
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/34ministry1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade34                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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والتعليم عن بعد

هـ1441/11/21يوم األحد 

www.moe.gov.sa



2

) GEII_OECD_COVID19(تحلیل استجابات الوزارة على استبانات-تجارب الدول 

"الیونسكو " منظمة 

هـ1442العودة للدراسة للعام الدراسي لمناقشة نماذج تنفیذ ورش عمل 

مجاالت خطة العمل

المنطلقات العامة

)أحمر–برتقالي –أخضر (النطاقات و النماذج التشغیلیة 

المدارس األولى بالمساندة-نماذج تشغیلیة 

األدوار والمسؤولیات
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الرابطاعتماد القراروصف إعادة افتتاح المدارسالدولةم

1
المملكة 
المتحدة

oینم�ا ب: أعادت بریطانیا فتح مدارسھا ف�ي أوائ�ل یونی�و ولك�ن كان�ت إع�ادة ف�تح الم�دارس جزئ�ي

ن حت�ى خارج إنجلترا، اختارت الحكوم�ات ف�ي اس�كتلندا وویل�ز وإیرلن�دا الش�مالیة انتظ�ار اإلع�ال

.أو في وقت الحق2020أغسطس 

oاختلفت العودة للمدارس بشكل كبیر، حیث أبقت أكثر المقاطعات مدراسھا مغلقة.

oص�ف ترغب الحكومة بتشجیع عودة المدارس خاصة ریاض األطف�ال والص�ف األول ابت�دائي وال

". یةس��نوات انتقالی��ة رئیس��"الت��ي ح��ددتھا الحكوم��ة البریطانی��ة عل��ى أنھ��ا -الس��ادس ابت��دائي

.الحكومة تشجع العودة إلى المدرسة، ولیس إلزامیًا

oتشجیع عودة المدارس ولیس إلزامیًا.Link

فرنسا2

o م، بدایة األسبوع األول م�ن ع�ودة 2020مایو، 11الدراسة منذ استأنف طالب المرحلة االبتدائیة

خی�ر طالب السنة األخیرة من ریاض األطف�ال، والس�نة األول�ى م�ن المرحل�ة االبتدائی�ة والع�ام األ

المرحل�ة من المرحلة االبتدائیة، واألسبوع الثاني لطالب الصف السادس حتى الثالث اإلعدادي،

ة ف��ي الثانوی��ة ف��ي األس��بوع الثال��ث، بحی��ث أن ت��تم الع��ودة النھائی��ة لجمی��ع المراح��ل الدراس��ی

رح مایو في أكث�ر م�ن ش�ھر، ولألص�غر س�نا ف�ي ری�اض األطف�ال یُقت�25األسبوع الذي یبدأ في 

.  العودة إلى المدرسة في یونیو

وف�ق الض�وابط 2020مایو 11عودة المدراس بتاریخ 
:التالیة

o اءاألق�ل وب�(تفتح المدارس في النطاق األخضر( ،
ات ث��م النظ��ر ف��ي النط��اق البرتق��الي وف��ق اإلمكان��
ق�ا المتاحة للمنطق�ة، والنط�اق األحم�ر س�تفتح الح

في یولیو
o طال��ب ف��ي الفص��ل 15أال یتج��اوز الع��دد أكث��ر م��ن

)طالب36-30من(سابقا /الواحد 

oك�ان أال تبعد المدرسة أكثر من مئة كیلومتر عن م
اإلقامة

Link

Link.ال یوجد قرار إلعادة افتتاح المدارس حتى اآلنo.، وال یوجد خطة إلعادة افتتاح المدارس حتى اآلن2020أغلقت المدارس في أواخر مارس oالبرازیل3
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الرابطاعتماد القراروصف إعادة افتتاح المدارسالدولةم

4
الصین

ھونغ كونق

o ملی��ون طال��ب للمن��ازل، وذك��رت 200أغلق��ت الم��دارس م��ن نھای��ة ش��ھر ین��ایر، حی��ث أُرس��ل أكث��ر م��ن

ً "الیونسكو إن افتتاح المدارس في الصین بدء  رة ف�ي التعل�یم بدًءا من الطالب ف�ي الس�نة األخی�" تدریجیا

.، المركز الرئیسي للوباء ووھانفي . الثانوي

o�ى أعید فتح المدارس في أوائل شھر مایو، ولكن ك�ان عل

فح�ص : الطالب المرور بعدد من الخط�وات إلزامی�ة، مث�ل

درجة الحرارة، وارتداء األقنعة، والدخول والمغ�ادرة ف�ي 

.أوقات محددة لتجنب االزدحام

Link

الدنمارك5

o وبع��د ش��ھر واح��د فق��ط، أص��بحت أول دول��ة ف��ي . م��ارس11أعلن��ت ال��دنمارك أنھ��ا س��تغلق الم��دارس ف��ي

.أبریل20أوروبا تعید فتحھا، مع تشغیل جمیع المدارس االبتدائیة تقریبًا بحلول 

oت�رازات على الرغم من أن بعض اآلباء أبقوا أطف�الھم ف�ي المن�زل، إال أن الكثی�رین التزم�وا بتطبیق�ات اح

س�تة بما ف�ي ذل�ك أن المقاع�د الدراس�یة یج�ب أن تك�ون عل�ى بع�د ح�والي(كالتعقیم، والتباعد االجتماعي 

ھر ع�اد الط�الب األكب�ر س�نا إل�ى المدرس�ة ف�ي أواخ�ر ش�). أقدام وتتخللھا فترات راح�ة لتجن�ب التجمع�ات

.مایو

oت عودة المدارس بنھایة شھر مایو مع تطبیقات احت�رازا

.اتوقائیة مثل تباعد المقاعد الدراسیة وتجنب التجمع
Link

Link.عودة افتتاح المدارس بشكل طبیعيo.أبریل20بدأت إعادة فتح المدراس في oالنرویج6

الیابان7

oأغلقت المدارس في الیابان في نھایة شھر مارس.

oول بدأت بعض المدارس في إعادة فتحھا في أوائل شھر مایو، مع إعطاء األولویة للطالب في عامھم األ

دریجي وعودة باقي الصفوف بش�كل ت�) ثانوي–متوسط –ابتدائي –ریاض أطفال (لكل مرحلة دراسیة 

.بعدھم بعدة أسابیع

oارس قررت الحكومة أن تبقى بعض المدارس في الم�دن أو المن�اطق المتض�ررة مغلق�ة، بینم�ا تتخ�ذ الم�د

ل من��ع التجمع��ات داخ��ل الفص��ول، الغ��اء الفص��و: الت��ي أعی��د فتحھ��ا ع��دد م��ن الت��دابیر االحترازی��ة مث��ل

ض��ور الدراس��یة الص��غیرة، ارت��داء األقنع��ة الواقی��ة، تنوی��ع أوق��ات الی��وم الدراس��ي، وتف��ویج الط��الب للح

.للمدرسة بشكل مجموعات صغیرة

oین�ة فتح المدارس بشكل تدریجي حسب الض�رر عل�ى المد

أو المنطق���ة م���ع االلت���زام ب���االحترازات الوقائی���ة ومن���ع 

یم التجمع��ات واغ��الق الفص��ول الدراس��یة الص��غیرة وتقس��

.  الیوم الدراسي

Link
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الرابطاعتماد القراروصف إعادة افتتاح المدارسالدولةم

نیوزیلندا۸

o ف��ي أواخ��ر أبری��ل، . م��ارس، وأعل��ن بع��د ذل��ك ب��دء الع��ودة للم��دارس ت��دریجیا23أغلق��ت الم��دارس ف��ي
، مع إعادة فتح المدارس، لكن األھالي طلب�وا 3إلى المستوى 4خففت الحكومة اإلغالق من المستوى 

، مم�ا س�مح لمئ�ات اآلالف 2مایو تم االنتق�ال إل�ى المس�توى 18في . إبقاء أطفالھم في المنزل إن أمكن
.من الطالب بالعودة إلى الفصل الدراسي

oقیود مخففة عل�ى وفقًا للمعاییر الحالیة، تقترب نیوزیلندا لتسجیل صفر من حاالت الفایروس، تم وضع
ة یحت��اج الن��اس للع��ودة بأم��ان ومواص��لة اتخ��اذ احتیاط��ات الص��ح"وقال��ت الحكوم��ة . األطف��ال األص��حاء

".والسالمة المعقولة

o الع�ودة الكامل��ة للم��دارس بع�د التأك��د م��ن ع��دم
اذ تس��جیل ح��االت إص��ابة بالف��ایروس م��ع اتخ��

.االحتیاطات الالزمة
Link

نیجیریا۹
o أشارت الحكومة . ال تزال المدارس مغلقة. مارس19أعلنت نیجیریا أنھا ستغلق جمیع المدارس في

دد إلى أنھا تأمل في السماح بإعادة فتح المدارس في األسابیع المقبلة، على الرغم من ارتفاع ع
.الحاالت

oلم تفتح المدارس حتى اآلن.Link

یةكوریا الجنوب۱۰
oأغلقت المدارس في أواخر فبرایر  .

o�ة م�ن عودة المدارس في بدایة شھر مایو بدایة بطالب المرحلة الثانویة، مع االلتزام بمجموع�ة متنوع
ب ووض��ع الت�دابیر االحترازی��ة للح�د م��ن أي انتش��ار محتم�ل، بم��ا ف��ي ذل�ك ل��بس أقنع��ة بالس�تیكیة للط��ال

.  أغطیة بالستیكیة على مكاتبھم مع فحص دوري لدرجات الحرارة

o ع����ودة الم����دارس م����ع تطبی����ق االحت����رازات
ع أغطی�ة وض-لبس أقنعة بالستیكیة(الوقائیة 

فح���ص-بالس���تیكیة عل���ى المقاع���د الدراس���یة
).دوري لدرجات الحرارة

Link

أفریقیا ۱۱
الجنوبیة

o وك��ان م��ن . م��ارس18أعلن��ت جن��وب أفریقی��ا أنھ��ا س��تغلق جمی��ع الم��دارس إل��ى أج��ل غی��ر مس��مى ف��ي
عل�ى الت�والي ف�ي 12و 7المفترض أن تعود السنة األخیرة من المرحلة االبتدائی�ة والثانوی�ة، الص�فین 

ألساس�یة تم التخلي عن ھذه الخط�ة بع�د أن رفض�ت نقاب�ات المعلم�ین لقل�ة ت�وفر الم�وارد ا. بدایة یونیو
.لالحترازات الوقائیة

oلم تفتح المدارس حتى األن.Link

تایوان۱۲

oأغلق��ت الم��دارس ف��ي بدای��ة ش��ھر فبرای��ر لم��دة أس��بوعین فق��ط لم��دة إج��ازة الش��تاء، ث��م أع��ادت ف��تح
ان فبرایر، ومعظم التعلیم یعمل وفق جدول منتظم منذ ذلك الحین، وإن ك�25المدارس كالمعتاد بحلول 

.ھناك إجراءات صحیة صارمة

oت أغلق�: تغلق المدارس والجامعات إذا أكدوا وجود حالة بین الط�الب والم�وظفین، لك�ن ذل�ك ك�ان ن�ادًرا
.مدرسة واحدة أبوابھا في بدایة شھر أبریل

oة لم تغلق المدارس مع تطبیق إجراءات ص�حی
ص��ارمة وإغ��الق الم��دارس الت��ي یس��جل بھ��ا 

.حاالت بین الطالب أو المعلمین
Link
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المناھجالمعلمون

المنصات 
التعلیمیة 

السیاسات 
اتتحدید النطاقوالتشریعات

نظام مرن 
GIS

یة نماذج تشغیل
مرنة 

oآلیات متابعات تنفیذ اإلجراءات الفنیة واإلداریة
oتعلیم�ي مؤشرات قیاس أداء الطالب لالختبارات التشخیصیة في ضوء معالج�ة الفاق�د ال

.بدایة الفصل الدراسي األول من قبل المعلم 

oص��ل مؤش��رات قی��اس أداء الط��الب لالختب��ارات التحص��یلیة ف��ي األس��بوع الراب��ع م��ن الف
–ق���راءة (الدراس���ي األول لط���الب الص���فوف الراب���ع واألول متوس���ط واألول ث���انوي 

.الوزارة –اإلدارة التعلیمیة –المكتب –على مستوى المدرسة ) علوم -ریاضیات

o���ل مؤش���رات قی���اس أداء الط���الب لالختب���ارات التحص���یلیة ف���ي األس���بوع العاش���ر للفص
عل��ى مس��توى) ثال��ث متوس��ط –س��ادس –ثال��ث ( الدراس��ي الث��اني لطلب��ة الص��فوف 

.الوزارة –اإلدارة التعلیمیة –المكتب –المدرسة 

oري استبانات لقیاس مدى رضى أولیاء األمور عن تعلیم أبنائھم بشكل دو.

oطالبھ قیاس أداء المعلم من قبل قائد المدرسة و المشرف التربوي في متابعة
.حضوریاً وعن بعد

oقیاس أداء جمیع الجھات المنفذة وفق مؤشرات أداء محددة ومعتمدة.

oقب�ل م�ن تحلیل نتائج اختب�ارات الط�الب الفص�لیة المنف�ذة حض�وریاً وع�ن بع�د
.المدرسة واإلشراف التربويالمعلم وقائد 

إدارات التعلیم 
وإدارات اإلشراف، 

مكاتب التعلیم

المدارس
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املنطلقات العامة
ا يتوا1. فـق السياسات والتشريعات والعمل على تطويرها مبـ

.مع املستجدات والتعليم عن بعد
–ايل برتقـ-أخضـر  (حتديد النماذج التشـغيلية لكـل نطـاق  2.

وحتــديثها يف ضــوء املســتجدات الــواردة مــن قبــل )  أحمــر 
.وزراه الداخلية و وزارة الصحة

ـــل وزارة 3. حضـــور الطـــالب حســـب النطـــاق احملـــدد مـــن قب
.الصحة

.املرونة يف انتقال املدرسة من نطاق إىل أخر4.
حتديــد النمــوذج التشــغيلي املطبــق يف املدرســة وفــق5.

).الوضع الصحي والكثافة الطالبية واملوقع اجلغرايف( 
.تعلمتفعيل املنصات التعليمية يف عمليات التعليم و ال6.
ن التدريس وفق اخلطـة الدراسـية يف التعلـيم حضـوريًا وعـ7.

.بعد
.التعليمي اإللكرتويناحملتوى وحتديثتطوير8.
.التلفزيوين والرقميإعداد البث 9.
وقــــادة املهنــــي عــــن بعــــد للمعلمــــني تفعيــــل التطــــوير 10.

.املدارس واملشرفني الرتبويني
ى تنفيــذ أســاليب وأدوات تقـــومي متنوعــة لقيــاس املســـتو11.

.التحصيلي للطالب
.حتديد املدارس و الطالب األوىل باملساندة12.

ــاإلجراءات االحرتازيــة الصــحية حســب الربتوكــ13. والت االلتــزام ب
. املعتمدة

وريًا يتابع املعلم أعمال التعليم عن بعد يف املدرسة حضـ14.
ارج املدرســة از (إذا تعــذر ذلــك خــ يف حــال عــدم تــوفر جهــ

).كمبيوتر أو أنرتنت
ـــة 15. ـــة اإلجرائي ـــب –املدرســـة (حتـــديث وتطـــوير األدل مكت

.يف ضوء املستجدات والتعليم عن بعد) التعليم 
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.السیاسات والتشریعات والعمل على تطویرھا بما یتوافق مع المستجدات والتعلیم عن بعد1.

.وتحدیثھا في ضوء المستجدات الواردة من قبل وزراه الداخلیة و وزارة الصحة)  أحمر –برتقالي -أخضر  (تحدید النماذج التشغیلیة لكل نطاق  2.

.حضور الطالب حسب النطاق المحدد من قبل وزارة الصحة3.

.المرونة في انتقال المدرسة من نطاق إلى أخر4.

).الوضع الصحي والكثافة الطالبیة والموقع الجغرافي( تحدید النموذج التشغیلي المطبق في المدرسة وفق 5.

.تفعیل المنصات التعلیمیة في عملیات التعلیم و التعلم6.

.التدریس وفق الخطة الدراسیة في التعلیم حضوریاً وعن بعد7.

.تطویر وتحدیث المحتوى التعلیمي اإللكتروني8.

.إعداد البث التلفزیوني والرقمي9.

.تفعیل التطویر المھني عن بعد للمعلمین وقادة المدارس والمشرفین التربویین10.

.أسالیب وأدوات تقویم متنوعة لقیاس المستوى التحصیلي للطالبتنفیذ 11.

.تحدید المدارس و الطالب األولى بالمساندة12.

.  االلتزام باإلجراءات االحترازیة الصحیة حسب البرتوكوالت المعتمدة13.

).في حال عدم توفر جھاز كمبیوتر أو أنترنت(یتابع المعلم أعمال التعلیم عن بعد في المدرسة حضوریاً إذا تعذر ذلك خارج المدرسة14.

.في ضوء المستجدات والتعلیم عن بعد) مكتب التعلیم –المدرسة (تحدیث وتطویر األدلة اإلجرائیة 15.
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النطاق األخضر

ام�ل الدراسة حضوریًا بشكل ك
ف���ي الم���دارس  الت���ي تق���ع ف���ي
 ً نطاق���ات مكانی���ة آمن���ة ص���حیا
ة بحس��ب بیان��ات وزارة الص��ح

د  ع�ن مع تفعیل التعلیم عن بع�
طری�����ق المنص�����ات التعلیمی�����ة

ني و المعتم��دة والب��ث التلفزی��و
. الرقمي

لي النطاق البرتقا
الدراسة م�ن خ�الل التعل�یم الم�دمج 

)Blended ( ف��ي الم��دارس الت��ي
حیًا تقع في نطاقات مكانیة آمنة ص

زارة حسب بیانات و(بنسب معینة 
ازات الصحة وتتطلب تطبیق احتر

م���ن خ���الل تطبی���ق أح���د ) ص���حیة
ع النم��اذج التش���غیلیة المقترح���ة  م���

ری�ق تفعیل التعل�یم ع�ن بع�د ع�ن ط
البث المنصات التعلیمیة المعتمدة و

.التلفزیوني و الرقمي

النطاق األحمر 

في الدراسة عن بعد بشكل كلي
ات المدارس التي تقع ف�ي نطاق�

ب حس�(مكانیة تتسم ب�الخطورة 
عی�ل بتف) بیانات وزارة الصحة 

م���دة المنص���ات التعلیمی���ة المعت
.ميوالبث التلفزیوني والرق

123

ة اإلدارة التعلیمی–المكتب التعلیمي -تطبیق النطاقات على مستوى المدرسة * 



13



14

ضر متطلبات تنفیذ النماذج التشغیلیة في النطاق األخ

النطاق األخضر 

ھی��ز تج( ت��وفیر االش��تراطات الص��حیة 

األدوات واألجھ���زة–المبن���ى وتعقیم���ھ 

).معقمات وأقنعة وقائیة-الصحیة 

ت�����وفیر دلی�����ل االش�����تراطات الص�����حیة

االحترازی��ة لك��ل م��ن المبن��ى المدرس��ي

.ومرافقھ والطالب و المعلمین

تنف���ذ خط���ط الم���واد الدراس���یة كامل���ةً 

ع��دد دون تقل��یص لل��زمن أو تخف��یض ل

الحص������ص م������ع تفعی������ل المعلم������ین 

.للمنصات التعلیمیة

یض����ع المعلم����ون خط����ة لع����الج الفاق����د 

التعلیم��ي، ض��من خططھ��م الدراس��یة م��ع

االس�����تفادة م�����ن المنص�����ات التعلیمی�����ة 

. قمي المعتمدة والبث التلفزیوني و الر
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. إعداد خطة صحیة وقائیة استناًدا إلى خطة إدارة الشؤون الصحیة المدرسیة، واإلشراف على تنفیذھا1.

ق واألفنی�ة العمل على تھیئة البیئة المدرسیة داخ�ل الص�ف وخارج�ھ ص�حیًا وض�مان التباع�د االجتم�اعي وف�ق األط�ر المح�ددة للفص�ول والمراف�2.
.  وحافالت النقل و متابعة تنفیذ االحترازات الصحیة

). معلم-المرشد الصحي-المرشد الطالبي-الوكالء-قائد المدرسة(تشكیل لجنة الحاالت الصحیة الطارئة  3.

.إصدار التكلیفات وفق المھام اإلضافیة لنظام العودة وتوزیع العمل بما یحقق مضمون الخطط وأھدافھا4.

.متابعة المعلمین في استثمار المنصات التعلیمیة في دعم التعلم5.

م  خالل فت�رة حصر ومتابعة الحاالت المستجدة من اإلصابة بالفیروس للطالب والمعلمین واتخاذ اإلجراء المناسب حیال حضور الطالب والمعل6.
ب أو تحوی�ل ط�الب  إصابتھ وفق التعلیمات المنظمة والتنسیق م�ع اللجن�ة المس�ؤولة ف�ي مكت�ب التعل�یم لتس�دید العج�ز الناش�ئ ع�ن المعل�م المص�ا

.الصف إلى التعلیم عن بعد باعتبارھم مخالطین وفق ماتقرره اإلجراءات الصحیة

.الرفع الفوري للجان المختصة حال وجود المؤشرات التي تنقل المدرسة من النطاق األخضر إلى البرتقالي أو األحمر7.

النطاق األخضر 
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خ�الل األس�بوعین األول�ى م�ن بدای�ة الع�ام هــ1441إعداد خط�ة لع�الج الفاق�د التعلیم�ي ل�دى الط�الب للع�ام الدراس�ي الس�ابق 1.
.الدراسي

.تنفیذ اإلدارة الصفیة وفق االجراءات االحترازیة والتباعد االجتماعي2.

.دمتابعة طالبھ في تنفیذ المھام التدریسیة المطلوبة منھم أثناء الحضور الفعلي للمدرسة أو التعلیم عن بع3.

ل المدرس�ة التعاون مع إدارة المدرسة في تنفیذ المھام األدائیة التي تخ�ص تطبی�ق اإلج�راءات االحترازی�ة أثن�اء تواج�ده داخ�4.
والفصل  

.استثمار المنصات التعلیمیة في دعم التعلم للطالب5.

.ابالغ إدارة المدرسة بأي اشتباه باإلصابة للطالب6.

النطاق األخضر 
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یر ی�ومي لمكت�ب تقییم اإلجراءات االحترازیة المنفذة في المدارس أثناء الزیارات الیومیة وتقدیم الدعم والمساندة لھ، ورفع تقر1.

.التعلیم یتضمن مدى التقید من قبل المدارس المزارة

.متابعة المستوى التحصیلي للطالب ودعم العملیات التعلیمیة2.

.عن بعدالمشاركة في دعم المعلمین باألسالیب التدریسیة التي تناسب المرحلة الحالیة من حیث زمن الدرس و التعلیم3.

راف مھ��ام اإلش��. (المتابع��ة المس��تمرة للم��دارس و المعلم��ین المس��ندین ل��ھ وتقی��یم إج��راءات التعل��یم ع��ن بع��د ف��ي ھ��ذه الم��دارس4.

)اإللكتروني

النطاق األخضر 



18

د یض��ع المعلم��ون خط��ة لع��الج الفاق��
من التعلیمي في نف�س المرحل�ة، ض�

خططھم الدراسیة مع االستفادة م�ن
لب�ث المنصات التعلیمیة المعتم�دة وا

.التلفزیوني والرقمي

بیئ���ة مدرس���یة داعم���ة لتعل���یم الط���الب•
.وفق الضوابط اإلداریة و الصحة

ة المنص��ات التعلیمی��ة المعتم��دة الداعم��•
).وعن بعد حضوریًا ( للتعلیم 

رتقالي متطلبات تنفیذ النماذج التشغیلیة في النطاق الب

یة ت��وفیر دلی��ل االش��تراطات الص��ح
االحترازی������ة لك������ل م������ن المبن������ى 
المدرس������ي ومرافق������ھ والط������الب 

.والمعلمین

یعد المعلمون خط�ط دراس�یة للم�واد
رس��ة الت��ي تنفی��ذ حض��وریاً ف��ي المد

وعن بع�د بم�ا یض�من ت�دریس كام�ل
.المقرر

ات تحدید وتوزیع المھام والمسؤولی
للع����املین ف����ي الم����دارس ومتابع����ة 

.یةتنفیذھا من قبل الجھات اإلشراف

ألولی��اء األم��ور حری��ة اختی��ار م��ا •
یناس�����ب أبن�����ائھم ف�����ي الدراس�����ة 

.حضوریاً أو عن بعد

تحدی����د فت����رات الدراس����ة للط����الب •
حس���ب ج���داول أس���بوعیة تراع���ي 
الت��وازن ف��ي ع��دد الحص��ص لك��ل 

.المجموعات

بق في توزیع الطالب للحضور حسب النموذج التشغیلي المط
:المدرسة

توزیع الطالب للحضور على أیام محددة خالل األسبوع
)A&B.(

اتتوزیع الطالب على األسابیع الدراسیة بشكل مجموع.

�ة تدریس باقي المقررات عن بعد ویخصص لكل مادة حص
ف�ي واحدة بحضور الطالب كل أسبوعین لمتابع�ة النم�و المعر

.وقیاس أثر التعلیم ولرفع نواتج التعلم

الدراس����ة م����ن خ����الل التعل����یم الم����دمج 
)Blended ( ف��ي الم��دارس الت��ي تق��ع

ب ف��ي نطاق��ات مكانی��ة آمن��ة ص��حیًا بنس��
حس���ب بیان���ات وزارة الص���حة (معین���ة 

ن م��) وتتطل��ب تطبی��ق احت��رازات ص��حیة
ة خ���الل تطبی���ق أح���د النم���اذج التش���غیلی

عد عن المقترحة  مع تفعیل التعلیم عن ب
طری����ق المنص����ات التعلیمی����ة المعتم����دة

.والبث التلفزیوني و الرقمي

النطاق البرتقالي 
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) ثال��ث–ث��اني -أول(حض��ور ط��الب الص��فوف األولی��ة 1.

).األحد، الثالثاء، الخمیس(األیام لمدة ثالثة 

) س��ادس-خ��امس –راب��ع (حض��ور الص��فوف العلی��ا 2.

).األربعاء، نینثاأل(لمدة یومین 

وم، ریاض�یات، عل��(التركی�ز عل��ى المق�ررات األساس��یة 3.
) .لغتي الجمیلة

.یوم دراسي كامل4.

ة تدریس ب�اقي المق�ررات ع�ن بع�د ویخص�ص لك�ل م�اد5.
لمتابع��ةأس��بوعین حص��ة واح��دة بحض��ور الط��الب ك��ل 

.النمو المعرفي وقیاس أثر التعلیم

مس�ائیة تقسیم الیوم الدراسي لفت�رتین ص�باحیة و1.
.في كل فترة% 50وحضور الطلبة بواقع 

ت��دریس كام��ل المق��ررات ) 12-7(الفت��رة األول��ى 
.حضوریًا 

.عصراً ) 5-1(الفترة الثانیة تبدأ من 2.

.معلمین إضافیین لتغطیة الفترتین3.

تقسیم ساعات الیوم الدراسي)مسائي–صباحي (تقسیم فترتین 
رتین تقسیم ساعات الیوم الدراسي فت1.

في ك�ل % 50وحضور الطلبة بواقع 
.فترة

ص إل����ى 7:00الفت����رة األول����ى م����ن 2.
.  ص10:00

ص إل���ى 10:30الفت���رة الثانی���ة م���ن 3.
.بعد الظھر1:30

النطاق البرتقالي 
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oالصفوف األولیة الجدول المعتاد.

).ثالثالصف األول، الثاني ال(أولویة الحضور للصفوف األولیة لجمیع طالب 1.

ویك�ون التركی�ز A&B)(یحضر طالب الصفوف العلیا عل�ى ش�كل مجموع�ات 2.
).لغتي الجمیلة، علوم، ریاضیات(على المواد األساسیة 

.االستفادة من معلمي الصفوف العلیا في تدریس الصفوف األولیة3.

ص��ة ت�دریس ب�اقي المق�ررات للص�فوف العلی�ا ع�ن بع�د ویخص�ص لك�ل م�ادة ح4.
.بحضور الطالب كل اسبوعین

.یوم دراسي كامل5.

.حضوریًاكامل المقررات 1.

بم�ا االستفادة من المساحات المتوفرة داخل المبن�ى2.
.یضمن التباعد االجتماعي

األسبوع األول

)A(

ي األسبوع الثان

)B(

ياألسبوع الثان

)A(

األسبوع األول

)B(

12345الیوم

لغتي ریاضیاتاالحد
توحیدریاضیاتعلومالجمیلة

لغتي علومالثالثاء
مقرآن كریریاضیاتفقةالجمیلة

لغتي ریاضیاتالخمیس
تاریخالجمیلة

12345الیوم

لغتي ریاضیاتعلوماالثنین
)مادة(ریاضیاتالجمیلة

لغتي علوماالربعاء
لغتي ریاضیاتالجمیلة

)مادة(الجمیلة

النطاق البرتقالي 
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ة تقس����یم الی����وم الدراس����ي لفت����رتین ص����باحی1.
في كل % 50ومسائیة وحضور الطلبة بواقع 

.فترة

تدریس كام�ل المق�ررات ) 12-7(الفترة األولى 
.حضوري 

.عصراً ) 5-1(الفترة الثانیة تبدأ من 2.

.معلمین إضافیین لتغطیة الفترتین3.

يتقسیم ساعات الیوم الدراس)ائيمس–صباحي (تقسیم فترتین 
تین تقسیم ساعات الی�وم الدراس�ي فت�ر1.

ف��ي ك��ل % 50وحض��ور ط��الب بواق��ع 
.فترة

ص إل����ى 7:00الفت����رة األول����ى م����ن 2.
ص 10:00

ص إل���ى 10:30الفت���رة الثانی���ة م���ن 3.
بعد الظھر1:30

. (A&B)الطالب على مجموعاتتقسیم 1.

.حضوریًاالتركیز على المواد األساسیة 2.

ك�ل لق�اء+ جمیع المقررات المتبقیة عن بعد 3.
).حصة واحدة(أسبوعین 

االس����تفادة م����ن الخ����دمات التعلیمی����ة عل����ى 4.
.مستوى مكتب التعلیم

النطاق البرتقالي 
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.جمیع المقررات للصف الثالث متوسط حضوریًا1.

 (A&B)ی��تم تقس��یم األول متوس��ط والث��اني متوس��ط عل��ى مجموع��ات2.

).لغتي الخالدة، ریاضیات، علوم(على المقررات األساسیة التركیز 

).حصة واحدة(أسبوعین لقاء كل + تدریس باقي المقررات عن بعد 3.

.مستوى مكتب التعلیمالخدمات التعلیمیة على االستفادة من 4.

.تدریس كامل1.

.اعياالستفادة من المساحات المتوفرة داخل المبنى بما یضمن التباعد االجتم2.

النطاق البرتقالي 
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.تدرس جمیع المقررات عن بعد1.

عرفي لمتابعة النمو المأسبوعین لكل مادة حصة واحدة بحضور الطالب كل یخصص 2.
.وقیاس أثر التعلیم

.االستفادة من الخدمات التعلیمیة على مستوى مكتب التعلیم3.

اء جمیع المقررات تكون عن بعد للمرحل�ة الث�انوي م�ع لق�
.مجدول كل أسبوعین للمقرر الدراسي

.تدریس جمیع المقررات بشكل یومي لطالب المستوى الخامس والسادس1.

تقس���یم ط���الب المدرس���ة ف���ي المس���تویات م���ن األول إل���ى الراب���ع عل���ى مجم���وعتین 2.
A&B) ( مق�ررات دراس�یة م�ن خط�ة الطال�ب 4للحضور للمدرسة وتخت�ار المدرس�ة

لط�الب للتدریس حضوریًا وبقیة المواد عن بعد ویخصص لك�ل م�ادة حص�ة بحض�ور ا
.لمتابعة النمو المعرفي وقیاس أثر التعلیمأسبوعین كل 

.من الخدمات التعلیمیة على مستوى مكتب التعلیماالستفادة 3.

.تدریس جمیع المقررات حضوریًا1.

من االستفادة من المساحات المتوفرة داخل المبن�ى بم�ا یض�2.
.التباعد االجتماعي

النطاق البرتقالي 
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)  منخفضة أومتوسطة أوعالیة/ ذات كثافة (إعداد الخطة العامة لسیر العمل في المدرسة حسب النماذج المعتمد لھا 1.

وحص�ص ) ريحض�و(اعتماد  الجداول الدراسیة للحضور الكلي والجزئي ومواد التعلیم عن بعد مع مراعاة ان یكون لدى جمیع المعلمین حصص تعلیم مباش�ر2.
.  تعلیم عن بعد

).تعلیم عن بعد/جزئي / كلي(إصدار التكلیفات وفق المھام اإلضافیة لنظام الحضور 3.

.متابعة تطبیق اإلجراءات الصحیة االحترازیة بالمدرسة4.

ھم عن��دمتابع��ة إس��ناد معلم��ي المدرس��ة لمش��رفي التخص��ص وحض��ور المعلم��ین وإنج��از مھ��امھم الت��دریس وف��ق اآللی��ة المعتم��دة، وح��ل المش��كالت الت��ي تعترض��5.
.التطبیق

تشكیل لجنة الحاالت الصحیة الطارئة 6.

.وكالءلة االتواصل الدائم مع أولیاء األمور وتزویدھم بالمستجدات حول انتظام أبنائھم ومستواھم التعلیمي ومدى تقیدھم بمھامھم التعلیمیة بمشارك7.

.تشكیل لجنة التعلیم عن بعد لدعم المعلمین وتطویر اإلجراءات الداعمة لعملیات التعلیم عن بعد8.

بتھ وف�ق  ة إص�احصر ومتابعة الحاالت المستجدة من اإلصابة بالفیروس للطالب والمعلمین واتخاذ اإلجراء المناسب حی�ال حض�ور الطال�ب والمعل�م  خ�الل فت�ر9.
ل�ى التعل�یم ع�ن بع�د والتنسیق مع اللجنة المسؤولة في مكتب التعل�یم لتس�دید العج�ز الناش�ئ ع�ن المعل�م المص�اب أو تحوی�ل ط�الب  الص�ف إ.التعلیمات المنظمة 

.باعتبارھم مخالطین وفق ماتقرره اإلجراءات الصحیة

.الرفع الفوري للجان المختصة حال وجود المؤشرات التي تنقل المدرسة من النطاق البرتقالي إلى األحمر10.

النطاق البرتقالي 
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.متابعة الطالب في تنفیذ المھام المطلوبة منھم في حال الحضور الكلي أو الجزئي للمدرسة أو التعلیم عن بعد1.

.التعاون مع الوكالء في تنفیذ المھام األدائیة التي تخص تطبیق اإلجراءات االحترازیة أثناء تواجده داخل المدرسة والفصل2.

.قررإعداد الخطط الدراسیة للمناھج المسندة لھ بما یتناسب مع عدد الحصص الحضوریة وعن بعد بما یضمن تغطیة جمیع مفردات الم3.

.خالل األسبوعین األولین من بدایة العام الدراسيهـ1441إعداد خطة لعالج الفاقد التعلیمي لدى الطالب للعام الدراسي السابق 4.

.تحفیز الطالب المستمر على التعلم وتنفیذ المھام األدائیة عن بعد5.

.ابالغ إدارة المدرسة بأي اشتباه باإلصابة للطالب6.

النطاق البرتقالي 
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ع تقری�ر ی�ومي تقییم اإلجراءات االحترازیة المنفذة في المدارس أثناء الزیارات الیومیة وتقدیم ال�دعم والمس�اندة ل�ھ، ورف�1.

.لمكتب التعلیم یتضمن مدى التقید من قبل المدارس الُمزارة

.علیم عن بعدالمشاركة في دعم المعلمین باألسالیب التدریسیة التي تناسب المرحلة الحالیة من حیث زمن الدرس و الت2.

ھ�ام اإلش�راف م. (المتابعة المستمرة للمدارس و المعلمین المسندین لھ وتقییم إجراءات التعلیم عن بعد ف�ي ھ�ذه الم�دارس3.

.وتقدیم التغذیة الراجعة) اإللكتروني

النطاق البرتقالي 
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حص�����ر الم�����دارس الت�����ي ال 
یمك�������ن الحض��������ور فیھ��������ا 

 ً على للمدرسة كلیاً أو جزئیا
. مس������توى إدارات التعل������یم

م�د وتعت) وفق مع�اییر ل�ذلك(
.من وزارة التعلیم

م منص���ات تعلیمی���ة داعم���ة للتعل���ی•
.عن بعد

التأك����د م����ن جاھزی����ة المنص����ات •
دراسة التعلیمیة المعتمدة المعنیة بال

، عن بعد، وإسناد الط�الب للمعلم�ین
ورب��ط المعلم��ین بقائ��د المدرس���ة و
م المش��رف الترب��وي ومكت��ب التعل��ی
وإدارة اإلشراف للمتابعة عن بعد

تع�������د اإلدارة العام�������ة لإلش�������راف 
الترب���������وي المحت���������وى المرك���������ز 

ل للمقررات الدراسیة، وبناء الجداو
الدراس�����یة وف�����ق ع�����دد األس�����ابیع 

.المعتمدة في التقویم الدراسي

یض��ع المعلم��ون خط��ة لع��الج 
الفاق������د التعلیم������ي، ض�������من 
خططھ�������م الدراس�������یة م�������ع 
االس������تفادة م������ن المنص������ات 

یم التعلیمی����ة المعتم����دة للتعل����
.عن بعد

تحدی������د وتوزی������ع المھ������ام 
ي والمسؤولیات للع�املین ف�

الم��دارس للتعل��یم ع��ن بع��د
د ومتابع��ة تنفی��ذھا ع��ن بع��
ة من قب�ل الجھ�ات اإلش�رافی

.عن بعد

مر متطلبات تنفیذ النماذج التشغیلیة في النطاق األح

النطاق األحمر 
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.إعداد الخطة العامة لسیر العمل في المدرسة للتعلیم عن بعد1.

.اعتماد الجداول الدراسیة للتعلیم عن بعد و إصدار التكلیفات وفق المھام اإلضافیة لنظام العودة بالتعلیم عن بعد2.

.عتمدة عن بعدمتابعة إسناد معلمي المدرسة في المنصات التعلیمیة إلى مشرفي التخصص ومتابعة تنفیذ المعلمین لمھام التعلیم الم3.

لیمی�ة بمش�اركة التواصل الدائم مع أولیاء األمور وتزویدھم بالمستجدات حول انتظام أبنائھم ومستواھم التعلیمي وم�دى تقی�دھم بمھ�امھم التع4.

.  الوكالء

عت�رض المعلم�ین تشكیل لجنة التعلیم عن بعد لدعم المعلمین و تطویر اإلجراءات الداعمة لعملیات التعل�یم ع�ن بع�د و ح�ل المش�كالت الت�ي ت5.

.عند التطبیق

النطاق األحمر 
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.متابعة  الطالب في تنفیذ المھام المطلوبة منھم في التعلیم عن بعد1.

.إعداد الخطط الدراسیة للمناھج المسندة لھ بما یضمن تغطیة جمیع مفردات المقرر2.

.خالل األسبوعین األول والثاني من بدایة العام الدراسيهـ1441إعداد خطة لعالج الفاقد التعلیمي لدى الطالب للعام الدراسي السابق 3.

.المشاركة في وضع حلول لمشكالت الطالب االكادیمیة الناتجة عن التعلیم عن بعد4.

.تحفیز الطالب المستمر على التعلم والتواصل المستمر معھم من خالل منصات التعلیم عن بعد5.

النطاق األحمر 
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ن حی��ث زم��ن المش��اركة ف��ي دع��م المعلم��ین باألس��الیب التدریس��یة والتقویمی��ة الت��ي تناس��ب المرحل��ة الحالی��ة م��1.

.الدرس و التعلیم عن بعد

.لمدارسالمتابعة المستمرة للمدارس و المعلمین المسندین لھ وتقییم إجراءات التعلیم عن بعد في ھذه ا2.

النطاق األحمر 
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النطاق األخضر 

مدارس ذات كثافة منخفضة

شكل حضور جمیع الطالب للمدرسة وتنفیذ كامل المقررات ب
.حضوري على شكل یوم دراسي كامل

مدارس ذات كثافة متوسطة
 (A&B)حضور جمیع الطالب للمدرسة على شكل مجموعات 

.وتنفیذ كامل المقررات وبخطة مخفضة

مدارس ذات كثافة عالیة
 (A&B)حضور جمیع الطالب للمدرسة على شكل مجموعات 

.وتنفیذ كامل المقررات بشكل حضوري وبخطة مخفضة

درا��يالوقوف ع�� احتياجات الطالب األو�� بالرعاية ومتا�عة تحصيلهم ال* 

يالنطاق البرتقال

م��������دارس ذات كثاف��������ة 
و منخفضة أو متوسطة أ

)ةقرى، نائی(عالیة في 

ت�����وزع عل�����ى الط�����الب 
أجھ������������زة واتص������������ال 

وفر باألنترنت في حال ت�
جی�د شبكة إنترنت بشكل

ة یض��من ج��ودة االس��تفاد
. منھا

م������دارس ذات كثاف������ة 
متوس��������طة وعالی��������ة 

)المدن(

ة تزوید الط�الب ب�أجھز•
ت لوحیة مع شرائح أنترن

یخص����ص لك����ل م����ادة •
دراس�����یة حص�����ة واح�����دة 
بحضور الطالب مرة ك�ل
ة أس��بوع إن أمك��ن لمتابع��
ثر النمو المعرفي وقیاس أ

.التعلیم

النطاق األحمر 
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موعد التسلیمالتحدیاتالمتطلبالجھة المنفذة

اموكالة التعلیم الع. 1

o المحت��وى المرك��ز لجمی��ع
المق������ررات والص������فوف 

الدراسیة 
o اع�������������داد اختب�������������ارات

تشخیصیة 
oیة اعداد اختبارات تحصیل
oمقیاس مدى رضا أولی�اء

األمور عن تعلم أبناءھم

وكال����ة التخط����یط . 2
والتطویر

GISنظام الخرائط 

–تح����دیث دلی����ل المدرس����ة 

بم�����ا ی�����واءم م�����ع المكت�����ب
رحةالنماذج التشغیلیة المقت

وكال���ة المش���اریع . 3
والصیانة

الدراس���یة جاھزی���ة المب���اني
)بشریة–مادیة (

موعد التسلیمالتحدیاتالمتطلبالجھة المنفذة

التح����ول الرقم����ي . 4
وأمن المعلومات

oمنصة التعلیم عن بعد
o بن�����اء محت�����وى تعلیم�����ي

تفاعلي

البث التعلیمي oقنوات عین. 5

وكال�����ة الش�����ؤون . 6
المدرسیة

oأدلة إرشادیة لالحترازات
الوقائیة

مكت������ب تحقی�������ق . 7
الرؤیة

o مؤش��رات –خط��ة العم��ل
-الحوكم���������������ة –األداء 

التقاریر
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موعد التسلیمالتحدیاتالمتطلبالجھة المنفذة

اإلدارة العام�����������ة . 8
لإلعالم واإلتصال

o خط���ة إعالمی���ة لتوض���یح
العمل على النطاقات

االستعالمoقنوات التواصل. 9

وكال����ة التخط����یط . 10
وكال����ة –والتط����ویر 

الشؤون المدرسیة

oإحص��ائیات بع��دد الط��الب
–أعم������ار المعلم������ین –

نس���بة مس���احة المدرس���ة 
.إلى طالب

المعھ�����د ال�����وطني . 11
–للتط����ویر المھن����ي 

التحول الرقمي وأمن
المعلومات

o ت����دریب عل����ى المنص����ات
التقنیة 

موعد التسلیمالتحدیاتالمتطلبالجھة المنفذة

وكال������ة التعل������یم . 12
التح��������ول –الع��������ام 

الرقم����������ي وأم����������ن 
المعلومات

o إض�����افة مك�����ون لتقی�����یم
المعل�����م لض�����مان تفعی�����ل 

التعلیم عن بعد 

وكال���ة التخط���یط . 13
اإلدارة –والتط�����ویر 

العامة للقانونیة

o تط����������ویر التش����������ریعات
واللوائح المنظمة

ةالتربیة الخاص. ١٤
o إع�����داد خط�����ة دراس�����یة

وتحدی������������������������������د أدورا 
ومس��������ؤولیات تطبی��������ق 

.النماذج التشغیلیة
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