تنظر الوزارة فيإذا استمرّ  12

 الحالیة.
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ً من االمتحانات  إلجراءط تخطّ   فورتمبیرغ -بادنو، Bavaria بافاریاأما أبریل. نیسان/  21إنطالقا
Baden-Württemberg ،ھامبورغو Hamburg ،وستفالیا -راین ونورث North Rhine-

Westphalia الباكالوریا األلمانیة ً  االعترافسیتّم . باإلضافة إلى ذلك، Abitur، فقد أرجأت أیضا
التعلیم  المؤتمر الدائم لوزراء كما أّكد علیھفي جمیع الوالیات، الشھادات  بمختلفخالل ھذا العام 

(Kultusministerkonferenz, KMK) .  
 
وقت الحق  الى التعلیم العالي الىلدخول االطلبات المتحانات تقدیم تأجیل فترة  ، قد یتمّ الیونانفي و

 Leaving ج، المناقشات جاریة لتأجیل شھادة التخرّ یرلنداإفي وسبتمبر. أیلول/من الصیف أو لشھر 
Certificate  ستخدم االمتحان النھائي للتعلیم ما بعد االبتدائي الذي یُ لعّدة أشھر، وھي في الواقع

شھر  تنظیم االمتحان في ر أصالً ان من المقرّ علماً أنھ ك، من سیلتحق بعمللتعلیم ومن سیتابع ا الختیار
سات التعلیم العالي. مؤسّ في تأجیل تاریخ بدء العام الدراسي المقبل  عن ، فضالً 2020یونیو حزیران/

الثاني عشر من آذار/مارس إلى منتصف  صفّ للاألجنبیة امتحانات اللغات أُرجئت ، التفیافي و
أبریل، نیسان/في رة أصالً ج، المقرّ مواعید امتحانات التخرّ  ت حتّى اآلنقل، نُ لیتوانیافي وأیار/مایو. 

 لكن یمكن استكشاف بدائل أخرىو) 2020یونیو حزیران/ ى نھایةیونیو (حتّ حزیران/مایو وأیار/إلى 
 ً سمح للطالب ویُ  ،بتمبرأیلول/سإلى  A Levelتأجیل امتحانات  ، تمّ مالطا فيو. الوضعر لتطوّ  تبعا

وفي بعض الحاالت ، ھولندافي وإن لم ینجحوا. ى اختبار حتّ  فترة ضمن يالجامعبالتعلیم  االلتحاق
الذین ھم في السنة األخیرة من  ،التعلیم المھني من لیاالمرحلة الثانویة العُ یُسمح للطالب في  ،الخاصة

ھم و، التعلیم العاليب والتحقأن ی-بسبب الوباء-ال یستطیعون التخّرج في الوقت المناسبالدراسة والذین 
ینایر األول من كانون الثاني/التھم قبل مؤھّ واكتساب بات جمیع المتطلّ ب للوفاء یُمنحون فترة تمدیدس

2021. 
 

ً  عقدستُ و اتلتحاق بالجامعلالاالمتحانات الرسمیة  فقد أُرجئت ،اسبانیافي أّما  حزیران/  22بین مبدئیّا
الطالب  ھا لكي ال یُعاقبوعدد بنود محتوى االمتحاناتتعدیل  تمّ  الى ذلك،یولیو. تموز/ 10یونیو و
ق ما یتعلّ  في، سلوفاكیا. وفي الموادمن  أو كتل من محتویات أيّ  كتلةعلى أي  في الصفّ  ھملعدم عمل

 یُفترض أن یجريوامتحان التخّرج من المدرسة، من  الخطّي القسم أُلغي فقد، باالمتحانات الوطنیة
، استئناف التدریس تاریخ منین أسبوعَ  في موعد ال یتجاوز االمتحانالجزء الداخلي (الشفوي) من 

امتحانات نھائیة ولن تُجرى . 2020 وحزیران/یونی 30ل أن یكون ذلك في موعد ال یتجاوز فضّ یُ و
من  على األقلّ  أسبوعین قبل جامتحانات التخرّ ، ولما بعد المرحلة الثانویةأخرى، واالمتحانات النھائیة 

 American College Test لم یتّم إلغاء اختبار، حدةالوالیات المتّ في ورس. اإعادة فتح المد تاریخ
(ACT) )حزیران/  13نیسان/أبریل إلى  4ونُقل موعده من تأجیلھ،  تمّ  بل )لدخول الكلّیات والجامعات
تعدیل معاییر القبول الخاصة بھا لجعل مثل ھذه كثیرة على  جامعات أمریكیة. وتعمل بالتالي یونیو

ا المصیریة أو الحاسمة إلى أن امتحاناتھإستونیا وفنلندا وتركیا ، أشارت أخیراً و االختبارات اختیاریة.
 ل.ستؤجّ 
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ال تُعّد ، آذار/مارس 20حوالى في ث أغلقت معظم الدول مدارسھا حی، ریقیةوفي المنطقة األف
من ھذه الدول  سوى عدد قلیللم یتّخذ أولویة فوریة، وبالتالي  اتاالمتحان بدوراتقة القرارات المتعلّ 

لغربي  امتحانات شھادة المدارس الثانویةتّم تعلیق ، وبشكل أعمّ ھا. اتخاذبصدد ھي ھكذا قرارات، أو 
غانا ونیجیریا ( 19-كوفیدبسبب تھدید  غرب أفریقیا الناطقة باإلنكلیزیة منطقة في جمیع أنحاء افریقیا
على  عالوةً . يالصحّ  الوضع یتحّسنحالما  القرار عاد النظر فيوسیُ  ،)غامبیا ولیبریاوسیرالیون و

المتحانات الجدول الزمني ل بشأنیقین عن انعدام ال وزارة التعلیم الثانويكشفت ، الكامیرونذلك، في 
ً ھي تعمل و ، وزارة التعلیم العالي أماي. الصحّ  الوضعن تحسّ یلم  إن ،خطة طوارئعلى وضع  حالیا

، بوركینا فاسو، وأنغوالھناك دول أخرى مثل و. سیتغیّر أن الجدول الزمني لالمتحانات فقد صّرحت
ونیجیریا ولیبیریا وسیشیل  ،وغینیا ،وغانا ،وغامبیا ،جمھوریة افریقیا الوسطىوالكامیرون، و

 تأجیل االمتحانات. أعلنت عن وتنزانیا وتوغو 
 

، في على سبیل المثالف االمتحانات. دوراتتأجیل بعض أیضاً ة دول رت عدّ قرّ  ،وفي المنطقة العربیة
المستقلّین حین والریاضة للمرشّ  التربیة البدنیةرت وزارة التربیة الوطنیة تأجیل امتحانات قرّ ، الجزائر

 (Brevet d'Enseignement Moyen, BEM)ط امتحانات شھادة التعلیم المتوسّ  المتقّدمین الى
ً رت بعض الجامعات قرّ ووالبكالوریا.  األول  متحانات الفصل الدراسيّ إعادة الخضوع التأجیل أیضا
حتى إشعار  األساسیة في جمیع الوالیاتامتحانات الشھادة لت ، تأجّ السودانفي وفلو). آ(األغواط، 

لھا شھر  صخصّ یُ  على أنمایو، أیار/ حتى  الدروستعلیق عن االستمرار في علن ، أُ تونسفي وآخر. 
االمتحانات الوطنیة . أما یونیو ولكن فقط للطالب في السنة األخیرة من المدرسة الثانویة حزیران/

(بما في العراق  مثل ،دول أخرى وأعلنت. 13ومن تموز/یولیفي األسبوع الثاني  ، فستُنظّم(البكالوریا)
بتأجیل االمتحانات یقضي خذ قرار اتُّ ، لبنانتأجیل االمتحانات. وفي  عن ،مانوعُ ذلك إقلیم كردستان) 

 ً  (brevet) ةطشھادة المتوسّ العلى شھادة البكالوریا الفرنسیة ووستجري المصادقة ر الوضع. لتطوّ  تبعا
أیلول/ ى فیھا تأجیل االمتحان حتّ  دة تمّ ، باستثناء حاالت محدّ ھذا العام على أساس التقییم المستمرّ 

  سبتمبر.
 

أكثر من  منذ 19-كوفیدوباء تفّشي أول مركز ل ُسّجلوبالمثل، في منطقة آسیا والمحیط الھادئ، حیث 
تبدأ ، وشباط/فبرایر 19ى حوالفي  في كافة أرجاء البالدرت بعض الدول إغالق المدارس قرّ ، شھر

من أجل  ة دول تأجیل بعض االمتحاناترت عدّ ھا. ومع ذلك، قرّ أبواب بعض المدارس في إعادة فتح
، الصینفي و. 12و 9 ینلصفَّ االمتحانات الوطنیة لكمبودیا أرجأت ي. وقد ف مع الوضع الصحّ التكیّ 

طالب  مالیین 10 یشارك فیھا حوالى، والتي GaoKao جامعة غاوكاوفي امتحانات القبول تأّجلت 
 ً امتحان  (الصین)ھونغ كونغ  لتأجّ  من جھتھا،. 2020یولیو تموز/  8و 7ة شھر واحد إلى ، لمدّ سنویا
یة التدابیر الصحّ اتّخاذ  ) وسیتمّ 2020أبریل نیسان/  24ى ة شھر (حتّ ) لمدّ DSEالتعلیم الثانوي ( شھادة

																																																													
یونیو حزیران/  24و 23و 22في  الخطیّةاالختبارات  ىجري، ستُ التعلیم األساسي العام والفنّ  ة فيدراسالق بامتحانات دبلوم نھایة ما یتعلّ  في 13	

یونیو حزیران/  27إلى  25من  السادسة" ستُنظّم السنة االبتدائیة" في "الكلیات التجریبیة" فيالقبول امتحان ، في حین أن اختبارات 2020
2020. 
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 الصفَّینامتحانات  بتأجیل )CBSE( 14المركزي للتعلیم الثانويالمجلس  قام، الھندفي واالحترازیة. 
 المجلسیقوم وسآذار/مارس.  31و 19بین ما  أصالً ت محّددة التي كانوفي الھند والخارج،  12و 10

الى ذلك، قام حاسمة للقبول في الجامعة. و للترقیةفقط مطلوبة  مادة رئیسة 29متحانات لاالبإجراء 
امتحانات أو  10 امتحانات الصفّ  بإرجاء )ICSE( ة الھندیةیالمدرسامتحانات الشھادات مجلس 
 19إجراؤھا بین ر من المقرّ التي كان  ISCمجلس امتحانات أو  12 وامتحانات الصفّ  ICSEمجلس 

من ، إیرانفي وھا. تأجیل جمیع امتحاناتقامت والیات عّدة ب، ذار/مارس. باإلضافة إلى ذلكآ 31و
شھر واحد.  لمّدة نھایة التعلیم االبتدائي ونھایة التعلیم الثانويفي االمتحانات الوطنیة المحتمل تأجیل 

 College Scholasticالثانویة العامة اختبار  إرجاءعن  الحكومةأعلنت ، جمھوریة كوریافي و
Ability Test  دیسمبر كانون األول/ 3یوم الخمیس وسیُنظّم االختبار . 15ینة أسبوعَ لمدّ  2021لعام

ً تأجیل التسجیل لھذا االمتحان  ، تمّ وبناًء علیھ. 2020 أیلول/سبتمبر  19 إلىین أسبوعّ  لمّدةأیضا
2020. 

 
باإلضافة الى )، جدید لھا تاریخ من دون تحدید أياالمتحانات الوطنیة ( أُرجئت، مالیزیافي و

 Malaysian النكلیزیة في الجامعة المالیزیةاللغة ا واختبار ،امتحانات شھادة الثانویة العامة
(MUET)16University English Test .  في  جمیع امتحانات القبولتّم تأجیل ، الفلبینوفي

ى حتّ  10و 7 ینامتحانات القبول لدخول الصفَّ  تأّجلتتایالند، في رس الثانویة والجامعات. واالمد
 تمّ ، أوزبكستانفي و. شبكة االنترنتعلى  امتحانات القبولتنظیم ب، في حین یجري التفكیر إشعار آخر

شھر لمّدة  Field Trial PISA 2020 2020التقییم الدولي للطالب لعام لبرنامج  المیداني االختبارتأجیل 
ة عدّ  أُرجئت، فییت نامفي و. الحوكمةمجلس إستناداً الى قرار من  یُلغى قد، غیر أنھ حتّى اآلن

ي الذ، Field Trial PISA 2020 2020الدولي للطالب لعام  االختبار المیداني لبرنامج التقییمكامتحانات، 
من آذار/مارس).  بدالً  أبریلنیسان/ (لھ أصالً ط المخطّ التاریخ بعد شھر واحد من  یُنظّمفترض أن یُ 
من نھایة  (بدالً  ینة شھرَ لمدّ  12و 9و 5 التقییمات الواسعة النطاق في الصفوفرجئت أُ و

ً كما أُرجىء  ،نیسان/أبریل)  من حزیران/ بدالً ( ینة شھرَ مدارس الثانویة لمدّ للاالمتحان الوطني  أیضا
بنغالدش، وفیجي، وإندونیسیا، ومنغولیا، ونیبال، وباكستان وقد أعلنت دول أخرى، مثل ). ویونی

 ن تأجیل االمتحانات أیضاً. عالنكا، وتونغا،  ، وبالو، وساموا، وسنغفورة، وسري(خیبر باختونخوا)
 

-Saber 11 امتحاناتتأجیل كولومبیا رت ، في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، قرّ وأخیراً 
Calendario B )خیارات إعادة الجدولة. حالیاً النظر في  ویجري ،رس)المدل الجدول الزمني الشمالي

، وھي Pruebas Nacionales de Educación Abierta امتحانات تّم تأجیل، كوستاریكاوفي 
لطالب الذین یختارون التحضیر بوسائلھم الخاصة، أو عن طریق مشاریع امتحانات لمنح شھادات ل

ً خاص معلّمأو مع  ،معاھد خاصة وأعامة،  من رة في الربع األول التقییمات المقرّ  كلّ  . وأُرجئت أیضا

																																																													
 .والخاصة الرسمیةمجلس وطني للتعلیم للمدارس  14
  .2021مارس آذار/ من  ھذا االمتحان االلتحاق بالجامعة في العام الدراسي القادم ابتداءً  یتیح 15
آذار/ من منتصف  MUETامتحان وأبریل، نیسان/ مارس إلى نھایة آذار/ من نھایة ات شھادة الثانویة العامة، حتّى تاریخھ، تأجیل امتحان تمّ  16

 سبتمبر.أیلول/  مارس إلى
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)، CXCالمتحانات (ل الكاریبي مجلسالفقد أرجأ ، لكاریبيالبحر امنطقة إلى . أما بالنسبة 2020 العام
ً و بلداً  16 الذي یغطّي ، بلیزو، بربادوسو، بربوداوأنتیغوا و، في جزر الھند الغربیة (أنغیال إقلیما

 ،مونتسیراتووجامایكا، ، غیانا، وغرینادا، ودومینیكا، وجزر كایمان، ورجن البریطانیةیجزر فو
جزر ، وتوباغووترینیداد ، وجزر غرینادینوسانت فنسنت ووسانت كیتس ونیفیس، وسانت لوسیا، 

ومن . 2020یولیو تموز/مایو وحزیران/یونیو إلى أیار/امتحانات الثانویة من  كایكوس)وركس وت
رنت شبكة االنتلة على منطقة البحر الكاریبي في صیغ معدّ  فيامتحانات الثانویة  ىجرالمتوقّع أن تُ 
 فيوالنھائیة.  العالماتمدرسیة لتحدید متعّددة الخیارات إضافةً الى تقییمات  تقییمات مع، ومن دونھا
 Quiero)لثقافات ي اداللغة المتعدّ  الثنائیيین معلّمالدخول الخاص بال ل امتحان، سوف یؤجَّ اإلكوادور

Ser Maestro Intercultural Bilingüe)، مسؤولي الخاص بالشھادات منح قییم الى جانب ت
  .(Quiero Ser Directivo)المدارس 

    
 شبكة االنترنتعلى  مصیریة أو حاسمةتنظیم امتحانات  •

اإلنترنت. قد یكون ھذا الخیار  شبكة بعض االمتحانات، تنظیمھا علىقّررت الدول، في ما یختّص ب
ً تحدیّ  ً ب تنظیمیتطلّ  ألنھ بحّد ذاتھ ا ً نطاقوطالب  لكلّ  اً واحداً على األقلّ جھازولالمتحانات  اً جدید ا  ا
ً دیتردّ  ً كافیا قّررت ، على وجھ التحدید حدةالمملكة المتّ في و، . في منطقة أوروبا وأمریكا الشمالیةا
في ، على ذلك . عالوةً 17االنترنت شبكة االمتحانات الصیفیة على إجراءأكسفورد وكامبریدج تا جامع

 مةالمتقدّ  المستوىاختبارات  من إجراءطالب المدارس الثانویة سیتمّكن ، المتّحدة الوالیات
Advanced Placement Tests  ،ساعتین أو ثالث  الذي یدوم إجماالً ختبار اال تحویلبعد في المنزل

 والونیا وبروكسل منطقتا أشارت ،بلجیكافي ودقیقة.  45ة اإلنترنت لمدّ  شبكة اختبار على الىساعات 
المناقشة جري تس، إستونیافي وجرى على االنترنت. ستُ  المصیریة أو الحاسمةإلى أن االمتحانات 

ً تنظر إیطالیا من جھتھا، كانت اإلنترنت.  على شبكةطروحات الدكتوراه أل األخیرة إمكانیة في أیضا
المتحانات لطالب دون خضوع الیة الظروف الصحّ  حالت االنترنت، إذا شبكة االمتحانات علىتنظیم 

 والعالمات د طرائق االمتحانجامعة تحدّ  لّ ، فكالتعلیم العاليوبالنسبة الى مؤّسسات . ھافي موقع
ة والسالمة، بما في ذلك حظر أي اتصال اعتماد تدابیر الصحّ التي ستُعطى لطالبھا، مع النھائیة 
 قشةأن تطلب من الطالب منا متعّددة رت جامعاتعد. وقد قرّ عن بُ  المؤتمراتاستخدام طریقة و متبادل

اعتماد طریقة المؤتمرات عن بُعد من المبنى (مثل حكومي ف موظّ  إشرافأطروحات نھائیة تحت 
  البلدّي في مكان إقامتھم). 

 
للصفَّین أن االمتحانات الوطنیة ، المنقولةمعلومات بعض ال فق، ومصرأعلنت ، وفي المنطقة العربیة

 تتشمل فقط ما تمّ سإلى أن االمتحانات  مشیرةً ستُجرى على شبكة االنترنت من دون تأجیل،  12و 11
 . 18رساقبل إغالق المد في الصفّ  تھ بالفعلتغطی

																																																													
في تاریخ  متقییمھ اإلنترنت بسبب المرض أو واجبات الرعایة أو تحدیات تقنیة، یمكن على شبكةلتقییمات الخضوع لن الطالب من لم یتمكّ  إن 17

خضعوا ة الطب قد كلیّ  السنة السادسة في طالب أنال بّد من اإلشارة الى الحق. ولن یسمح لھم بتأجیل التقییم إلى العام الدراسي المقبل. 
 ة.االنترنت ألول مرّ  شبكة متحاناتھم علىال
دون ستُجرى  12 الصفّ امتحانات ، في حین أن 11و 10ین إال على الصفَّ  على شبكة االنترنتق التقییمات طبّ وفق مصدر آخر للمعلومات، ال تُ  18

 تعدیل.
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 التدابیر. اتخاذ مثل ھذهالى المكسیك وفنزویال في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، أشارت و
(مقاطعة خیبر باختونخوا)  وباكستان میانمار، أشارت منطقة آسیا والمحیط الھادئ، في وتماماً كذلك

 اإلنترنت.شبكة إلى أن االمتحانات ستكون على  أیضاً 
 

 مالتعلّ والمصادقة على بدیلة لالمتحانات  مقاربات اعتماد •
والمصادقة على متحانات لالبدیلة  مقاربات اعتماد ،نةفي سیاقات معیّ ، رت بعض البلدانقرّ ، أخیراً 
م الطالب محفظة تعلّ  عدد االمتحانات، وتعدیل صیغة االختبار، وتقییم تقلیصمن خالل مثالً م، التعلّ 
ومالطا، ، إندونیسیاو ،الھند، وأنغوالفي ، على سبیل المثال، الحالھذه ھي . اتدون نتائج امتحانمن 

التي كشفت عن  فنزویالو ،تونغا، وتایلند، وباالوووالمغرب، ، والمكسیك، ومیكرونیزیا، ومنغولیا
  اعتماد استراتیجیات بدیلة. 

 
 جري استبدالیفس، فرنسافي أما . 19التاسع بمشاریع بحثیة استعیض عن امتحانات الصفّ ، مصروفي 

 فيالوصول إلى دورات تدریبیة انتقائیة  التي تتیحالبكالوریا  الخطّیة لمرحلة ما بعد االختبارات
إجراءات التسجیل  حین، كجزء منالملفات األكادیمیة للمرشّ  فحصالتعلیم العالي باألولى من  المرحلة

ً  بدیالً المكسیك  من جھتھا، اعتمدت. Parcoursupة سبق الوطنیة عن طریق منصّ المُ  عن  تعویضیا
، م الطالبمحفظة تعلّ تقییم (على سبیل المثال، األھمیة الكبرى الختبارات ذات بالنسبة الى ا التقییم

 في بعض البلدانقد تتغیّر الخطط ). ومع ذلك، 2020-2019عام الدراسي لللسنة امتحان نھایة اوإلغاء 
. ، مع تطّور الوضع بسرعةاستراتیجیات أخرىوقد یجري اللجوء الى في حلول بدیلة، التي نظرت 

من  المتحانات التخّرج إعداد الطالبعلى الرغم من ، على سبیل المثال، الجمھوریة التشیكیةففي 
 تأجیل في الوقت الحالي إمكانیةالسلطات الوطنیة تدرس فإن على شاشة التلفزیون،  المدرسة

فییت وو إكوادور مثلم (محتوى التعلّ ورت بلدان أخرى خفض عدد االمتحانات قرّ و. 20االمتحانات
 .المتطلّباتمن  الموادبعض  وأسقطت) نام

 
 Examen) اشھادة البكالوری لمنحستخدم المُ التقییم الوطني مثالً بالنسبة الى  إكوادور ھذه ھي الحال في

de grado) امتحان القبول في التعلیم العالي بالنسبة الى و(Examen de ingreso a la Educación 
Superior) .طول االختبار تقلیصل بعض الخیارات الممكنة التي یجري النظر فیھا في تتمثّ و، 

من وومستوى الصعوبة. ومنھجیة وضع العالمات، ، وبنیتھاراد تقییمھا، واستعراض المحتویات المُ 
االستعاضة عن امتحانات  في إمكانیة اعتمادھا، یمكن ذكر إیطالیا تنظرالتي  المختلفة بین الفرضیات

 18فتح المدارس بحلول  یُعادإذا لم  ،في حزیران/ یونیویُجرى فقط  احدوبامتحان شفوي  السنةنھایة 
)، وتقییم مانعُ مثل ( السابقةعالمات الفصول استخدام  أخرى في إمكانیة بلدانوتنظر مایو. أیار/

																																																													
  .یّةبحث مشاریع) ب12و 11 ینالصفَّ  (باستثناء الصفوفن االستعاضة عن االمتحانات التقلیدیة لجمیع وفق مصادر أخرى، یتعیّ  19
لمرحلة طالب اج من المدارس الثانویة الحكومیة لوامتحانات التخرّ  الُدنیا من التعلیم الثانويالمرحلة  لطالب الدخولامتحانات سیتّم تكییف  20

ً  14 أقصاهفي موعد  الدخولتبدأ امتحانات س) 1. الثانویة مع شروط بدیلة فقط، في جولة واحدة  وستُنظّمإعادة فتح المدارس  من تاریخ یوما
ً  21 أقصاه موعد في رس الثانویةالمدطالب اج من المدارس الثانویة الحكومیة لامتحانات التخرّ ستبدأ ) 2إضافیة، ( إعادة فتح  من تاریخ یوما
ً المدرسة ملخّ التخّرج من شھادة  ستكونونیو، األول من حزیران/ ی ىحتّ  أبوابھا فتح المدارس الثانویةت) إذا لم 3المدارس،  نتائج التقاریر عن  صا

   الصیفیة. ةالعام الدراسي إلى العطل تمدیدال یُنظر أبداً في إمكانیة ) 4المدرسیة الثالثة األخیرة، 
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في والمساواة. واإلنصاف تثیر أسئلة حول د كلّھا خیارات قو –ین، والتقییم الذاتي للطالب معلّمال
في مناطق ریفیة مع محدودیة الوصول إلى اإلنترنت یتواجدون  أن غالبیة الطالبالى  ، نظراً بوتان

الدراسي المعّدل.  منھجساس الأموّحدة على امتحانات ال یوصى بتنظیم ووسائل اإلعالم اإلذاعیة، 
المنھج  أساس إما علىمتى استؤنفت الدروس، المنھج الدراسي العادي  وفقإجراء االمتحانات  سیتمّ و

تاریخ ورس اإغالق المدمدة طول بحسب ، اتولویمرتّب األ أومعّدل منھج  أساس علىو الكامل، أ
 .ھاإعادة فتح

 
بما في ذلك  ،ةمن األدلّ  في االعتبار مجموعةً احتساب العالمات ستأخذ عملیة ، حدةالمملكة المتّ وفي 

في ویات. الكلّ والمدارس  بینما  المقارباتتوحید  ة، وسیتمّ التقییم غیر االمتحاني والنتائج الصوریّ 
ً طرقتدرس وزارة التربیة ، أوزبكستان  واالمتحان على شبكةمتحان المنزلي، كاالبدیلة لالمتحان ( ا

إغالق المدارس لفترات  الجامعة) في حالفي  مع امتحانات القبول دالموحّ االمتحان اإلنترنت أو 
لضمان استفادة  اعتُمدت تدابیر مناسبة، الدانمرك. وفي ، على الرغم من أن القرار لم یصدر بعدطویلة
 . 21اعتماد أسالیب بدیلةھم بحّده األدنى بمر تقدّ ضمان تأثّ ، ومن التعلیم إلى أقصى حدّ  الطالب

  
  

																																																													
التعلیم برنامج تمدید یمكن ) 1: ة خیاراتج عدّ على وشك التخرّ ھا طالب التي یكونلتعلیم والتدریب المھني ل الُعلیا توفّر أمام المدارس الثانویةت 21

االمتحانات النھائیة للتعلیم والتدریب المھني (مع عدد قلیل یمكن إجراء ) 2والتدریب المھني وإجراء االمتحان النھائي بعد إعادة فتح المدارس؛ 
ً ، إن كان األمر من الطالب) جداً  ، مدارس التعلیم والتدریب المھنيقد تمنح ) 3؛ 19-الخاصة بكوفید الصحیة لألنظمةالمتثال ، مع ضرورة اممكنا

المدرسة أن اعتبرت ما (دبلوم إداري)، إذا ، الطالب شھادة النھائیة اإلغاء امتحاناتھھا اضطّرت الى ج ولكنالتخرّ ھا على وشك طالبالتي یكون 
 وضع القانونيباللدبلوم ویتمتّع ا. على ذلك القطاعمجلس افق ووإذا  ،ات والمعرفةیالمستوى المطلوب من المھارات والكفا یلبّونین الطالب المعنیّ 

 عالمات، یمكن استبدال والتدریب المھنيالمھني في المدارس العامة للتعلیم  والتدریبالتعلیم  بعالماتق ما یتعلّ  لدبلوم العادي. وفيل ذاتھ
 اتالمتحانمن اسة على تقدیم شكل بدیل مؤسّ كل التعلیم العالي، تعمل سات باالمتحانات في مؤسّ  یختصّ ما  . وفيبعالمات تقییم مستمرّ  اتاالمتحان

سة عدم استبدال رت المؤسّ قرّ ما إذا وط لھ. الحاالت التي یمكن فیھا إجراء امتحان مخطّ  اإلنترنت) في على شبكةأو امتحان  فرض ما(مثل 
 .ھمن امتحان آخر بدالً  جدولةتقوم باالمتحان، 
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  المصيرية أو الحاسمةما وراء االمتحانات 
 
 

 Evaluación en escuelas de)مدارس ذات الیوم الدراسي الممّدد للالتقییم الوطني  أُلغي، األرجنتینفي 
Jornada Extendida) الخامس لصفّ لالوطني  لزاميالتقییم اإلكوستاریكا ، فیما ألغت FARO  أي

(Pruebas Nacionales de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de  
Oportunidades Primaria)  .ّما االختبارات الوطنیة للتعلیم النظامي أ(Pruebas Nacionales de 

Educacion Formal) أُلغي، دومینیكافي واالختبار.  في داءاألالتأثیر على ، فقد تّم تأخیرھا لتفادي 
 Evaluación Diagnóstica Nacional d Tercer Grado de  الثالث التقییم الوطني لطالب الصفّ 

Primaria .نتائج ھذا التقییم ألن كما ھو مطلوب بموجب القانون،  ،بیانات متاحة تكون أي بناًء علیھ، لن
أخرى  ةوطنی اتالى ذلك، سوف یُحّدد موعد جدید إلجراء تقییمر رسمي لنوعیة التعلیم. كمؤشّ تُستخدم 

 ,Ser Estudiante بما في ذلك ،تقییمات الوطنیةلل أسالیب بدیلة تُعتمد، إكوادوروفي رتبط بھذه المرحلة. ت
Ser Estudiante en la infancia ،الى جانب Bachillerato Técnico . 

 
نامیبیا ومالوي وموزامبیق و وإسواتیني ولیسوتوبوتسوانا تجري بعض البلدان مثل في افریقیا، 

الثاني/  تشرین–امتحانات التعلیم األساسي في تشرین األول/أكتوبر زمبابوي وزامبیا وجنوب أفریقیا و
سات التعلیم والتدریب التقني مؤسّ وفي ما یختّص بر بعد. ، وبالتالي لم تتأثّ دیسمبركانون األول/ –نوفمبر 
ً االمتحانات  تُنظّم، یات)الكلّ والفنون التطبیقیة معاھد ( والمھني تشرین الممتدة ما بین في الفترة أیضا

ر في ھذه ما یمكن أن یتأثّ والالفت أن ى اآلن. حتّ  لم تتأثّربالتالي ، وتشرین الثاني/نوفمبرواألول/أكتوبر 
ً أن اإللحاق اتمنظّم/الالصناعة/األعمالفي قطاع  اإللحاقم القائم على العمل/التعلّ  المرحلة ھو ، علما

رة ر تلك المقرّ قد تتأثّ فمتحانات الفصل الدراسي الجامعي، اوبالنسبة الى من برامج التدریب.  جزءاً  یشّكل
باستثناء  ،االمتحاناتجمیع  أُلغیت، جزر القمرفي واإلغالق.  لطول یونیو نظراً حزیران/-مایویار/أل

امتحانات  أُلغیت، غامبیا). وفي بشأنھا خذ أي قرار بعدتّ لم یُ  البكالوریا واالمتحانات الجامعیة (التي
 التدابیر ین لدعم تحلیلمعلّمستعمل وزارة التعلیم األساسي مع الف، نامیبیافي أما  .8و 5و 3الصفوف 

 استمرار ضمانومین لمتعلّ لعد م عن بُ التعلّ  استعداداً لتوفیر ،وتدابیر الصّحة العامة في المدارس ةیالصحّ 
  سات التعلیم العالي.اإلنترنت في مؤسّ  على شبكةالتقییم 

 
، الحالیة ة، حسب الخطّ إستونیاسات التعلیم العالي في مؤسّ قّررت في منطقة أوروبا وأمریكا الشمالیة، 

لن یكون باإلمكان في التعلیم المھني، و. لھ طخطّ جدول زمني مُ بصورة افتراضیة وفق  االمتحاناتإجراء 
، امتحانات التأھیلأما  .بدیل إلیجاد حلّ  بمع الطال المدرسة وستعملالعمل النھائي في المدرسة. مناقشة 

والتقییم، من أجل  بوضع العالماتقة تحدیث التشریعات المتعلّ من جھتھا، تعمل على ، كرواتیافقد أُرجئت. 
 . 22عن بُعدم مراعاة سیاق التعلّ 

 

																																																													
  تأجیل االمتحانات. إلى اضطّرتھا تنظر في خیارات بدیلة في حال السلطات التواریخ، ولكنّ  تغیّرلم في الوقت الحالي،  22
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 سیتمّ و. التعلیم المھنيفي والتعلیم الثانوي العام المرحلة الُعلیا من م في أھداف التعلّ لم تتغیّر ، فنلندافي 
 بدالّ  التي غطّاھا التعلیمالمحتویات  لوضع العالمات علىدة االستخدامات إجراءات تقییم متعدّ  اللجوء الى

الذین بلغوا  لطالبا د من أنالتأكّ بالھدف یقضي في التعلیم المھني، ومن استخدام االمتحانات التقلیدیة. 
مقارنةً  كفاءتھمثبات إل في ھذا الصدد األولویة. وتُعطى جالتخرّ یستطیعون المرحلة النھائیة من دراستھم 

الكفاءة بالطریقة التقلیدیة. وقد ت عملیة إثباال یمكن فیھا تنظیم یتواجدون في أوضاع  طالب آخرینب
من خالل استخدام أدوات  ،االنترنت شبكة تنظیم االمتحانات علىت بعض مؤّسسات التعلیم العالي حاول

عمل الطالب ووضع العالمات تقییم یجري ، ألمانیافي وغیرھا. و Moodleو MyCoursesرقمیّة مثل 
ً  شبكة علىالمناسبة  لتقییم  بتطویر المعاییر االنترنت، حیثما أمكن. في الوقت نفسھ، تقوم المدارس حالیا
مثل بتنسیق المدارس  اء الحّصة الدراسیة. وتقومالعمل أثناالنترنت/شبكة على أساس العمل على  العالمات

  ساق.ھذه االستجابات لضمان أكبر قدر ممكن من االتّ 
 

 .2020آذار/مارس  23من  عد اعتباراً التعلیم العالي من خالل التعلیم عن بُ ر یتوف عنھنغاریا  لم تتوانَ 
اتصال  أي یحصلال مادة وطرق التقییم بحیث  بات كلّ ون بتعدیل متطلّ معلّمع أن یقوم الومن المتوقّ 

 . أما بالنسبةاتإعادة جدولة فترة االمتحانإمكانیة  سات التعلیم العالي فيرؤساء مؤسّ ینظر  قدوجسدي. 
المكتب الوطني للتعلیم  من مدراء لتعلیم والتدریب المھني، فقد طلبت وزارة االبتكار والتكنولوجیاإلى ا

تنظیم امتحانات  ةكیفیّ حول اقتراح صیاغة عمل على ) ال(NOVETALم الكبار والتدریب المھني وتعلّ 
، العام بالتعلیمق ما یتعلّ  فيو بعد.غیر أن التفاصیل لم تُكشف  ،في التعلیم والتدریب المھني matura ماتورا

من  ةرقمیال بالصیغة الطالب والمعلّمین في المدارس م وزارة القدرات البشریة المشورة بشأن تقییماتتقدّ 
 خالل الموقع اإللكتروني لھیئة التعلیم.

 
ر إجراؤھا في الحادي عشر في الفیزیاء والكیمیاء (المقرّ  تشخیصیة للصفّ الختبارات اال أُلغیت، التفیافي 

یستخدم و( عن بُعد مسات التعلیم والتدریب المھني تقییم أداء الطالب خالل التعلّ مؤسّ وتتابع نیسان/أبریل). 
سات التعلیم مؤسّ ي األكبر بالنسبة الى ویتمثّل التحدّ اآلن). معیار النجاح/ الرسوب بشكل أكبر بعض ال

. )23للطالب الذین ھم على وشك االنتھاء من البرنامج (خاصةً  التدریب العمليّ  في توفیروالتدریب المھني 
التدریب التعلیم و معلّموأو  ةالشرك المشرف فيیقوم ، ر فیھا التدریب في الموقعوفي الحاالت التي یتعذّ 

 عد.م عن بُ التعلّ بتوزیع المھام من خالل المھني 
 

تعید ھیكلة  وھي، بشكل كاملسات التعلیم والتدریب المھني عن التدریب في الشركة فت بعض مؤسّ توقّ 
، لیتوانیافي وعد. م عن بُ تعلّ لا إضافّي من خالل نظريّ  ىمحتو وترّكز على توفیر لتدریبالجدول الزمني ل

، المدرسةي على مستوى خالل العملیة التعلیمیة (امتحان فنّ  تُنظّمالتي ، جالتخرّ امتحانات  ىجرستُ 
وسیتّم عد (عن بُ  ،)من المدرسة ج اختیاريومشروع تخرّ ، على مستوى المدرسةوامتحان تكنولوجي 
الى جانب عد). عن بُ  ،لجنةعرض العمل على الذي یتمثّل في من االمتحان،  النھائياإلضطالع بالجزء 

  عد.األدب عن بُ  في متحاناالاللغة اللیتوانیة و امتحان من المحكيّ  القسمذلك، سوف یُنظّم 
																																																													

 حالة على حدة، ولكن ال یمكن إجبار الطالب على م الوضع على أساس كلّ تقیّ  الشركات أنعلى و لتعلیم والتدریب المھنيا اتسمؤسّ  علىن یتعیّ  23
  .خطراً  الوضعاالستمرار إذا كانوا یعتبرون 
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أشكال رقمیة ب المتحاناتا بإجراءقدر اإلمكان  ساتلتعلیم العالي، تسمح المؤسّ وبالنسبة الى ا، ھولندافي 
الطالب الوحدات الدراسیة التي تابعھا  إلى عدد استناداً وعلى ذلك، في نھایة السنة األولى،  بدیلة. عالوةً 

بإمكانھم ) بشأن ما إذا كان BSA ،لزمة(مشورة دراسیة مُ  لزمةتوصیة مُ  یحصلون علىفي التعلیم العالي، 
ال یتمّكن لمكافحة تفشي فیروس كورونا، قد الُمطبّقة التدابیر  بسببو. دروسھمالسنة التالیة من االنتقال الى 

تراعي االتفاق على أن  جرى. وقد الوحداتالعدد المطلوب من  الحصول على منطالب السنة األولى 
ً  االظروف غیر العادیة التي یدرس فیھا طالبھ لعلوم التطبیقیةاالجامعات وجامعات   وسیُمنح أي. حالیا

. تمدیداً ألن دراستھ توقّفت أو تأّخرت بسبب تفّشي الفیروس  BSAلم یتمّكن من استیفاء متطلّبات  شخص
في العام الدراسي  BSAیار معتلبیة لأن یسعى إلى السنة الثانیة وویستطیع الطالب بالتالي أن ینتقل 

2020/2021.   
 

لفصل الدراسي في االختبارات الوطنیة المتبقّیة ل إلغاءعن أعلنت الوكالة الوطنیة للتعلیم ، السویدفي 
طالب االختبارات التشخیصیة ل أُلغیت، إسبانیافي ولیا. المرحلة الثانویة العُ مدارس والمدارس اإللزامیة 

 المرحلة منالرابعة السنة و ،المرحلة االبتدائیة منالثالثة والسادسة  الثانویة (السنةو البتدائیةالمرحلة ا
تّم إضفاء و الدراسي الجدول الزمنيتمدید  قد تمّ فالتعلیم والتدریب المھني، الثانویة). أما بالنسبة إلى 

 ساعة. 220لى عساعات العمل رت فاقتص، الممارسات في مكان العملعلى المرونة  مستوى معین من
م لتوثیق المھارات لتقدّ ل سجالً  اعتمدتفقد  ،حدةالمتّ  والوالیات ،حدةوالمملكة المتّ  ،ألمانیا، وكنداأما 

 وتیسیر رصد التلمذة الصناعیة في الوقت الحقیقي. الُمطّورة
 

ألغت و واإلعدادیة.إلغاء االمتحانات النھائیة لطالب المرحلة االبتدائیة مصر رت وفي المنطقة العربیة، قرّ 
 خاللمن  /آذارشھر مارسفي وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي امتحانات منتصف الفصل الدراسي 

 النھائیة االمتحاناتألغى وزیر التربیة والتعلیم في الوقت نفسھ . وإضافة العالمات إلى االمتحانات النھائیة
ً عن ذلك اإلعدادي الثالث،  فّ مارس لطالب الصآذار/ 26في  أصالً تنظیمھا ر المقرّ  وطلب منھم عوضا
یحصل وسأو المرحلة الثانویة التقنیة.  ثانویة العامةالمشروع بحثي كشرط أساسي لالنتقال إلى القیام ب

وستُجمع العالمة مع مشاریعھم البحثیة،  متى نجحوا في األخیرةمتحانات السنة االطالب على عالمات 
  امتحانات السنة األولى. عالمات
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    االستنتاجات والتوصيات
 
 

االمتحانات والتقییمات التي یجري اتخاذھا إلدارة  الخاصة بالسیاساتلتدابیر ل التحلیل العالميّ یلقي 
دھا نظم التعلیم تالضوء على خمس استراتیجیات اعتم 19-كوفیدخالل جائحة المصیریة أو الحاسمة 

  المختلفة:

 رةاالمتحانات المقرّ  علىاإلبقاء  •
  االمتحانات إلغاء •
 ھاتأجیل /االمتحانات إعادة جدولة •
 شبكة االنترنتعلى  حاسمةالمصیریة أو المتحانات االتنظیم  •
 بدیلة مقاربات اعتماد •

 
الستراتیجیات التي اعتمدتھا البلدان التوّصل الى فھم معّمق للیة النتائج األوّ والمعلومات  ال تتیحفي حین 

التي یمكن أن تنظر فیھا ات السیاس لجھةبعض القواسم المشتركة یمكن التوقّف عند ھذه الظروف،  ظلّ في 
إغالق  خاللالحاسمة  وأالمصیریة قرارات بشأن االمتحانات والتقییمات من أجل اتّخاذ الحكومات 

 ھي:، وواسعة النطاقوطویلة  تعلیم األخرى لفترةسات المؤسّ والجامعات والمدارس 

 أو كیف؟إجراؤھا وفق الصیغة واإلدارة نفسھا ینبغي ھل على االمتحانات،  اإلبقاء تمّ ما إذا  •
 ؟والمصادقة علیھ متقییم التعلّ  االمتحانات، كیف یتمّ ما أُلغیت إذا  •
 متى؟الى فتأجیل االمتحانات،  ما جرى إذا •
 یمكن تنفیذھامدى  ى أيالاإلنترنت،  حاسمة على شبكةالمصیریة أو المتحانات االجریت أُ ما إذا  •

 وما إلى ذلك؟ ،والمراقبة، األمن، وااللكتروني االتصالالقدرة على  من حیث
 متى؟؟ وكیف ینبغي إجراؤھاوھي ھذه المقاربات؟  فما ،بدیلة مقاربات اعتُمدتما إذا  •
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 الخیارات الُمعتمدة لجھة االمتحانات بحسب المنطقة 

n  اإلبقاء على االمتحانات    n   اإللغاء 

n  التأجیل/ إعادة الجدولة    n  تنظیم امتحانات مصیریة أو حاسمة على شبكة االنترنت 

n  اعتماد وسائل بدیلة إلجراء االمتحانات  
 فو الیونسكو من مصادر مختلفة.موظّ  ھاجمعمعلومات : المصدر

 
 

في جمیع  بلداً  73 ىحوال ھمة فیالمقدّ و ألغراض وضع ھذا المسح عةبیانات المجمّ للتحلیل الیونسكو  یغطّي
وغیرھا  اترس والجامعاالمدفترة إغالق خالل  المصیریة والحاسمةأنحاء العالم تتفاعل مع االمتحانات 

ً أن  الرسم البیاني أعاله یظھرم. التعلّ مؤّسسات من  ھي  التي اعتمدتھا البلدان االستراتیجیة األكثر شیوعا
ً  73( تھا/إعادة جدولاالمتحانات إرجاء ً  نظاما  اإلبقاءالتي اختارت  البلدانمن  ھناك عدد قلیل جداً و). تعلیمیا

ً تعلیمنظاماً  22( ةالعربی باستثناء المنطقةعلى االمتحانات،   11االمتحانات ( أُلغیت). وفي حاالت قلیلة، یا
 ً ً  نظاما ً  11على شبكة اإلنترنت (ھا إجراء الحكوماتاختارت )، أو تعلیمیا ً  نظاما  نظر بعضفیما ت، )تعلیمیا

 . 24التعلّمتقییم  والمصادقة علىالستعاضة عن االمتحانات ل بدیلة مقارباتفي الحكومات 
 

اقترحت ، زارات التعلیمو مھ من خالل حوار السیاسات معقارن وعلى ما نتعلّ على ھذا التحلیل المُ  بناءً 
 :اتالتالیة في مجال السیاس الیونسكو التوصیات الستّ 

 األخرى ذات الصلة واألقسام الوزاراتضمان المواءمة والتنسیق مع  الحكومة بأسرھا: مقاربة •
 المرحلة في والمصادقة علیھ بھ واالعتراف التعلّم تقییمعملیة تكییف بقة المتعلّ لجھة القرارات 

الى ق األمر بالقبول في التعلیم العالي وإصدار الشھادات والوصول ما عندما یتعلّ ، ال سیّ ةالثانوی
 المھن الخاضعة للتنظیم وسوق العمل.

																																																													
  ف التي اعتمدتھا البلدان.الستراتیجیات التكیّ  من ھذه الوثیقة موجز أكثر تفصیالً  6یرد في الصفحة  24	
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جتماعیین واتحادات الطالب إشراك الشركاء اال التشاور والتواصل العام على نطاق واسع: •
ین معلّملمشاركة امن أجل ضمان  تواصلووضع خطة  ،في التشاور أولیاء األمور وجمعیات

 لیھم وأولیاء األمور والمجتمع.وممثّ 
النظر في مجموعة من الخیارات لضمان اإلنصاف في تقییم  :خیارات التقییم لضمان اإلنصاف •

النظر و ؛ینللمعلّمإغالق المدارس. تشمل ھذه التدابیر ما یلي: تقدیم دعم إضافي  خالل فترةم التعلّ 
التلقائي بتعلّم الطالب  االعترافو؛ لالختبار المواد الخاضعةعدد  وتقلیصفي التقییمات السابقة؛ 

على أن تُستكمل التدابیر بصفوف تقویة ، ات؛ والقبول المشروط في الجامعوالمصادقة علیھ
 رس.اعند إعادة فتح المدواستلحاق 

 ھابشأن إجراء االمتحانات في موقع ستند أي قرارییجب أن  :الحاسمة وأاالمتحانات المصیریة  •
ى (حتّ  ھااالمتحانات في موقع اإلبقاء علىوإن تّم . أوالً  یة الوطنیةالسلطات الصحّ ات توجیھالى 

یة الوطنیة. السلطات الصحّ ة بما یتماشى مع توجیھات التدابیر الصحیّ  اتخاذینبغي  ،)ولو تأّجلت
مان لض المناسبةبرامج التقویة واالستلحاق و في التقییم المستمرّ  ال بّد من النظرعلى ذلك،  عالوةً 

  تكافؤ الفرص.
 على شبكةاالمتحانات إمكانیة تنظیم النظر في  :(على الخطّ) شبكة االنترنتاالمتحانات على  •

والقدرة على البنیة التحتیة وصول المتساوي الى قة بالاإلنترنت فقط عندما تكون القضایا المتعلّ 
 المھارات الرقمیةوعبر اإلنترنت، والشفافیة،  المراقبة، واألمن وأسالیب االتصال االلكتروني

 ة.بدقّ قد ُدرست  وثغراتھم للطالب
 مقارباتإمكانیة اعتماد النظر في  لتعلیم والتدریب التقني والمھني:ا في مجالمتمایزة  مقاربات •

التي  اتلتحدیل للتصّدي التقني والمھني والتدریب التعلیماالمتحانات في ق بما یتعلّ  في متمایزة
م تقییم التعلّ و ةالعملیّ بالمھارات قة طالب التعلیم والتدریب التقني والمھني، والقیود المتعلّ  یواجھھا

؛ نتائج التقییم المستمرّ  القائم على العمل. ویمكن أن یشمل ذلك: تأجیل االمتحانات؛ واستخدام
على  بینإنجازات المتدرّ وم اإلنترنت التي تعكس التعلّ  على شبكة استخدام موارد التقییم الذاتيو

ً منظّماالمتحانات الو ؛في نھایة المطاف التلمذة الصناعیة  وما إلى ذلك. ،ة محلیا
 

 واألمر ھذا. في ھذه الوثیقة درج بعدق بالتعلیم العالي لم تُ تتعلّ  محّددة مطروحة من الواضح أن ھناك أسئلة
ً عاجالً ب انتباھة وال تتطلّ ال یعني أن االمتحانات ذات الصلة بالتعلیم العالي لیست مھمّ  . في وقت كتابة ا

وكیفیة  المرحلتَین الُدنیا والُعلیا من التعلیم الثانوينھایة ل ات تُمنحأن األولویة في السیاس اعتُبر، الوثیقةھذه 
ر الوضع بشكل قد یتطوّ ووما إلى ذلك. ، الجامعاتفي القبول ، والتدریبو الدراسةا بمتابعة مارتباطھ

 تحدیثات في الوقت الحقیقي.األمر الذي یتطلّب ، العالم مختلف في أجزاء كثیرة من
 
 




