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الفهر�س



في ظل تأثر جميع القطاعات الحيوية في العالم، واألردن جزء منه، تأثًرا بالغًا بجائحة كوفيد-19 
عبدهللا  الملك  لجاللة  السامية  الملكية  بالتوجيهات  األخذ  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  في  بادرنا 
الثاني حفظه هللا ورعاه وسمو ولي العهد األمير حسين بن عبدهللا لالستجابة السريعة مع هذه 
الجائحة الطارئة، والتعامل بحكمة وتخطيط محكم، وبذل جهود استثنائية من أجل تفادي األضرار 

المترتبة عليها في قطاع التعليم.

وفي هذا اإلطار اتخذنا في وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع المركز الوطني لألمن وإدارة  
األزمات، قرار تعليق الدوام المدرسي في الخامس عشر من آذار 2019م، والتحول إلى نظام 
التعليم عن بعد؛ لضمان استمرارية التعليم ألبنائنا الطلبة في شتى أرجاء المملكة واستكمال العام 

الدراسي 2020/2019م.

والسالمة  الصحة  أولوية  أهمية عن  تقل  ال  أولوية وطنية  التعليم  أن  مبدأ  تحقيق  وعملنا على 
العامة، وفي إطار السعي الستقرار العمل في العام الدراسي 2021/2020م فقد بدأت الوزارة 
بالتخطيط الباكر لهذا العام، آخذة في الحسبان تداعيات الجائحة على القطاع ومراعية االشتراطات 
إذ  المملكة،  مدارس  في  المساعدة  والكوادر  والمعلمين  الطلبة  سالمة  على  للمحافظة  الصحية 
غدا من األهمية بمكان أن تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل منع انتقال العدوى والحد من انتشار 
المرض ودعم تدابير السيطرة عليه، وفي الوقت نفسه الحرص على تجنب التمييز ضد الطلبة 

والموظفين الذين يمكن أن يتعرضوا لهذا المرض.

واضًحا  إجرائيًّا  دلياًل  ليكون  التربوي  الميدان  في  الزمالء  أيدي  بين  الدليل  هذا  الوزارة  وتضع 
ينظم عودة الطلبة لمدارسهم، ويعيد تنظيم شكل العام الدراسي في ضوء االعتبارات الصحية، إذ 
يقدم هذا الدليل نماذج دوام المدارس وفق ثالثة افتراضات أساسية توازن بين الصحة والتعليم، 
وتتسم بالمرونة في سياسات التعليم، وتوازن بين الزمن المخصص للتدريس ومحتوى المقررات 
أمانة  يحملوا  أن  المستويات  مختلف  على  التربوي  الميدان  في  زمالئنا  من  مؤملين  الدراسية، 

المسؤولية بكل كفاءة واقتدار.

وزير التربية والتعليم        
أ.د. تيسير النعيمي        

اأوًل: املقدمة



ُصّمم هذا الدليل ليكون مادة إجرائية مرشدة للطواقم المدرسية في مدارس المملكة األردنية 
بالتدابير  وللتعريف  ومستجداتها،  كورونا  جائحة  مع  التعامل  في  األطفال  ورياض  الهاشمية 
لضمان  الصحية  الطرائق  المدرسة  مجتمع  اتباع  أهمية  ولبيان  استمرارها،  ظل  في  الضرورية 
المدارس،  في  والعاملين  الطلبة  بين  الوبائية  األمراض  انتشار  احتمالية  من  والحد  السالمة 
وتوفير المعلومات المناسبة التي تضمن تحقيق بيئة صحية آمنة خالل الفصل الدراسي الثاني 

2021/2020م. 

- يغطي نطاق هذا الدليل جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة 
تعليمية  لالجئين وكل مؤسسة  الدولية  للوكالة  التابعة  العسكرية ورياض األطفال والمدارس 

تحت إشراف وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني 2021/2020م. 

 بأول من 
ً
التحديثات أوال لذا، يرجى مراجعة  الدليل للمراجعة والتحديث والتطوير؛  - يخضع هذا 

خالل موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

اأهداف الدليل

نطاق الدليل



ثالًثا: املنطلقات واملرتكزات العامة

من  املعدلة  بن�صخته  الدليل  هذا  بناء  جاء 
منطلقات ومرتكزات عامة تتمثل يف ما ياأتي: 

الكاملة  والجاهزية  اآلمنة  المدرسية  البيئة  توفير   *
الثاني  الدراسي  للفصل  التعليمية  العملية  لسير 
التحتية  البنية  حيث  من  المملكة،  مدارس  جميع  في 
والموارد المادية والبشرية، وتحديد المخاطر الرئيسة 

والعمل على معالجتها.

تضمن  للمدارس  للعودة  سيناريوهات  إعداد   *
السالمة العامة للطلبة والمعلمين والعاملين بشكل 
جميعها  الخدمات  وصول  في  والتشاركية  تكاملي، 
وزارة  مع  والمباشر  الكامل  بالتنسيق  المدرسة،  إلى 
الوزارة  ومركز  والتعليم  التربية  ومديريات  الصحة 
والمؤسسات والمنظمات المعنية بالصحة والسالمة 
على  التركيز  مع  المحافظات،  مستوى  على  العامة 

ها.
ّ
تفعيل أقسام الصحة المدرسية كل

والتنفيذ  التخطيط  لعمليات  التشاركية  مبدأ  اعتماد   *
المؤسسات  من  كافة  والمعنيين  الشركاء  مع 
التنسيق  استمرارية  ضمان  مع  الخدمات،  ومزّودي 

لتحقيق األهداف المنشودة.

* استخدام مدير التربية الصالحيات المفوضة له التخاذ 
القرارات وبحسب مستجدات الوضع وطبيعة المناطق 
التي تتبع لها المدارس والمديريات؛ لضمان السالسة 
المناسبة  القرارات  واتخاذ  العمل،  في  اإلدارية 
توزيعها  وإعادة  التعليمية  الفنية  االحتياجات  لتوفير 

واستخدامها في تيسير تقديم الخدمات التعليمية.

* توافق اإلجراءات اإلدارية االستثنائية لمديري التربية 
واإلدارات المدرسية مع الظروف االستثنائية، إذ ُيتوقع 
اإلدارية  الطريقة  عن  تخرج  أن  المدرسة  إدارة  من 
الطبيعي،  الوضع  في  تمارسها  التي  االعتيادية 
توزيعها  وإعادة  المتوافرة  الموارد  إدارة  في  وتبدع 
واستخدامها في تأمين الوضع الصحي في المدارس، 
بما فيها الموارد البشرية، وفق الصالحيات الممنوحة 

لهم.

التعليمية  الخدمات  تقديم  عملية  تنظيم  إعادة   *
والمهام المرتبطة بها بما يسهم في التقليل من

والمديريات،  المدارس  لمراجعة  األمور  أولياء  حاجة 
وبما ال يؤثر في جودة الخدمة. 

وتحديثها،  بالمدرسة،  الخاصة  الطوارئ  خطط  وضع   *
الحاجة:  عند  بعد  عن  التعليم  الستمرارية  والتخطيط 
الرسمية  الجهات  والتعليم  التربية  وزارة  شارك 

ُ
ست إذ 

لحقوق  األعلى  والمجلس  الصحة  كوزارة  المعنية 
المتعلقة  البروتوكوالت  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
ودعم  للمدارس،  للعودة  خاذها 

ّ
ات الواجب  باإلجراءات 

اإللكتروني  التعليم  إستراتيجيات  استخدام  استمرارية 
المعروضة  الحصص  متابعة  على  والمواظبة  ُبعد،  عن 
خالل  ومن  التلفازي،  للبث  المخصصة  القنوات  على 
منصات وزارة التربية والتعليم في حال التعليم عن بعد.

* تطوير اإلجراءات المدرسية بما يالئم ظروف المرحلة: 
السنة  في  محتملة  لتغييرات  التخطيط  ذلك  ويشمل 
الدراسية، ال سيما في ما يتعلق باإلجازات واالمتحانات، 
والغياب  بالحضور  تتعلق  مرنة  إجراءات  وتطوير 
واإلجازات المرضية؛ لتشجيع الطلبة والموظفين على 
البقاء في بيوتهم عند مرضهم أو عند اعتنائهم بفرد 

من األسرة يعاني المرض.

* تلبية احتياجات الدعم النفسي-االجتماعي: ويتمثل 
للطلبة  النفسي  والدعم  االستشارة  بتقديم  ذلك 
والمعلمين مع مراعاة اختالف االستجابة بينهم، والرد 
دعم  كيفية  حول  وإرشادهم  استفساراتهم،  على 
المرشد  مع  والعمل  التنمر،  عن  واالبتعاد  أقرانهم 
والموظفين  الطلبة  لتحديد  المدرسة  في  التربوي 
لتقديم  والقلق؛  الحزن  عالمات  عليهم  تظهر  الذين 

الدعم لهم. 
 

* دعم جميع فئات الطلبة في المدرسة: ويشمل ذلك 
ا مزمنة، 

ً
مراعاة احتياجات الطلبة الذين ُيعانون أمراض

أّية  عن  اإلبالغ  جميعهم  األمور  أولياء  من  والطلب 
طبّية  استشارٍة  على  والحصول  معّينة  مرضية  حاالت 
اإلجراءات  حول  الصحّية  الرعاية  خدمات  مزوّدي  من 
بهذه  ق 

ّ
يتعل ما  في  المدرسة  إلى  للحضور  بعة 

ّ
المت

للطلبة  المحددة  االحتياجات  ومراعاة  تحديًدا،  الحاالت 
 
َ
تحظ لم  التي  الفئات  تأثر  ومعالجة  اإلعاقة،  ذوي 

بفرص التعليم من جّراء المرض أو تبعاته الثانوية.
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4-1: حقائق حول كوفيد - 19
ما هو كوفيد -19؟

به ساللة جديدة من  تتسبب  إن كوفيد-19 مرض 
ق االسم 

ُ
التاجية ]كورونا[. وقد اشت الفيروسات 

اإلنجليزي للمرض كاآلتي:
كورونا  كلمة  من  حرفين  ألول  نسبة   »CO«
كلمة  من  حرفين  ألول  نسبة   »VI« و   )Corona(
فيروس )Virus( و »D« نسبة ألول حرف من كلمة 
مرض )Disease(، وأضيف الرقم )19( لالسم نسبة 
طلق على 

ُ
إلى سنة انتشاره وهي 2019. وقد أ

 Novel  2019« اسم  السابق  في  المرض  هذا 
.»COV-2019«أو »Coronavirus

وفيروس »كوفيد-19« فيروس جديد يرتبط بعائلة 
الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس 
الذي يتسبب بمرض »المتالزمة التنفسية الحادة 

الوخيمة«)SARS(وبعض أنواع الزكام العادي.

ما اأعرا�س كوفيد-19؟
قد تتضمن أعراض هذا المرض: الُحمى، والسعال، 
قد  الشديدة  الحاالت  وفي  التنفس.  وضيق 
يتسبب المرض بالتهاب الرئة أو صعوبة التنفس، 
كما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في الحاالت األكثر 
درة. تتشابه هذه األعراض مع أعراض اإلنفلونزا 

ُ
ن

انتشاًرا من مرض  أكثر  العادي، وهما  الزكام  أو 
مما  للتأكد  فحوصات  إجراء  يجب  لذا،  كوفيد-19؛ 
الشخص مصاًبا بمرض كوفيد-19 أم غير  إذا كان 

مصاب.

كيف ينت�رش كوفيد-19؟
بالرذاذ  المباشر  االتصال  عبر  الفيروس  ينتقل 
عن  )الناتج  مصاب  شخص  عن  الصادر  التنفسي 
الشخص  يصاب  أن  ويمكن  العطس(،  أو  السعال 
ا من جّراء لمس السطوح الملوثة بالفيروس 

ً
أيض

واألنف  العينين   :
ً

)مثال وجهه  لمس  ثم  ومن 
والفم(. يستطيع الفيروس كوفيد-19 أن يعيش 
منع  يمكن  ولكن  ساعات،  لعّدة  السطوح  على 
انتقاله بغسل األيدي باستخدام الصابون والماء 

ومسح السطوح بالمطهرات.

من هم الأكرث عر�صة للخطر؟
العالم  زال  فما  جديد،  الفيروس  هذا  أّن  بما 
ا جديًدا عن الكيفية التي يؤثر 

ً
م كّل يوم شيئ

ّ
يتعل

يبدو  كما  األطفال(،  )السيما  األشخاص  في  بها 
مشكالت  يعانون  الذين  واألشخاص  ين 

ّ
المسن أن 

صحية مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب، هم 
األكثر ُعرضة لخطر اإلصابة بأعراض شديدة. ومن 
األشخاص  يصيب  قد  الفيروس  هذا  أن  المؤكد 
حاالت  زالت  ما  ولكن  العمرية،  الفئات  جميع  من 
ا  ُمنخفضة نسبيًّ بين األطفال  اإلصابة بكوفيد-19 
حتى اآلن. وقد يتسبب هذا الفيروس بالوفاة في 
واألشخاص  ين 

ّ
المسن بين  سيما  ال  نادرة،  حاالت 

.
ً

الذين يعانون مشكالت صحية أصال

ما عالج كوفيد-19؟
الحصول  إلى  كوفيد-19  بمرض  المصاب  يحتاج 
ز 

ّ
ويترك المنزلي.  والعزل  الطبية  الرعاية  على 

للمصابين بمرض كوفيد-19 في  العالجي  التدبير 
ومعالجة  الداعمة  الرعاية  على  المستشفيات 
رة 

ّ
رعاية طبية مبك الحصول على  إن  إذ  األعراض، 

أقل  المرض  يجعل  الصحّية  الرعاية  ُمقِدم  من 
خطورة.

كيف ُيكن احلد من انت�صار 
كوفيد-19؟

األخرى  التنفسية  االلتهابات  مع  الحال  هو  مثلما 
الصحة  إجراءات  تعّد  العادي،  والزكام  كاإلنفلونزا 
انتشار  إبطاء  في  حاسمة  أهمية  ذات  العامة 
المرض، وهي أنشطة وقائية يومية تتضمن اآلتي:
المناطق  وتجنب  الكمامة  بارتداء  االلتزام   *

المزدحمة ومراعاة التباعد االجتماعي.

رابًعا: املجال ال�صحي )الربوتوكول ال�صحي(
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نشطة،  أعراض  ظهور  عند  الطبيب  مراجعة   *
كالحّمى والسعال والعطس.

* تغطية الفم واألنف عند السعال والعطس.
الماء  باستخدام  وتكراًرا  مراًرا  اليدين  غسل   *

الجاري والصابون لمدة 20 ثانية.
لمسها،  يكثر  التي  واألدوات  السطوح  تنظيف   *

بالمنظفات والمطهرات.

هل يوجد لقاح لكوفيد - 19؟
ال للوقاية  نعم، يوجد لقاح ومطعوم آمن وفعَّ
من اإلصابة بالمرض، حيث يعمل المطعوم على 

تكوين أجسام مضادة.

4-2: الإجراءات ال�صحية الوقائية 
4-2-1: الإجراءات الوقائية 

قبل عودة الطلبة للمدار�س
في  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  هذه  وتتمثل 

إعداد خطة مدرسية تشمل ما يلي:
المدارس  لتهيئة  الالزمة  االحتياجات  مسح   •
عودتهم  قبل  ا 

ً
آمن  

ً
استقباال الطلبة  الستقبال 

إلى المدارس، وتوفير مواد التنظيف والتعقيم.
بعودة  المتعلقة  واألنشطة  األهداف  تحديد   •

الطلبة إلى المدرسة.
)المعلمين،  المدرسي  الطاقم  أدوار  تحديد   •
التربوي،  والمرشد  الصحّية،  واللجنة 
والمستخدمين، والمعنيين بالمقصف المدرسي( 

لضمان عودة آمنة للطلبة. 
• تنظيم الجهود، لضمان التواصل الفاعل والدعم 
المجتمع  ومؤسسات  األهالي  مع  بالتشاركية 

المحلي.

4-2-2: الإجراءات الوقائية 
عند بدء الدوام

الطلبة على  المدرسي يتدرب  الدوام  بداية  في 
ظل  في  التزامها  لهم  ينبغي  صحية  عادات 

األوضاع الصحية الراهنة، وتنغرس في نفوسهم  
المسؤولية  وتحمل  وااللتزام  النظافة  قيم 
اآلخرين.  الذاتية وصحة  الصحة  الحفاظ على  في 

ويراعى في هذه المرحلة ما يأتي:
- تنظيم عودة الطلبة إلى المدرسة، وتوعيتهم 
العامة  السالمة  وإرشادات  الصحية  باإلجراءات 
إلى  الدخول  وتعليمات  الصحي  والبروتوكول 

المدرسة والخروج منها. 
- توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني 

على الطلبة.
- تعميم إجراءات الدوام المعتمد في المدرسة 

وتوضيحها للطلبة.
اإلجراءات  من  ورقية  نسخة  طالب  كل  تسليم   -
ومواعيد الحضور والمغادرة واالشتراطات الصحية 

الواجب على الطلبة وأولياء األمور اتباعها.
المعلومات  بتحديث  يتعلق  تعبئة نموذج خاص   -
عن كل طالب من الطلبة وطرائق االتصال بأولياء 
أمورهم بحيث توفر رقم هاتف طوارئ لكل طالب. 
المدرسة  في  والطلبة  العاملين  جميع  التزام   -
وإرشادات  والصحية  الوقائية  باالشتراطات 
ا حتى تصبح جزًءا من  السالمة العامة التزاًما تامًّ

منظومة القيم والسلوكات اليومية لديهم.
- استقبال الهيئة اإلدارية والتدريسية والمرشد 
وتوعيتهم  بهم،  بالترحيب  الطلبة  التربوي 
الوقاية  بطرائق  الخاصة  الصحية  بالمفاهيم 
تداول  منع  حول  وتوجيههم  لديهم،  وتعزيزها 
والتجمهر،  االحتكاك  من  والحد  اإلشاعات، 

ومعالجة أشكال العنف والتنمر.
على  الحفاظ  في  االستمرار  أهمية  تأكيد   -
الصباحي،  الطابور  أثناء  في  الوقائية  اإلجراءات 

ا لتأكيد ذلك.
ً

وتخصيص الحصص األولى أيض
التدابير الوقائية في الغرف  - مراعاة المعلمين 
التباعد  كمراعاة  أمكن،  ما  والمختبرات  الصفية 
وتجنب  الكمامة،  ولبس  الطلبة،  بين  الجسدي 
أو  بينهم  مباشًرا  ا 

ً
احتكاك تتطلب  التي  األنشطة 

مشاركة في األدوات. 
الرسائل واإلجراءات  تأكيد إيصال  - االستمرار في 
الوقائية للطلبة وألولياء أمورهم مباشرة وعبر 
صفحات المدرسة الرسمية على مواقع التواصل 

االجتماعي والمجموعات التعليمية والصفية.



10

4-2-3: الإجراءات الوقائية 
يف مرحلة ا�صتقرار الدوام

الصحية  العادات  على  الطلبة  يتدرب  أن  بعد 
المطلوبة ال بد من:

األهداف  لتحقيق  والتعاون  الجهود  تنسيق   •
الصحية  اإلجراءات  تصبح  حتى  األدوار  وتوضيح 
المعتمدة ثقافة متَبعة ونمط حياة لدى الطلبة.

• ضمان االستمرارية بااللتزام بتطبيق االشتراطات 
الصحية وإرشادات السالمة العامة  للحفاظ على 

بيئة مدرسية آمنة وصحية.
ويبين الجدول أدناه الخطة اإلجرائية للعودة إلى 

المدارس:

اخلطة الإجرائية للعودة
اإىل املدار�س

 
 

 التربوي اإلجراء اإلداري اإلجراء الصف التاريخ اليوم

 24/1/2021-17 األحد -األحد 
 جميع الصفوف

إعداد قوائم بأسماء الطلبة ضمن مجموعات وفق مسافات 
/ طالب(، ونشرها على 2م2األمان المتوفرة في المدارس )

إدارة مركز الملكة المدارس اإللكترونية، وتزويد صفحات 
بنسخة منها  رانيا العبدهللا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 لتنظيم برمجية لالستعالم عن شكل الدوام.

 لطلبة رياض األطفال وصفوف  الدوام
 .2×3المرحلة بالتناوب بنظام 

 المتمازجيستمر العمل بالنموذج المدمج / 
)الهجين( أي يتابع الطلبة في األيام التي ال 

داخل المدرسة تعليمهم من  تواجدون فيهاي
 خالل المنصة والقنوات التلفزيونية.

 ( اللغة بدء التدريس للمباحث األساسية
علوم، ال، ةنجليزياللغة اإل، ةعربيال
رياضيات( في الشهر األول من الفصل ال

 .نتاجات الحرجةبناًء على ال الدراسي الثاني
 من لم ين متنفيذ برامج تقوية للطلبة الراغب

لتعليم عن بعد وفق مواعيد في اينخرطوا 
 دوامهم.

  لنظام المجموعات دقيقة 30زمن الحصة. 
  تنفيذ األنشطة التربوية وفق البروتوكول

 الصحي.
  ًينفذ الطابور الصباحي لشعبة واحدة يوميا

 مع االلتزام بمسافات األمان.
  يترك الخيار بالعودة إلى التعليم الوجاهي

م إلى التعليالطالب  على أن يعود لولي األمر
وفي جميع  الوجاهي حال انتهاء الوباء

ً  األحوال  .(يكون التقييم مدرسياً )وجاهيا
  يتحول دوام الطلبة السوريين في المدارس

المسائية ليوم السبت للفترة المسائية بدل 
الصباحية في حال عملت المدرسة بنظام 

 الثالثة مجموعات.

 لكتروني لالستعالم عن شكل دوام الطلبةالرابط اإل إطالق 28/1/2021 الخميس

 الروضة والصف األول 7/2/2021 األحد
استقبال الطلبة من قبل مربي الصفوف والمناوبين وتقسيمهم  عشروالثاني  األساسي

عدد الطلبة في على الغرف الصفية الفارغة بحيث يكون 
لكل  2م2وبتوفر مسافة  اطالبً  20-15الغرفة الواحدة من 

عالم الطلبة وذويهم بأيام دوامهم حسب تقسيم إو ،طالب
 المجموعات.

 الصف الثاني األساسي 8/2/2021 اإلثنين

 الصف الثالث األساسي 9/2/2021 الثالثاء

 10/2/2021 األربعاء
الصف  –من الروضة 

الثالث األساسي والصف 
 عشرالثاني 

مجموعات تضمن التباعد نتظام دوام الطلبة بالتناوب ضمن ا
 االجتماعي.

الصف العاشر األساسي  21/2/2021 األحد
 الحادي عشروالصف 

ستقبال الطلبة من قبل مربي الصفوف والمناوبين وتقسيمهم ا
على الغرف الصفية الفارغة بحيث يكون عدد الطلبة في 

لكل  2م2وبتوفر مسافة  اطالبً  20-15الغرفة الواحدة من 
 الطلبة بأيام دوامهم حسب تقسيم المجموعات.واعالم طالب، 

 - 25/2/2021-22 الخميس - اإلثنين

مجموعات دوام طلبة الصفوف من  إعالن المدرسة عن
 يوم السبت دوام علماً بأن – وبرنامج دوامهمالتاسع  –الرابع 

على أن يتم  %33في المدارس التي ستداوم بنسبة  سيكون
 آخر.المعلم بيوم  عطلة تعويض

 التاسع –الرابع  7/3/2021 األحد

استقبال الطلبة من قبل مربي الصفوف والمناوبين وتقسيمهم 
على الغرف الصفية الفارغة بحيث يكون عدد الطلبة في 

لكل  2م2وبتوفر مسافة  اطالبً  20-15الغرفة الواحدة من 
 عالم الطلبة بأيام دوامهم حسب تقسيم المجموعات.وإطالب، 
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4-3: التثقيف ال�صحي وفق 
الفئة العمرية 

إشراك  كيفية  حول  اقتراحات  يأتي  ما  في 
الطلبة من الفئات العمرية المختلفة في عملية 
وغيره  كوفيد-19  بفيروس  اإلصابة  من  الوقاية 

من الفيروسات والسيطرة على انتشارها:
:)KG2( رياض األطفال *

مثل  السليم،  الصحي  السلوك  على  التركيز   -
العطس  أو  السعال  عند  واألنف  الفم  تغطية 
)بثني الكوع أو باستخدام منديل نظيف(، وغسل 

اليدين باستمرار.
اليدين لممارسة مدة  أغنية حول غسل  إنشاد   -
الغسل الضرورية والممتدة لـ )20( ثانية، ويمكن 

لألطفال ممارسة غسل اليدين بمعقم األيدي.
- وضع طريقة لتتّبع غسل اليدين، وتحفيز األطفال 
الذين يغسلون أيديهم بصفة متكررة بحيث يكون 

الغسل في الوقت الصحيح.
األعراض  لتوضيح  لعبة  أو  دمية  استخدام   -
فعله  يجب  وما  والحمى(  والسعال،  )العطس، 
في  بألٍم  شعورهم  حال  في  )أي  مرضوا  إذا 
الرأس أو البطن أو الشعور بتعب شديد( وكيفية 
مواساة شخٍص مريض )غرس التعاطف وسلوكات 

الرعاية اآلمنة(.
األطفال   بين  تفصل  التي  المسافة  مباعدة   -
عند جلوسهم على شكل دائرة، والطلب منهم 
أن  يجب  إذ  أجنحتهم«،  »خفق  أو  أذرعهم  مّد 
ب 

ّ
لتجن أقرانهم  عن  كافية  مسافة  تفصلهم 

ا.  ً
مالمسة بعضهم بعض

السادس  الصف  ى 
ّ
حت األول  الصف   *

األساسي:
- االستماع إلى استفسارات الطلبة واإلجابة عنها 
الطلبة على  أعمارهم  وتشجيع  يتالءم مع  بما 

التعبير عن مشاعرهم.
على  المحافظة  في  الطلبة  دور  على  التأكيد   -

سالمتهم وسالمة اآلخرين.
- تعزيز وعي الطلبة بأهمية التباعد الجسدي.

الكمامة  استخدام  أهمية  على  التأكيد   -
 للوقاية من المرض.

ً
 وآمنا

ً
 صحيحا

ً
استخداما

- التركيز على ضرورة ممارسة السلوكات الصحية 
السليمة.

المفاهيم  استيعاب  على  الطلبة  مساعدة   -
عليه  والسيطرة  المرض  من  للوقاية  األساسية 

باستخدام األنشطة التربوية البسيطة .
ى الصف الحادي عشر:

ّ
* الصف السابع حت

- االستماع إلى استفسارات الطلبة واإلجابة عنها 
الطلبة على  أعمارهم  وتشجيع  يتالءم مع  بما 

التعبير عن مشاعرهم.
على  المحافظة  في  الطلبة  دور  على  التأكيد   -

سالمتهم وسالمة اآلخرين.
- تعزيز وعي الطلبة بأهمية التباعد الجسدي.

الكمامة  استخدام  أهمية  على  التأكيد   -
 للوقاية من المرض.

ً
 وآمنا

ً
 صحيحا

ً
استخداما

- التركيز على ضرورة ممارسة السلوكات الصحية 
السليمة.

ضد  للتمييز  التصدي  على  الطلبة  تشجيع   -
المخالطين  أو  كوفيد  بفيروس  المصابين 
األفعال  ردود  ومناقشة  ومنعه،  به،  لمصابين 

المختلفة التي قد يمرون بها.
- تشجيع الطلبة على التعبير الفعال عن أنفسهم 

والمساهمة بنشر الرسائل الصحية لآلخرين.
* الصف الثاني عشر:

واإلجابة  الطلبة  استفسارات  إلى  االستماع   -
بالكثير  القيام  على  الطلبة  قدرة  وتأكيد  عنها. 

للمحافظة على سالمتهم وسالمة اآلخرين. 
جميعهم،  الطلبة  في  ر 

ّ
يؤث الوضع  أّن  توضيح   -

العامة  الثانوية  امتحانات  ر 
ّ
تأث حال  وفي 

التربية والتعليم ستتخذ  )التوجيهي( فإّن وزارة 
القرار األفضل إزاء مستقبلهم.

- الطلب من الطلبة التركيز على دراستهم ودوام 
الثانوية  بامتحانات  تتعلق  تطّورات  أية  متابعة 

العامة )التوجيهي(.
على  والتركيز  الجسدي،  التباعد  فكرة  تقديم   -
السلوك الصحي السليم، من حيث تغطية الفم 
أو  الكوع  )بثني  العطس  أو  السعال  واألنف عند 

باستخدام منديل نظيف(، وغسل اليدين.
الكمامة  استخدام  أهمية  على  التأكيد   -

 للوقاية من المرض.
ً
 وآمنا

ً
 صحيحا

ً
استخداما

ضد  للتمييز  التصدي  على  الطلبة  تشجيع   -
المصابين بفيروس كوفيد أو المخالطين لمصابين 
المختلفة  األفعال  ردود  ومناقشة  ومنعه،  به، 
الردود  هذه  أّن  وتوضيح  بها،  يمرون  قد  التي 
وتشجيع  طبيعي،  غير  وضٍع  إزاء  طبيعية  ردوٌد 
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الطلبة على التعبير عن مشاعرهم.
بعد  عن  التعليم  فرص  حول  الطلبة  توعية   -
الصادرة عن  والتعليمات  التوجيهات  تماشًيا مع 

وزارة التربية والتعليم.

ا�صتخدام الكمامة
من  الوقاية  مستلزمات  أهم  من  الكمامة  تعد 
اإلصابة بفيروس كوفيد-19 للفئات العمرية كافة 
أو منع انتشاره وانتقال العدوى بين األفراد، وال 
في  اآلتية  األمور  وضع  من  استخدامها  عند  بد 

الحسبان: 
1. الوضع الوبائي وانتشار الفيروس في الدولة، 
في  أهمية  أكثر  الكمامة  استخدام  يصبح  إذ 

الدول التي تشهد انتشاًرا كبيًرا ومتزايًدا للوباء.
ومدى  المدرسة  تتخذها  التي  اإلجراءات   .2
سيما  وال  بتطبيقها،  المدرسي  المجتمع  التزام 
المحافظة على توفير مساحة تزيد عن )2م2( بين 
 يزيد عدد الطلبة عن 20 

ّ
الطالب وزميله على أال

طالًبا في الغرفة الصفية.
3. التأكيد على التزام الكادر اإلداري والتدريسي 
بشكل  الكمامة  باستخدام  والطلبة  والعاملين 

سليم.
4. وجود طلبة أو معلمين في المدرسة يعانون 
ا مزمنة تسبب نقص المناعة، مثل: أمراض 

ً
أمراض

والسرطان؛  والسكري،  والسمنة،  المزمنة،  الرئة 
هو  بعد  عن  التعليم  خيار  يكون  أن  ينصح  لذا، 

المعتمد لمن يعانون مثل هذه األمراض.
5. تأكيد أهمية استخدام الكمامة في المدرسة 
الكمامات  ، على أن تكون  العمرية كافة  للفئات 
مصنوعة من القماش للطلبة الذين تقل أعمارهم 

عن )12( سنة.
6. تغيير الكمامة كل يوم على األقل.

تخلًصا  المستخدمة  الكمامة  من  التخلص   .7
في  ثم  بالستيكي  كيس  في  بوضعها  سليًما 

سلة المهمالت.
بحيث  صحيحة؛  بطريقة  الكمامة  استخدام   .8
ن 

ِّ
تغطي األنف والفم وأسفل الذقن، وبما يمك

شرح  أثناء  في  سيما  ال  آلخر  وقت  من  إزالتها 
المعلم الدرس، إذ يتوافر بين الطلبة في الغرفة 
الحرص  مع  الجسدي،  التباعد  حينذاك  الصفية 
الصفية  الغرفة  في  جيدة  تهوية  توافر  على 

بفتح النوافذ.

الكمامة  المدارس  طلبة  استخدام  يختلف   .9
باختالف الفئات العمرية على النحو اآلتي:

عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  يطلب من  ال   -
ألسباب  وذلك  الكمامة،  استخدام  سنوات   6
متعلقة بتطور الطفل وعدم قدرته على االلتزام 

باستخدام الكمامة والتعامل معها.
الكمامة   )11-6( عمر  من  الطلبة  استخدام  يحكم   -
مبدأ الخطورة المترتبة على عدم استخدام الكمامة. 
على  أعمارهم  تزيد  الذين  الطلبة  على  يطبق   -
)12( سنة ما يطبق على استخدام الكبار الكمامة 
تعلنها  التي  األدلة  طريق  عن  المملكة،  داخل 

منظمة الصحة العالمية.

 4-4: الإجراءات املدر�صية العامة 

الواجب اتباعها يف حال �صعور 
طالب اأو اأحد الكوادر الإدارّية 
والتعليمية باأي اأعرا�س للمر�س

ة لدليل العودة 
َّ
• االلتزام بتطبيق اإلجراءات المحدث

للمدارس للفصل الدراسي الثاني 2021/2020م.
التدريسّي واإلدارّي  الكادر  تدريب  التأكيد على   •

على جميع اإلجراءات المدرجة في الدليل.
وتعليم،  تربية  مديرية  لكل  ساخن  خط  تفعيل   •

وتعميمه على الكادر التعليمي واإلدارّي.
األمور إلبقاء  أولياء  تبليغ  التأكيد على أهمية   •
أعراض  عليهم  تظهر  الذين  الطلبة  أبنائهم 

مرضية في المنزل.
خاّصة  معلومات  تداول  عدم  على  الحرص   •

بالمصاب أو المشتبه بإصابته.
• الحرص على رفع مستوى وعي الطلبة والكادر 
ر على المصابين والمشتبه  التعليمي؛ لمنع التنمُّ

بإصابتهم.
• تخصيص غرفة أو مساحة ُمعّينة داخل المدرسة 

للعزل الصّحّي. 
وتحديثها؛  والغياب  الحضور  سجالت  توفير   •

للرجوع إليها في حال حدوث إصابة.
لبة 

ّ
والط واإلدارّي  التعليمي  الكادر  إطالع   •

على  تطرأ  ُمستجّدات  أّية  على  مورهم 
ُ
أ وأولياء 

اإلجراءات الصّحّية بشكٍل دورّي ودائم.
الصّحّية  اإلجراءات  جميع  تطبيق  من  د 

ّ
التأك  •

الخاّصة بالتعقيم وتوفير المعقمات.
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ظهور اأعرا�س املر�س على  اأحد 
الطلبة اأو اأحد العاملني يف 

املدر�صة
من  د 

ّ
بالتأك المدرسية  الصحة  مسؤول  ف 

َّ
ل

َ
ُيك  •

وجود أعراض للمرض على المشتبه بإصابته.
ارتداء  من  المدرسية  الصحة  مسؤول  يتأكد   •

الُمشتَبه بإصابته للكمامة.
• ُيعزل الُمشتَبه بإصابته في غرفة العزل الُمخّصصة 

لهذا الشأن؛ لضمان عدم اختالطه باآلخرين.
بإصابته  الُمشتَبه  الطالب  أمر  بولّي  االتصال   •

لتبليغه عن ذلك.
أدوية  أّي  إعطاء  جواز  عدم  على  التأكيد   •

للمشتبه بإصابته.
بإصابته  الُمشتَبه  الطالب  أمر  لولّي  اإليعاز   •

بضرورة إجراء الفحص له في المختبرات المعتمدة 
أو المستشفيات الحكومّية.

الخاّصة  المعلومات  التأكيد على ضرورة سّرّية   •
بالُمشتَبه بإصابته، وعدم البوح بها لغير الجهات 

الرسمّية ذات العالقة.

الربوتوكول ال�صحي للتعامل مع 
امل�صاب

حال  في  أيام   10 لمدة  المنزلي  العزل  تطبيق 
 في حال ظهور 

ً
يوما  13 و  األعراض  عدم ظهور 

األعراض، وفحص المخالط اللصيق *.

ويتم التعامل مع األشخاص المصابين والمخالطين  
وفق الترتيب اآلتي:

التعامل مع الإ�صابات

* املخالط الل�صيق : هو كل شخص تواجد لمدة تزيد على 15 دقيقة من دون ارتداء الكمامة على مسافة أقل من 2م من شخص مصاب.
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ا: احلوكمة والعمليات الإدارية  خام�صً

والتحول  المدرسة  عن  تام  انقطاع  مّدة  بعد 
من  بد  ال  كان  بعد،  عن  التعليم  إلى  خاللها 
عودة  تضمن  وتنظيمية  إدارية  إجراءات  اتخاذ 
واستمرار  مدارسهم  إلى  والطلبة  المعلمين 
جزئي  أو  كلي  بشكل  فيها  التعليمية  العملية 

تكفل  بحيث  الوبائي،  الوضع  يفرضه  ما  وفق 
من  ووقايتها  المدارس،  تحصين  اإلجراءات  هذه 
والعاملين  الطلبة  حماية  وضمان  الجائحة،  آثار 
خذت 

ُ
ات عليه، فقد  وبناء  التعليمي.  النظام  في 

اإلجراءات اإلدارية اآلتية:

5-1: ت�صكيل اللجان

5-2: اإعداد اخلطط
العودة  دليل  في  الواردة  الخطط  على  االطالع 
يتوافق  بما  وتحديثها  2021/2020م  للمدارس 
مع معطيات الفصل الدراسي الثاني بحيث تكون 
والمدارس  والمديريات  الوزارة  مستوى  على 

وعلى النحو اآلتي:

اأوًل: خطة الطوارئ.
ثانًيا: خطة ال�صتعداد لبدء الف�صل 

الدرا�صي الثاين.
ثالًثا: خطة الت�صال والتوا�صل.

5-3: الإجراءات الرتبوية
وتتضمن إجراء مجموعة من االشتراطات واإلجراءات 
والعمليات  األنشطة  ضمن  والصحية  التنظيمية 

التربوية كاآلتي:

اأوًل: الدخول اإىل املدر�صة واخلروج منها

السالمة  وشروط  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام   •
)1( لكافة الطلبة  العامة الموضحة في الملحق 
واشتراطها  والزائرين  والمرافقين  والعاملين 

لدخول المدرسة.
• عدم السماح ألي شخص تظهر عليه أية أعراض 
الدخول  من  بالفيروس  اإلصابة  وأعراض  تتشابه 

إلى المدرسة، أو االحتكاك بالطلبة. 
• استخدام أكثر من مدخل للمدرسة إن وجد لدخول 
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الطلبة والعاملين والزائرين وتحت إشراف مباشر 
المدرسية؛  الصحة  ومسؤول  اإلداري  الكادر  من 

لضمان اتباع اإلجراءات الصحية والوقائية.
• تقسيم الطلبة إلى مجموعات وتحديد مواعيد 
بفارق  تكون  أن  على  ومغادرتهم  حضورهم 
الحضور  مواعيد  جدول  عن  واإلعالن  دقائق   10

والمغادرة لتجنب حدوث االكتظاظ.
• التزام المجموعات بمواعيد الحضور والمغادرة 

المحددة من اإلدارة.
بالدخول  والمرافقين  للزائرين  السماح  عدم   •
االحتكاك  أو  الصفوف  أو  المدرسة  مرافق  إلى 

بالمعلمين والطلبة.
األمور  وأولياء  الزائرين  هواتف  أرقام  توثيق   •
القدوم  وقت  تحديد  مع  الزائرين  سجل  في 

والمغادرة.

ثانًيا: الطابور ال�صباحي

اإلمكان،  قدر  الصباحي  الطابور  مدة  تقليل   •
طلبتهم  التزام  الصفوف  مربي  ومتابعة 
التباعد  شرط  وتحقيق  الوقائية  باإلجراءات 

الجسدي )2م2( لكل طالب.
• تنفيذ الطابور الصباحي وفق جدول لكل شعبة 

بالتناوب، بحيث يقتصر على شعبة واحدة .
التوعية  لغايات  المدرسية  اإلذاعة  توظيف   •

والتثقيف الصحي.

ثالًثا: الجتماعات

• منع االجتماع ألكثر من )20( شخًصا، مع مراعاة 
توصيات لجنة األوبئة.

والسالمة  الجسدي  التباعد  شروط  تحقيق   •
العامة في حال عقد االجتماع المباشر.

• يفضل عقد االجتماعات عبر المنصات اإللكترونية 
ما أمكن.

رابًعا: ح�ص�س الأن�صطة ال�صفية وح�ص�س الرتبية 
الريا�صية

اإلجراءات  تحقق  ال  التي  األنشطة  استبعاد   •
الصحية. 

 
ً

تبادال أو  ا 
ً
احتكاك تتطلب  التي  األنشطة  تجنب   •

لألدوات بين الطلبة.

المناطق  في  الرياضة  التربية  حصص  تنفيذ   •
المفتوحة في حال توافر مساحة 2متر مربع لكل 

طالب ضمن اإلجراءات الصحية.

ا: ال�صرتاحة خام�صً

• تخصيص مدة استراحة من )10-15( دقيقة داخل 
الغرفة الصفية وبإشراف مباشر من المعلم.

من  للتحقق  المناوبين  المعلمين  عدد  زيادة   •
تطبيق التعليمات وإجراءات السالمة العامة.

�صاد�ًصا: و�صائل النقل

وإرشادات  الوقائية  باإلجراءات  التام  االلتزام   •
باإلجراءات  السائق  والتزام  العامة،  السالمة 

الصحية )ارتداء الكمامة والقفازات(.
• توفير أدوات التعقيم داخل الحافلة.

• منع دخول الحافلة في مناطق تفشي الوباء 
ا.

ًّ
منًعا بات

للحافلة  الصعود  أثناء  في  التزاحم  تجنب   •
الجسدي  التباعد  شرط  وتحقيق  منها،  والنزول 
داخل حافلة نقل الطلبة بنسبة الحمولة المعلن 
على  لذا،  النقل؛  وزارة  تعليمات  حسب  عنها 
المدارس زيادة عدد حافالت نقل الطلبة أو زيادة 

رحالت الحافالت المتوافرة لديها.
• على سائق حافلة نقل الطلبة تحسين التهوية 
الشبابيك  بفتح  مستمر  وبشكل  الحافلة  في 

لفترات تتناسب مع درجة الحرارة الخارجية.

�صابًعا: املق�صف املدر�صي

باإلجراءات  المدرسي  المقصف  لجنة  التزام   •
الصحية والوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات.
• الفحص السريري ألعضاء لجنة المقصف المدرسي 

مع بداية كل فصل دراسي.
• البيع داخل الصفوف عن طريق لجان المقصف 

المدرسي وبإشراف معلم.
المدرسي  المقصف  بيئة  تنظيف  متابعة   •
وتنظيف  واألغذية  األدوات  )إخراج  وتعقيمها 
األرضية والسطوح( بالتعاون مع مسؤول اللجنة 

الصحية في المدرسة.
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الظروف  ظل  في  للمدارس  العودة  تتطلب 
بعناصر  اإلحاطة  كورونا  جائحة  بسبب  الطارئة 
تحقيق  يضمن  بما  جميعها،  التعليمية  العملية 
نقل  على  تقتصر  ال  التي  التعليمية  األهداف 
إلى  تتعداها  بل  فحسب،  وتحصيلها  المعرفة 
والقيم  التواصل  مهارات  يمتلكون  أفراد  إعداد 
وفق  وذلك  والمهنية،  المجتمعية  واالتجاهات 
الثوابت والقيم الدينية واالجتماعية والمرجعية 
التعليمية  البرامج  تطوير  يتطلب  مما  الوطنية، 
توفير  يضمن  بما  األولويات  وترتيب  والتربوية، 
خدمات تعليمية ذات جودة وكفاءة،  حيث قامت 

وزارة التربية والتعليم بما يلي:

1: اإعداد املحتوى التعليمي

التعليمية  النتاجات  تحتوي  مصفوفة  إعداد   *
الحرجة لكل صف من الصفوف.

للفصل  التعليمي  للمحتوى  مراجعة  عمل   *
 في 

ً
المعلمين وجاهيا األول من قبل  الدراسي 

مطلع الفصل الدراسي الثاني ثم البدء بتدريس 
محتوى الفصل الدراسي الثاني.

2: تدريب املعلمني والكوادر العاملة يف املدر�صة
3: تطوير املن�صة التعليمية التفاعلية )در�صك(

4: تقدمي برامج اإر�صادية للدعم النف�صي الجتماعي 
5: تقدمي برامج تربوية لدعم ذوي الإعاقة 

6: تنفيذ م�رشوع املواد التعليمية للمفاهيم و 
النتاجات احلرجة

برنامج  انتهاء  بعد  التقوية  برامج  تنفيذ   :7
مل  ممن  الراغبني  للطلبة  اليومي  احل�ص�س 

ينخرطوا يف عملية التعليم عن بعد
8: اأدوات تقييم الطلبة 

�صاد�ًصا: املجال التعليمي 
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على  عنه  ينوب  من  أو  المدرسة  مدير  يعمل 
النظافة  تحقيق معايير ضمان تحقق اشتراطات 

العامة في المدرسة والتي تشمل ما يأتي:
النظافة  محور  لمتابعة  خاص  برنامج  وجود   .1

العامة في مرافق المدرسة كافة.
2. توفير كميات كافية من مواد وأدوات النظافة 
زمة في المدارس، بما فيها القفازات 

ّ
العامة الال

والكمامات الستخدامها أثناء التنظيف.
3. يتم التعقيم في المدارس ذات الفترة الواحدة 
ذات  المدارس  وفي  الطلبة،  من  خلوها  عند 
الفترتين بعد انتهاء كل فترة وخلوها من الطلبة.

4. تنفيذ حمالت تطوعية للمحافظة على نظافة 
البيئة المدرسية ومحيطها بمعدل حملة واحدة 
والهيئات  الطلبة  بمشاركة  األقل،  على  ا  شهريًّ

التدريسية في المدارس والمجتمع المحلي. 
5. تنفيذ أنشطة تثقيفية صحية يومًيا تهدف إلى 

رفع الوعي لدى الطلبة حول النظافة العامة.
الصلبة  النفايات  من  ا  يوميًّ اآلمن  التخلص   .6
الحاويات  وفي  مغلقة  أكياس  في  والمخلفات 

الخاصة مباشرة.
في  والتنظيف  التعقيم  مواد  جميع  وضع   .7
الطلبة،  أيدي  متناول  عن  بعيد  مخصص  مكان 
والتأكد من إغالقه بقفل، مع وضع علبة تعقيم 
في مكان آمن يتيح للطلبة استخدامها بإشراف 

المعلم.
التنظيف،  عملية  بعد  التعقيم  عمليات  إجراء   .8
صحية  إجراءات  وفق  الفيروسات  على  للقضاء 

محددة.

إجراءات التنظيف والتعقيم في مرافق المدرسة 
واألماكن األكثر عرضة للتلوث: 

• تأكد مدير المدرسة أو من ينوب عنه )مسؤول 
الصحة، المعلم المناوب، .....( من تنظيف األماكن 
مالمسة  األكثر  والسطوح  استخداًما  األكثر 
والمعقمات  بالمطهرات  الطلبة  بين  ومشاركة 

المختلفة.
بين  العدوى  انتقال  الحد من مشاركة مصادر   •
واألقالم  )السبورة(،  العرض  لوحة  مثل:  الطلبة، 
في  والمؤشر  المفاتيح  ولوحة  الطباشير،  أو 
الكمبيوتر، ومقابس الكهرباء، ومقابض األبواب، 

المهمالت،  وسلة  بالساللم،  الخاصة  والحمايات 
واألدوات  النقل،  وحافالت  السيارات  وأبواب 
التنظيف  وأدوات  واأللعاب،  والدمى  الرياضية، 
المشارب  في  المياه  وصنابير  كاإلسفنجات، 
والطاوالت  والمكاتب  الصحية،  الوحدات  ومقاعد 

وغيرها.

اآلية التعقيم يف املدار�س

يعمل المستخَدمون في المدرسة وتحت إشراف 
مدير المدرسة أو من ينوب عنه )مسؤول الصحة 
تعقيم  على   )..... المناوب،  المعلم  المدرسية، 

المدرسة وفق ما يأتي:

• ا�صتخدام مادة الكلور: 
الممرات،  لتنظيف  الكلور  محلول  يستخدم 
اليدين،  غسل  ومرافق  والمراحيض،  والساحات، 
والسطوح  والمشارب،  والجدران،  واألرضيات، 
المشتركة. وتتم العملية وفق الخطوات اآلتية:

أو  الكلور  مادة  من  التعقيم  محلول  تحضير   *
الديتول:

كالقفازات  الوقاية  وأدوات  مالبس  ارتداء   .1
والكمامة.

2. إضافة لتر واحد من مادة الكلور إلى )9( لترات 
لترات   )10( تحضير  ثم،  ومن  النظيف،  الماء  من 

مطهر جاهز لالستعمال.
مادة  من  ر 

ّ
محض مطهر  كل  استخدام  يمكن   .3

التحضير؛  تاريخ  الكلور خالل )24( ساعة فقط من 
 مع مرور الوقت.

ّ
ًألن فاعليته تخف

* البدء بعملية التنظيف أوال
1. إزالة األوساخ واألتربة عن السطوح واألرضيات، 
السطوح  فرك  في  والصابون  الماء  واستخدام 

جيًدا ثم شطفها بالماء.
واألرضيات  السطوح  تجف  حتى  االنتظار   .2
اإلمكان  قدر  النوافذ  فتح  طريق  عن  بالتهوية 

قبل البدء بعملية التعقيم.
الفوط  باستخدام  فركها  أو  السطوح  مسح   .3

النظيفة ولمدة كافية.
بالماء  اليدين  وغسل  الوجه،  لمس  تجنب   .4
الوقاية  معدات  إزالة  بعد  مباشرة  والصابون 
الشخصية وبعد استخدام المنظفات والمطهرات.

�صابًعا: امللحقات 
) ملحق 1 ( 

اإر�صادات ال�صالمة والنظافة العامة
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والفوط  والكمامات  القفازات  من  التخلص   .5
في  المستخدمة  األخرى  والمواد  الورقية 

التعقيم باستخدام أكياس )حاوية مع غطاء(.
باستخدام  التعقيم  حول  مهمة  مالحظات   *

محلول الكلور:
- ضمان التهوية الداخلية المناسبة.

 محلول الكلور واالنتظار مدة كافية لتمكين 
ّ

- رش
المحلول من القضاء على الجراثيم.

• ا�صتخدام مادة الديتول:
 يستخدم للسطوح جميعها التي يمكن مشاركة 
لمسها والتي تتأثر بمادة الكلور، مثل المكاتب، 
األبواب  ومقابض  والكراسي،  والطاوالت، 
األدراج،  ومساند  الكهرباء،  ومقابس  والنوافذ، 
واأللواح،  المراحيض،  وأبواب  المياه،  ومبردات 
النقل  ووسائل  واأللعاب،  الكمبيوتر،  وأجهزة 
المعتمدة في المدرسة، وأية مواد قابلة إلعادة 

االستخدام.
باستخدام  التعقيم  حول  مهمة  مالحظات   *

محلول الديتول:
طريق  عن  المناسبة  الداخلية  التهوية  ضمان   -

فتح النوافذ قدر اإلمكان. 
 محلول التعقيم على السطوح وتركه لمدة 

ّ
- رش

دقيقتين على األقل حتى يلتصق جيًدا بالسطوح 
ويقتل الجراثيم العالقة.

االستخدام  ذات  ورقية  مناشف  استخدام   .6
الواحد لفرك السطوح ومسحها، وإن تعذر ذلك 
تطوى  أن  على  القماشية،  الفوط  ستخدم 

ُ
فت

الفوط أكثر من مرة عند كل استخدام، ثم غسلها 
جيًدا وتجفيفها قبل استخدامها مرة أخرى. 

ويراعى عند المسح أن يكون باتجاه واحد وأن يبدأ 
إلى األسفل، ومن األطراف والزوايا  األعلى  من 

إلى المنتصف، ومن داخل الغرفة إلى خارجها.
صندوق  في  الورقية  المناشف  من  التخلص   .7

نفايات له غطاء.

مالحظات هامة: 

 المطهرات وحده ال يكفي لقتل الفيروسات، 
ّ

-  رش
المراد  واألماكن  السطوح  فرك  من  بد  وال 

تعقيمها جيًدا. 
عن  مختلفة  مطهرات  خدمت 

ُ
است حال  في   -

بااللتزام  يوصى  أعاله،  المذكورة  المطهرات 
لضمان  المطهر  عبوة  على  الواردة  باإلرشادات 
فاعلية المادة واتباع إجراءات السالمة، مع تأكيد 
مواد  وتخزين  التعقيم،  أماكن  تهوية  أهمية 
عن  بعيدة  وإبقائها  جيًدا  والتعقيم  التنظيف 

متناول الطلبة وطاقم المدرسة.

تنظيف املرافق ال�صحية وتعقيمها

 رئيًسا في انتقال 
ً

* الوحدات الصحية: تعد عامال
يتم  لم  إذا  الطلبة،  بين  والعدوى  الجراثيم 
لتكون  وتهيئتها  وعناية  بحرص  معها  التعامل 
يجب  وعليه  االستخدام.  عند  وآمنة  مناسبة 

تحقيق اإلجراءات اآلتية:
والشطافات  المراحيض  صالحية  من  التأكد   .1

والنياجارات وتوافر المياه بشكل دائم. 
2. التأكد من نظافة الوحدات الصحية وخلّوها من 

األوساخ والروائح. 
متابعة  والمحارم  الصابون  توافر  متابعة   .3

دورية.
4. متابعة االستخدام السليم للوحدات الصحية.

5. ضمان أن تكون كافة المراحيض في الوحدات 
ذلك  ويشمل  جميعهم،  للطلبة  متاحة  الصحية 

الطلبة ذوي اإلعاقة.
* سالمة المياه: 

كافية  بكميات  وتوافرها  المياه  سالمة  تعد 
من  مستوى  أعلى  لتحقيق  ا  أساسيًّ متطلًبا 

النظافة وضمان سالمة الطلبة، ويتطلب ذلك:
وذلك  جميعها،  المياه  خزانات  نظافة  تأكيد   .1

باتباع الخطوات اآلتية:
وخروجها  للخزان  المياه  دخول  خطوط  إغالق   -

ا. ا تامًّ
ً

منه إغالق
- تفريغ الخزان من المياه.

- تنظيف الخزان بالماء والصابون مع فرك الخزان 
وإخراج  وأرضيته وسقفه،  جدرانه  وتنظيف  جيًدا، 

الرواسب المتراكمة فيه.
من  للتخلص  مرة  من  أكثر  جيًدا  الخزان  شطف   -

مياه ومواد التنظيف.
- إعادة ملء الخزان من مياه المصدر والتأكد من 
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إغالقها بإحكام.
- إجراء فحص نسبة الكلور، وبعد التأكد من النسب 
الموصى بها وفق إرشادات وزارة الصحة  تكون 

المياه متاحة ألغراض الشرب.
2. تعقيم خزانات المياه في حال الشك أن المياه 
فضالت  بسبب  ملوثة  األصل  في  الموجودة 
إجراءات  اتخاذ  ويجب  أخرى،  مخلفات  أو  الطيور 
ملء  ذلك  يلي  أعاله،   )1( البند  حسب  التنظيف 
الخزان بالمياه لتعقيمه بوضع 4 لتر كلور )بتركيز 
10% / 1000 لتر ماء( لمدة 4 ساعات على األقل، 
ثم التخلص بعدها من الماء وشطف الخزان جيًدا 

وإعادة تعبئته بالمياه من المصدر.
المياه  استخدام  ثم  الكلور  نسبة  فحص  إجراء   -

ألغراض الشرب.
جميعها  المياه  جمع  آبار  نظافة  تأكيد   .3
المدارس  في  المياه  آبار  م 

ّ
وتعق وتعقيمها. 
على النحو اآلتي:

* فحص مياه اآلبار بالتنسيق مع مديرية الشؤون 
الصحية في المحافظات أو األلوية.

التي يمكن الحصول  الكلورين  * استخدام حبوب 
التي  باآللية  الصحية  مديريات  من  ا 

ً
مجان عليها 

لتعليمات  الرجوع  )يرجى  الصحة  مديرية  تحددها 
تعقيم مياه اآلبار(.

* التأكد من إحكام إغالق اآلبار.
شكل  على  المحفورة  اآلبار  استخدام  عدم   *
ستخدم ألغراض 

ُ
ا، بل ت

ً
)إجاصة( ألغراض الشرب بتات

الزراعة فقط.

�صيانة امل�صارب وتنظيفها 

يجب مراعاة االشتراطات التالية:
ر 

َّ
وتوف المياه،  لمشارب  دورية  صيانة  جرى 

ُ
ت  -

صنابير كافية بحيث يحدد لكل شعبة صنبور خاص.
ا قبل استراحة  ف المشارب والصنابير يوميًّ

َّ
- تنظ

الطلبة وبعد انتهاء دوامهم.
بالطريقة  بالكلور  والصنابير  المشارب  ر  تطهَّ  -

المعتمدة.
- يتم التخلص من مياه المشارب بطريقة آمنة أو 
يعاد  استخدامها لري أشجار الحديقة المدرسية.

تنظيف املقا�صف املدر�صية وتهيئتها

• االهتمام بنظافة العناصر الداخلة في عملية 
وتقديمها  وتعقيمها،  األغذية،  وبيع  توزيع 

للطلبة.
الطلبة  تباعد  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   •

في أثناء عملية الشراء داخل الصفوف.
االشتراطات  ذكر  من  المجال  هذا  في  بد  وال 

الصحية اآلتية:
1. الفحص السريري العضاء لجنة المقصف المدرسي 

مع بداية كل فصل دراسي.
التوزيع  عملية  قبل  الوقائية  اإلجراءات  اتباع   .2
والبيع، مثل غسل اليدين بالماء والصابون بشكل 

دوري، وارتداء الكمامات والقفازات.
المشتركة  والسطوح  المقصف  تنظيف   .3

ا بعد انتهاء الدوام. وتعقيمها يوميًّ
4. ضمان التباعد الكافي بين الطلبة وبيع المواد 
الصفية  غرفهم  في  وجودهم  أثناء  للطلبة 

بإشراف المعلم.
باليد  النقود  واستالم  بيد  الطعام  تسليم   .5

األخرى.
6. إبعاد المواد الغذائية عن مواد التعقيم.

ا تهوية صحيحة. 7. تهوية المقصف يوميًّ
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) ملحق 2 (

 الأدوار وامل�صوؤوليات

اأوًل: دور مدير املدر�صة  اأو من ينوب عنه.

س
مرحلة ما قبل العودة للمدار

 

  واللجان الصةةة و  والمراةةةد الترتودي لت دود اادوار الااصةةة  تالتعقوم والتوقوم والتوعو  والدعم الع سةةة  وتعا   لطاقم المدرسةةة عقد اجتماع
 جرايو   اإلاط  ال
  ف  ما توعهم اإلارام على عقد مجتموات تولم للكادر التولوم   ول آلو  التولم عن تود لتتادل الاترات 
 ول إجرا ات العقاف  والسالم  الوام  ف  المقصم  المدرس  عقد لقا  مع الهوي  اإلدارو  للمقصم  
 تون الطلت  أو الواملون أو االاتتاه تها مكان مع صل لوملو  الوزل ف   ال  دوث إصاتات  تجهوز غرف  أو 
  ول إجرا ات العقاف  والسالم  الوام  المستادمونعقد لقا  مع   
  للطلت   كقدواتعقد لقا ات لتوعو  المولمون  ول أدوارهم المتوقو ، وآلوات التوامل مع  االت الطلت  الماتل  ، ودورهم 
  ،ت كافو  واتكم الصال   لالستادامصواعتها لتكون عقو   وموقم   سب التولومات، وتوفور المواه وت قد ازاعات وآتار المواه 
  لالستاداماتكات المواه من صال و  متاتو  صواع  الو دات الص و ، والماارب، والتأكد  
 ؤولمسةةة( تالتواون مع وأرضةةةوت  ح المقصةةةموتعقوم سةةةطوااغذو  و متاتو  تعقوم توي  المقصةةةم وتوقومها رإاراأل اادوات 

 اللجع  الص و  
 اللجع  الص و   مسؤولدوار تالتواون مع ت دود ترعامج تعقوم مرافق المدرس  الدورد م دد اا 
 الو دات فم ارم ورق التهوي  مرافق المدرسةةةةةة  وأدواتها ت وث تكون عقو   وموقم ، وتوفور كموات كافو  من الصةةةةةةاتون و  

 الص و  
   لتهوي  أتعايهم للوودة اآلمع  عتر اتكات التواصل الماتل    اولوا  اامورتوموم الرسايل الص و  الموجه 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  تالما  والصةةةةةةاتون أو  الودوندعوة المولمون والطلت  التتاع اإلجرا ات الوقايو ، وضةةةةةةرورة االلتزام تارتدا  الكمامات وغسةةةةةةل
 ا تموقم قتل داول المدرس  مهتوقوم

    تتتع  االت الطلت  المرضى واإلتالغ ععها قتل ت وولها للجهات الماتص 
 ورصده فسس سجالت رسمو  لت  أو الواملونتتتع غواب الط  
   ، ص و جّل موقم ف  كل غرفوتوفور الكمامات للطلت  الم تاجون،  وتوفورتتتع توافر مواد العقاف  والتوقوم تكموات كافو    
 تتتع توقوم ال افالت رإن توافر ذلك( تاكل ووم  وفق التروتوكول الص   الااص تال افالت وتولومات وزارة العقل  
 ا، وإ وجب إتالغ المدورو  والمجالس ذلك فتوذر ذا ف   ال اكتاةةةةام أو  مااطر متولق  تالو دة الصةةةة و  وجرد إصةةةةال ها فور 

ا   الم لو  والتلدوات فور 
  ر ورق ، وتوفوصةةال و  المصةةاتن لالسةةتادامن ا، والتأكد مجمووها ووموًّ الو دات الصةة و التأكد من توفور الصةةاتون ف  مساسةةل

 ف  الو دات الص و  الم ارم 
  ون، ، والعقاف  الاةاصةو  وغسةل الودال طورالطلت   ول: االسةتوداد المتكر للمدرسة ، وتعاول وجت   اولوا  أمورتوموم التولومات

 م ارم وموقمات وكوب للارب، ومعع اال تكاك ف  الطروق إلى المدرس  ورق وتأمون أدوات العقاف  الااصو  من 
  س صات  تال ورورضو  أو وتايو  مااته  اعراض اإلتاصوص الطلت  الذون تقهر علوهم أعراض م اامورأولوا  التواصل مع

 ارت اع درج  ال رارة( متاارة وتوعوتهم تآلوات الوقاو  و السوال،و مثل رالوطاس،
   تالمولومات الالزم  وتزوودهم أوال  تأول  ول  ال  المدرس ،  أولوا  اامورطمأع 
  م المقصةةةة المعاوتون ف  عملو  ال  اق على العقام والتتاعد أثعا  االسةةةةترا  ، والاةةةةرا  منالمولمون تأكود مدور المدرسةةةة  دور

ستادام الو دات الص و   ف  المدرس  ارا  زمعوًّا أو مكاعوًّا،  ،والمااربالسرف  الص و ، وا ت وث تُ صل المرا ل الومرو  ععد ال
 أقل من مترون تون الطلت  ف  أثعا  االصط ام الجسدد   إذا كاعت مساف  التتاعد كما وُلسى الطاتور الصتا 

  و، وتوفور وسايل التوعو  والتولأولوا  اامورتالتواون مع  الالزم اتتاعها ف  المدرس  ت دود اإلجرا ات الص و ُ  ود م عن ت

مرحلة 
استقرار

 
الدوام

 

 مع توضوح إجرا ات التصووب  ،الوقايو ، وسور الومل رفع تقرور تتقووم اادا  وااللتزام تاإلجرا ات 
   متاتو  صواع  اتك  المواه وضمان سالمتها 
   وفق التروتوكول الص  وتطتوقها اعتماد اإلجرا ات الص و  
  الووم  والتالص اآلمن من الع اوات  توقومتجدول التعقوم وال المستادمونمتاتو  التزام 
 الطلت  كادر المدرس  والطواقم تما وتولق تتوزوز ص    تتتع المستجدات الولمو  وتطوور 
 الووم  للمرافق الص و   توقومرصد إجرا ات العقاف  وال 
  متاتو  غسل الطلت  لألودد تصورة ص و   وتاكل دورد 
    توفور توسترات لتوضوح آلو  غسل الودون تطروق  ص و 
  تصورة متسط  وواض     صم المدرستالمقالااص  التولومات  المدرس اللجع  اإلدارو  للمقصم عار 
  اعتماد التروتوكول الص   ف  عزل الطلت  وإجرا ات التوقوم والت وول لمتاتو  الوالأل 
 وووم  لوملو  التعقوم والتوقوم رصد دورد  
 العقاط السااع  الت  تزداد فوها ا تمالو  اإلصات   ت دود 
 المتا  ، والمساعدة ف  تأمون ا تواجاتهم ق ايمتاتو  الوضع الص   للطلت  المتسوتون تالطر 
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ثانيًا: دور املعلمني

ثالثًا: دور م�صوؤول ال�صّحة املدر�صية

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  ، ال صةة  ف  تداووآلوات التكوم اإلوجات ، وذلك إدارة مرتّ  الصةة وم لقا ات ت اعلو  مع الطلت   ول اإلجرا ات الصةة و  الوقايو  
  من كل ووم دراس  ااولى

  ف    أرةوالاعتقال الودوى راادوات الماةةترك  كلو   الورض رالسةةتورة( وااقالم أو الطتااةةور، لو   الم اتوح ا تمالو  ت دود أماكن
الكمتووتر، مقاتس الكهرتا ، مقاتض ااتواب، ال ماوات الااص  تالساللم، سل  المهمالت، السوارات و افالت العقل، أدوات الرواض ، 

 ص و ، والمكاتب والطاوالت وغورها(،ومقاعد الو دات ال المااربس عجات، صعاتور المواه ف  الدمى واالواب، أدوات التعقوم كاإل
 الالزم  التوقوم مواد اتو  توقومها تاستمرار تاستادام ومت
  على أال وزود ( ونمرتو مترونالتتاعد الجسةدد المطلوت  رمسةاف  توفور  تما وضةمنف  السرم الصة و   المقاعدتعقوم مرتّ  الصة وم

  طالتا تسض العقر عن مسا   السرف   (20-15ر عدد الطلت  ف  السرف  الص و  الوا دة على
 الرواضة  وال عون من عقاف  ااجهزة واادوات وتوقومها، وتجعب ماةارك  الطلت  اادوات ف  ما توعهم مولم  الماتترات و قوّم د تأك

 ف  أثعا  ال صص 
  ا تاةةكل دورد، الوطس والسةةوال تاسةةتادام المعدول مع و: غسةةل الودون وتوقومه مالطلت  وتوجوههمتاتو  مرتّ  الصةة وم سةةلوكات
االكتقاق والتجمهر، االلتزام تالترتوب والعقام، الداول والاروأل اآلمن من الصة وم، االصةط ام اآلمن  اجتعاب أماكنالكوع، ثع  أو

 وال  اق على الدور ف  الوصول للمرافق الماتل   
 التالص اآلمن من الع اوات  ومتاتو مولمون من تهوو  السرم الص و  تاستمرار، تأكد ال 
  ممتلكاتهم  مها، وتوقوتوقومو التزام المولمون تممارس  السلوكات الوقايو  الص و   أمام الطلت ، والماارك  ف  تعقوم مرافق المدرس

 الااص  
 سعاد تولوم الطلت  المتسوتون استاب ص و  ر اال تواجات الااص ،    إلخ( عن تود وذود اإلعاق  واامراض المزمع ، د ذومتاتو  وإ

 تاستادام اآللوات المعاست  

مرحلة 
استقرار

 
الدوام

 

 مواقت  المولمون على متاتو  ااتراطات العقاف  الوام  والااصو  وممارستها  
   ت وث تقام المتاروات ف  معاطق جسرافو  م ددة ضةمن تتتع اةروط السةالم  والوقاو  ف   ال تم التوافق على تعقوم أعاةط  رواضةو

مدارس(، وتقلول  6ال وزود عدد المدارس ف  التجمع الوا د عن ت وث فضةةا ات م تو  ، ولم ترصةةد فوها  االت العتاةةار ال وروس، ر
عب إاةةةةراك الطلت  الذون وتج العتون ا تواط فقط(، 3ق ااسةةةةاسةةةة  وأعضةةةةا  ال روق الوا د قدر اإلمكان ف  االواب الجماعو  رال رو

ا مزمع    ف  ااعاط  الرواضو  وواعون أمراض 
   تتتع التداتور الوقايو  ف   ال تم التوافق على تعقوم الماومات الكا و  واإلراادو  الصادرة عن إدارة العااطات الترتوو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة ما قبل العودة 
س

للمدار
 

  توموم تولومات اإلجرا ات الوقايو  رطروق  غسةةةل الودون، طروق  اسةةةتادام وسةةةايل العقل، التتاعد الجسةةةدد، والمواد الت  وجب أن
عتر وسةةةايل التواصةةةل  وأولوا  اامورتتوافر مع الطلت  رأدوات العقاف  الاةةةاصةةةو ، كأس الما  الااص، ااغذو  الصةةة و ( للطلت  

 الماتل   
   آلوات مع توضةةةةةةوح ذود اإلعاق ( وتدع  المعاع ، وم ت  ااكثر عرضةةةةةة  للاطر رمرضةةةةةةى اامراض المزمع ،الطلتإعداد قايم

 الدوام  استقرارالتواصل المعاست  ف   ال 
 ماالط  متااةةرة 19-مرضةةى كوفودل الماالطونالطلت  المصةةاتون ت وروس كوروعا  سةةب تقارور وزارة الصةة  ، أو تعداد قايم  إ ،

 إ ضار تقرور طت  واور إلى السماح ترجوعهم إلى الدوام المدرس   التقا  ف  المعزل ل ونوإعالمهم تضرورة 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  وفق ما وأت :  19-اللجع  الص و  مع الطلت  أو الواملون الذون واتت  تإصاتتهم تمرض كوفود  مسؤولتوامل 
 للوالأل إعالم الجهات الماتص  قتل اتااذ قرار الت وول   1
 وطمأعت ، دون إاواره تال رأل أو الوصم   ومتاتوت عزل الطالب أو الوامل عن اآلارون تهدو ،   2
 ا ورتدوها وورتدد المالتس الواقو  الكمامات والق ازات، وكذلك المكلم أوض   استادامتوجو  المصاب إلى   3
ا مع ا  4 ا متاار  لطلت  أو الواملون اآلارون فوجب رصد الماالطون، إذا تتون وجود إصات  مؤكدة وأن المصاب قد ا تك ا تكاك 

 والتعسوق مع الجهات الماتص  للعقر ف  اإلجرا ات الااص  تهم  
  اتو  تمت للمركز الصةة  ت وول الطالب الذد تقهر علو  أو  أعراض ر مى، سةةوال، توب، إسةةهال، صةةووت  ف  التع س( لذوو  أو

 المدور متاارة 
   تدروب الهوي  اإلدارو  للمقصةةةةةةم على إجرا ات العقاف  والتوقوم، ومتاتو  ت قوقها، وتعا  ترعامج ااص وضةةةةةةمن اةةةةةةرا  الطلت

 ف  عموذأل ااص   -ما أمكن- اجواتهم قتل تد  االسترا  ، ت وث ودّون ذلك 
 أو أو  أمراض وتايو  أارى، وف  19-دالتأكد من الو الهوي  اإلدارو  للمقصم من أو  أعراض لها عالق  تاإلصات  تمرض كوفو ،

  ال الاك فإع  ووج  إلجرا  ف ص طت  تذلك 
  على إجرا ات العقاف  والسالم  الوام   المستادمونتدروب 
  ل ععد المساسةة ال سةةوما، جمووها تولوق اللو ات اإلراةةادو  الت  ت ض على غسةةل ااودد والعقاف  الاةةاصةةو  ف  مرافق المدرسةة

  المااربوأمام 
  )رسم عقاط الوقوم لت قوق التتاعد الجسدد ف  ااماكن الت  وتوقع أن وكون فوها اكتقاق رالمقصم، وأماكن االعتقار والتجمع 
    تدروب اللجان الص و  على تتتع اإلجرا ات الوقايو 
 داون لرواضةة ، وتجعب التتوجو  الطلت  التتاع عمط  واة صةة   ف  ال  اق على العقاف  الاةةاصةةو ، والتسذو  السةةلوم ، وممارسةة  ا

 والممارسات الضارة تالمتاتو  المستمرة والتوجو  المتاار للطلت  

مرحلة 
استقرار

الدوام 
 

   على تتتع ااتراطات العقاف  والسالم  الوام   المدرسو  الص   مسؤولمواقت 
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رابعًا: دور املر�صد الرتبوي

خام�صًا: دور اأولياء الأمور واأع�صاء املجتمع املحلي 

مرحلة ما
قبل العودة  

س
للمدار

 

  الطلت  وتعا  أعاط  ت روسو  تسهم تتوفور توي  تولم آمع  إعداد اط  الستقتال 
   رصد ا تواجات الطلت  ذود اإلعاق  وتأموعها 
   التواصل والتاتوك مع مؤسسات المجتمع المدع  لتوفور الدعم اللوجست  وال ع  لتقدوم الادمات الالزم  للطلت 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  ااول تما ووزز ثقتهم تأع سهم ووقلل من  االت التوتر استقتال الطلت  ف  الووم 
  تع وذ أعاط  ت روسو  لطمأع  الطلت ، وإعطا  فرص  للتوتور عن مااعرهم، وتوضوح المولومات المسلوط  رعن طروق الرسومات أو

 الكتات  أو القص  أو الدراما وغورها( 
 مع أصدقايهم عن تجارتهم وماكالتهم مع ال  اق على الاصوصو   اإلصسا  إلى الطلت  وت هم مااعرهم، وتاجووهم على الت دث 
   التمارون الت  تقلل من التوتر، مثل تمارون التأمل واالستراا  التع س    وال سوماتوجو  الطلت  لممارس  التمارون الرواضو 
  سةةو  السةةلتو  للتعاتز تاالقاب على عا ترام اصةةوصةةوات الطلت ، وتجعب الوصةةم  أو اسةةتادام االقاب تون الطلت ، وتوضةةوح اآلثار 

 الطلت  
  والمتوافون من المرض والسماح لهم تالتوتور عن آرايهم  الوزل المعزل دمج الطلت  الذون كاعوا ف  دايرة 
   اعمارهمتقدوم مولومات ص و   عن ما و دث ف  م وط الطلت  تصورة مطميع  وصادق  ومعاست  
  واسةةتثمارها تأعمال وأعاةةط  م ودة، وتقلول وقت االسةةتماع لألاتار واإلاةةاعات المزعج ، وتأكودتاةةجوع الطلت  على تعقوم أوقاتهم 

 تلق  اااتار من مصادرها الرسمو  أهمو  
   تتتع الطلت  الذون سجلت  االت هلع توعهم، وتصعو ها  سب ادتها، وتع وذ جلسات رفردو  أو جماعو ( ااص  موهم 
  لتدال ع س  وت وولهم للجهات الماتص  رصد  االت الطلت  الذون ت اج  
  ال اج   إن دعتللجهات الماتص  الطلت   وإ ال التعسوق مع المؤسسات ذات الوالق  تتقدوم الدعم الع س  االجتماع ي لتقدوم الدعم 
    ول ال االت الااص   اولوا  اامورإعداد رسال  
 على المساعدة ف  تطتوق التروتوكول الص   وتدروب أعضاي  لترلمان الطالت  ف  المدرس توزوز دور ا  
   إعداد العارات والتولومات المتولق  تتوزوز الجاعب الع س  اإلوجات  للطلت 
  ال  الطوارئ  معتزوود الطلت  تموارم ومهارات تمكعهم من التوامل والتكوم  

مرحلة 
استقرار

 
الدوام

   ودعمها  ،الت  ت تاأل للدعمتتتع ال االت 
   ن من فوروس كورعا مع أقراعهم ت اعلو  المتوافودمج الطلت 
 تتتع التزام الطلت  تممارس  السلوكات اإلوجاتو  رالم افق  على العقام، والاوور تاامان، وتجعب التعمر ال سوما مع الطلت  المتوافون 

 من فوروس كورعا( 
   استمرار تع وذ ااعاط  الت روسو  والوالجو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة ما 
قبل العودة 
س

للمدار
 

  التواصل مع أعضا  المجتمع الم ل  لتقدوم الدعم الالزم لتهوي  المدارس 

األسابيع األولى لعودة 
الطلبة

 

  رالعقاف  الاةةةةةةاصةةةةةةو  وغسةةةةةةل الودون، وتأمون أدوات العقاف   الالزم  ل ماو  أتعايهم تتولومات التداتور الوقايو  أولوا  اامورالتزام
 الااصو  من كمامات وم ارم وموقمات وكوب للارب، ومعع اال تكاك ف  الطروق للمدرس ( 

   مساعدة المدرس 
   الماكالت متاتو  
  دعم اإلدارة 
 دعم المولمون   
 جرا اتتسهول اإل   
  توفور التوي  الاارجو  المعاست  

مرحلة 
استقرار

 
الدوام

 

  ماارك  أفراد المجتمع الم ل  ف  دعم ت قق ااتراطات السالم  الوام  والعقاف  ف  المدارس 
   ا للتداتور الوقايو  وإجرا ات السةةةالم  الوام ، وماةةةارك  هذه المجالس ف  تع وذ أعاةةةط عقد مجالس أولوا  اامور اجتماعاتها اسةةةتعاد 

ارات التثقو و ، و اتوك مع المؤسسات الماتل   لتوفور الدعم ال ع  والتموول الالزم لتأمون توعوو  وإعداد الع دعم التوي  المدرسو  والت
 م والتوقوم ضمن اط  مستمرة طوال الوام الدراس  ومواد التعق
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�صاد�صًا: دور امل�صتخدم ) الآذن (

�صابعًا: دورالطلبة

ثامنًا: دور الهيئة الإدارية للمق�صف املدر�صي

مرحلة ما 
قبل العودة 
س

للمدار
 

  وزارة  نالتروتوكول الصةةة   المت ق علو  تو ها  سةةةب تولوماتتوقومتوقومها وتتعقو ها و ،تهوي  مرافق المدرسةةة  السةةةتقتال الطلت
 الترتو  والتولوم ووزارة الص   

األسابيع األولى لعودة الطلبة
  ماةةترك  المرافق ال توقوموتود اعتها  الدوام ووموًّا، و اسةةترا   الطلت ها قتل توقومتعقوم الو دات الصةة و  والمساسةةل والماةةارب و

 العوجارا، وصعاتور المساسل وغورها( ووموًّا  وضاغطفوها رمقاتض ااتواب، 
 ها أستوعوًّا  توقومتعقوم مرافق المدرس  رالسا ات، والص وم، والماتترات، والمالعب، والممرات وغورها( ووموًّا، و 
 سطوح توقوم سا ات، وأعمدة االصط ام، والعوافذ، واادوات وااجهزة  الماترك : ال ماوات، ومقاتض ااتواب، والمقاعد ف  ال ال

 ووموًّا  ،الماترك 
  التالص اآلمن من الع اوات ووموًّا 
   عن متعاول الطلت   ا  ق مواد التوقوم ف  مكان آمن توود 
 كمامات، ومالتس وأ ذو  واقو  ععد التوامل مع المطهرات( استادام أدوات ال ماو  رق ازات، و 
 ا، واالعتتاه الجود لتولومات اامان والسالم  أثعا  الت ضور واالستادام  تجعب الط  المواد الكوماوو  مع توضها توض 
  تادام، السلالمصاتن  عدم صال و ووموًّا، أو  الو دات الص و إتالغ مدور المدرس  ف   ال عدم توافر الصاتون ف  جموع مساسل

 توافر ورق الم ارم ف  الو دة الص و  وعدم 

مرحلة 
استقرار

الدوام 
 

  االستمرار ف  الومل ضمن مهام م ددة ووموًّا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  سطوح توقوملجان العقام والعقاف  ف  الص وم على العقاف  والترتوب و م افق ، المقاعدوالماترك : ااتواب، ومقاتض ااتواب،  ال
 وغورها 

 ععد  لكوعمرفق ااستادام معدول عقوم أو ثع   ال رص علىااللتزام تسسل الودون تالما  والصاتون قتل ال ضور الووم  للمدرس ، و
 ، وتجعب لمس الووعون وااعم وال م ما أمكن الوطس أو السوال

   لى ومعع التزا م ع ،الدور والعقام ن اآلارون، وال  اق علىعكافو  تتاعد تجعب اال تكاك المتااةةةةةةر تالطلت  وال  اق على مسةةةةةةاف
 الماارب والمقاصم أو أثعا  الاروأل لالسترا   

   ا تون الطلت ا متاار   تجعب الماارك  ف  االواب الت  تستب ا تكاك 
   المواقت  على غسل الودون واستادام الموقمات ف  المدرس 
  ،مواه أو كأس للارب ااص ت   كل طالب توتوة وا ت اقتجعب ماارك  اآلارون تأو  أدوات أو مواد 
  تهوو  السرم الص و  تاستمرار 
   التواون مع لجان العقام والعقاف ، والماارك  ف  الومل التطوع 
 اامان ومراعاة قواعد السالم  المرورو   وععد االضطرار مساف   توّج  الطلت  للمدرس  ماو ا على ااقدام ما أمكن، مع ال  اق على

 مالمس  أجزا  المركت   وتجعبالكمام  الواقو   استادام وجب التزامقل الستادام وسايل الع

مرحلة 
استقرار

الدوام 
 

    لها عمط  واة   وتتعوهماالاتراطات الوقايو   كاف استمرارو  ممارس  الطلت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحلة ما 
قبل العودة 
س

للمدار
 

  وتقدوم تقرور تذلك المدرس الواملون ف  المقصم سالم  وؤكد  سروردإجرا  ف ص ، 

األسابيع األولى لعودة 
الطلبة

 

  )االلتزام تسسل الودون تاستمرار ف  أثعا  إجرا  أد عملو  إلعداد الطوام رت ضور، تقدوم، توع 
 ها قتل تد  التوع توقومااللتزام تإاراأل المواد واادوات من المقصم و 
 وأعمدة االصط ام والعوافذ ووموًّا وأرضوت  المقصم سطوح  توقومااللتزام ت 
   االلتزام تالتقود تااتراطات العقاف  الااصو  رغسل الودون، واستادام المعدول ععد الوطاس أو السوال، ولتس الق ازات أثعا  عملو

 التوع، واستادام الموقمات تاستمرار( 
 ووموًّا ها توقومو ،ع والتواصل مع الطلت االلتزام تتعقوم  ماوات العوافذ الت  وتم عترها التو 
  ووموًّا  هاأو تتدولالمالتس الواقو  االلتزام تسسل 
   ووموًّا، وتاجوع الطلت  على ارايها وال اكه االلتزام تتوفور ااغذو  السعو  تال وتاموعات ركالوصاير الطتووو ) 

مرحلة 
استقرار

الدوام 
 

  الوقايو  المواقت  على االلتزام تالتداتور 
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) ملحق 3 (

اأنظمة الدوام وتوزيع احل�ص�س 
يحدد النموذج المعتمد للدوام في المدرسة وفق 
مستجدات الوضع الوبائي في المنطقة التي تتواجد 
الوبائي  الوضع  استقرار  حيث  من  المدرسة،  بها 
التدريجية  العودة  ستتم  حيث  استقراره،  عدم  أو 

ومحددات  ضوابط  وفق  المستمر  للتقييم  القابلة 
وإمكانيات  المتوافرة  والمساحات  الطلبة  أعداد 
توفير شروط السالمة العامة واالشتراطات الصحية 

الواردة في البروتوكول الصحي.

تمديد الفصل الثاني حتى نهاية حزيران 
2020

الفصل الثانيبعد أربعة أسابيع من بداية 
الصف الرابع األساسي وحتىمنالطلبةةعود

والبالغ عددهم الصف التاسع األساسي 
طالبًا(1103.474)

الثانيبعد أسبوعين من بداية الفصل 

والصف الحادي عشرعودة طلبة الصف العاشر 
طالبًا( 287895)، والبالغ عددهم (2021/2/21)

2021/2/7بداية الفصل الثاني 
وحتى الصف الثالث KGعودة الصفوف من 

الصف الثاني عشر والبالغ + األساسي 
اطالب( 773230)عددهم 

ويةالثانوالمرحلةالعاشرالصفدوامنموذجتطبيق
.الصفوفباقيعلى

مجموعات3ضمنباأليامالمجموعاتدوامنموذجتطبيق
السـبت)مجـمـوعـةلكلاألسبوعمنيومينبمعدل

أو(والخميساإلثنين)،(واألربعاءاألحد)،(والثـالثاء
.(3×2)مجموعتينضمنأليامبالتناوبالدوام

.ددوام مدرسي وجاهي، باإلضافة إلى التعليم عن بع
أو ( 3×2)التناوب باأليام تطبيق نموذج دوام 

(2×2×2.)

20أقصىوبحدطفل،لكل2م2مسافةتوفر•
 ً .الواحدةالشعبةفيطالبا

.الصحيةاالشتراطاتتطبيق•
.ةتعقيم يومي لألدوات واأللعاب المستخدم•
.المستطاعقدرالجماعيةاألنشطةتقليل•
العاملينلجميعالكمامةارتداءيشترط•

.األولالصفمنالصفوففيوللطلبة

أعدادتتراوحأنعلىطالب،لكل2م2توفير•
ً (20-15)منالطلبة الغرفةفيطالبا

.الصفية
.دقيقة30الحصةمدة•
.األساسيةالمباحثعلىالتركيز•
امنظتطبقالتيللمدارسالسبتيومدوام•

.مجموعات3ضمنباأليامالتناوب
آخرويومالجمعة)يومينعطلةمعلملكل•

.(البرنامجحسب
االشتراطاتتطبيقمعالكماماتارتداء•

.الصحية

مخططبالعمليستمرالتقييمنتائجبحسب•
إلىالتحولأوللمدارساآلمنةالعودة
.بعدعنالتعليم

وجاهيالالتعليمبينالخياراألمرلولييترك•
تابةبكوذلكبعد،عنالتعليمأوالمدرسةفي

نميعانونالذينللطلبةوكذلكخطي،تعهد
.مزمنةأمراض

لتعويض الفاقد التعليمي

محطة تقييم

محطة تقييم

 

الوزن 
النسبي من 
 التقييم العام

 التدريج
 مرتفع جدا الرقم االجراء

(81-100%) 
 مرتفع

(61-80%) 
 متوسط

(41-60%) 
 منخفض

(21-40%) 
 منخفض جدا

(0-20%) 

50% 
إذا كانت نسبة 

اإلصابات ال تتجاوز 
(1%) 

إذا كانت نسبة 
اإلصابات ال تتجاوز 

(1.5%) 

إذا كانت نسبة 
اإلصابات ال تتجاوز 

(2%) 

إذا كانت نسبة 
اإلصابات ال تتجاوز 

(3%) 

إذا كانت نسبة 
اإلصابات تتجاوز 

(3%) 
 1 نسبة اإلصابات

12.5% 
جميع الطلبة 
 ونوالعاملين يلتزم
 بالكمامات

أغلب الطلبة 
 ونوالعاملين يلتزم
 بالكمامات

عدد متوسط من 
الطلبة والعاملين 

 بالكماماتيلتزم 

قليل من الطلبة 
 والعاملين

 بالكمامات ونيلتزم 

من النادر أن يلتزم 
ن لوالطلبة والعام
 بالكمامات

رجة االلتزام بارتداء د
 2 الكمامات

12.5% 
جميع الطلبة 

والعاملين يحافظ 
 على مسافة األمان

أغلب الطلبة 
والعاملين يحافظ 
 على مسافة األمان

عدد متوسط من 
والعاملين الطلبة 

يحافظ على مسافة 
 األمان

قليل من الطلبة 
والعاملين يحافظ 
 على مسافة األمان

من النادر أن يحافظ 
ن والطلبة والعامل

 على مسافة األمان

درجة المحافظة على 
 3 مانمسافة األ

12.5% 
تفعل المدرسة 

البروتوكول الصحي 
 اجد   ةبدرجة مرتفع

تفعل المدرسة 
البروتوكول الصحي 

 مرتفعةبدرجة 

تفعل المدرسة 
البروتوكول الصحي 

 بدرجة متوسطة

تفعل المدرسة 
البروتوكول الصحي 

 بدرجة منخفضة

تفعل المدرسة 
البروتوكول الصحي 

 بشكل نادر

درجة تفعيل 
 4 البروتوكول الصحي

12.5% 
جميع الحافالت 

لتزم بالشروط ت
 الصحية

أغلب الحافالت 
لتزم بالشروط ت

 الصحية

دد متوسط من ع
الحافالت يلتزم 
 بالشروط الصحية

عدد قليل من 
الحافالت يلتزم 
 بالشروط الصحية

من النادر أن تلتزم 
الحافالت بالشروط 

 الصحية

درجة االلتزام 
بالشروط الصحية 

ثناء استخدام أ
 الحافالت

5 

 النسبة العامة 100%
 

 

 منخفض جدا منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا

االستمرار في العملية 
 التعليمية

متابعة وإعادة تقييم وإعطاء 
 مهلة للتصويب

لى التعليم عن بعد إ التحول
 لى التعليم عن بعدإغالق المدرسة والتحول إ مؤقتا لحين التصويب

 

اإجراءات التقييم التي �صتتبع باملدار�س 
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مرحلة ريا�س الأطفال وال�صفوف الثالثة الأوىل

مدارس الحصة 
الفترة الواحدة

مدارس الفترتين

الفترة الثانيةالفترة االولى

08:0008:3007:3008:0011:5512:25االولى

08:3509:0508:0008:3012:2512:55الثانية

9:109:4008:3009:0012:5501:25الثالثة

9:4510:1509:0009:3001:2501:55الرابعة

دقيقة10استراحة لمدة 

10:2510:5509:4010:1002:0502:35الخامسة

11:0011:3010:1010:4002:3503:05السادسة

11:3512:0510:4011:1003:0503:35السابعة

ومدةالواحدةالفترةمدارسفيالحصصبيندقائق(5)وجودمعدقيقة(30)الحصةمدة:مالحظة
.الحصصبيندقائق(5)وجوددونمنالفترتينلمدارسدقيقة(30)الحصة

نظام الدواممساحة الغرف الصفية

متر 2المدارس التي تحقق أقل من 
متر لكل طالب داخل 1وأكثر من 

الغرفة الصفية
تعليم وجاهي

50%

طالبلكلمربعمتر2عنيقلالماتخصيص•
.الصفيةالغرفةفي

الواحدةلمدارس الفترةتوزيع حصص الصفوف الثالثة األولى األساسية

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميسلكل%( 50)النظام بالتناوب
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

21111التربية اإلسالمية
75252اللغة العربية 
43131اللغة اإلنجليزية

54132الرياضيات
11010التربية االجتماعية والوطنية

11010العلــــوم
11001والموسيقيةالتربية الفنية 

21102التربية الرياضية
21102(نشاط)الحر الوقت 

251871411مجموع الحصص

.األطفاليتم اعتماد اآللية المتبعة للصفوف الثالثة األولى لمرحلة رياض : مالحظة

.آخرمبحث إلى يترك لمعلم الصف إمكانية تحويلها : حصة النشاط
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مرحلة ال�صفوف من الرابع وحتى الثاين ع�رش )%33(

مدارس الحصة 
الفترة الواحدة

مدارس الفترتين
الفترة الثانيةالفترة االولى

08:0008:3007:3008:0011:5512:25األولى

08:3509:0508:0008:3012:2512:55الثانية

9:109:4008:3009:0012:5501:25الثالثة

9:4510:1509:0009:3001:2501:55الرابعة

دقيقة10استراحة لمدة 

10:2510:5509:4010:1002:0502:35الخامسة

11:0011:3010:1010:4002:3503:05السادسة

11:3512:0510:4011:1003:0503:35السابعة

الفترةمدارسفيالحصصبيندقائق(5)وجودمعدقيقة(30)الحصةمدة:مالحظة
.الحصصبيندقائق(5)وجودبدونالفترتينلمدارسدقيقة(30)الحصةومدةالواحدة

نظام الدواممساحة الغرف الصفية

متر أو أكثر لكل 2المدارس التي تحقق 
عودة كاملةطالب داخل الغرفة الصفية

متر 2المدارس التي تحقق أقل من 
متر لكل طالب داخل الغرفة1وأكثر من 

الصفية
تعليم وجاهي 

50%

متر لكل 1المداس التي تحقق أقل من 
طالب داخل الغرفة الصفية

تعليم وجاهي 
33%

لىاألوالثالثةوالصفوفاألطفالرياضمرحلة•
لمإذا%50بنسبةفيهاالوجاهيالتعليمفيكون
إذاكاملةوعودةطالب،لكلم2مسافةتحقق
.وأكثرم2مسافةحققت

طالبلكلمربعمتر2عنيقلالماتخصيص•
لغايةوالرابعمنللصفوفالصفيةالغرفةفي

.عشرالثاني

توزيع حصص الصف الرابع األساسي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 

((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

3121212التربية اإلسالمية
7343434اللغة العربية 

2111111التربية الوطنية والمدنية
4222222اللغة اإلنجليزية

5232323الرياضيات
3121212العلوم

1010101قيةالتربية الفنية والموسي
2111111التربية الرياضية
2111111التربية المهنية

2111111(نشاط)الوقت الحر 
31131813181318مجموع الحصص
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توزيع حصص الصف الخامس األساسي لمدارس الفترة الواحدة

المادة
توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 

((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

3121212التربية اإلسالمية
7343434اللغة العربية 

2111111التربية الوطنية والمدنية
5232323اللغة اإلنجليزية

5232323الرياضيات
3121212العلوم

1010101قيةالتربية الفنية والموسي
2111111التربية الرياضية
2111111التربية المهنية

2111111(نشاط)الوقت الحر 
32131913191319مجموع الحصص

توزيع حصص الصف السادس األساسي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

3121212التربية اإلسالمية
7343434اللغة العربية 

1101010التربية الوطنية والمدنية
1010101التاريخ

1010101الجغرافيا
5232323اللغة اإلنجليزية

5232323الرياضيات
3121212العلوم

1010101قيةالتربية الفنية والموسي
2111111التربية الرياضية
2111111التربية المهنية

2111111(نشاط)الوقت الحر 
33132013201320مجموع الحصص
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توزيع حصص الصف السابع األساسي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

3121212التربية اإلسالمية
6333333اللغة العربية 

1101010التربية الوطنية والمدنية
1010101التاريخ

1010101الجغرافيا
5232323اللغة اإلنجليزية

5232323الرياضيات
4222222العلوم

1010101قيةالتربية الفنية والموسي
2111111التربية الرياضية
2020202التربية المهنية

2020202(نشاط)الوقت الحر 
1101010الحــــاسوب

1010101الثقافة المالية
35132213221322مجموع الحصص

.لكل مجموعةحصة واحدة أسبوعيا بمعدل ( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )المباحث واحد من مبحثيتم اختيار 
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 

توزيع حصص الصف الثامن األساسي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي
3121212التربية اإلسالمية
6333333اللغة العربية 

1101010التربية الوطنية والمدنية
1010101التاريخ

1010101الجغرافيا
5232323اللغة اإلنجليزية
3030303اللغة الفرنسية

5232323الرياضيات
4222222العلوم

1010101قيةالتربية الفنية والموسي
2111111التربية الرياضية
2020202التربية المهنية

2020202(نشاط)الوقت الحر 
1101010الحــــاسوب

1010101الثقافة المالية
38132513251325مجموع الحصص

.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )واحد من المباحث يتم اختيار مبحث
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 
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الخطة الدراسية
توزيع حصص الصف التاسع األساسي لمدارس الفترة الواحدة

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي
3121212التربية اإلسالمية
6333333اللغة العربية 

1101010التربية الوطنية والمدنية
1010101التاريخ

1010101الجغرافيا
5232323اللغة اإلنجليزية
3030303اللغة فرنسية
5232323الرياضيات
2111111الفيزياء
1101010الكيمياء

1101010العلوم حياتية
1010101علوم األرض

1010101ةالتربية الفنية والموسيقي
2111111التربية الرياضية
2020202التربية المهنية

2020202(نشاط)الوقت الحر 
1101010الحــــاسوب

1010101الثقافة المالية
39142514251425مجموع الحصص

.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )واحد من المباحث يتم اختيار مبحث
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 

الخطة الدراسية
توزيع حصص الصف العاشر األساسي لمدارس الفترة الواحدة

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي
3121212التربية اإلسالمية
6333333اللغة العربية 

1101010التربية الوطنية والمدنية
1010101التاريخ

1010101الجغرافيا
5232323اللغة اإلنجليزية
3030303اللغة فرنسية
5232323الرياضيات
2111111الفيزياء
1101010كيمياء

1101010العلوم الحياتية
1010101علوم األرض

1010101ةالتربية الفنية والموسيقي
2111111التربية الرياضية
2020202التربية المهنية

2020202(نشاط)الوقت الحر 
1101010الحــــاسوب

1010101الثقافة المالية
39142514251425مجموع الحصص

.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )واحد من المباحث يتم اختيار مبحث
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 
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توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع العلمي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 

((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

3121212التربية اإلسالمية
4222222اللغة العربية 
2111111تاريخ األردن

4222222اللغة اإلنجليزية
5232323الرياضيات
4222222الفيزياء
3121212الكيمياء

3121212العلوم حياتية
3121212علوم األرض

2020202التربية الرياضية
3030303علوم الحــــاسوب
36132313231323مجموع الحصص

توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع األدبي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

3121212التربية اإلسالمية
4222222(  مشترك)اللغة العربية 
5232323(  تخصص)اللغة العربية 

3121212تاريخ العرب والعالم
3121212الجغرافيا

2111111تاريخ األردن
4222222اللغة اإلنجليزية

اللغة /العلوم االسالمية * 
3212121ةالثقافة المالي/الفرنسية 

3121212الرياضيات
2020202التربية الرياضية
3121212علوم الحــــاسوب
35142114211421مجموع الحصص

الثقافة المالية/ اللغة الفرنسية / العلوم اإلسالمية يتم اختيار مادة واحدة من * 



31

توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع العلمي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 
((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

2111111التربية اإلسالمية
4222222اللغة العربية 
2111111تاريخ األردن

4222222اللغة اإلنجليزية
5232323الرياضيات
3121212الفيزياء
2111111الكيمياء

علوم / العلوم الحياتية * 
2111111األرض

2020202التربية الرياضية
2020202علوم الحــــاسوب
1010101اإلرشاد تربوي

29111811181118مجموع الحصص
علماً بأنه تم اختيار المواد ذات الحصص األعلى في الجدول( علوم األرضحياتية، العلوم ، كيمياء، الفيزياء )يتم اختيار ثالث مواد من المواد * 

توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع األدبي لمدارس الفترة الواحدةالخطة الدراسية

المادة

توزيع الحصص
المقرر حسب 

الخطة 
االسبوعية

من السبت وحتى الخميس بواقع يومين لكل مجموعة%(33)النظام بالتناوب 

((Cمجموعة  B))مجموعة (A)مجموعة 

عن بعدتعليمتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسيتعليم عن بعدتعليم مدرسي

2111111التربية اإلسالمية
3121212العلوم اإلسالمية * 

4222222(  مشترك)اللغة العربية 
4222222(  تخصص)اللغة العربية 

3121212تاريخ العرب والعالم* 
2111111تاريخ األردن

4222222اللغة اإلنجليزية
3121212الرياضيات

2020202التربية الرياضية
1010101اإلرشاد التربوي 
28111711171117مجموع الحصص

ً (الماليةالثقافةالحاسوب،علوم،الفرنسيالجغرافيا،التاريخ،،اإلسالميةالعلوم)منمادتيناختياريتم* المواداختيارمتبأنهعلما
.الجدولفيحصصاألعلىذات
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مرحلة ال�صفوف من الرابع وحتى الثاين ع�رش )%50(

مدارس الحصة 
الفترة الواحدة

مدارس الفترتين

الفترة الثانيةالفترة االولى

08:0008:3007:3008:0011:5512:25االولى

08:3509:0508:0008:3012:2512:55الثانية

9:109:4008:3009:0012:5501:25الثالثة

9:4510:1509:0009:3001:2501:55الرابعة

دقيقة10استراحة لمدة 

10:2510:5509:4010:1002:0502:35الخامسة

11:0011:3010:1010:4002:3503:05السادسة

11:3512:0510:4011:1003:0503:35السابعة

ومدةالواحدةالفترةمدارسفيالحصصبيندقائق(5)وجودمعدقيقة(30)الحصةمدة:مالحظة
.الحصصبيندقائق(5)وجوددونمنالفترتينلمدارسدقيقة(30)الحصة

نظام الدواممساحة الغرف الصفية

متر أو أكثر لكل 2المدارس التي تحقق 
عودة كاملةطالب داخل الغرفة الصفية

متر وأكثر 2المدارس التي تحقق أقل من 
يةمتر لكل طالب داخل الغرفة الصف1من 

تعليم وجاهي 
50%

متر لكل 1المداس التي تحقق أقل من 
طالب داخل الغرفة الصفية

تعليم وجاهي 
33%

لىاألوالثالثةوالصفوفاألطفالرياضمرحلة•
لمإذا%50بنسبةفيهاالوجاهيالتعليميكون
إذاكاملةوعودةطالب،لكلم2مسافةتحقق
.وأكثرم2مسافةحققت

طالبلكلمربعمتر2عنيقلالماتخصيص•
لغايةوالرابعمنللصفوفالصفيةالغرفةفي

.عشرالثاني

الواحدةتوزيع حصص الصف الرابع األساسي لمدارس الفترة

توزيع الحصص المقررالمادة
حسب الخطة األسبوعية

من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)النظام بالتناوب
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

32121التربية اإلسالمية
76143اللغة العربية 

21111التربية االجتماعية والوطنية
43122اللغة اإلنجليزية

54132الرياضيات
32121العلــــوم

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
3119121417مجموع الحصص
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توزيع حصص الصف الخامس األساسي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام

 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

32112التربية اإلسالمية
76143اللغة العربية 

21111التربية االجتماعية والوطنية
54132اللغة اإلنجليزية

54132الرياضيات
32121العلوم

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
3220121418مجموع الحصص

توزيع حصص الصف السادس األساسي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

32112التربية اإلسالمية
76134اللغة العربية 

10101التربية االجتماعية والوطنية
11010التاريخ

11010الجغرافيا
54132اللغة اإلنجليزية

54132الرياضيات
32121العلوم

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
3321121419مجموع الحصص

.لكل مجموعةحصتين أسبوعيابمعدل ( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )يتم اختيار مبحثين من المباحث 



34

توزيع حصص الصف السابع األساسي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم السبت ليوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
32112التربية اإلسالمية
64233اللغة العربية 

10101التربية االجتماعية والوطنية
11010التاريخ

11010الجغرافيا
54123اللغة اإلنجليزية

54132الرياضيات
43122العلوم

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
11010الحــــاسوب

10101الثقافة المالية
3521141421مجموع الحصص

.لكل مجموعةحصتين أسبوعيا بمعدل ( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )يتم اختيار مبحثين من المباحث 
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 

توزيع حصص الصف الثامن األساسي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
32112التربية اإلسالمية
64233اللغة العربية 

10101التربية االجتماعية والوطنية
11010التاريخ

11010الجغرافيا
54123اللغة اإلنجليزية
30303اللغة الفرنسية

54132الرياضيات
43122العلوم

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
11010الحــــاسوب

10101الثقافة المالية
3821171424مجموع الحصص

.لكل مجموعةحصتين أسبوعيا بمعدل ( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )يتم اختيار مبحثين من المباحث 
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 
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توزيع حصص الصف التاسع األساسي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم السبت ليوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
32112التربية اإلسالمية
64233اللغة العربية 

10101التربية االجتماعية والوطنية
11010التاريخ

11010الجغرافيا
54123اللغة اإلنجليزية
30303اللغة فرنسية
54123الرياضيات
21111الفيزياء
11010الكيمياء

11010العلوم الحياتية
10101علوم األرض

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
11010الحــــاسوب

10101الثقافة المالية
3921181425مجموع الحصص

توزيع حصص الصف العاشر األساسي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
32112التربية اإلسالمية
64233اللغة العربية 

10101التربية االجتماعية والوطنية
11010التاريخ

11010الجغرافيا
54123اللغة اإلنجليزية
30303اللغة فرنسية
54123الرياضيات
21111الفيزياء
11010الكيمياء

11010العلوم الحياتية
10101علوم األرض

10101التربية الفنية والموسيقية
21102التربية الرياضية
20202التربية المهنية

20202(نشاط)الحر الوقت 
11010الحــــاسوب

10101الثقافة المالية
3921181425مجموع الحصص

.لكل مجموعةحصتين أسبوعيا بمعدل ( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )يتم اختيار مبحثين من المباحث 
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 

.أسبوعيا لكل مجموعةحصتين بمعدل ( الجغرافيا، التاريخالتربية االجتماعية والوطنية، )يتم اختيار مبحثين من المباحث 
.بمعدل حصة واحدة أسبوعيا لكل مجموعة( الحاسوب، الثقافة المالية)يتم اختيار مبحث من المبحثين 
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توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع العلمي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
حسب الخطة األسبوعية

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

32112التربية اإلسالمية
43122اللغة العربية 
21102التاريخ األردن
43122اللغة اإلنجليزية

54123الرياضيات
43122الفيزياء
32121الكيمياء

32121العلوم الحياتية
31212علوم األرض

20202التربية الرياضية
30303علوم الحاسوب

3621151422مجموع الحصص

توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع األدبي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
حسب الخطة األسبوعية

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

32112التربية اإلسالمية
43122(  مشترك)العربية اللغة 

54132(  تخصص)اللغة العربية 
32112التاريخ العرب والعالم

32112الجغرافيا
21111التاريخ األردن
43122اللغة اإلنجليزية

فة الثقا/اللغة فرنسية /العلوم اسالمية * 
32112المالية

32121الرياضيات
20202التربية الرياضية
30303علوم الحاسوب

3521141421مجموع الحصص
الثقافة المالية/ اللغة فرنسية / اسالمية من العلوميتم اختيار مادة واحدة * 
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توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع الصناعي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية

11010الرياضيات
11010الفيزياء

10101التربية الرياضية
10101علوم الحاسوب

ارية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجب
54132(العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
292181514مجموع الحصص

توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع الزراعي لمدارس الفترة الواحدة

ر توزيع الحصص المقرالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي

21111التربية اإلسالمية

22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية
11010العلوم الحياتية

11010الكيمياء
10101التربية الرياضية
10101علوم الحاسوب

مباحث المتطلبات التخصصية اإلجبارية 
64233(العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
302191515مجموع الحصص



38

توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع الفندقي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية
11010اللغة فرنسية
11010الرياضيات

10101التربية الرياضية
10101علوم الحاسوب

ارية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجب
54132يالفندقي والسياح( / العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
292181514مجموع الحصص

(  نزليانتاج مالبس، تجميل، تصنيع م)توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع االقتصاد المنزلي 
لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
21111اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية
11010العلوم الحياتية

11010الكيمياء
10101التربية الرياضية
10101علوم الحاسوب

ارية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجب
75234(العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
3121101516مجموع الحصص
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توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع العلمي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
43122اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
43131اللغة اإلنجليزية

54132الرياضيات
32121الفيزياء
22011الكيمياء

22011العلوم األرض/ العلوم الحياتية * 
20202التربية الرياضية
20202علوم الحاسوب
10101اإلرشاد تربوي

2918111415مجموع الحصص
المواد ذات علماً بأنه تم اختيار( الفيزياء،  الكيمياء، العلوم الحياتية، العلوم األرض) يتم اختيار  ثالث مواد من المواد * 

الحصص األعلى في الجدول

توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع األدبي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
22011التربية اإلسالمية

32112العلوم إسالمية * 
43122(  مشترك)العربية اللغة 

43131(  تخصص)اللغة العربية 
32112التاريخ العرب والعالم* 

22011التاريخ األردن
43131اللغة اإلنجليزية

32121الرياضيات
20202التربية الرياضية
10101اإلرشاد التربوي 
281991414مجموع الحصص

اً بأنه تم اختيار علم( الثقافة المالية الحاسوب، ، العلوم فرنسيالتاريخ، الجغرافيا، إسالمي، العلوم ) يتم اختيار مادتين من * 
المواد ذات األعلى حصص في الجدول
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توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع الصناعي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية

22011الرياضيات
21111الفيزياء

10101التربوياإلرشاد

ارية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجب
96345(العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
3424101618مجموع الحصص

الواحدةتوزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع الزراعي لمدارس الفترة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية
22011العلوم الحياتية

21111الكيمياء
10101اإلرشاد التربوي

ية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجبار
96345(العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
3424101618مجموع الحصص
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توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع الفندقي لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية
21111اللغة فرنسية
22011الرياضيات

10101اإلرشاد التربوي

ارية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجب
65133يالفندقي والسياح( / العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
312381516مجموع الحصص

(  نزلي تجميل، تصنيع مانتاج مالبس،) توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع االقتصاد المنزلي 
لمدارس الفترة الواحدة

توزيع الحصص المقررالمادة
ةحسب الخطة األسبوعي

لكل مجموعة من يوم األحد إلى يوم الخميس%(50)بالتناوبالنظام
 B))مجموعة (A)مجموعة 

تعليم عن بعد تعليم مدرسيعن بعد تعليم تعليم مدرسي
21111التربية اإلسالمية
22011اللغة العربية 
21111التاريخ األردن
22011اللغة اإلنجليزية
22011العلوم الحياتية

21111الكيمياء
10101اإلرشاد التربوي

ارية مباحث المتطلبات التخصصية اإلجب
75243(العلوم المهنية)

129366تدريب عملي
322391616مجموع الحصص
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 الرقم النشاط متوافر غير متوافر
 البيئة المدرسية

 1 خطة طوارئ  
 2 تعقيم المدرسة  
 3 مواد اإلسعافات األولية  
 4 غرفة للصحة المدرسية  
 5 توافر المساحات اآلمنة داخل الغرف الصفية وخارجها  
 6 التهوية الجيدة في الغرف الصفية  
 7 المعقمات  
 8 الكمامات  
 9 القفازات الطبية  
 10 المنظفات )الصابون السائل(  
 11 المياه في دورات المياه  
 12 مغاسل الطلبة  
 13 مياه الشرب النقية  

 برامج التوعية الصحية
 14 ممرض/مسؤول الصحة المدرسية  
 15 خطة التثقيف والتوعية الصحية  
 16 صحية ةلوحات توعي  
 17 فيروس كورونالوحات تثقيفية عن   
 18 سجل الخدمات الصحة المدرسية  
 19 برنامج نظافة المدرسة  
 20 برنامج لتخفيف االزدحام  

 برنامج الدعم النفسي
 21 المرشد التربوي  
 22 خطة اإلرشاد  
 23 اللوحات اإلرشادية  
 24 برامج اإلرشاد  
 25 تعليمات االنضباط المدرسي  
 26 مورالتوعية ألولياء األلقاءات   
 27 المسابقات التحفيزية للصف المتعاون  
 28 اللقاءات الحوارية مع الطلبة  
 29 سجل لتحليل احتياجات الطلبة  

 اإلجراءات اإلدارية
 30 تعليمات تنظم دخول الطلبة وخروجهم  
 31 توظيف التعلم عن بُعد جزئيًّا  
 32 مزمنة وتنفسية الذين يعانون أمراض  األمور بعدم دوام الطلبة اوجود تعهد خطي من أولياء   
 33 إرشادات للمعلمين حول تنظيم الطلبة داخل الصفوف  
 طاعيمالفحص والمفي المدارس الحكومية خدماتها ية للبدء بتقديم التنسيق مع المراكز الصح  

 34 مع المدارس الخاصة ، ومع األطباء المتعاقدين، شلل األطفال(الكزاز، الدفتيريا)

 

) ملحق 4 (

جدول ا�صتعدادات املدر�صة
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) ملحق 5 (

اإجراءات العمل لتدابري ال�صالمة والوقاية ال�صحية للحد من انت�صار فريو�س كورونا-19 يف 
مدار�س الطلبة ذوي الإعاقة احلكومية واخلا�صة والتطوعية

املقدمة: 

حيث  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  سالمة  على  حرًصا 
العدوى  النتقال   

ً
عرضة الفئات  أكثر  من  إنهم 

وطبيعة  المساندة  األدوات  الستخدامهم  نظًرا 
مباشًرا   

ً
تفاعال تتطلب  التي  التعليمية  األنشطة 

يدي  بين  الخاص  المرفق  هذا  نضع  معهم 
معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة في مختلف مدارس 
متعارف  هو  وكما  الهاشمية.  األردنية  المملكة 
لفيروس  العدوى  انتقال  طريقة  فإن  عليه 
الناتج  المرضى  لرذاذ  الشخص  بتعرض  كوفيد-19 
واألنف  للفم  ولمسهم  والعطس  السعال  عن 
والعينين ولمس السطوح الملوثة بالرذاذ، ومن 
لتحقيق  )2م2(  مساحة  توفير  أهمية  جاءت  هنا 
و)2م2( الصفية  الغرفة  داخل  الجسدي  التباعد 
خارجها وتجنب االزدحام؛ لذا، وجب وضع إجراءات 
تدابير السالمة والوقاية الصحية للحد من انتشار 
الطلبة  مدارس  في   )Covid-19( كورونا  فيروس 
والتطوعية؛  والخاصة  الحكومية  اإلعاقة  ذوي 
عدوى  وانتشار  بالمرض  اإلصابة  خطر  لتالفي 

الفيروس.

الفئة امل�صتهدفة:

بالمدارس  الملتحقون  اإلعاقة  ذوو  الطلبة   •
األمل  كمدارس  والتطوعية؛  والخاصة  الحكومية 

للصم، واألكاديمية الملكية للمكفوفين.
• المعلمون والعاملون في هذه المدارس.

اأحكام عامة:

• االلتزام التام بأي بروتوكوالت أو تدابير تصدر 
من  بالوقاية  تتعلق  والتعليم  التربية  وزارة  عن 

فيروس كورونا.

واإلرشادات  والمعلومات  البيانات  توفير   •
للصم،  اإلشارة  بلغة  منها  يصدر  وما  المتاحة 

وتوصيلها لضعاف السمع على نحو فاعل.
• ضرورة التباعد األكيد واآلمن حال التواصل بلغة 
اإلشارة وإنزال الكمامة، ويجب سؤال خبير ترجمة 
للتأكد من استحالة التواصل باإلشارة أثناء ارتداء 

الكمامة.
البيانات والمعلومات واإلرشادات بصيغ  • توافر 

ميسرة للمكفوفين وضعاف البصر.
والتعليم  والتعليم  التربية  مديريات  تعميم   •
آخر  حول  دوري  بشكل  المدارس  على  الخاص 
الجهات  توصيات  حسب  الوقائية  المستجدات 

الرسمية.
آخر  على  دوري  بشكل  المدرسة  إدارة  تطلع   •
حسب  الفيروس  من  الوقائية  المستجدات 
وتعممها  المعنية  الرسمية  الجهات  توصيات 

وتطبقها على كافة العاملين في المدرسة.
• في حال االشتباه بإصابة أحد الطلبة يتم عزله 
لحين  الغاية  في غرفة مستقلة مخصصة لهذه 
وتتخذ  الصحة،  مندوب  بمرافقة  لذويه  تسليمه 
المرافق/ة   قبل  من  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 

حرًصا على عدم نقل العدوى.
التوصيات  هذه  على  المدرسة  إدارة  اطالع   •

وتنفيذها.
مالمسة  تجنب  إلى  الطلبة  المدرسة  توجيه   •
السطوح قدر اإلمكان، وإذا كان البد من مالسمة 
باألجسام  االتصال  السطوح لمن يعتمدون على 
باللمس  األشياء  وتعرف  التنقل  في  المحيطة 
فيجب تعقيمها بشكل دوري أكثر من مرة خالل 

اليوم.
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اإجراءات حماية الطلبة ذوي الإعاقة من 
انتقال العدوى:

إحدى  عليه  تظهر  طالب  أي  استقبال  عدم   •
األعراض اآلتية: 

)37( درجة  ارتفاع درجة حرارة الجسم ألكثر من   -1
مئوية.

2- السعال الجاف.
3- القيء.

4- السيالن في األنف.
5- ضيق في التنفس.

الصطحابه  الطالب  ذوي  مع  التواصل  ويتم 
للمنزل.

قبل  من  الستخدامها  األيدي  معقمات  توفير   •
الطلبة والعاملين في تعقيم أيديهم قبل فتح 

باب المدرسة.
المدرسة،  باب  من  الطلبة  المعلمات  استالم   •
وبشكل  الطلبة  وتسليم  استالم  وقت  وتوزيع 
ا على شروط التباعد 

ً
سريع منًعا لالكتظاظ وحفاظ

الجسدي.
• استقبال أولياء األمور والزائرين داخل المدرسة 

ضمن إجراءات البروتوكول الصحي.
الطلبة  لدخول  مدخل  من  أكثر  تخصيص   •
وخروجهم –ما أمكن- لمنع االكتظاظ بين الطلبة.
سنوات   )6( أعمارهم  الذين  الطلبة  استخدام   •
في  تواجدهم  مدة  طيلة  الكمامات  فأكثر 

المدرسة. 
• استخدام الكمامات من النوع الذي يوضع خلف 
يرتدون  الذين  للطلبة  األذن  حول  وليس  الرأس 
السماعات من ضعاف السمع؛ حرًصا على كفاءة 

عمل المعينات السمعية.
الفردية  والجلسات  الحصص  تكون  أن  مراعاة   •
حدود  ضمن  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  للطلبة 
المسافات اآلمنة مع تعقيم الوسائل واألدوات 

التعليمية باستمرار.

التعقيم والنظافة:

• يجب على المدرسة توفير مستلزمات النظافة 
أن  للطلبة والعاملين، على  والتعقيم وإتاحتها 

يتم توفير المادة المعقمة لليدين في كل غرفة 
من غرف المدرسة. 

واألرضيات  السطوح  جميع  وتعقيم  تنظيف   •
بشكل يومي، وكذلك مقابض األبواب والدرابزين 
إلى  إضافة  والطاوالت،  والكراسي  والمكاتب 
ا،  يوميًّ والكبيرة  الصغيرة  األلعاب  جميع  تعقيم 

وسطوح طاوالت الطعام قبل األكل وبعده.
التنظيف  ومواد  والصابون  الماء  استخدام   •
والتعقيم عند عدم وجود الطلبة منًعا الستنشاق 
هذه المواد أو مالمستها للجلد، لتعقيم األلعاب 
البالستيكية واأللعاب الكبيرة المشتركة، على أن 

يتم تجفيف السطوح مباشرة.
الهوائية  المكيفات  واستخدام  النوافذ  فتح   •
المدرسة  مرافق  كافة  في  توافرها  حال  في 
من  للمكيفات  الهواء  مصدر  يكون  أن  شريطة 

خارج المبنى.
على  الحفاظ  بضرورة  الطلبة  جميع  توعية   •
النظافة واالمتناع عن لمس الوجه واليدين قدر 
بالماء  بانتظام  اليدين  غسل  وفرض  اإلمكان، 

والصابون كل ساعة، وتعقيم األيدي باستمرار.
فترة  في  الصحية  السالمة  شروط  مراعاة   •
عدم  وضمان  الطعام،  لتناول  الطلبة  استراحة 
مشاركة الطعام وأدوات الطعام بأي شكل من 

األشكال بين الطلبة.
باستمرار  المدرسة  فضالت  من  التخلص   •
فتحها  يمكن  التي  المهمالت  سلة  واستخدام 

بدون لمس.
• وضع جميع مواد التعقيم والتنظيف في مكان 
والتأكد  الطلبة،  أيدي  متناول  بعيد عن  مخصص 
في  التعقيم  علبة  وضع  مع  بقفل  إغالقها  من 
بإشراف  استخدامها  للطلبة  يتيح  مرتفع  مكان 

المعلمين. 
• تعقيم الحمام قبل استخدام كل طالب وبعده، 
والمغاسل  الحمام  قاعدة  تعقيم  أهمية  مع 

ومقابض األبواب.
التشاركية  وعدم  الفردية،  األلعاب  استخدام   •
الحفاظ  مع  واأللعاب  التعليمية  األدوات  في 
األنشطة  من  والتقليل  الجسدي،  التباعد  على 
التي تتطلب التالمس المباشر مع الطلبة ذوي 

اإلعاقة.
• في حال ظهرت أي من أعراض الفيروس على 
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الطالب يتم عزله مباشرة عن بقية الطلبة بوجود 
تسليم  لغاية  وذلك  مستقلة،  بغرفة  مرافق 
الحيطة  أخذ  المرافق  وعلى  ألسرته،  الطالب 
والحذر عند التعامل معه؛ لمنع انتقال العدوى 
الغرفة  وتعقيم  المدرسة،  في  الطلبة  لباقي 

مباشرة بعد تسليم الطالب ألسرته.
• تعقيم أماكن تواجد الطالب في حال ظهور أي 

من أعراض الفيروس عليه.
• التزام الطالب المصاب بالعزل المنزلي 10 أيام 
حال  يوم في  و13  أعراض  حال عدم ظهور  في 

ظهور أعراض.
• إلزام المعلمين والعاملين باستخدام الكمامات 
معقمات  واستخدام  اليدين،  وغسل  والقفازات 

األيدي باستمرار.

ممار�صات التباعد الجتماعي:

قدر  الجسدي  التباعد  تعزيز  المدرسة  على 
اإلجراءات  بعض  على  ينطبق  )مصطلح  اإلمكان 
شديد  مرض  انتشار  إلبطاء  اتخاذها  يتم  التي 

العدوى( كاآلتي:
تقل  ال  لمسافة  واآلمن  األكيد  التباعد  ضرورة   -1
عن مترين في حال التواصل بلغة اإلشارة وإنزال 

الكمامة.
2- اتباع سياسات فصل الطلبة قدر اإلمكان ضمن 

مجموعات في غرف صفية مستقلة.
3- الحرص على استخدام األلعاب الفردية وعدم 
واأللعاب مع  التعليمية  األدوات  التشاركية في 

الحفاظ على التباعد الجسدي.
فترة  أثناء  الجسدي  التباعد  على  الحرص   -4

االستراحة.

كادر املدر�صة:

• تعقيم جميع العاملين في المدرسة أيديهم 
الطلبة  دخول  وقبل  الدوام  بدء  قبل  باستمرار 
وبعد  الدوام  أوقات  وخالل  الدراسية  للصفوف 
االنتهاء من الدوام، وذلك بغسل اليدين بالماء 
والصابون مدة )20( ثانية على األقل أو استخدام 

معقم األيدي.

عند  والقفازات  الكمامات  باستخدام  االلتزام   •
الحضور للمدرسة وطيلة مدة الدوام.

• تجنب مالمسة العينين واألنف والفم. وكذلك 
إن  إذ  الجسدي،  والتواصل  المصافحة  تمنع 
تجنب مثل هذه السلوكات يقلل من نسبة كبيرة 
على  ويحافظ  والفيروس  العدوى  انتقال  من 

السالمة العامة.
ا 

ً
مخالط كان  حال  في  للعمل  الحضور  عدم   •

بإصابته،  مشتبه  أو  كورونا  بفيروس  لمصاب 
وعدم التردد في طلب المغادرات واإلجازات في 
عند  أو  كورونا  بفيروس  باإلصابة  االشتباه  حال 

الشعور بالتعب والمرض.
تطبيق  في  العمل  أصحاب  مع  التعاون   •
تقلل فرصة  التي  الوقائية  االحترازية  السياسات 
استمرارية  يضمن  بما  كورونا  فيروس  انتشار 
وتفعيل  المستطاع،  قدر  وديمومته  العمل 
من  التحذير  في  أثر  من  له  لما  »أمان«  تطبيق 
مخالطة شخص مصاب، ومن ثم، المساعدة في 

الوقاية.

و�صائل النقل:

الطلبة  ركوب  وبعد  قبل  الحافالت  تعقيم   •
الحافالت في الجوالت الصباحية والمسائية.

الحافلة  داخل  الجسدي  التباعد  على  الحفاظ   •
المختصة  الجهات  عن  الصادرة  المعايير  وحسب 

بهذا الشأن.
• توفير أدوات التعقيم داخل الحافلة.

القفازات  باستخدام  الحافلة  مرافق  التزام   •
والكمامات حسب المعايير الصحية.

مناطق  إلى  الحافلة  دخول  ا 
ًّ
بات منًعا  يمنع   •

تفشي الوباء.
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ملخ�س اإجراءات العودة للمدار�س
) ملحق 6 (

 مخلص إجراءات العودة للمدارس  مرفق )(: 

جراءات اإل تاريخ التنفيذ  المكون 

كانون الثاني 
2021 

جراءات الصحية )للطلبة البروتوكول الصحي للعودة للمدارس متضمنا كافة اإلتحديث   •
 . ( ومواد المتابعة والتفتيشوأولياء األموروالكادر 

ضمن سيناريوهات العودة المختلفة والمعتمدة بحيث تت خارطة العودة للمدارس  تحديث  •
 . نشطة والدخول والخروججراءات األإو

التعافي واالستجابة،    :لضمان استمراية التعليم في مراحل   ئ؛خطة التعليم في الطوار  تحديث  •
 .واالستدامة

متضمنة سيناريوهات   2021/ 2020االنتهاء من تطوير الخطة المدرسية للعام الدراسي  •
 . مختلفة للتعليم

تطوير الخطط 
جرائية  اإل

وبروتوكوالت 
رس االعودة للمد

الصحية والتعليمية 
بسيناريوهات 

 .مختلفة

كانون الثاني 
2021 

 . كافة مدارس الحكوميةللصابون معقمات ومين أت
 . الطلبة والمعلمين افةامين كمامات لكت

توفير مستلزمات 
الوقاية والصحة 
للطلبة والكادر 

 التعليمي.

مستمر لغاية 
شباط  30

2021 

عمال الصيانة والتهيئة الصحية في أقرار قاعدة بيانات معتمدة على مسح ميداني إل حديث ت •
 .المدارس

  .الصيانة للمدارس بما يشمل صيانة الحنفيات والمشارب والمرافق الصحية استكمال  •
  .نترنت في المدارساستكمال توصيل نقاط اإل •
 .طفالغرفة صفية لرياض األ 600استكمال تهيئة    •

تهيئة المرافق 
المدرسية بما 

المعايير مع ينسجم 
الصحية 

 .والتكنولوجية

مستمر لغاية 
شباط  30

2021 

 للفصل الثاني من السنة الدراسية  المتمازج خطط التدريس لتشمل التعليمتحديث   •
 التعليمي.بما يشمل مراجعة الفصل األول لضمان سد فجوات الفاقد  2021/ 2020

نشطة  شارة واأل لغة اإل امتضمن   كافة لصفوفلاالنتهاء من تصوير المحتوى الدراسي   •
 . ثرائيةاإل

تجهيز المحتوى 
بأشكاله التعليمي 

المختلفة ولجميع 
  .الفئات

مستمر لغاية 
شباط  30

2021 

البتوب وتابلت للطلبة الذين يفتقرون للموارد التكنولوجية )استخدام قاعد بيانات  أجهزة    تأمين •
 المعونة الوطنية(. 

 .للموارد التكنولوجية بشاشات عرض التي تفتقر تزويد المدارس   •

تأمين وصول 
التعلم عن بعد 

للطلبة والتواصل 
 .الفعّال

 مستمر 

  .منصة تدريب المعلمينالعمل على استكمال  •
  على البروتوكول الصحيفي المديريات تدريب كافة الكادر التعليمي استكمال  •

 . نترنت من لإلاالستخدام اآلالكادرالتعليمي على و
ووسائل إيصال  ،البيداجوجية عن بعد ليات التعليم وآ تدريب الكادر على المناهج الجديدة •

 التعليم التفاعلية بما يتضمن األنشطة المنهجية اإلثرائية. 

تهيئة الطواقم 
دارية  التعليمية واإل

ئ لمواكبة الطوار
والتدريب الصحي 

 .والتعليمي
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جراءات اإل تاريخ التنفيذ  المكون 

مستمر لغاية 
شباط  30

2021 

 2درسك  منصة اإلشارة علىاستكمال كل المحتوى التعليمي للصفوف كلها متضمن ا لغة  •
 . والقنوات التلفزيونية

 . 20/21 من السنة الدراسية االولوضع محتوى المالزم التعليمية لمراجعة الفصل  •
دخال إو الحرجة  استكمال تطوير منصة درسك بمحتوى تفاعلي ومعتمد على المفاهيم •

 . animationمثل دوات التعلمية األ

االنتهاء من تجهيز 
ووسائل منصات 

  .التعليم عن بعد

 مستمر 

 بما يشمل تقييم النوعية والوصول واالستكمال.   2ضبط الجودة عبر منصة درسك  مراقبة و •
إطار المتابعة والتقييم وآلية استخراج التقارير عبر منصة درسك ضمن مؤشرات  تفعيل •

 تستهدف الطلبة والكادر وأولياء األمور. 
 مؤشرات المتابعة والتقييم على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس. متابعة •

تطوير آليات 
ضمان الجودة 

التعليمية والمتابعة 
 .والتقييم

مستمر لغاية 
شباط  30

2021 

تدريب الكادر التعليمي على مفاهيم ومنهجية الدعم النفسي االجتماعي للطلبة المتأثرين   •
 بالجائحة. 

 إجراءات الدعم التشخيصي للطلبة عبر الكوادر اإلرشادية. تطوير  •
باستخدام  جتماعي بعد الجائحة ساليب الدعم النفسي االأتطوير دليل لتدريب المعلمين على  •

 الطلبة.نشطة التشاركية بين األ

تعزيز إجراءات 
الدعم النفسي 

 بما عيجتمااال
الذين يشمل الطلبة 

لم يحظوا بفرص 
وذوي تعلم جيدة 

 .الحاجة

 مستمر 
 عبر منصة الوزارة.2021/ 2020لعام  اللفصل الثاني من مشاركة الخطط المدرسية  •
حول التثفيف الصحي   ونشرها عبر منصات الوزارةتوعوية المواد ال مشاركة العديد من •

 االجتماعي. وأشكال التعليم المختلفة والدعم النفسي 

تطوير وتنفيذ 
حملة العودة 

عالمية  رس اإلاللمد
الكادر و)للطالب 

التدريسي 
 .والمجتمع(

 كانون الثاني
2021 

 والكوادر المدرسية.تعزيز استخدام نظام التواصل عن بُعد للوزارة والمديريات  •
 تفويض الصالحيات الالمركزية لضمان سير تهيئة المدارس للعودة. •

تطويرالتعليمات 
هلية الوزارة ألرفع 

والمدرسة لمواكبة  
السيناريوهات 

 المختلفة
  ها.وتطبيق

مستمر لغاية 
شباط  30

2021 

خطة االستدامة للتعليم في الطوارئ بما يشمل المعايير الصحية والتعليمية واستمرارية   تفعيل •
 تحديث أدوات متابعة التنفيذ.

ضمان استدامة  
من  معايير األ

والسالمة  
واالستعداد 

ووصول  ئللطوار
التعليم بمختلف 

 .شكالهأ
 


