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يجيـــــــة ا�منـــــــة  تفاصيــــل العــــودة التدر

�� من �� يناير ��
ً
 اعتبارا

للتعليم الحضوري للفصل الدراسي الثاني



يتحلـــى القطـــاع التعليمي فـــي الدولة بالجاهزية وا�ســـتباقية وســـرعة التعامل 
ية العملية التعليمية على الوجه ا�مثل،   على استمرار

ً
مع ا�وضاع الطارئة حرصا

وذلـــك مـــن خـــ�ل المتابعـــة المســـتمرة لمعطيـــات ا�زمـــة ومســـتجداتها لدعـــم 
القرارات ا�نسب.

آخر المستجدات المتعلقة بنظام التعليم عن بعد:

نود ا£ع�ن عن أنه قد تقرر عودة الدراسة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين:

���������المجموعة ا�ولى تبدأ في 

المجموعة الثانية:

ياض ا�طفال، وط�ب  • يشمل قرار المجموعة ا�ولى ط�ب ر
  الحلقة ا�ولى، وط�ب الصف الثاني عشر أو الثالث عشر 

  للنظام البريطاني، والط�ب الذين سيؤدون ا�ختبارات
   الدولية والرئيسية.

• كما تشمل المجموعة ا�ولى ط�ب مؤسسات التعليم 
   العالي وسيتم تطبيق نظام المرور ا�خضر لم.

• ستكون عودة الط�ب في مختلف المراحل 
�������   الدراسية ابتداًء من ��



������������������������

��حاصل على تطعيم كوفيد -��   -  �� ديسمبر ��

• يتطلب من جميع الط�ب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة 
  فحص PCR سلبية � تزيد مدتها عن �� ساعة عند أول دخول 

  للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.

• تطبيق نظام المرور ا�خضر �ولياء ا�مور عبر تطبيق الحصن لدخول 
   المنشآت التعليمية، مع ضرورة إبراز نتيجة فحص PCR سلبية 

  ص�حيتها �� ساعة

ية  * ننصح أولياء ا�مور والط�ب في البدء بإجراء الفحوصات المخبر
 على 

ً
  PCR لتفادي ا�زدحام في مراكز الفحص أو تأخر النتائج حفاظا

  صحة وس�مة المجتمع.

• تعليق الرح�ت المدرسية الخارجية حتى إشعار آخر، مع استمرار 
ياضية والثقافية في المدارس وفق ا£جراءات   ا�نشطة الر

ية المتعمدة.    ا�حتراز

الضوابط وا�جراءات ا�حترازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة:



متطلبات الدخول إلى المنشأة التعليمية:

�����������������������

��حاصل على تطعيم كوفيد -��   -  �� ديسمبر ��
إبـــراز  العالـــي،  التعليـــم  مؤسســـات  لطلبـــة 

المرور ا�خضر عبر تطبيق الحصن

�ولياء ا�مور والزوار، إبراز المرور ا�خضر عبر تطبيق 
الحصـــن ونتيجـــة فحص PCR ســـلبية � تزيد مدتها 

عن �� ساعة (� أيام) 

للكـــوادر التعليميـــة والعاملين فيهـــا، إبراز المرور 
ا�خضر عبر تطبيق الحصن 

عودتـــم  مـــدة  تتجـــاوز  ولـــم  الســـفر  مـــن  للعائديـــن 
أســـبوعين، ضـــرورة إبـــراز نتيجة فحص ســـلبية فـــي اليوم 
ا�ول والســـادس مـــن عودتـــم مـــن الســـفر وتوقيـــع 
مـــع  (بالتنســـيق  الســـفر  مـــن  العـــودة  إقـــرار  نمـــوذج 

المنشأة التعليمية)

لطلبـــة مؤسســـات التعليـــم العـــام، إبـــراز نتيجـــة فحـــص 
يـــد مدتهـــا عن �� ســـاعة (� أيام)،  PCR ســـلبية � تز
عنـــد دخـــول المنشـــأة التعليميـــة، ويتطلب بعدهـــا إجراء 

فحص PCR كل أسبوعين



�� وحتـــى اشـــعاٍر آخـــر التعليـــم عـــن بعـــد متاح �������� مـــن 
ً
اعتبـــارا

لجميـــع طلبـــة التعليم العام في حـــال رغبة أولياء ا�مـــور بذلك، حتى 
إعـــادة تقييـــم مســـتجدات الوضـــع الوبائـــي فـــي الدولـــة، أمـــا طلبـــة 
مؤسسات التعليم العالي فإن خيار التعليم عن بعد يقتصر فقط على 
ير طبي يثبت الحالة  المصابين والمخالطين منم، مع ضرورة تقديم تقر

الصحية وصادر عن جهة معتمدة.


