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سيناريو الرجوع إلى مقاعد الدراسة بشكل طبيعي مع  المجال 

 األخذ باالحتياطات الصحية 

مع  % 50سيناريو الرجوع إلى مقاعد الدراسة بنسبة  
 األخذ باالحتياطات الصحية، وتفعيل التعلم عن بعد 

 

سيناريو  التعلم عن بعد بنسبة 
100 % 

تنظيم عملية   1
حضور الطلبة في 

بداية اليوم الدراسي 
 و عملية انصرافهم 

توفير  )  –توفير معقمات  -تخفيف زمن الحصص 
   (  من قبل ولي األمر وقفازات كمامات 

 توفير مقياس حراري اثناء دخول الطلبة للمدرسة   -
توفير جهاز التعقيم عند بوابة المدرسة عند الدخول   -

 والخروج  
استبدال الحقيبة المدرسية بأكياس معقمه كوسيلة   -

 احترازية من انتقال الفيروس 
مراعاة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ومن لديهم   -

 ظروفاً صحية.  

تعليم   -حضور الطلبة مستوى تخصيلي متوسط فأدنى 
مع مراعاة الطالب   -عن بعد للطلبة مستوى جيد فأعل 

 ذوي االحتياجات الخاصة ومن لديهم ظروفًا صحية.  

توفير أجهزة للطلبة الذين ال  
 يمتلكون أجهزة 

كة لتوفير أجهزة   - التعاقد مع شر
للطلبة بإقساط مريحه لولي االمر 

ورة إي نت مع ضى صال خدمة االنير
ي يتعذر فيها    لالماكن التر

تدريس المواد األساسية فقط  -
تشكيل  -للصفوف العاشر فأدنى  

فرق لمتابعة الطالب الذين ال  
يرتبطون مع المنصات التعليمية  
والوقوف عل المعيقات والعمل  

 عل حلها. 
تنظيم عملية فسحة  2

 الطلبة  
ات زمنية مختل   بإخراجفة تسمح توزي    ع الفسحة عل فير

تسجيل طلبات الطالب الغذائية  -الطالب عل دفعات 
ة كافية مع تغليفها ثم تسليمها للطالب للتقليل من  بفير

ة الفسحة ال   – الزحام تقسيم الطالب اثناء فير
اف المعلم المناوب   .  مجموعات متباعدة تحت اشر

اخراج الطالب عل دفعات   -زيادة زمن الفسحة  -
تهيئة الوجبة الغذائية   -وبأعداد بسيطة ال تشكل زحاما 

ة بحيث ال يشكل زحاما   مسبقا مع تسليمها للطالب مباشر
أو إبقاء الطالب داخل فصولهم عل اعتبار قلة الكثافة   -

 العددية وتسليمهم الوجبة الغذائية داخل الفصول . 
 

- 

كثافة الصفوف   3
 الدراسية 

االستفادة من وجود فائض الغرف الدراسية لتقليل  
ي الفصل 

  -كثافة الطالب فى
االستفادة من مرافق المدرسة األخرى لتقليل الكثافة   

ي الصفوف بمسافات تقلل  -الطالبية  
توزي    ع الطالب فى

تركيب جهاز يعمل عل تلطيف الجو   -  نسبة العدوى

توزي    ع الطالب حسب نسبة حضورهم داخل الغرفة 
مع  الصفية ومرافق المدرسة األخرى بمسافات كافية 

ي االعتبار وجود أجهزة التعقيم والتلطيف . 
 االخذ فى

- 

الجدول المعّدل  (19كوفيد)ظل استمرار جائحة كورونا  م في2021/ 2020 سيناريوهات العام الدراسي المقبل  
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ي نفس الوقت يعمل عل التعقيم  
صول  اخالء الف -وفى

ى الطالب  من أي وسائل تعليمية لتوفير مساحة كافية بير
. 

كثافة الحافالت  4
 المدرسية  

م نقل الطالب عد  -اقتصار نقل الطلبة البعيدين فقط 
م بمسافة كيلو ونصف المير    -الذين تبعد مساكنه

طالب( للحافلة سعة  51توزي    ع الطلبة عل الحافالت )
راكب وهكذا بالنسبة   51طالب ( للحافلة  8راكب ) 03

او زيادة عدد النقالت  – والتناسب حسب سعة الحافلة
توفير معقمات في   -حسب الكثافة العددية للطالب 

الحافلة مع متابعة تعقيم الطالب يديه قبل وبعد استخدام  
الزام صاحب الحافلة تعقيم الحافلة من الداخل   -الحافلة 

فتح نوافذ الحافلة   -قبل وبعد استخدامها من قبل الطلبة 
فتح نوافذ الحافلة   -اثناء تواجد الطلبة بها قدر االمكان 

لى الطالب  مع مراعاة التنبيه ع بعد استخدام الطلبة لها
 بلبس الكمام والقفاز من والى المنزل . 

 -تكثيف عدد النقالت  -اقتصار نقل الطالب البعيدين فقط 
توفير معقمات في الحافلة مع ضرورة تعقيم الطالب 

تعقيم الحافلة من الداخل   -أيديهم قبل وبعد استخدام الحافلة 
ء  فتح نوافذ الحافلة اثنا -قبل وبعد استخدام الطلبة لها 

فتح نوافذ الحافلة بعد   -تواجد الطلبة بها قدر االمكان 
مع مراعاة التنبيه على الطالب بلبس    استخدام الطلبة لها

 الكمام والقفاز من والى المنزل . 

- 

اإلجراءات   5
للوقاية  االحترازية

 فيروس كورونامن 
 ( 19كوفيد)

الزام الطالب بغسل  -توفير المعقمات لكل فصل 
ات مختلفة اليدين  متابعة  -بالماء والصابون عل فير

ى الطالب  ارتداء الكمامات بشكل  -التباعد الجسدي بير
تقليل وقت الفراغ حتر ال يسمح  -مستمر للجميع 

تقليل الفرص لدى   -للطالب بالتقارب الجسدي 
فتح النوافذ  -الطالب من امكانية لمس االسطح 

لمدرسة  تعقيم محتويات ا -واألبواب بشكل مستمر 
كات النظافة  ن قبل شر منع تبادل  -بشكل مستمر م

م فيما بينهم  تكثيف وسائل التوعية   - الطالب لممتلكاته
 . حول الوقاية من هذا المرض 

الزامية غسل اليدين بالماء   -الزامية لبس الكمامات 
ات مختلفة  منع الطالب من التحرك  -والصابون عل فير

ت الحص ا ورة فتح النوافذ  -ص من مقاعدهم أثناء فير ضى
تعقيم محتويات المدرسة   -واألبواب بشكل مستمر 

كات النظافة  ن قبل شر منع تبادل  -بشكل مستمر م
م فيما بينهم  تكثيف وسائل التوعية   - الطالب لممتلكاته

 حول الوقاية من هذا المرض . 

توعية الطالب عير وسائل   -
م باألخذ  منصات التعل

 مرار . باالحتياطات الصحية باست

ليات آطرق و 6
 التعليم والتعلم 

عدم توظيف طرق التدريس التي تعمل على تكدس  
االعتماد بشكل   -الطالب وتكثر من التقارب الجسدي 

عدم تكليف الطالب  – اكثر على طرق التدريس الفردية
التقليل قدر اإلمكان من   –بأنشطة ومشاريع مشتركة 

 .  الواجبات المدرسية  

توظيف طرق التدريس المختلفة والتي تحفظ التباعد 
 االعتماد على التعلم االلكتروني   -الجسدي 

استخدام طرق تدريسية   -
م  حديثة تعتمد عل التعل

ي 
ونى توصيل   –االلكير

  -المعلومة بالفيديو  
التدريس عن طريق 

وكسيما  الير
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عملية تقييم الطلبة   7
خالل العام  

التقويم  ) الدراسي
 (المستمر والختامي

)التقويم المستمر( االعتماد على األعمال المنزلية بشكل  
القصيرة بحيث يسمح   االختباراتتعدد نماذج  -أكبر 

من   اإلكثار  –بتأدية الطالب لالختبار على دفعات 
 التقارير والبحوث المناسبة.

)التقويم الختامي( تعدد نماذج االختبارات بحيث يؤديها   
 الطالب على دفعات.  

)التقويم المستمر( بالنسبة للطالب الذين مستواهم 
لية والتقارير  ى متوسط فأدنى االكثار من األعمال الميى

ة بحيث  - والبحوث  تعدد نماذج االختبارات القصير
(  تعدد يؤديها الطال  ب عل دفعات.  )التقويم الختامي

نماذج الختبارات بحيث يؤديها الطالب عل دفعات.  
بالنسبة للطالب الذين مستواهم جيد فأعل )التقويم 

لية بشكل  ى المستمر( الطالب تطبق عليهم االعمال الميى
 ت لالختبارايقترص حضورهم  -أكير مع التقارير والبحوث 

ة مع التباعد الجس ( يحرصى  القصير دي. )التقويم الختامي
حسب نموذج االختبار   ت االختباراالطالب لتأدية 

 .  المناسب لهم وعل دفعات 

ي  
ونى )التقويم المستمر( يتم الكير

مع االعتماد بشكل اكير عل  
لية والبحوث   ى األعمال الميى

( يتم  والتقارير )التقويم الختامي
اختبار الطالب عل دفعات حسب  

 ك. النماذج المعدة لذل

آلية تدريس مواد  8
المهارات الفردية 

  الرياضة)
  / المدرسية

المهارات 
  الفنون / الموسيقى
 ( التشكيلية

يتم تدريسها   -تجميد تدريسها للصفوف العاشر فأدنى  
ى  ي قاعات متعددة لضمان   21و  11للطالب للصفير

فى
 التباعد الجسدي

تقليل عدد حصصها للصفوف العاشر فأدنى مع توزي    ع 
يتم توزي    ع  -حصصها بما يضمن التباعد الجسدي 

ى  ت متعددة مع تقليل   21و  11الطالب للصفير ي قاعا
فى

 عدد الحصص 

ونيا عن بعد  يتم تدريسها الكير
ى   21و  11للصفير

آلية تقييم األداء  9
العملي في مواد 

المهارات الفردية 
  الرياضة)

  / يةالمدرس 
المهارات 
  الفنون / الموسيقى
 ( التشكيلية

يتم تطبيق نماذج متعددة للتقييم مع ضمان التباعد 
االعتماد بشكل اكير  -(21و  11الجسدي الصفوف)

ي يكون العمل فيها فرديا  عل المهارات التر

تعدد نماذج   -يتم االعتماد عل التقييم بشكل فردي 
تطبيق   -دي وأساليب التقييم بما يضمن التباعد الجس

 اختبارات متعددة يتم تأديتها عل دفعات من الطالب 

تؤدى أدوات التقييم عن بعد 
ي تعتمد.   حسب اآللية التر

استخدام مختبر   10
 الحاسوب  / العلوم

يتم تنظيم استخدامها وفق آلية)تقسيم الطالب عل  
ي المختير ومعلمي تقنية   دفعات( تحدد من قبل فتى

ة بعد استخدامها  -المعلومات  ورة تعقيمها مباشر ضى
 بعد كل دفعة.  

يتم تنظيم استخدامها من قبل الطالب 
( وفق آلية تضمن  ين)متوسطو األداء فأدنى الحاضى

الستخدامها من قبل  تحديد جدول -التباعد الجسدي 
ي المختير ومعلمي تقنية المعلومات  يحرصى الطالب  -فتى

اآلخرون)جيدو األداء فأعل(  ) للتجارب العملية فقط  
ي المختير ومعلم المادة(    )وفق آلية تحدد من قبل فتى

يحرصى الطالب للتجارب 
واالختبارات العملية وفق جدول  

ي المختير ومعلم  وآلية يحددها فتى
تأدية بعض  -ل دفعات( المادة )ع

 عن بعد.   ت االختبارا
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األنشطة الطالبية     11
 االخرى 

 تجمد تجمد تجمد

اجتماعات المعلمين  12
  / أولياء األمور / 

 عن بعد عن بعد عن بعد

أخرى تودون  13
 اضافتها 

- - - 
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