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 الدليل التشغيلي المدرسي
 للعودة الحضورية للدراسة

لعام 1443هـ - 2022م

المرحلة االبتدائية ومرحلة رياض األطفال

الســـعودية العربيـــة  المملكـــة 
وزارة التعليم

العـــام للتعليـــم  الـــوزارة  وكالـــة 
اإلدارة العامة لإلشراف التربوي
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والســـالم على أشـــرف األنبياء والمرســـلين ســـيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

استناًدا إلى الموافقة السامية على عودة التعليم حضورًيا وفق ما تتفق عليه وزارتا الصحة 

والتعليم وذلك للعام الدراســـي ١٤٤٣هـ، وحرًصا من وزارة التعليم على اســـتئناف الدراســـة 

حضورًيـــا في مـــدارس التعليم العام في مرحلة رياض األطفـــال والمرحلة االبتدائية مع أخذ 

كافـــة اإلجـــراءات واالحتـــرازات التـــي تضمـــن الســـالمة العامـــة لجميـــع الطـــالب والكادرين 

التعليمـــي واإلداري ويهـــدف إعـــداد هذا الدليل إلـــى تحقيق البروتوكوالت واالشـــتراطات 

واإلجـــراءات التـــي يجب اتباعها خالل جائحة (كوفيد ١٩) في جميع المنشـــآت التعليمية من 

أجـــل تحقيـــق بيئـــة تعليمية آمنة وصحيـــة ومحفزة للتعلـــم، وكذلك االســـتمرار في تطبيق 

التعليـــم عـــن ُبعـــد بالمزامنة مـــع التعليـــم الحضوري من خـــالل تفعيل المنصـــات التعليمية 

المعتمدة واستثمار البث التلفازي والرقمي وهي خاضعة للتعديل بناء على التوجيهات. 

ويختـــص بمدارس التعليم العام في مرحلة رياض األطفـــال والمرحلة االبتدائية (الحكومي، 

األهلـــي) ومعاهد ومراكز التربية الخاصة والتعليم المســـتمر والتعليـــم العالمي والمدارس 

السعودية في الخارج. 

ويطبـــق هـــذا الدليـــل في المـــدارس، حيـــث يتم تطبيق نماذج تشـــغيلية بحســـب مســـاحة 

الفصـــول وتحقيـــق التباعد الجســـدي وفق االحتـــرازات الصحيـــة المعتمـــدة، وتوضيح هذه 

النماذج التشـــغيلية المطبقة واللجان المشـــكلة بدًءا من اللجنة اإلشـــرافية ومروًرا باللجان 

التنفيذيـــة فـــي مكاتـــب التعليم ووصوًال إلـــى اللجان التشـــغيلية في المـــدارس والروضات 

ومعاهـــد ومراكـــز التربيـــة الخاصـــة، وتحديـــد متطلبـــات التنفيـــذ والمهـــام والمســـؤوليات 

المسندة في المستويات لكافة العاملين في اإلدارات التعليمية ومكاتب التعليم. 

وختاًما... نتطلع في وزارة التعليم إلى أن يسهم هذا الدليل في تحقيق الغايات واألهداف 

الطموحة التي أعد من أجلها.

والله الموفق
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االلتزام بالضوابط واالحترازات والبروتكوالت الصحية في المدارس المعتمدة والمحدثة من هيئة الصحة العامة.

متابعـــة مديـــر المدرســـة واللجـــان المعنيـــة للوضـــع الصحـــي للمـــدارس ومنســـوبيها مـــع التوجيـــه بإجـــراء المســـحات عنـــد الحاجة وفق 

البروتوكوالت الصحية.

العمل على تخصيص غرف للعزل وفق االشتراطات المحددة من قبل وزارة الصحة ووضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه بها.

يتم اســـتثمار مرافق المدرســـة لتقســـيم الفصول وذلك بهدف تحقيق أقل مستوى نموذج تشغيلي، وتكون األولوية لفصول الصفوف 

األولية.

تكون اختبارات نهاية الفصل حضورية في المدارس لجميع الطالب مع تطبيق اإلجراءات االحترازية.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلبة وُبعد خروجهم من المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

فـــي حـــال وجـــود إصابات أو اشـــتباه في إصابة فـــي المدارس، يتم التعامل معها وفـــق ما ورد في "آلية التعامل مع الحاالت المشـــتبهة 

والمؤكدة الموجبة في المدارس" وما يتم عليه من تحديثات.

يمكـــن للطالـــب المتغيـــب عن المدرســـة ألي ظرف (اإلصابة بالفايروس أو االشـــتباه باإلصابة) بســـبب الجائحة متابعـــة تعليمه من خالل 

البدائل والمنصات التعليمية.

تحديد وقت عودة الدراسة الحضورية في المدرسة في ٢٣ يناير ٢٠٢٢م، وفق الجاهزية من خالل التقرير الذي يتم رفعه 
من قبل اللجنة التشـــغيلية مرورًا باللجنة التنفيذية في مكتب التعليم ويعتمد من اللجنة اإلشـــرافية في إدارة التعليم 

وفق الضوابط األتية:

الضوابط العامة لتشغيل مدارس المرحلة االبتدائية ورياض األطفال:

العمل بتوجيه األمر السامي الكريم رقم ٥٥٠١٨ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضورًيا.

العمـــل بالتوجيـــه الســـامي الكريم بتاريخ ١٤٤٣/١/٨هــــ القاضي بالموافقة على آليـــات العودة الحضورية للعام الدراســـي ١٤٤٣هـ للمرحلة 

االبتدائية ورياض األطفال بعد تاريخ ١٤٤٣/٣/٢٤هـ (٢٠٢١/١٠/٣٠م) أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (٧٠٪).

العمل بالتوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقـة على عودة التعليـم حضورًيا من تاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٢م لمن هم أقل من (١٢) عامًا خالل 

الفصل الدراسي الثاني.

ضوابط تشغيل المدارس وفق االحترازات والبروتوكوالت الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة المحدثة.

المنطلقات:
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يتم تحديد مســـتوى النماذج التشـــغيلية لفصول المدارس في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائي (منخفض، متوســـط، عالي) في ضوء 

المعيـــار الـــذي حددته الوزارة ووفق تطبيق االحترازات الصحية من قبل اللجنة التشـــغيلية بالمدرســـة والرفع بذلـــك للجنة التنفيذية في 

المكتب التعليمي واشعار اللجنة اإلشرافية بإدارة التعليم.

في حال كانت الفصول داخل المدرســـة ال يمكن أن تحقق االحترازات والتباعد الجســـدي، ترفع اللجنة التشـــغيلية بالمدرســـة بذلك للجنة 

التنفيذية في المكتب التعليمي ألخذ الموافقة واعتماد االنتقال للمستوى المناسب واشعار اللجنة اإلشرافية بإدارة التعليم.

في حال كانت الفصول داخل المدرســـة بإمكانها اســـتيعاب عدد أكبر من الطالب مع تحقيق االحترازات والتباعد الجســـدي، ترفع اللجنة 

التشـــغيلية بالمدرســـة بذلك للجنة التنفيذية في المكتب التعليمي ألخذ الموافقة واعتماد االنتقال للمستوى المناسب واشعار اللجنة 

اإلشرافية بإدارة التعليم.

المرونـــة فـــي االنتقـــال بين التعليـــم الحضوري وعن ُبعـــد وفق المســـتجدات، والرفع به من قبل اللجنة التشـــغيلية في المدرســـة للجنة 

التنفيذية في مكتب التعليم.

إعداد ورفع تقارير أسبوعية من اللجنة التشغيلية بالمدرسة للجنة التنفيذية في مكتب التعليم بالبيانات اإلحصائية وفق الحالة الصحية 

والنماذج التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدرسة.

إعـــداد ورفـــع تقارير أســـبوعية من اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم للجنة اإلشـــرافية فـــي إدارة التعليم بالبيانـــات اإلحصائية وفق الحالة 

الصحية والنماذج التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة للمكتب.

إعـــداد ورفع تقارير أســـبوعية من اللجنة اإلشـــرافية بـــإدارة التعليم لوكالة التعليم العام بالوزارة بالبيانـــات اإلحصائية وفق الحالة الصحية 

والنماذج التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة لإلدارة التعليمية.

نظـــرًا ألهميـــة اســـتمرار العمليـــة التعليمية يتم تحديد الوقـــت المقترح لعودة الدراســـة الحضورية في المدرســـة وفق 
المحددات اآلتية:

حوكمة تصنيف مستوى المدارس في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائي:
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تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.

تكون الدراسة في الفترة الصباحية.

تطبق السيناريوهات الستئناف الدراسة حضوريًا لطالب مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية. 

يتم تسليم التكليفات والواجبات ورقيا من قبل أولياء أمور الطالب الذين ال تتوفر لديهم تجهيزات تقنية بالتنسيق مع الموجه الطالبي.

تحديد النماذج التشـــغيلية (المســـتوى المنخفض-المستوى المتوسط-المســـتوى العالي)، للمدارس حسب أعداد الطالب في الفصول 

ومســـتوى تحقيق التباعد فيها والموقع الجغرافي للمدرســـة والوضع الصحي لها واســـتقرار المعلمين وتحديثها في ضوء المستجدات، 

وللجنة التنفيذية تغيير تصنيف فصول المدرسة وفق ما تراه؛ لتحقيق االحترازات الصحية والرفع للجنة اإلشرافية العتماده. 

مواءمة تحديد األيام الحضورية لمجموعات الطالب المطبقة في النماذج التشـــغيلية وفق المســـتويات (المتوســـط، العالي) مع تنفيذ 

الفصول الدراسية الثالثة بما يتخللها من اإلجازات.

المرونة في انتقال المدرسة أو فصل منها من مستوى آلخر وفق المستجدات وما تقرره اللجان.

الدراسة عن بعد والحضور من خالل المنصات المعتمدة للطالب المتغيب عن المدرسة ألي ظرف (اإلصابة بفايروس كورونا أو االشتباه 

باإلصابة به)، ورصد إدارة المدرسة حضور الطالب بشكل يومي في نظام نور.

تكون االختبارات نهاية الفصل الدراسي حضورًيا في المدارس لجميع الطالب.

إمكانية رفع الدروس والتكليفات للطالب عبر المنصات المعتمدة من قبل المعلم المتغيب عن المدرسة ألي ظرف (اإلصابة بفايروس 

كورونا أو االشتباه باإلصابة به). 

إمكانية انتقال المدرسة أو فصول منها بشكل كامل للتعليم عن ُبعد (في حال اإلصابة بفايروس كورونا أو االشتباه باإلصابة به) ويكون 

التدريس بشكل تزامني مع تطبيق االحترازات الصحية.

إتاحـــة الفرصـــة ألوليـــاء األمور بالتنســـيق مع إدارة المدرســـة الختيـــار مجموعات أبناؤهم وأيام حضورهم للمدرســـة وفـــق اإلمكانية في 

النماذج التشغيلية (المتوسط، العالي). 

للجنة اإلشـــرافية في إدارة التعليم تقســـيم طالب الفصل في أي مدرســـة إلى مجموعتين وتدريســـهم حضورًيا (مجموعة تحضر صباًحا، 

مجموعة تحضر مساًء) وفق مبررات منطقية تراها اللجنة (االلتزام باالحترازات الصحية، تحقيق مصلحة تعليمية).

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي وتنفيذ أنشطة تضمن سالمة الطالب وتحقق كافة اإلجراءات 

االحترازية.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

التقيد بزمن الحصة الدراسية المعتمدة في التعليم الحضوري (٤٥دقيقة في المرحلة االبتدائية).

إلغاء االصطفاف الصباحي وتفويج الطالب مباشرًة إلى داخل الفصول.

تكون فترة االســـتراحة ١٥ دقيقة وفي فترات مختلفة من اليوم الدراســـي وبإشراف الهيئة اإلدارية والتعليمية؛ لضمان تحقق أعلى قدر 

من االحترازات.

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

اإلشراف اليومي من قبل المعلمين واإلداريين على الطالب.

اإلجراءات التنظيمية:
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تطبيق تعليمات وزارة الصحة بشأن االحترازات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

تطبيق ما ورد في "الدليل اإلرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا".

توفير االشتراطات الصحية (تجهيز المبنى وتعقيمه يومُيا – األدوات واألجهزة الصحية -معقمات وأقنعة وقائية-...).

االلتزام باإلجراءات االحترازية الصحية -حسب البروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحة-في المدارس ومكاتب التعليم.

تقديم رسائل توعوية لمنسوبي المدرسة وإبالغهم بالتدابير الوقائية والسالمة العامة وحثهم على ضرورة االلتزام بها.

التأكد من حاالت الوضع الصحي لمنسوبي مكاتب التعليم والمدارس من حيث اإلصابة بفايروس كورونا وذلك من خالل تطبيق توكلنا.

التزام منسوبي المدرسة بمستويات النماذج التشغيلية المطبقة فيها.

تطبق السيناريوهات الستئناف الدراسة حضوريًا لطالب مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية.

التزام المعلمين بالحضور إلى المدارس يومًيا.

تخصيص غرف للعزل وفق االشتراطات الصحية في المدارس وتطبيق تعليمات وزارة الصحة.

التزام الطالب بالتعليم الحضوري وعن بعد وفقًا لمستويات النماذج التشغيلية المطبقة، ما عدا بعض الحاالت: (الطالب ذوي الحاالت 

الصحية الحرجة وفق تقرير طبي).

تكون االختبارات نهاية الفصل الدراسي حضورًيا في المدارس لجميع الطالب، ومن لديه عذر طبي مقبول، يتم دخوله لالختبار البديل أو 

اختبار الدور الثاني وفق "المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب لعام ١٤٤٣هـ".

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يومًيا.

تقييـــم اإلجـــراءات االحترازيـــة المنفذة في المدارس أثناء الزيارات اليومية من قبل المشـــرفين في جميـــع اإلدارات التابعة إلدارة التعليم، 

وتقديم الدعم والمساندة للمدارس ورفع التقارير متضمنة مدى التقيد من قبل المدارس المزارة.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

تنفيذ خطط المواد الدراسية المطورة وفق تنفيذ الفصول الدراسية الثالثة.

تنفيذ التدريس وفق المحتوى التعليمي والخطة الدراسية المعتمدة في التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ خطة لتعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية ضمن خطط المعلمين الدراسية مع االستفادة من المنصات التعليمية المعتمدة 

والبث التلفزيوني والرقمي.

تفعيـــل المنصـــات التعليميـــة المعتمـــدة واســـتثمار البث التلفـــازي والرقمـــي في عمليـــات التعليم والتعلـــم في المســـتويات والنماذج 

التشغيلية كافة.

تنفيذ االختبارات المركزية من قبل المعلمين للطالب حضوريًا وعن بعد عبر المنصات المعتمدة.

تنفيـــذ برامـــج التطوير المهني باســـتخدام أســـاليب تقنية حديثـــة وتدريب حضوري وعن بعد يســـتهدف المعلمين والمشـــرفين التربويين 

ومديري المدارس لتفعيل المنصات التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

تنفيذ أساليب وأدوات تقويم متعددة ومتنوعة تتالءم مع التعليم حضورًيا وعن بعد؛ لقياس وتقويم المستوى التحصيلي للطالب.

استثمار جميع بوابات ومداخل المدرسة في تفويج الطالب عند الحضور واالنصراف بما يحقق كافة اإلجراءات االحترازية.

اإلجراءات التنفيذية:
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لرئيـــس اللجنة إضافة أعضاء وفق الحاجة لذلك، وللجنة االســـتعانة بممثلين من خـــارج إدارة التعليم (اإلمارة، وزارة 
الصحة، ...) لحضور اجتماعات اللجنة عند الحاجة.

مهام اللجنة:

مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات، بنين).

مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية.

المساعد للخدمات المساندة (مدير الشؤون اإلدارية والمالية).

مدير إدارة/ قسم اإلشراف التربوي (بنات، بنين).

مديرة إدارة / قسم رياض أطفال.

مديرة إدارة / قسم التربية الخاصة.

مديرة إدارة / قسم التعليم المستمر.

مدير إدارة/ قسم اإلرشاد الطالبي.

مدير إدارة/ قسم االختبارات والقبول.

مدير إدارة/ قسم النشاط الطالبي.

مدير مكتب إدارة التعليم األهلي.

مدير مكتب التعليم العالمي واألجنبي.

مدير إدارة/قسم شؤون المعلمين.

مدير إدارة/قسم التخطيط المدرسي.

مدير إدارة/قسم خدمات الطالب.

مدير إدارة/قسم التجهيزات المدرسية.

مدير إدارة/ قسم األمن والسالمة.

مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

مدير إدارة تقنية المعلومات.

ممثل من إدارة اإلعالم واالتصال.

مديري مكاتب التعليم (بنين، بنات).

تشكل لجان العودة للمدارس في كل إدارة تعليم وفق اآلتي:
لجنة إشرافية على مستوى إدارة التعليم*:

أعضاء اللجنة:
تكون اللجنة برئاسة مدير التعليم وعضوية كل من:

اللجان في إدارات التعليم:

تحديد بداية اليوم الدراسي في كل مدرسة بما يضمن اكتمال وصول الطالب ويحقق المصلحة التعليمية.

متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدارس وفق المحددات الواردة في تقارير اللجان التنفيذية.

اعتماد تصنيف الفصول في كل مكتب تعليم ضمن مستويات النماذج التشغيلية ووفق مقترحات اللجان التنفيذية في مكاتب التعليم.

متابعة تقارير حاالت الوضع الصحي لمنسوبي إدارة التعليم من حيث اإلصابة بفايروس كورونا واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

اســـتثناء الطـــالب مـــن الفئـــات ذات الخطورة العالية من فئة أقل من 12 ســـنة من الحضور للمدارس وفق ما ورد في الدليل اإلرشـــادي 

الوقائي للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا (لطالب الفئات العمرية أقل من 12 سنة) وما يرد عليه من تحديثات.

التأكد من جاهزية المباني التعليمّية وفق االشتراطات والبروتكوالت الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية في المدارس.

التأكد من جاهزية المدارس التقنية لتطبيق مستويات النماذج التشغيلية.
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* تقوم "اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج" بمهام اللجنة اإلشرافية للمدارس السعودية في الخارج.

متابعة صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس.

توفير النقل المدرسي بما يضمن تطبيق االحترازات الصحية.

متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية والبروتكوالت الصحية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس والمنشآت التعليمية.

اإلشراف على جميع أعمال النظافة والتعقيم للمباني التعليمية، والتأكد من توافر جميع ما يلزم ذلك. 

متابعـــة توفيـــر تجهيزات البث المتزامن (أجهزة حاســـب، أنترنت عالي الســـرعة يغطي جميع مرافق، لواقـــط، ...) للمدارس وفق األولوية 

(المدارس التي فصولها ضمن المستوى العالي ثم المتوسط ثم المنخفض).

اإلشراف على استالم المدارس للكتب الدراسية.

اإلشراف على آلية سد االحتياج من المعلمين والمعلمات إن وجد.

اإلشراف على خطط التهيئة للميدان التعليمي وأولياء األمور للعودة للدراسة.

اعتماد تغيير مستويات النماذج التشغيلية المطبقة في المدارس وفق المستجدات.

الموافقة على انتقال مدرسة بالكامل او فصول منها للتعليم عن بعد عند الحاجة، والموافقة بعد ذلك على عودة المدرسة أو فصول 

منها للتعليم حضورًيا وفق المستويات المناسبة لها.

متابعة سير العملية التعليمّية على مستوى المكاتب التعليمية والمدارس وتقويمها.

اإلشراف على تفعيل التعليم اإللكتروني والمنصات التعليمّية على مستوى المكاتب التعليمية والمدارس.

مخاطبة اإلدارات المختصة في إدارة التعليم عن أّي تقصير تم رصده.

إعداد ورفع تقارير أسبوعية وفق النموذج (١) لوكالة التعليم العام بالوزارة بالبيانات اإلحصائية وفق الحالة الصحية والنماذج التشغيلية 

وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة لإلدارة التعليمية.
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متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لمكتب التعليم وفق المحددات الواردة في تقارير اللجان التشغيلية.

تحديد مســـتويات النماذج التشـــغيلية للفصول لمدارس المكتب وفق معايير التصنيف المعتمدة ووفق التقارير التشـــخيصية للمدارس 

وحسب توفر المرافق والمعلمين والرفع بها للجنة اإلشرافية العتمادها، وللجنة التنفيذية تغيير تصنيف فصول المدارس وفق ما تراه 

لتحقيق االحترازات الصحية والرفع للجنة اإلشرافية العتماده. 

متابعـــة حـــاالت الوضع الصحي لمنســـوبي مكتب التعليم عنـــد الدخول يوميًا من حيث اإلصابة بفايـــروس كورونا وذلك من خالل تطبيق 

توكلنا.

التأكد من جاهزية المباني التعليمّية الستقبال منسوبي التعليم والرفع بها للجنة اإلشرافية.

إعداد وتنفيذ خطة التهيئة لمدارس المكتب وأولياء األمور (األسرة) للعودة للدراسة.

متابعة استالم المدارس للكتب الدراسية وتسليمها للطالب.

متابعة سد االحتياج من المعلمين والمعلمات إن وجد.

تغيير مستويات النماذج التشغيلية للفصول في مدارس المكتب وفق المستجدات والرفع بها للجنة اإلشرافية العتمادها.

الرفع بطلب توفير تجهيزات البث المتزامن (أجهزة حاسب، أنترنت عالي السرعة يغطي جميع مرافق، لواقط، ...) للمدارس وفق األولوية 

(المدارس التي فصولها ضمن المستوى العالي ثم المتوسط ثم المنخفض).

الرفع بطلبات توفير األجهزة وشرائح األنترنت للطالب ذوي االحتياج لمؤسسة تكافل وفق النماذج المعتمدة في إدارة التعليم.

الرفـــع للجنـــة اإلشـــرافية للموافقة على انتقال مدرســـة تابعة للمكتب بالكامل أو فصول منها للتعليم عـــن بعد عند الحاجة، والرفع بعد 

ذلك للجنة اإلشرافية للموافقة على عودة المدرسة أو فصول منها للتعليم حضورًيا وفق المستويات المناسبة لها.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

متابعـــة وضـــع الحالـــة الصحية في مدارس المكتب وفًقا للتقارير الواردة من اللجان، وتحديث بيانات المدارس وفق المســـتويات بشـــكل 

مستمر.
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مهام اللجنة:

المساعد للشؤون المدرسية في مكتب التعليم.

المساعد للشؤون التعليمية في مكتب التعليم.

مشرف إدارة مدرسية.

مشرفة رياض أطفال.

مشرف توجيه وإرشاد.

مشرف تربية خاصة.

مشرف تعليم مستمر.

ممثل من إدارة األمن والسالمة.

مشرف تقنيات تعليم أو مشرف حاسب آلي.

ممثل من إدارة اإلعالم واالتصال.

ممثل من المشاريع والصيانة في المكتب.

مشرف الصحة للمدرسية.

ممثل من إدارة شؤون المعلمين.

مديري ومديرات مدارس (رياض األطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي) (مدير لكل مرحلة). 

لجنة تنفيذية على مستوى مكتب التعليم**:

أعضاء اللجنة:
تكون اللجنة برئاسة مدير مكتب التعليم وعضوية كل من:



11صفحة

دعم مدارس المكتب في تفعيل التعليم اإللكتروني وتفعيل المنصات التعليمّية المعتمدة.

متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية والبروتوكوالت الصحية على مستوى المكتب والمدارس التابعة لها.

التأكد من وجود عقود أو ميزانية تشغيلية تغطي احتياج النظافة والصيانة والرفع للجنة اإلشرافية بالعجز إن وجد.

تنفيذ جوالت إشرافية على المباني المدرسّية؛ لضمان تطبيق اإلجراءات الخاصة بالتنظيف والتعقيم والصيانة.

متابعة سير العملية التعليمّية في مدارس المكتب وفق المستويات وتقويمها.

متابعة التقارير الواردة حول سير العملية التعليمية ونتائج تقويم أداء المعلمين ونواتج التعلم.

الرفع للجنة اإلشرافية في إدارة التعليم عن أّي تقصير تم رصده.

إعـــداد ورفـــع تقارير أســـبوعية وفـــق النموذج (٢) للجنة اإلشـــرافية في إدارة التعليـــم بالبيانات اإلحصائية وفق الحالـــة الصحية والنماذج 

التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة للمكتب.
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** تقوم "اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج" بمهام اللجنة التنفيذية للمدارس السعودية في الخارج.



متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدرسة وفق المحددات والرفع للجنة التنفيذية.

متابعة حاالت الوضع الصحي لمنسوبي المداسة عند الدخول يوميًا من حيث اإلصابة بفايروس كورونا وذلك من خالل تطبيق توكلنا.

تطبيق مستويات النماذج التشغيلية لفصول المدرسة بعد تحديده من اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم.

التأكد من جاهزية المبنى (أعمال صيانة، ونظافة، وتعقيم) والرفع بذلك لمكتب التعليم.

تنفيذ اإلجراءات االحترازية والبروتكوالت الصحية ومتابعة تطبيقها في المدرسة.

تنفيذ متطلبات تطبيق مستويات النماذج التشغيلية.

الرفع للجنة التنفيذية لتوفير تجهيزات البث المتزامن (أجهزة حاسب، أنترنت عالي السرعة يغطي جميع مرافق، لواقط، ...).

الرفع للجنة التنفيذية لسد االحتياج من المعلمين والمعلمات إن وجد.

إعداد واعتماد الجدول المدرسي للمعلمين. 

استالم الكتب الدراسية وتسليمها للطالب وفق االحترازات الصحية.

تهيئة الكادر التعليمي واإلداري والطالب وأولياء األمور نفسًيا واجتماعًيا الستئناف للدراسة.

الرفع بالطالب ذوي االحتياج للدعم باألجهزة والشرائح ممن تنطبق عليهم الشروط للجنة التنفيذية.

الرفع للجنة التنفيذية بالمستجدات النتقال فصول المدرسة من مستوى إلى مستوى آخر مع ذكر المبررات.

الرفع للجنة التنفيذية في مكتب التعليم في حالة تأكدت إصابة أحد منســـوبي المدرســـة، أو مخالطته ألحد المصابين واتخاذ اإلجراءات 

االحترازية المناسبة.

التأكـــد مـــن تفعيـــل المنصات التعليميـــة المعتمدة واســـتثمار البـــث التلفازي والرقمـــي من قبل المعلميـــن والطالب ورفـــع التكليفات 

والواجبات من خاللها.

تقييم سير العملية التعليمية وأداء المعلمين ونواتج التعلم والرفع بها لمكتب التعليم.

إعـــداد ورفـــع تقارير أســـبوعية وفق النمـــوذج (٣) للجنة التنفيذية في مكتب التعليـــم بالبيانات اإلحصائية وفق الحالـــة الصحية والنماذج 

التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدرسة.
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12صفحة

مهام اللجنة:

وكيل / وكالء المدرسة

ثالثة معلمين متميزين من المدرسة.

معلم حاسب آلي أو معلم متمكن من التقنية.

الموجه الطالبي.

الموجه الصحي.

اثنين من أولياء أمور الطالب.

(ويمكن لمدارس التعليم األهلي والعالمي إضافة أعضاء وفق متطلبات العمل).

لجنة تشغيلية على مستوى المدرسة:

أعضاء اللجنة:
تكون اللجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:
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التنظيمات والترتيبات الالزمة الستئناف التعليم 

إدارة الشؤون الصحية المدرسية

إدارة تقنية المعلومات

إدارة/ قسم األمن والسالمة

إدارة/ قسم التوجيه واإلرشاد 
التهيئة النفسية واالجتماعية

للطالب وأولياء األمور
للعودة الحضورية
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يحضـــر المعلمون عن بعد ويتم التدريس بشـــكل متزامن عبر منصة مدرســـتي ومنصـــة روضتي ومنصات المدارس 
األهليـــة والعالميـــة واألجنبيـــة واالســـتفادة مـــن البـــث التلفـــازي والرقمي ورفـــع التكليفـــات والواجبـــات وتنفيذ 

االختبارات وتقديم اإلثراءات التعليمية على المنصات.
يحضر المعلمون للمدرسة يومًا واحًدا في األسبوع بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

تنفيـــذ خطط دراســـية تتضمن تكثيف حصص مـــواد (اللغة العربيـــة، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيـــت أو تقليص عدد 
حصص المواد األخرى وفق الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

يحضـــر الطـــالب عن بعد عبـــر منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية 
ويقومون بتنفيذ التكليفات والواجبات المرفوعة من قبل المعلمين عليها.

يتم تســـليم واســـتالم التكليفات والواجبات ورقًيا من قبل أولياء أمور الطالب الذين يدرســـون عن بعد وال تتوفر 
لديهم تجهيزات تقنية بالتنسيق مع الموجه الطالبي.

رفع حضور الطالب ودرجات تقييمهم على المنصات المعتمدة وفي نظام نور يومًيا.

يطبق هذا الســـيناريو في الفصول أو المدارس التي تعتمد اللجنة اإلشـــرافية انتقالها للتعليم 
عن بعد عند الحاجة، ويتم بعد ذلك العودة للتعليم حضورًيا عند اعتماد اللجنة اإلشرافية.

سيناريو استئناف الدراسة عن بعد

النموذج التشغيلي في التعليم عن بعد:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية:
متطلبات التنفيذ في التعليم عن بعد:

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يومًيا.

تخصيص أماكن الستقبال أولياء األمور لتسليم واستالم الواجبات والتكليفات ورقًيا مع تطبيق االحترازات الصحية.

-1

-2

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

إنشـــاء الفصـــول االفتراضيـــة وربطها بالجدول المدرســـي فـــي المنصة وفي نظام نـــور على أن تكـــون مطابقة للفصول 

الحضورية. 

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقـــوم المعلـــم برفـــع رابط الدرس المعد من قبله أو المســـجل من قنـــوات عين والمطابق للخطة الدراســـية قبل تنفيذ 

الدرس.

يقوم المعلم بالبث المتزامن للطالب الذين يحضرون عن بعد في منصة مدرســـتي ومنصة روضتي ومنصات المدارس 

األهلية والعالمية واألجنبية.

يقوم المعلم بتحضير الطالب عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

تكليـــف الطـــالب بمهـــام وواجبـــات واختبارات من خـــالل منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية.

.إدراج األدلة التنفيذية للبرامج على المنصات التعليمية المعتمدة ومتابعتها من قبل مشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10



16صفحة

تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المعهد أو المركز وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع المهام على منسوبيها.

حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول المدرسي.

اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمعهد أو المركز والنقل المدرسي.

متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة لمشرفي التربية الخاصة.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين عن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة حضور معلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة، وحضور الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل، حرًصا على مصلحة منسوبي المدرسة.

مدير معهد/ مركز التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل في المدرسة وتوزيع المهام على منسوبيها.

االطالع على االحصائيات والتقارير ومتابعة تسجيل الحضور.

اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

جدولة حضور المعلمين للمدرسة يومًا واحًدا في األسبوع ما عدا من يتم استثناؤهم من قبل مكتب التعليم. 

إصدار التكليفات وفق المهام اإلضافية بما يتناسب مع الدراسة عن بعد. 

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمدرسة.

متابعة إسناد معلمي المدرسة لمشرفي التخصص.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين عن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة حضور المعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

اإلشراف على االختبارات المنفذة.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء المعلمين، وحضور الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة بحق المقصرين إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل؛ حرًصا على منسوبي المدرسة.

تطبيق آلية سد العجز المعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم المنظمة.

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة، واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية (عن بعد). 

تعريف الطالب بالمدرسة ومرافقها بالوسائل الممكنة مثل (فيلم قصير، رسوم توضيحية، ...).

توعية منسوبي المدرسة وأولياء األمور والطالب بما تضمنته قواعد السلوك والمواظبة الُمحدثة وإقرارهم على التقيد بها.

اإلشـــراف علـــى متابعة الطـــالب الذين ال يدخلون ومتكرري الغياب والحاالت الســـلوكية في منصة مدرســـتي ومنصة روضتي ومنصات 

المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

مدير المدرسة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المهام والمسؤوليات في التعليم عن بعد: 
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العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص.

المشاركة في التوعية الصحية. 

متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل المدرسة.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها المعلمون في تنفيذ المهام التدريسية عن بعد. 

وكيل المدرسة للشؤون المدرسية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية.

متابعـــة إســـناد الطـــالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية 

حسب الجداول المدرسية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم بالمستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي. 

متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل المدرسة.

متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وكيل المدرسة لشؤون الطالب:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الجدول المدرسي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة المعتمدة.

متابعة سير اليوم الدراسي وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

متابعة المعلمين في تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية لرفع التكليفات والواجبات 

المنزلية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

دعم المعلمين في التصميم التعليمي للتعليم وآليات الرصد والتقويم.

متابعة االختبارات المنفذة.

المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع المجاالت.

وكيل المدرسة للشؤون التعليمية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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تدريس الحصص المسندة له في تخصصه في المدرسة.

المشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

رائد النشاط:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

االلتزام بتأدية مهامه التدريسية في التعليم عن بعد.

تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.

معلم التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

تنفيذ جميع برامج الموهوبين لطالب المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب الموهوبين والبرامج المنفذة لهم.

معلم الموهوبين:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة الفاعلة مع إدارة المدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ المهام التعليمية والتوعوية.

االلتزام بتأدية مهامه التدريسية في التعليم عن بعد.

التصميم التعليمي للدروس وتفعيل آليات الرصد والتقويم.

إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس 

واإلثراءات التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي.

تنفيذ االختبارات.

المعلم:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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تفقد البيئة المدرسية وإبالع مدير المدرسة عند وجود مالحظات.

نشر الوسائل التوعوية لمنسوبي المدرسة وأولياء األمور بالوسائل المتاحة كاآلتي:
نشر محتوى علمي بسيط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.

نشـــر وســـائط التوعية كالملصقات والمنشـــورات التوعوية في مناطق التجمع في المدرســـة لحث الطالب والمعلمين على غسل األيدي واتباع 
آداب السعال والعطاس.

نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملين.

تحديث بيانات التواصل بين المدرسة والمركز الصحي.

الموجه الصحي:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

التعرف على احتياجات الطالب حسب المستجدات الحالية، والمشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها.

تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسيًا واجتماعيًا.

التهيئة اإلرشادية والدعم النفسي واالجتماعي.

متابعة الطالب الذين ال يدخلون ومتكرري الغياب والحاالت الســـلوكية في منصة مدرســـتي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

تطبيق لوائح السلوك الرقمي والتوعية بها.

التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

تبصير منسوبي المدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية.

اإلشراف على تفعيل األسبوع التمهيدي والتوثيق باالستمارات الُمحدثة مع التعليم عن بعد. 

استثمار أيقونات التواصل مع أولياء األمور وتقديم التوجيهات المناسبة لمساعدة أبنائهم على التكيف ورفع دافعيتهم نحو التعلم عن 

بعد.

إعداد فيلم قصير عن المدرسة ومرافقها وعبارات ترحيبية بالطلبة وعرضها في أيقونة اإلعالنات بمنصة مدرستي.

تنفيـــذ جلســـات اإلرشـــاد الفردي والجمعـــي عن بعد مع الطالب الذين أظهـــروا عدم التكيف أو التفاعل في المنصة من خالل التنســـيق 

المسبق مع المعلمين وأولياء األمور.

متابعـــة تعزيـــز مهارات محتوى المقررات الدراســـية وإرشـــاد الطالب لالســـتفادة مـــن المنصـــات التعليمية المعتمدة والبـــث التلفزيوني 

والرقمي.

عرض األفالم المعدة من قبل اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي لتنمية دافعية الطالب نحو التعلم وتوجيههم لعادات االستذكار الجيد.

تعريف أولياء األمور بالهاتف االستشاري وخدماته.

تبصير الطالب وأولياء األمور بقواعد السلوك والمواظبة وإقرارهم على التقيد بها ومتابعة التنفيذ.

توعية الطالب بخط مساندة الطفل (١١٦١١١) وآلية التواصل من خالله.

حصر المشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب وإعداد خطط المعالجات التربوية (عن بعد).

الموجه الطالبي:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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المشاركة في إعداد االحصائيات المطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية.

مسجل المعلومات:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب.

المساعد اإلداري:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

توفير المصادر اإللكترونية الخاصة بالمواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في المنصات التعليمية.

محضر المختبر:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

التعاون مع المدرسة في متابعة األداء التعليمي للطالب.

توفير البيئة الداعمة لنمو وتطور األطفال في المجاالت النمائية في المنزل.

اســـتثمار أيقونات التواصل عن بعد مع مدير المدرســـة أو المرشـــد الطالبي واالســـتفادة من خدمات الهاتف اإلرشـــادي لالستشـــارات 

واالستفسارات.

توفير البيئة الداعمة للتعلم عن بعد، ومتابعة األداء التعليمي لالبن، وحضور مجالس أولياء األمور عن بعد.

التحقق من حساب الطالب على منصة مدرستي، واستالم الكتب المدرسية من المدرسة.

ولي أمر الطالب:
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الفصـــول التـــي تســـمح مســـاحتها بتحقيق التباعـــد بناًء على دليـــل وقاية المحـــدث، مع ضمان تطبيـــق االحترازات 
والبروتوكوالت الصحية حال تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات.

المستوى العالي:

الفصـــول التـــي تســـمح مســـاحتها بتحقيق التباعـــد بناًء على دليـــل وقاية المحـــدث، مع ضمان تطبيـــق االحترازات 
والبروتوكوالت الصحية حال تقسيم الطالب إلى مجموعتين.

المستــــوى المتوسط:

الفصـــول التـــي تســـمح مســـاحتها بتحقيق التباعـــد بناًء على دليـــل وقاية المحـــدث، مع ضمان تطبيـــق االحترازات 
والبروتوكوالت الصحية. 

أوًال: تصنيف الفصول:
يتـــم تصنيـــف الفصـــول فـــي المدارس إلـــى ثالثة مســـتويات بنـــاًء مســـاحتها وتحقيـــق التباعد 

الجسدي فيها وفق االحترازات الصحية المعتمدة في كل فصل وفق اآلتـي: 

سيناريوهات استئناف الدراسة حضورًيا

المستــــوى المنخفض:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المنخفض:

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة ووضعها على المنصة وفي نظام نور.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج الطالب إلى داخل الفصول. 

مدة الفسحة ١٥ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمين لضمان تحقق أعلى قدر من 

االحترازات.

مـــدة الملعـــب الخارجي فـــي مرحلة رياض األطفال ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراســـي وبإشـــراف 

المعلمـات لضمان تحقق أعلى قدر من االحترازات.

يكون زمن الحصة الدراسية ٤٥ دقيقة.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي في مرحلة رياض األطفال من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

أهمية مراقبة الطالب في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات حضورًيا.
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المدرسة (حضورًيا)

حضور جميع الطالب والمعلمين للمدرسة يومًيا في الفترة الصباحية.

تنفيذ خطط دراسية تتضمن تكثيف حصص مواد (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيت أو تقليص عدد حصص المواد األخرى وفق 

الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

اســـتثمار منصـــة مدرســـتي ومنصـــة روضتي ومنصات المـــدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية واالســـتفادة من البث التلفـــازي والرقمي 

وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعـة الدروس وتقديم اإلثراءات التعليمية.

استفادة الطالب الغائبين عن المدرسة من الدروس بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية واالستفادة من البث التلفازي والرقمي.

المستــــوى المنخفض:
النموذج التشغيلي في المستوى المنخفض:

المدرسة (حضورًيا)



23صفحة

منصة مدرستي (عن ُبعد)

يقوم مدير المدرســـة بإنشـــاء فصول افتراضية لجميع طالب المدرســـة على المنصة وفي نظام نور وأن تكون مطابقة 

للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلم في منصة مدرستي. 

يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من قبله أو من قنوات عين والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على 

المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطالب وتكون من ضمن مهام المعلم في تحضيره اليومي للدرس قبل تنفيذه.

رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض األطفال (مرة يوميًا على أقل تقدير) من خالل منصة روضتي.

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

إنشـــاء الفصـــول االفتراضيـــة وربطها بالجدول المدرســـي فـــي المنصة وفي نظام نـــور على أن تكـــون مطابقة للفصول 

الحضورية. 

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقـــوم المعلـــم بتحضيـــر الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس 

األهلية والعالمية واألجنبية.

تكليـــف الطـــالب بمهـــام وواجبـــات واختبارات من خـــالل منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية.

تقـــوم لجنة النشـــاط في المدرســـة بإدراج األدلة التنفيذيـــة للبرامج على المنصات التعليميـــة المعتمدة وتتابع من قبل 

اللجنة ومشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.
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تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المعهد أو المركز وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع المهام على منسوبيها.

حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول المدرسي.

اعتماد الجداول الدراسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمعهد أو المركز والنقل المدرسي.

متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة لمشرفي التربية الخاصة.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة حضور معلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة، وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل؛ حرًصا على مصلحة منسوبي المدرسة.

مدير معهد/ مركز التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل في المدرسة وتوزيع المهام على منسوبيها.

اعتماد الجداول الدراسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية إصدار 

التكليفات وفق المهام اإلضافية بما يتناسب مع الدراسة حضورًيا وعن بعد. 

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمدرسة.

متابعة إسناد معلمي المدرسة لمشرفي التخصص.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة حضور المعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

اإلشراف على االختبارات المنفذة حضورًيا وعن بعد.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء المعلمين، وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة بحق المقصرين إلى مكتب التعليم. 

تعريف الطالب بالمدرسة ومرافقها بالوسائل الممكنة مثل (فيلم قصير، رسوم توضيحية، ...).

تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل، حرًصا على مصلحة منسوبي المدرسة.

تطبيق آلية سد العجز المعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم المنظمة.

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة، واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية. 

توعية منسوبي المدرسة وأولياء األمور والطلبة بما تضمنته قواعد السلوك والمواظبة الُمحدثة وإقرارهم على التقيد بها.

تهيئة وتجهيز مرافق المدرسة الستقبال الطالب وأولياء أمورهم والتأكد من توفر وسائل األمن والسالمة بالمدرسة.

توجيـــه الطـــالب لاللتزام بقواعد الســـالمة الصحية والنظافة الشـــخصية والتباعد االجتماعـــي وفقا لمتطلبات الظـــروف الراهنة لجائحة 

كورونا حسب البروتكوالت المعتمدة.

اإلشـــراف علـــى متابعـــة الطالب متكرري الغياب والحاالت الســـلوكية في منصة مدرســـتي ومنصة روضتي ومنصـــات المدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

اإلشراف على متابعة الطالب الذين ال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

مدير المدرسة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المهام والمسؤوليات في المستوى المنخفض: 
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العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص.

المشـــاركة فـــي التوعيـــة الصحية ومتابعة تقيـــد المعلمين والطـــالب باإلجراءات االحترازية في الفصول والممرات وســـاحات المدرســـة، 

والدخول والخروج من وإلى المدرسة.

متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل المدرسة.

تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق المدرسة (مصادر التعلم، المختبرات المدرسية، معامل الحاسب اآللي، ..).

تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها المعلمون في تنفيذ المهام التدريسية عن بعدفي حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى.

وكيل المدرسة للشؤون المدرسية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية.

متابعـــة إســـناد الطـــالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية 

حسب الجداول المدرسية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم بالمستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي.

متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل المدرسة.

متابعة الحاالت المرضية المستجدة والمزمنة للطالب مع الموجه الطالبي واتخاذ اإلجراء المناسب مع مدير المدرسة

متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وكيل المدرسة لشؤون الطالب:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الجدول المدرسي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة المعتمدة.

متابعة سير اليوم الدراسي وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

متابعة المعلمين في تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية لرفع التكليفات والواجبات 

المنزلية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

متابعة االختبارات المنفذة حضورًيا وعن بعد.

المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع المجاالت.

وكيل المدرسة للشؤون التعليمية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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تدريس الحصص المسندة له في تخصصه في المدرسة.

المشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل المدرسة والفصول الدراسية.

المشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

رائد النشاط:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.

معلم التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

المشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ جميع برامج الموهوبين في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب الموهوبين والبرامج المنفذة لهم.

معلم الموهوبين:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة الفاعلة مع إدارة المدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ المهام التعليمية والتوعوية.

التعاون مع الوكالء في تنفيذ المهام األدائية التي تخص تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل المدرسة والفصل بالتحديد.

االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي المطبق في المدرسة.

إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس 

واإلثراءات التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي.

تنفيذ االختبارات حضورًيا وعن بعد.

المعلم:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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متابعة الطالب يوميًا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.

تفقد البيئة المدرسية والتأكد من تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع وإبالع مدير المدرسة عند وجود مالحظات.

المساهمة مع إدارة المدرسة في تدريب العاملين على مكافحة العدوى.

نشر الوسائل التوعوية لمنسوبي المدرسة وأولياء األمور بالوسائل المتاحة كاآلتي:
نشر محتوى علمي بسيط عن العدوى التنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.

نشـــر وســـائط التوعية كالملصقات والمنشـــورات التوعوية في مناطق التجمع في المدرســـة لحث الطالب والمعلمين على غسل األيدي واتباع 
آداب السعال والعطاس.

نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملين.

تحديث بيانات التواصل بين المدرسة والمركز الصحي.

الموجه الصحي:

التعرف على احتياجات الطالب حسب المستجدات الحالية، والمشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها.

تبصير منسوبي المدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية.

تنفيذ دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم.

توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.

تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسيًا واجتماعيًا.

التهيئة اإلرشادية والدعم النفسي واالجتماعي.

متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع مدير المدرسة.

متابعـــة الطـــالب الذين ال يدخلون منصة مدرســـتي ومنصـــة روضتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبيـــة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

اكتشـــاف وحصـــر الحـــاالت الصحية بالتعاون مع الـــوكالء والمعلمين للتعـــرف عليها ومدى تأثرهـــا وتأثيرها على الحالـــة الصحية للطالب 

ولزمالئه، والمشاركة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة مع توثيقها في المحاضر.

تطبيق لوائح السلوك الرقمي والتوعية بها.

التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

توعية الطالب بخط مساندة الطفل (١١٦١١١) وآلية التواصل من خالله.

حصر الطلبة المتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األساليب اإلرشادية المناسبة لهم واالستنارة بدليل برنامج اإلرشاد وقت األزمات (إشراق).

تزويد الطالب بالمعلومات اإلرشادية المناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفسي واالجتماعي والتربوي.

متابعة الفاقد التعليمي وإعداد خطط المعالجات التربوية.

حصر المشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب وإعداد خطط المعالجات التربوية.

تنمية القيم في نفوس الطلبة (االحترام، االنضباط الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج اإلرشادي (تعزيز).

الموجه الطالبي:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

المشاركة في إعداد االحصائيات المطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية.

مسجل المعلومات:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

المشاركة في تطبيق إجراءات دخول الطالب وخروجهم من المدرسة والفصول وفق االحترازات الصحية.

متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب.

المساعد اإلداري:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول والمخبرات بشكل خاص.

إعداد اللوحات التوعوية واإلرشادية الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في المختبرات والمعامل المدرسية.

المشاركة في متابعة الطالب أثناء الدخول والخروج من الفصول الدراسية وتقيدهم باإلجراءات االحترازية.

توفير المصادر اإللكترونية الخاصة بالمواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في المنصات التعليمية.

محضر المختبر:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

التعاون مع المدرسة في متابعة الحالة الصحية واألداء التعليمي للطالب.

التواصل الفعال مع المدرسة في مستجدات الجوانب الصحية والتربوية للطالب.

توفير البيئة الداعمة لنمو وتطور األطفال في المجاالت النمائية في المنزل.

التواصل الفاعل مع المدرسة والموجه الطالبي واالستفادة من خدمات الهاتف اإلرشادي لالستشارات واالستفسارات.

توفير البيئة الداعمة للتعلم، ومتابعة األداء التعليمي لالبن، وحضور مجالس أولياء األمور.

االستفادة من خدمات الهاتف اإلرشادي لالستشارات واالستفسارات.

التحقـــق مـــن حســـاب الطالب على منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية، واســـتالم الكتب 

المدرسية من المدرسة.

ولي أمر الطالب:
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يحضر طالب كل مجموعة للمدرسة (خمسة أيام كل أسبوعين)، وعن ُبعد بشكل غير متزامن (خمسة أيام كل أسبوعين).

تنفيذ خطط دراسية تتضمن تكثيف حصص مواد (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيت أو تقليص عدد حصص المواد األخرى وفق 

الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرســـة عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واالســـتفادة من البث 

التلفـــازي والرقمـــي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعــــة الدروس وتقديم اإلثراءات 

التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

المرحلة االبتدائية:

يحضر طالب كل مجموعة (خمسة أيام للمدرسة، خمسة أيام عن بعد بشكل غير متزامن) وذلك كل أسبوعين.

يحضر طالب المجموعة A للمدرســـة ثالثة أيام في األســـبوع األول ويومان عن بعد بشـــكل غير متزامن، ويحضرون في األســـبوع الثاني 

يومان للمدرسة وثالثة أيام عن بعد بشكل غير متزامن.

يحضر طالب المجموعة B للمدرســـة يومان في األســـبوع األول وثالثة أيام عن بعد بشـــكل غير متزامن، ويحضرون في األســـبوع الثاني 

ثالثة أيام ويومان عن بعد بشكل غير متزامن.

يتـــم تدريـــس الطالب الغير حاضرين للمدرســـة بشـــكل غير متزامـــن عبر منصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية 

واالستفادة من البث التلفازي والرقمي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمات في تقديم اإلثراءات التعليمية واستثمار البث 

التلفازي والرقمي.

مرحلة رياض األطفال:

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

األسبوع الثاني

األسبوع األول

الخميسالثالثاءاألسبوع األربعاء اإلثنين األحد

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

األسبوع الثاني

األسبوع األول

الخميسالثالثاءاألسبوع األربعاء اإلثنين األحد

يحضر المعلمون جميع األيام، ويتم تقسيم الطالب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى مجموعتيــــــن A&B وفق اآلتي:

المستوى المتوسط:
النموذج التشغيلي في المستوى المتوسط:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المتوسط (مرحلة رياض األطفال):

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج األطفال إلى داخل الفصول. 

مدة الملعب الخارجي ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمـات لضمان تحقق أعلى 

قدر من االحترازات.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

توزيع وحدات المنهج على األسابيع الدراسية كما هو متبع في مرحلة رياض األطفال.

تصميـــم جـــدول للفتـــرات اليوميـــة حضورًيا (بناء جـــدول للفترات اليومية لكل مســـتوى مـــن مرحلة الروضة تشـــرف على 

تصميمها إدارة رياض األطفال).

أهمية مراقبة األطفال في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض األطفال (مرة يوميًا على أقل تقدير) من خالل منصة روضتي. 

مدة الدروس غير التزامنية (٩٠) دقيقة، ويكون وقت حضورها مسائيًا كما هو متبع في التعليم عن بعد. 

اتبـــاع الجـــدول المعتمـــد لفتـــرات البرنامـــج اليومي للتعلـــم عن بعد والمـــدرج في منصـــة روضتي (يتم تســـجيل الفترات 

المعتمدة أثناء تقديم الدروس الحضورية وإدراجها في الفترة المناسبة في منصة روضتي كفترة غير تزامنية).

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

1-

2-

3-

4-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المتوسط (مرحلة رياض األطفال):

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج األطفال إلى داخل الفصول. 

مدة الملعب الخارجي ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمـات لضمان تحقق أعلى 

قدر من االحترازات.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

توزيع وحدات المنهج على األسابيع الدراسية كما هو متبع في مرحلة رياض األطفال.

تصميـــم جـــدول للفتـــرات اليوميـــة حضورًيا (بناء جـــدول للفترات اليومية لكل مســـتوى مـــن مرحلة الروضة تشـــرف على 

تصميمها إدارة رياض األطفال).

أهمية مراقبة األطفال في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض األطفال (مرة يوميًا على أقل تقدير) من خالل منصة روضتي. 

مدة الدروس غير التزامنية (٩٠) دقيقة، ويكون وقت حضورها مسائيًا كما هو متبع في التعليم عن بعد. 

اتبـــاع الجـــدول المعتمـــد لفتـــرات البرنامـــج اليومي للتعلـــم عن بعد والمـــدرج في منصـــة روضتي (يتم تســـجيل الفترات 

المعتمدة أثناء تقديم الدروس الحضورية وإدراجها في الفترة المناسبة في منصة روضتي كفترة غير تزامنية).

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المتوسط (المرحلة االبتدائية):

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

يقوم مدير المدرســـة بإنشـــاء فصول افتراضية لجميع طالب المدرســـة على المنصة وفي نظام نور وأن تكون مطابقة 

للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلم في منصة مدرستي. 

يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من قبله أو من قنوات عين والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على 

المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطالب وتكون من ضمن مهام المعلم في تحضيره اليومي للدرس.

تكليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات (مهمة أو واجب لكل حصة) من خالل منصة مدرستي.

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقوم المعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية 

واألجنبية.

تقـــوم لجنة النشـــاط في المدرســـة بإدراج األدلة التنفيذيـــة للبرامج على المنصات التعليميـــة المعتمدة وتتابع من قبل 

اللجنة ومشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.
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يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج الطالب إلى داخل الفصول. 

يكون زمن الحصة الدراسية ٤٥ دقيقة.

مدة الفسحة ١٥ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمين لضمان تحقق أعلى قدر من 

االحترازات.

أهمية مراقبة الطالب في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات.

يناقـــش المعلـــم الطـــالب في التكليفـــات والمهـــام األدائيـــة والمفاهيم األساســـية الســـابقة في الحصـــص الحضورية 

والحصص المتزامنة مع كل مجموعة. 

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.
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تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المعهد أو المركز وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع المهام على منسوبيها.

حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول المدرسي.

اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمعهد أو المركز والنقل المدرسي.

متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة لمشرفي التربية الخاصة.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضوريًا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة حضور معلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة، وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل؛ حرًصا على مصلحة منسوبي المدرسة

مدير معهد/ مركز التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل في المدرسة وتوزيع المهام على منسوبيها.

تقسيم فصول المدرسة (Classroom) إلى مجموعات فرعية، وتسكين طالب الفصول على هذه المجموعات.

جدولة حضور مجموعات كل فصل مدرسي على األسابيع الدراسية. 

االطالع على االحصائيات والتقارير ومتابعة تسجيل الحضور.

اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

إصدار التكليفات وفق المهام اإلضافية بما يتناسب مع الدراسة حضورًيا وعن بعد. 

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمدرسة.

متابعة إسناد معلمي المدرسة لمشرفي التخصص.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة حضور المعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

اإلشراف على االختبارات المنفذة حضوريًا وعن بعد.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء المعلمين، وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة بحق المقصرين إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل؛ حرًصا على منسوبي المدرسة.

تطبيق آلية سد العجز المعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم المنظمة.

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة، واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية (عن بعد/حضوري).

توعية منسوبي المدرسة وأولياء األمور والطلبة بما تضمنته قواعد السلوك والمواظبة الُمحدثة وإقرارهم على التقيد بها.

توجيه الطلبة لاللتزام بقواعد السالمة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وفقا لمتطلبات الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

اإلشراف على متابعة الطالب الذين ال يدخلون منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

تهيئة وتجهيز مرافق المدرسة الستقبال التالميذ المستجدين وأولياء أمورهم والتأكد من توفر وسائل األمن والسالمة بالمدرسة.

تعريف الطالب بالمدرسة ومرافقها بالوسائل الممكنة مثل (فيلم قصير، رسوم توضيحية، ...).

مدير المدرسة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المهام والمسؤوليات في المستوى المتوسط: 
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العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص.

المشـــاركة فـــي التوعيـــة الصحية ومتابعة تقيـــد المعلمين والطـــالب باإلجراءات االحترازية في الفصول والممرات وســـاحات المدرســـة، 

والدخول والخروج من وإلى المدرسة.

متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل المدرسة.

تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق المدرسة (مصادر التعلم، المختبرات المدرسية، معامل الحاسب اآللي، ..).

تجهيز الفصول بالتقنيات الالزمة لتمكين المعلمين من البث المتزامن.

تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها المعلمون في تنفيذ المهام التدريسية عن بعدفي حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى.

وكيل المدرسة للشؤون المدرسية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية.

متابعـــة إســـناد الطـــالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية 

حسب الجداول المدرسية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية.

التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم بالمستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي. 

متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل المدرسة.

متابعة الحاالت المرضية المستجدة والمزمنة للطالب مع الموجه الطالبي واتخاذ اإلجراء المناسب مع مدير المدرسة.

متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وكيل المدرسة لشؤون الطالب:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الجدول المدرسي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة المعتمدة.

متابعة سير اليوم الدراسي وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

متابعـــة المعلميـــن في تفعيل منصة مدرســـتي منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية لرفع 

التكليفات والواجبات المنزلية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

دعم المعلمين في التصميم التعليمي للتعليم وفق البث المتزامن وآليات الرصد والتقويم.

متابعة االختبارات المنفذة حضورًيا وعن بعد.

المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع المجاالت.

وكيل المدرسة للشؤون التعليمية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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تدريس الحصص المسندة له في تخصصه في المدرسة.

المشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل المدرسة والفصول الدراسية.

المشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

رائد النشاط:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.

معلم التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

المشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ جميع برامج الموهوبين في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب الموهوبين والبرامج المنفذة لهم.

معلم الموهوبين:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة الفاعلة مع إدارة المدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ المهام التعليمية والتوعوية.

التعاون مع الوكالء في تنفيذ المهام األدائية التي تخص تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل المدرسة والفصل بالتحديد.

االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي المطبق في المدرسة.

التصميم التعليمي للدروس وفق البث المتزامن وتفعيل آليات الرصد والتقويم.

إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس 

واإلثراءات التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي.

تنفيذ االختبارات حضوريًا وعن بعد.

المعلم:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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متابعة الطالب يوميًا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.

تفقد البيئة المدرسية والتأكد من تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع وإبالع مدير المدرسة عند وجود مالحظات.

المساهمة مع إدارة المدرسة في تدريب العاملين على مكافحة العدوى.

نشر الوسائل التوعوية لمنسوبي المدرسة وأولياء األمور بالوسائل المتاحة كاآلتي:
االســـتفادة من حصص النشـــاط وحصص الفراغ لبث محتوى علمي بســـيط عن العدوى التنفســـية وكيفية الوقاية منها والممارســـات الصحيحة 

للعناية والنظافة الشخصية.
نشـــر وســـائط التوعية كالملصقات والمنشـــورات التوعوية في مناطق التجمع في المدرســـة لحث الطالب والمعلمين على غسل األيدي واتباع 

آداب السعال والعطاس.
نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملين.

تحديث بيانات التواصل بين المدرسة والمركز الصحي.

الموجه الصحي:

التعرف على احتياجات الطالب حسب المستجدات الحالية، والمشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها.

تبصير منسوبي المدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية.

تنفيذ دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم.

توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.

تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسيًا واجتماعيًا.

التهيئة اإلرشادية والدعم النفسي واالجتماعي.

متابعة الطالب متكرري الغياب والحاالت السلوكية في منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع مدير المدرسة.

متابعـــة الطـــالب الذين ال يدخلون منصة مدرســـتي ومنصـــة روضتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبيـــة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

اكتشـــاف وحصـــر الحـــاالت الصحية بالتعاون مع الـــوكالء والمعلمين للتعـــرف عليها ومدى تأثرهـــا وتأثيرها على الحالـــة الصحية للطالب 

ولزمالئه، والمشاركة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة مع توثيقها في المحاضر.

تطبيق لوائح السلوك الرقمي والتوعية بها.

التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

توعية الطالب بخط مساندة الطفل (١١٦١١١) وآلية التواصل من خالله.

حصر الطلبة المتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األساليب اإلرشادية المناسبة لهم واالستنارة بدليل برنامج اإلرشاد وقت األزمات (إشراق).

تزويد الطالب بالمعلومات اإلرشادية المناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفسي واالجتماعي والتربوي.

متابعة الفاقد التعليمي وإعداد خطط المعالجات التربوية.

حصر المشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب وإعداد خطط المعالجات التربوية.

تنمية القيم في نفوس الطلبة (االحترام، االنضباط الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج اإلرشادي (تعزيز).

الموجه الطالبي:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

المشاركة في إعداد االحصائيات المطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية.

مسجل المعلومات:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

المشاركة في تطبيق إجراءات دخول الطالب وخروجهم من المدرسة والفصول وفق االحترازات الصحية.

متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب.

المساعد اإلداري:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول والمخبرات بشكل خاص.

إعداد اللوحات التوعوية واإلرشادية الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في المختبرات والمعامل المدرسية.

المشاركة في متابعة الطالب أثناء الدخول والخروج من الفصول الدراسية وتقيدهم باإلجراءات االحترازية.

توفير المصادر اإللكترونية الخاصة بالمواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في المنصات التعليمية.

محضر المختبر:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

التعاون مع المدرسة في متابعة الحالة الصحية واألداء التعليمي للطالب.

التواصل الفعال مع المدرسة في مستجدات الجوانب الصحية والتربوية للطالب.

توفير البيئة الداعمة لنمو وتطور األطفال في المجاالت النمائية في المنزل.

استثمار أيقونات التواصل عن بعد مع مدير المدرسة أو المرشد الطالبي

 االستفادة من خدمات الهاتف اإلرشادي لالستشارات واالستفسارات.

توفير البيئة الداعمة للتعلم عن بعد، ومتابعة األداء التعليمي لالبن.

حضور مجالس أولياء األمور.

التحقـــق مـــن حســـاب الطالب على منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية، واســـتالم الكتب 

المدرسية من المدرسة.

ولي أمر الطالب:
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يحضر طالب كل مجموعة للمدرسة (خمسة أيام كل ثالثة أسابيع)، وعن ُبعد بشكل غير متزامن (عشرة أيام كل ثالثة أسابيع).

تنفيذ خطط دراسية تتضمن تكثيف حصص مواد (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيت أو تقليص عدد حصص المواد األخرى وفق 

الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرســـة عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واالســـتفادة من البث 

التلفـــازي والرقمـــي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعــــة الدروس وتقديم اإلثراءات 

التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

: A, B & C يحضر المعلمون جميع األيام، ويتم تقسيم الطالب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى ثالث مجموعات

A المجموعة C المجموعة C المجموعة B المجموعة B المجموعة األسبوع الثالث

B المجموعة

C المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

C المجموعة

A المجموعة

C المجموعة

A المجموعة

األسبوع الثاني

األسبوع األول

الخميسالثالثاءاألسبوع األربعاء اإلثنين األحد

المراحل االبتدائية: 

المستوى العالي:
النموذج التشغيلي في المستوى العالي:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج األطفال إلى داخل الفصول. 

مدة الملعب الخارجي ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمـات لضمان تحقق أعلى 

قدر من االحترازات.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

توزيع وحدات المنهج على األسابيع الدراسية كما هو متبع في مرحلة رياض األطفال.

تصميـــم جـــدول للفتـــرات اليوميـــة حضورًيا (بناء جـــدول للفترات اليومية لكل مســـتوى مـــن مرحلة الروضة تشـــرف على 

تصميمها إدارة رياض األطفال).

أهمية مراقبة األطفال في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

متطلبات التنفيذ في المستوى العالي:

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة ووضعها على المنصة وفي نظام نور. 

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

يكون زمن الحصة الدراسية ٤٥ دقيقة.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج الطالب إلى داخل الفصول. 

مدة الفسحة ١٥ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمين لضمان تحقق أعلى قدر من 

االحترازات.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

أهمية مراقبة الطالب في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات. 

يناقش المعلم الطالب في التكليفات والمهام األدائية والمفاهيم األساسية السابقة في الحصص الحضورية.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

يقوم مدير المدرســـة بإنشـــاء فصول افتراضية لجميع طالب المدرســـة على المنصة وفي نظام نور وأن تكون مطابقة 

للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلم في منصة مدرستي. 

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من قبله أو من قنوات عين والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على 

المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطالب وتكون من ضمن مهام المعلم في تحضيره اليومي للدرس قبل تنفيذه.

يقوم المعلم بالشرح في الفصل للطالب الحاضرين والبث المتزامن لطالب المجموعات األخرى الحاضرين عن بعد.

تكليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات (مهمة أو واجب لكل حصة) من خالل منصة مدرستي.

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقوم المعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية 

واألجنبية.

تقـــوم لجنة النشـــاط في المدرســـة بإدراج األدلة التنفيذيـــة للبرامج على المنصات التعليميـــة المعتمدة وتتابع من قبل 

اللجنة ومشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9
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تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المعهد أو المركز وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل وتوزيع المهام على منسوبيها.

حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك لتوزيع الجدول المدرسي.

اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمعهد أو المركز والنقل المدرسي.

متابعة إسناد معلمي التربية الخاصة لمشرفي التربية الخاصة.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة حضور معلمي التربية الخاصة وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء معلمي التربية الخاصة، وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل؛ حرًصا على مصلحة منسوبي المدرسة.

مدير معهد/ مركز التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تشكيل اللجنة التشغيلية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدرسة وتقييم التنفيذ.

إعداد الخطة العامة لسير العمل في المدرسة وتوزيع المهام على منسوبيها.

تقسيم فصول المدرسة (Classroom) إلى مجموعات فرعية، وتسكين طالب الفصول على هذه المجموعات.

جدولة حضور مجموعات كل فصل مدرسي على األسابيع الدراسية. 

االطالع على االحصائيات والتقارير ومتابعة تسجيل الحضور.

اعتماد الجداول المدرسية ورفعها على نظام نور ومنصة مدرستي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

إصدار التكليفات وفق المهام اإلضافية بما يتناسب مع الدراسة حضورًيا وعن بعد. 

متابعة تطبيق اإلجراءات الصحية االحترازية بالمدرسة.

متابعة إسناد معلمي المدرسة لمشرفي التخصص.

تنفيذ الزيارات الصفية للمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة حضور المعلمين وإنجاز مهامهم التدريسية، وحل المشكالت التي تعترضهم.

اإلشراف على االختبارات المنفذة حضوريًا وعن بعد.

رفع تقرير أسبوعي عن أداء المعلمين، وانتظام الطالب والتحديات واإلجراءات المتخذة بحق المقصرين إلى مكتب التعليم. 

تنفيذ التنظيمات والتوجيهات الواردة من إدارة التعليم بشكل عاجل؛ حرًصا على منسوبي المدرسة.

تطبيق آلية سد العجز المعتمدة في حالة وجود عجز وذلك وفق التعاميم المنظمة.

تفعيل لجنة التوجيه واإلرشاد في المدرسة، واإلشراف على تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية (عن بعد/حضوري).

توعية منسوبي المدرسة وأولياء األمور والطلبة بما تضمنته قواعد السلوك والمواظبة الُمحدثة وإقرارهم على التقيد بها.

توجيه الطالب لاللتزام بقواعد السالمة الصحية والنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وفقا لمتطلبات الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

اإلشـــراف على متابعة الطالب الذين ال يحضرون للمدرســـة وال يدخلون منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

تهيئة وتجهيز مرافق المدرسة الستقبال الطالب وأولياء أمورهم والتأكد من توفر وسائل األمن والسالمة بالمدرسة.

تعريف الطالب بالمدرسة ومرافقها بالوسائل الممكنة مثل (فيلم قصير، رسوم توضيحية، ...).

مدير المدرسة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المهام والمسؤوليات في المستوى العالي: 
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العمل على توفير االشتراطات الصحية داخل المدرسة والروضة بشكل عام وداخل الفصول الدراسية بشكل خاص.

المشـــاركة فـــي التوعيـــة الصحية ومتابعة تقيـــد المعلمين والطـــالب باإلجراءات االحترازية في الفصول والممرات وســـاحات المدرســـة، 

والدخول والخروج من وإلى المدرسة.

متابعة توفير االحتياجات الصحية داخل المدرسة.

تنظيم الفصول الدراسية بما يحقق االحترازات الصحية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تنظيم آلية العمل وفق االحترازات الصحية الحالية في مرافق المدرسة (مصادر التعلم، المختبرات المدرسية، معامل الحاسب اآللي، ..).

تجهيز الفصول بالتقنيات الالزمة لتمكين المعلمين من البث المتزامن.

تجهيز قاعات دراسية يستفيد منها المعلمون في تنفيذ المهام التدريسية عن بعدفي حال تحويل الدراسة إلى مستوى أعلى.

وكيل المدرسة للشؤون المدرسية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الخطة العامة لتوزيع الطالب على الفصول مع تحقيق االحترازات الصحية.

متابعـــة إســـناد الطـــالب إلى معلميهم في نظام نور منصة مدرســـتي ومنصات المـــدارس األهلية والعالمية واألجنبية حســـب الجداول 

المدرسية.

تطبيق لوائح وسياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية.

التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم بالمستجدات حول انتظام أبنائهم ومستواهم التعليمي والسلوكي. 

متابعة تنفيذ االحترازات الصحية داخل المدرسة.

متابعة الحاالت المرضية المستجدة والمزمنة للطالب مع الموجه الطالبي واتخاذ اإلجراء المناسب مع مدير المدرسة والروضة.

متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وكيل المدرسة لشؤون الطالب:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

إعداد الجدول المدرسي ومتابعة تنفيذه حسب الخطة المعتمدة.

متابعة سير اليوم الدراسي وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

متابعـــة المعلميـــن فـــي تفعيل منصة مدرســـتي ومنصات المـــدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية لرفـــع التكليفات والواجبـــات المنزلية 

واستثمار البث التلفازي والرقمي.

دعم المعلمين في التصميم التعليمي للتعليم وفق البث المتزامن وآليات الرصد والتقويم.

متابعة االختبارات المنفذة حضوريًا وعن بعد.

المشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في جميع المجاالت.

وكيل المدرسة للشؤون التعليمية:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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تدريس الحصص المسندة له في تخصصه في المدرسة.

المشاركة في تنفيذ اإلجراءات االحترازية داخل المدرسة والفصول الدراسية.

المشاركة في التثقيف الصحي وتوعية الطالب.

رائد النشاط:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ جميع برامج التربية الخاصة في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن طالب التربية الخاصة.

معلم التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

المشاركة في ضبط تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ جميع برامج الموهوبين في المدرسة.

المشاركة في إعداد التقارير الدورية عن الطالب الموهوبين والبرامج المنفذة لهم.

معلم الموهوبين:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة الفاعلة مع إدارة المدرسة في تجاوز التحديات التي تعترض تنفيذ المهام التعليمية والتوعوية.

التعاون مع الوكالء في تنفيذ المهام األدائية التي تخص تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء تواجده داخل المدرسة والفصل بالتحديد.

االلتزام بتأدية مهامه التدريسية وفق النموذج التشغيلي المطبق في المدرسة.

التصميم التعليمي للدروس وفق البث المتزامن وتفعيل آليات الرصد والتقويم.

إعداد خطة لتعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

تطبيق سياسات التعليم اإللكتروني (آداب السلوك الرقمي، سياسة االستخدام والخصوصية).

تفعيـــل منصـــة مدرســـتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية في رفـــع التكليفات والواجبات ومراجعـــة الدروس واإلثراءات 

التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

تنفيذ االختبارات حضورًيا وعن بعد.

المعلم:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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متابعة الطالب يوميًا والتأكد من حالتهم الصحية وإبالغ ولي األمور عند وجود اشتباه.

تفقد البيئة المدرسية والتأكد من تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع وإبالع مدير المدرسة عند وجود مالحظات.

المساهمة مع إدارة المدرسة في تدريب العاملين على مكافحة العدوى.

نشر الوسائل التوعوية لمنسوبي المدرسة وأولياء األمور بالوسائل المتاحة كاآلتي:
االســـتفادة من حصص النشـــاط وحصص الفراغ لبث محتوى علمي بســـيط عن العدوى التنفســـية وكيفية الوقاية منها والممارســـات الصحيحة 

للعناية والنظافة الشخصية.
نشـــر وســـائط التوعية كالملصقات والمنشـــورات التوعوية في مناطق التجمع في المدرســـة لحث الطالب والمعلمين على غسل األيدي واتباع 

آداب السعال والعطاس.
نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي خالل اليوم الدراسي بطريقة صحيحة بين الطالب والعاملين.

تحديث بيانات التواصل بين المدرسة والمركز الصحي.

الموجه الصحي:

التعرف على احتياجات الطالب حسب المستجدات الحالية، والمشاركة الفاعلة مع الهيئة اإلدارية والتعليمية على تجاوزها.

تبصير منسوبي المدرسة بخصائص النمو للمرحلة العمرية وحاجاتها ومشكالتها وتطبيقاتها التربوية.

تنفيذ دليل األسبوع التمهيدي والتهيئة اإلرشادية للطالب ومتابعة تكيفهم.

توعية الطالب وأولياء األمور باإلجراءات االحترازية والوقائية للحماية من انتقال فايروس كورونا.

تحقيق رفاهية الطالب ورعايته نفسيًا واجتماعيًا.

التهيئة اإلرشادية والدعم النفسي واالجتماعي.

متابعـــة الطـــالب متكـــرري الغيـــاب والحاالت الســـلوكية في منصة مدرســـتي ومنصات المـــدارس األهليـــة والعالميـــة واألجنبية واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع مدير المدرسة.

متابعة الطالب الذين ال يدخلون منصة مدرستي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع 

وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

اكتشـــاف وحصـــر الحـــاالت الصحية بالتعاون مع الـــوكالء والمعلمين للتعـــرف عليها ومدى تأثرهـــا وتأثيرها على الحالـــة الصحية للطالب 

ولزمالئه، والمشاركة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة مع توثيقها في المحاضر.

تطبيق لوائح السلوك الرقمي والتوعية بها.

التوعية الصحية للطالب بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب في المدرسة.

تدريس الحصص المسندة له في حال وجود عجز في تخصصه بالمدرسة وفق آلية سد العجز.

توعية الطالب بخط مساندة الطفل (١١٦١١١) وآلية التواصل من خالله.

حصـــر الطـــالب المتأثرين بجائحة كورونا وتقديم األســـاليب اإلرشـــادية المناســـبة لهم واالســـتنارة بدليـــل برنامج اإلرشـــاد وقت األزمات 

(إشراق).

تزويد الطالب بالمعلومات اإلرشادية المناسبة التي تهدف إلى مساعدتهم على التوافق النفسي واالجتماعي والتربوي.

متابعة الفاقد التعليمي وإعداد خطط المعالجات التربوية.

حصر المشكالت النفسية والتربوية والصحية والتعليمية للطالب وإعداد خطط المعالجات التربوية.

تنمية القيم في نفوس الطلبة (االحترام، االنضباط الرفق) من خالل أنشطة متنوعة واستثمار البرنامج اإلرشادي (تعزيز).

الموجه الطالبي:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 
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المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

المشاركة في إعداد االحصائيات المطلوبة والتقارير الدورية عن سير العملية التعليمية.

مسجل المعلومات:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول بشكل خاص.

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

المشاركة في تطبيق إجراءات دخول الطالب وخروجهم من المدرسة والفصول وفق االحترازات الصحية.

متابعة حضور الطالب والتواصل مع أولياء األمور بالتعاون مع وكيل شؤون الطالب.

المساعد اإلداري:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

تنفيذ المهام الموكلة له في التوعية الصحية.

المشاركة في متابعة تقيد الطالب باإلجراءات االحترازية داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصول والمخبرات بشكل خاص.

إعداد اللوحات التوعوية واإلرشادية الخاصة بتطبيق اإلجراءات االحترازية في المختبرات والمعامل المدرسية.

المشاركة في متابعة الطالب أثناء الدخول والخروج من الفصول الدراسية وتقيدهم باإلجراءات االحترازية.

توفير المصادر اإللكترونية الخاصة بالمواد العلمية والتي تدعم اإلثراءات في المنصات التعليمية.

محضر المختبر:
تنفيذ المهام المحددة وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي باإلضافة إلى اآلتي: 

التعاون مع المدرسة في متابعة الحالة الصحية واألداء التعليمي للطالب.

التواصل الفعال مع المدرسة في مستجدات الجوانب الصحية والتربوية للطالب.

استثمار أيقونات التواصل عن بعد مع مدير المدرسة أو المرشد الطالبي

 االستفادة من خدمات الهاتف اإلرشادي لالستشارات واالستفسارات.

توفير البيئة الداعمة للتعلم عن بعد، ومتابعة األداء التعليمي لالبن.

حضور مجالس أولياء األمور.

التحقـــق مـــن حســـاب الطالب على منصة مدرســـتي ومنصات المـــدارس األهليـــة والعالمية واألجنبية، واســـتالم الكتب المدرســـية من 

المدرسة.

ولي أمر الطالب:
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اسم مدير إدارة التعليم:إدارة التعليم: 

أوال: البيانات األساسية:

ثالثًا: البيانات الصحية للطالب والمعلمين:

ثانيًا: البيانات اإلحصائية للمدارس والفصول والطالب:

تقرير متابعة اللجنة اإلشرافية في إدارة التعليم

نموذج (1): تقارير أسبوعي من اللجنة اإلشرافية بإدارة التعليم لوكالة التعليم العام بالوزارة 

النماذج
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خامسًا: أبرز التحديات وسبل معالجتها:

رابعًا: البيانات اإلحصائية لدوام المعلمين:

اسم مدير إدارة التعليم:        
التوقيع: 

التاريخ:         

مالحظة: يرفع تقرير (نسخة ورقية، نسخة إلكترونية) كل أسبوع لوكالة التعليم العام في وزارة التعليم قبل نهاية دوام يوم الثالثاء 

من األسبوع الذي يليه.                     



46صفحة

خامسًا: أبرز التحديات وسبل معالجتها:

اسم مدير مكتب التعليم:        
التوقيع: 

التاريخ:         
مالحظة: يرفع تقرير (نســـخة ورقية، نســـخة إلكترونية) كل أســـبوع للجنة اإلشرافية في إدارة التعليم قبل نهاية دوام يوم األحد من 

األسبوع الذي يليه                   

اسم مدير مكتب التعليم:القطاع: 

مكتب التعليم:إدارة التعليم: 
أوال: البيانات األساسية:

رابعًا: البيانات اإلحصائية لدوام المعلمين:

ثالثًا: البيانات الصحية للطالب والمعلمين:

ثانيًا: البيانات اإلحصائية للمدارس والفصول والطالب:

تقرير متابعة اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم

نموذج (2): تتقارير أسبوعي من اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم للجنة اإلشرافية بإدارة التعليم 

النماذج
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رابعًا: : أبرز التحديات وسبل معالجتها:

اسم مدير مكتب التعليم:        
التوقيع: 

التاريخ:         
مالحظـــة: يرفع التقرير (نســـخة ورقية، نســـخة إلكترونية) للجنة التنفيذية في مكتب التعليم قبـــل نهاية دوام يوم الخميس من كل 

أسبوع.                 

ثالثًا: البيانات اإلحصائية للمعلمين:

ثانيًا: البيانات اإلحصائية للطالب:

 المدرسة:القطاع: 

مكتب التعليم:إدارة التعليم: 
أوال: البيانات األساسية:

تقرير متابعة اللجنة التشغيلية في المدرسة

نموذج (3): تقارير أسبوعي من اللجنة التشغيلية بالمدرسة للجنة التنفيذية بمكتب التعليم

النماذج

الرقم الوزاري للمدرسة:

اسم مدير المدرسة:



ملحق (1): الخطة الدراسية لصفوف المرحلة االبتدائية (التعليم العام) 

المالحق

المهارات الحياتية واألسرية

مجموع الحصص

التربية البدنية
والدفاع عن النفس

عدد الحصص المواد الدراسية

التربية الفنية

المهارات الرقمية

اللغة اإلنجليزية

الدراسات االجتماعية

العلوم

الرياضيات

اللغة العربية

الدراسات اإلسالمية

القرآن الكريم وتجويده

القرآن الكريم

31 31 31 30 30 30

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

5 5 5 5 4 4

7 7 7 7 6 5

8 8 8 9 10 11

2 2 2 1 1 1

3 3 0 0 0 0

0 0 3 4 5 5

الصف (6) الصف (5) الصف (4) الصف (3) الصف (2) الصف (1)
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ملحق (2): الخطة الدراسية لصفوف المرحلة االبتدائية (مدارس تحفيظ القرآن الكريم)

التجويد

عدد الحصص المواد الدراسية

القرآن الكريم (التالوة)

القرآن الكريم (الحفظ)

المهارات الحياتية واألسرية

مجموع الحصص

التربية البدنية
والدفاع عن النفس

التربية الفنية

المهارات الرقمية

اللغة اإلنجليزية

الدراسات االجتماعية

العلوم

الرياضيات

اللغة العربية

الدراسات اإلسالمية

35 35 35 34 34 34

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

5 5 5 5 4 4

7 7 7 7 6 5

7 7 7 9 10 11

2 2 2 1 1 1

1 1 1 0 0 0

2 2 2 2 2 0

5 5 5 6 7 9

الصف (6) الصف (5) الصف (4) الصف (3) الصف (2) الصف (1)
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ابتدائي

ابتدائي

ابتدائي

التنفيذ
تنفذ حصص النشاط في أي يوم في األسبوع متصلة أو منفصلة

ملحق (3): توضيح إلدراج حصص النشاط في الجدول المدرسي 

التعليم
المستمر

التربية الخاصة
(معاهد اإلعاقة السمعية والبصرية)

التربية الخاصة
(اضطراب طيف التوحد +التربية الفكرية)

2

التربية الخاصة
(دمج كلي)

تحفيظ
القرآن

1

-

- -

(1،2،3)

(4،5،6)

(1،2،3)

(4،5،6)
ابتدائي

3

2

(1،2،3)

(4،5،6)
ابتدائي

3

2

التعليم العام 
(حكومي، أهلي)

عدد الحصصالمدارس الصفوف الدراسية المرحلة

(1،2،3)

(4،5،6)
ابتدائي

المستوى المنخفض

عدد الحصص المخصصة لكل 
صف خالل أسبوع.

المستوى العالي

عدد الحصص المخصصة لكل 
صف خالل 3 أسابيع.

03
المستوى المتوسط

عدد الحصص المخصصة لكل 
صف خالل أسبوعين.

02 01

3

2
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02صفحة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والســـالم على أشـــرف األنبياء والمرســـلين ســـيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

استناًدا إلى الموافقة السامية على عودة التعليم حضورًيا وفق ما تتفق عليه وزارتا الصحة 

والتعليم وذلك للعام الدراســـي ١٤٤٣هـ، وحرًصا من وزارة التعليم على اســـتئناف الدراســـة 

حضورًيـــا في مـــدارس التعليم العام في مرحلة رياض األطفـــال والمرحلة االبتدائية مع أخذ 

كافـــة اإلجـــراءات واالحتـــرازات التـــي تضمـــن الســـالمة العامـــة لجميـــع الطـــالب والكادرين 

التعليمـــي واإلداري ويهـــدف إعـــداد هذا الدليل إلـــى تحقيق البروتوكوالت واالشـــتراطات 

واإلجـــراءات التـــي يجب اتباعها خالل جائحة (كوفيد ١٩) في جميع المنشـــآت التعليمية من 

أجـــل تحقيـــق بيئـــة تعليمية آمنة وصحيـــة ومحفزة للتعلـــم، وكذلك االســـتمرار في تطبيق 

التعليـــم عـــن ُبعـــد بالمزامنة مـــع التعليـــم الحضوري من خـــالل تفعيل المنصـــات التعليمية 

المعتمدة واستثمار البث التلفازي والرقمي وهي خاضعة للتعديل بناء على التوجيهات. 

ويختـــص بمدارس التعليم العام في مرحلة رياض األطفـــال والمرحلة االبتدائية (الحكومي، 

األهلـــي) ومعاهد ومراكز التربية الخاصة والتعليم المســـتمر والتعليـــم العالمي والمدارس 

السعودية في الخارج. 

ويطبـــق هـــذا الدليـــل فـــي اإلدارات التعليميـــة ومكاتـــب التعليم حيـــث يتم تطبيـــق نماذج 

تشـــغيلية بحســـب مســـاحة الفصـــول وتحقيـــق التباعد الجســـدي وفق االحتـــرازات الصحية 

المعتمدة،  وتوضيح هذه النماذج التشـــغيلية المطبقة واللجان المشـــكلة بدًءا من اللجنة 

اإلشرافية ومروًرا باللجان التنفيذية في مكاتب التعليم ووصوًال إلى اللجان التشغيلية في 

المـــدارس والروضـــات ومعاهد ومراكز التربيـــة الخاصة، وتحديد متطلبـــات التنفيذ والمهام 

والمسؤوليات المســـندة في المستويات لكافة العاملين في اإلدارات التعليمية ومكاتب 

التعليم. 

وختاًما... نتطلع في وزارة التعليم إلى أن يسهم هذا الدليل في تحقيق الغايات واألهداف 

الطموحة التي أعد من أجلها.

والله الموفق
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االلتزام بالضوابط واالحترازات والبروتكوالت الصحية في المدارس المعتمدة والمحدثة من هيئة الصحة العامة.

متابعـــة مديـــر المدرســـة واللجـــان المعنيـــة للوضـــع الصحـــي للمـــدارس ومنســـوبيها مـــع التوجيـــه بإجـــراء المســـحات عنـــد الحاجة وفق 

البروتوكوالت الصحية.

العمل على تخصيص غرف للعزل وفق االشتراطات المحددة من قبل وزارة الصحة ووضع إجراءات للتعامل مع الحاالت المشتبه بها.

يتم اســـتثمار مرافق المدرســـة لتقســـيم الفصول وذلك بهدف تحقيق أقل مستوى نموذج تشغيلي، وتكون األولوية لفصول الصفوف 

األولية.

تكون اختبارات نهاية الفصل حضورية في المدارس لجميع الطالب مع تطبيق اإلجراءات االحترازية.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلبة وُبعد خروجهم من المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

فـــي حـــال وجـــود إصابات أو اشـــتباه في إصابة فـــي المدارس، يتم التعامل معها وفـــق ما ورد في "آلية التعامل مع الحاالت المشـــتبهة 

والمؤكدة الموجبة في المدارس" وما يتم عليه من تحديثات.

يمكـــن للطالـــب المتغيـــب عن المدرســـة ألي ظرف (اإلصابة بالفايروس أو االشـــتباه باإلصابة) بســـبب الجائحة متابعـــة تعليمه من خالل 

البدائل والمنصات التعليمية.

تحديد وقت عودة الدراسة الحضورية في المدرسة في ٢٣ يناير ٢٠٢٢م، وفق الجاهزية من خالل التقرير الذي يتم رفعه 
من قبل اللجنة التشـــغيلية مرورًا باللجنة التنفيذية في مكتب التعليم ويعتمد من اللجنة اإلشـــرافية في إدارة التعليم 

وفق الضوابط األتية:

الضوابط العامة لتشغيل مدارس المرحلة االبتدائية ورياض األطفال:

العمل بتوجيه األمر السامي الكريم رقم ٥٥٠١٨ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضورًيا.

العمـــل بالتوجيـــه الســـامي الكريم بتاريخ ١٤٤٣/١/٨هــــ القاضي بالموافقة على آليـــات العودة الحضورية للعام الدراســـي ١٤٤٣هـ للمرحلة 

االبتدائية ورياض األطفال بعد تاريخ ١٤٤٣/٣/٢٤هـ (٢٠٢١/١٠/٣٠م) أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (٧٠٪).

العمل بالتوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقـة على عودة التعليـم حضورًيا من تاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٢م لمن هم أقل من (١٢) عامًا خالل 

الفصل الدراسي الثاني.

ضوابط تشغيل المدارس وفق االحترازات والبروتوكوالت الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة المحدثة.

المنطلقات:
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يتم تحديد مســـتوى النماذج التشـــغيلية لفصول المدارس في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائي (منخفض، متوســـط، عالي) في ضوء 

المعيـــار الـــذي حددته الوزارة ووفق تطبيق االحترازات الصحية من قبل اللجنة التشـــغيلية بالمدرســـة والرفع بذلـــك للجنة التنفيذية في 

المكتب التعليمي واشعار اللجنة اإلشرافية بإدارة التعليم.

في حال كانت الفصول داخل المدرســـة ال يمكن أن تحقق االحترازات والتباعد الجســـدي، ترفع اللجنة التشـــغيلية بالمدرســـة بذلك للجنة 

التنفيذية في المكتب التعليمي ألخذ الموافقة واعتماد االنتقال للمستوى المناسب واشعار اللجنة اإلشرافية بإدارة التعليم.

في حال كانت الفصول داخل المدرســـة بإمكانها اســـتيعاب عدد أكبر من الطالب مع تحقيق االحترازات والتباعد الجســـدي، ترفع اللجنة 

التشـــغيلية بالمدرســـة بذلك للجنة التنفيذية في المكتب التعليمي ألخذ الموافقة واعتماد االنتقال للمستوى المناسب واشعار اللجنة 

اإلشرافية بإدارة التعليم.

المرونـــة فـــي االنتقـــال بين التعليـــم الحضوري وعن ُبعـــد وفق المســـتجدات، والرفع به من قبل اللجنة التشـــغيلية في المدرســـة للجنة 

التنفيذية في مكتب التعليم.

إعداد ورفع تقارير أسبوعية من اللجنة التشغيلية بالمدرسة للجنة التنفيذية في مكتب التعليم بالبيانات اإلحصائية وفق الحالة الصحية 

والنماذج التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدرسة.

إعـــداد ورفـــع تقارير أســـبوعية من اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم للجنة اإلشـــرافية فـــي إدارة التعليم بالبيانـــات اإلحصائية وفق الحالة 

الصحية والنماذج التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة للمكتب.

إعـــداد ورفع تقارير أســـبوعية من اللجنة اإلشـــرافية بـــإدارة التعليم لوكالة التعليم العام بالوزارة بالبيانـــات اإلحصائية وفق الحالة الصحية 

والنماذج التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة لإلدارة التعليمية.

نظـــرًا ألهميـــة اســـتمرار العمليـــة التعليمية يتم تحديد الوقـــت المقترح لعودة الدراســـة الحضورية في المدرســـة وفق 
المحددات اآلتية:

حوكمة تصنيف مستوى المدارس في مرحلتي رياض األطفال واالبتدائي:
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تشكيل لجان إشرافية وتنفيذية وتشغيلية على مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.

تكون الدراسة في الفترة الصباحية.

تطبق السيناريوهات الستئناف الدراسة حضوريًا لطالب مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية. 

يتم تسليم التكليفات والواجبات ورقيا من قبل أولياء أمور الطالب الذين ال تتوفر لديهم تجهيزات تقنية بالتنسيق مع الموجه الطالبي.

تحديد النماذج التشـــغيلية (المســـتوى المنخفض-المستوى المتوسط-المســـتوى العالي)، للمدارس حسب أعداد الطالب في الفصول 

ومســـتوى تحقيق التباعد فيها والموقع الجغرافي للمدرســـة والوضع الصحي لها واســـتقرار المعلمين وتحديثها في ضوء المستجدات، 

وللجنة التنفيذية تغيير تصنيف فصول المدرسة وفق ما تراه؛ لتحقيق االحترازات الصحية والرفع للجنة اإلشرافية العتماده. 

مواءمة تحديد األيام الحضورية لمجموعات الطالب المطبقة في النماذج التشـــغيلية وفق المســـتويات (المتوســـط، العالي) مع تنفيذ 

الفصول الدراسية الثالثة بما يتخللها من اإلجازات.

المرونة في انتقال المدرسة أو فصل منها من مستوى آلخر وفق المستجدات وما تقرره اللجان.

الدراسة عن بعد والحضور من خالل المنصات المعتمدة للطالب المتغيب عن المدرسة ألي ظرف (اإلصابة بفايروس كورونا أو االشتباه 

باإلصابة به)، ورصد إدارة المدرسة حضور الطالب بشكل يومي في نظام نور.

تكون االختبارات نهاية الفصل الدراسي حضورًيا في المدارس لجميع الطالب.

إمكانية رفع الدروس والتكليفات للطالب عبر المنصات المعتمدة من قبل المعلم المتغيب عن المدرسة ألي ظرف (اإلصابة بفايروس 

كورونا أو االشتباه باإلصابة به). 

إمكانية انتقال المدرسة أو فصول منها بشكل كامل للتعليم عن ُبعد (في حال اإلصابة بفايروس كورونا أو االشتباه باإلصابة به) ويكون 

التدريس بشكل تزامني مع تطبيق االحترازات الصحية.

إتاحـــة الفرصـــة ألوليـــاء األمور بالتنســـيق مع إدارة المدرســـة الختيـــار مجموعات أبناؤهم وأيام حضورهم للمدرســـة وفـــق اإلمكانية في 

النماذج التشغيلية (المتوسط، العالي). 

للجنة اإلشـــرافية في إدارة التعليم تقســـيم طالب الفصل في أي مدرســـة إلى مجموعتين وتدريســـهم حضورًيا (مجموعة تحضر صباًحا، 

مجموعة تحضر مساًء) وفق مبررات منطقية تراها اللجنة (االلتزام باالحترازات الصحية، تحقيق مصلحة تعليمية).

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي وتنفيذ أنشطة تضمن سالمة الطالب وتحقق كافة اإلجراءات 

االحترازية.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

التقيد بزمن الحصة الدراسية المعتمدة في التعليم الحضوري (٤٥دقيقة في المرحلة االبتدائية).

إلغاء االصطفاف الصباحي وتفويج الطالب مباشرًة إلى داخل الفصول.

تكون فترة االســـتراحة ١٥ دقيقة وفي فترات مختلفة من اليوم الدراســـي وبإشراف الهيئة اإلدارية والتعليمية؛ لضمان تحقق أعلى قدر 

من االحترازات.

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

اإلشراف اليومي من قبل المعلمين واإلداريين على الطالب.

اإلجراءات التنظيمية:
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تطبيق تعليمات وزارة الصحة بشأن االحترازات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

تطبيق ما ورد في "الدليل اإلرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا".

توفير االشتراطات الصحية (تجهيز المبنى وتعقيمه يومُيا – األدوات واألجهزة الصحية -معقمات وأقنعة وقائية-...).

االلتزام باإلجراءات االحترازية الصحية -حسب البروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحة-في المدارس ومكاتب التعليم.

تقديم رسائل توعوية لمنسوبي المدرسة وإبالغهم بالتدابير الوقائية والسالمة العامة وحثهم على ضرورة االلتزام بها.

التأكد من حاالت الوضع الصحي لمنسوبي مكاتب التعليم والمدارس من حيث اإلصابة بفايروس كورونا وذلك من خالل تطبيق توكلنا.

التزام منسوبي المدرسة بمستويات النماذج التشغيلية المطبقة فيها.

تطبق السيناريوهات الستئناف الدراسة حضوريًا لطالب مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية.

التزام المعلمين بالحضور إلى المدارس يومًيا.

تخصيص غرف للعزل وفق االشتراطات الصحية في المدارس وتطبيق تعليمات وزارة الصحة.

التزام الطالب بالتعليم الحضوري وعن بعد وفقًا لمستويات النماذج التشغيلية المطبقة، ما عدا بعض الحاالت: (الطالب ذوي الحاالت 

الصحية الحرجة وفق تقرير طبي).

تكون االختبارات نهاية الفصل الدراسي حضورًيا في المدارس لجميع الطالب، ومن لديه عذر طبي مقبول، يتم دخوله لالختبار البديل أو 

اختبار الدور الثاني وفق "المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب لعام ١٤٤٣هـ".

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يومًيا.

تقييـــم اإلجـــراءات االحترازيـــة المنفذة في المدارس أثناء الزيارات اليومية من قبل المشـــرفين في جميـــع اإلدارات التابعة إلدارة التعليم، 

وتقديم الدعم والمساندة للمدارس ورفع التقارير متضمنة مدى التقيد من قبل المدارس المزارة.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

تنفيذ خطط المواد الدراسية المطورة وفق تنفيذ الفصول الدراسية الثالثة.

تنفيذ التدريس وفق المحتوى التعليمي والخطة الدراسية المعتمدة في التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ خطة لتعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية ضمن خطط المعلمين الدراسية مع االستفادة من المنصات التعليمية المعتمدة 

والبث التلفزيوني والرقمي.

تفعيـــل المنصـــات التعليميـــة المعتمـــدة واســـتثمار البث التلفـــازي والرقمـــي في عمليـــات التعليم والتعلـــم في المســـتويات والنماذج 

التشغيلية كافة.

تنفيذ االختبارات المركزية من قبل المعلمين للطالب حضوريًا وعن بعد عبر المنصات المعتمدة.

تنفيـــذ برامـــج التطوير المهني باســـتخدام أســـاليب تقنية حديثـــة وتدريب حضوري وعن بعد يســـتهدف المعلمين والمشـــرفين التربويين 

ومديري المدارس لتفعيل المنصات التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

تنفيذ أساليب وأدوات تقويم متعددة ومتنوعة تتالءم مع التعليم حضورًيا وعن بعد؛ لقياس وتقويم المستوى التحصيلي للطالب.

استثمار جميع بوابات ومداخل المدرسة في تفويج الطالب عند الحضور واالنصراف بما يحقق كافة اإلجراءات االحترازية.

اإلجراءات التنفيذية:
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مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات، بنين).

مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية.

المساعد للخدمات المساندة (مدير الشؤون اإلدارية والمالية).

مدير إدارة/ قسم اإلشراف التربوي (بنات، بنين).

مديرة إدارة / قسم رياض أطفال.

مديرة إدارة / قسم التربية الخاصة.

مديرة إدارة / قسم التعليم المستمر.

مدير إدارة/ قسم اإلرشاد الطالبي.

مدير إدارة/ قسم النشاط الطالبي.

مدير إدارة/ قسم االختبارات والقبول.

مدير مكتب إدارة التعليم األهلي.

مدير مكتب التعليم العالمي واألجنبي.

مدير إدارة/قسم شؤون المعلمين.

مدير إدارة/قسم التخطيط المدرسي.

مدير إدارة/قسم خدمات الطالب.

مدير إدارة/قسم التجهيزات المدرسية.

مدير إدارة/ قسم األمن والسالمة.

مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

مدير إدارة تقنية المعلومات.

ممثل من إدارة اإلعالم واالتصال.

مديري مكاتب التعليم (بنين، بنات).

تحديد بداية اليوم الدراسي في كل مدرسة بما يضمن اكتمال وصول الطالب ويحقق المصلحة التعليمية.

متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدارس وفق المحددات الواردة في تقارير اللجان التنفيذية.

اعتماد تصنيف الفصول في كل مكتب تعليم ضمن مستويات النماذج التشغيلية ووفق مقترحات اللجان التنفيذية في مكاتب التعليم.

متابعة تقارير حاالت الوضع الصحي لمنسوبي إدارة التعليم من حيث اإلصابة بفايروس كورونا واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 اســـتثناء الطـــالب مـــن الفئـــات ذات الخطورة العالية من فئة أقل من ١٢ ســـنة من الحضور للمدارس وفق ما ورد في الدليل اإلرشـــادي 

الوقائي للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا (لطالب الفئات العمرية أقل من ١٢ سنة) وما يرد عليه من تحديثات.

التأكد من جاهزية المباني التعليمّية وفق االشتراطات والبروتكوالت الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية في المدارس.

التأكد من جاهزية المدارس التقنية لتطبيق مستويات النماذج التشغيلية.

متابعة صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس.

توفير النقل المدرسي بما يضمن تطبيق االحترازات الصحية.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

تشكل لجان العودة للمدارس في كل إدارة تعليم وفق اآلتي:
لجنة إشرافية على مستوى إدارة التعليم*:

لرئيـــس اللجنة إضافة أعضاء وفق الحاجة لذلك، وللجنة االســـتعانة بممثلين من خـــارج إدارة التعليم (اإلمارة، وزارة 
الصحة، ...) لحضور اجتماعات اللجنة عند الحاجة.

مهام اللجنة:

مدير إدارة/ قسم النشاط الطالبي.
تكون اللجنة برئاسة مدير التعليم وعضوية كل من:

اللجان في إدارات التعليم:
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* تقوم "اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج" بمهام اللجنة اإلشرافية للمدارس السعودية في الخارج.

متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية والبروتكوالت الصحية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس والمنشآت التعليمية.

إلشراف على جميع أعمال النظافة والتعقيم للمباني التعليمية، والتأكد من توافر جميع ما يلزم ذلك. 

متابعـــة توفيـــر تجهيزات البث المتزامن (أجهزة حاســـب، أنترنت عالي الســـرعة يغطي جميع مرافق، لواقـــط، ...) للمدارس وفق األولوية 

(المدارس التي فصولها ضمن المستوى العالي ثم المتوسط ثم المنخفض).

اإلشراف على استالم المدارس للكتب الدراسية.

اإلشراف على آلية سد االحتياج من المعلمين والمعلمات إن وجد.

اإلشراف على خطط التهيئة للميدان التعليمي وأولياء األمور للعودة للدراسة.

اعتماد تغيير مستويات النماذج التشغيلية المطبقة في المدارس وفق المستجدات.

الموافقة على انتقال مدرسة بالكامل او فصول منها للتعليم عن بعد عند الحاجة، والموافقة بعد ذلك على عودة المدرسة أو فصول 

منها للتعليم حضورًيا وفق المستويات المناسبة لها.

متابعة سير العملية التعليمّية على مستوى المكاتب التعليمية والمدارس وتقويمها.

اإلشراف على تفعيل التعليم اإللكتروني والمنصات التعليمّية على مستوى المكاتب التعليمية والمدارس.

مخاطبة اإلدارات المختصة في إدارة التعليم عن أّي تقصير تم رصده.

إعداد ورفع تقارير أسبوعية وفق النموذج (١) لوكالة التعليم العام بالوزارة بالبيانات اإلحصائية وفق الحالة الصحية والنماذج التشغيلية 

وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة لإلدارة التعليمية.
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متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدارس التابعة لمكتب التعليم وفق المحددات الواردة في تقارير اللجان التشغيلية.

تحديد مســـتويات النماذج التشـــغيلية للفصول لمدارس المكتب وفق معايير التصنيف المعتمدة ووفق التقارير التشـــخيصية للمدارس 

وحسب توفر المرافق والمعلمين والرفع بها للجنة اإلشرافية العتمادها، وللجنة التنفيذية تغيير تصنيف فصول المدارس وفق ما تراه 

لتحقيق االحترازات الصحية والرفع للجنة اإلشرافية العتماده. 

متابعـــة حـــاالت الوضع الصحي لمنســـوبي مكتب التعليم عنـــد الدخول يوميًا من حيث اإلصابة بفايـــروس كورونا وذلك من خالل تطبيق 

توكلنا.

التأكد من جاهزية المباني التعليمّية الستقبال منسوبي التعليم والرفع بها للجنة اإلشرافية.

إعداد وتنفيذ خطة التهيئة لمدارس المكتب وأولياء األمور (األسرة) للعودة للدراسة.

متابعة استالم المدارس للكتب الدراسية وتسليمها للطالب.

متابعة سد االحتياج من المعلمين والمعلمات إن وجد.

تغيير مستويات النماذج التشغيلية للفصول في مدارس المكتب وفق المستجدات والرفع بها للجنة اإلشرافية العتمادها.

الرفع بطلب توفير تجهيزات البث المتزامن (أجهزة حاسب، أنترنت عالي السرعة يغطي جميع مرافق، لواقط، ...) للمدارس وفق األولوية 

(المدارس التي فصولها ضمن المستوى العالي ثم المتوسط ثم المنخفض).

الرفع بطلبات توفير األجهزة وشرائح األنترنت للطالب ذوي االحتياج لمؤسسة تكافل وفق النماذج المعتمدة في إدارة التعليم.

الرفـــع للجنـــة اإلشـــرافية للموافقة على انتقال مدرســـة تابعة للمكتب بالكامل أو فصول منها للتعليم عـــن بعد عند الحاجة، والرفع بعد 

ذلك للجنة اإلشرافية للموافقة على عودة المدرسة أو فصول منها للتعليم حضورًيا وفق المستويات المناسبة لها.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

متابعـــة وضـــع الحالـــة الصحية في مدارس المكتب وفًقا للتقارير الواردة من اللجان، وتحديث بيانات المدارس وفق المســـتويات بشـــكل 

مستمر.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

مهام اللجنة:

المساعد للشؤون المدرسية في مكتب التعليم.

المساعد للشؤون التعليمية في مكتب التعليم.

مشرف إدارة مدرسية.

مشرفة رياض أطفال.

مشرف توجيه وإرشاد.

مشرف تربية خاصة.

مشرف تعليم مستمر.

ممثل من إدارة األمن والسالمة.

مشرف تقنيات تعليم أو مشرف حاسب آلي.

ممثل من إدارة اإلعالم واالتصال.

ممثل من المشاريع والصيانة في المكتب.

مشرف الصحة للمدرسية.

ممثل من إدارة شؤون المعلمين.

مديري ومديرات مدارس (رياض األطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي) (مدير لكل مرحلة). 

لجنة تنفيذية على مستوى مكتب التعليم**:

أعضاء اللجنة:
تكون اللجنة برئاسة مدير مكتب التعليم وعضوية كل من:
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** تقوم "اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج" بمهام اللجنة التنفيذية للمدارس السعودية في الخارج.

دعم مدارس المكتب في تفعيل التعليم اإللكتروني وتفعيل المنصات التعليمّية المعتمدة.

متابعة تطبيق اإلجراءات االحترازية والبروتوكوالت الصحية على مستوى المكتب والمدارس التابعة لها.

التأكد من وجود عقود أو ميزانية تشغيلية تغطي احتياج النظافة والصيانة والرفع للجنة اإلشرافية بالعجز إن وجد.

تنفيذ جوالت إشرافية على المباني المدرسّية؛ لضمان تطبيق اإلجراءات الخاصة بالتنظيف والتعقيم والصيانة.

متابعة سير العملية التعليمّية في مدارس المكتب وفق المستويات وتقويمها.

متابعة التقارير الواردة حول سير العملية التعليمية ونتائج تقويم أداء المعلمين ونواتج التعلم.

الرفع للجنة اإلشرافية في إدارة التعليم عن أّي تقصير تم رصده.

إعـــداد ورفـــع تقارير أســـبوعية وفـــق النموذج (٢) للجنة اإلشـــرافية في إدارة التعليـــم بالبيانات اإلحصائية وفق الحالـــة الصحية والنماذج 

التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدارس التابعة للمكتب.
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متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدرسة وفق المحددات والرفع للجنة التنفيذية.

متابعة حاالت الوضع الصحي لمنسوبي المداسة عند الدخول يوميًا من حيث اإلصابة بفايروس كورونا وذلك من خالل تطبيق توكلنا.

تطبيق مستويات النماذج التشغيلية لفصول المدرسة بعد تحديده من اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم.

التأكد من جاهزية المبنى (أعمال صيانة، ونظافة، وتعقيم) والرفع بذلك لمكتب التعليم.

تنفيذ اإلجراءات االحترازية والبروتكوالت الصحية ومتابعة تطبيقها في المدرسة.

تنفيذ متطلبات تطبيق مستويات النماذج التشغيلية.

الرفع للجنة التنفيذية لتوفير تجهيزات البث المتزامن (أجهزة حاسب، أنترنت عالي السرعة يغطي جميع مرافق، لواقط، ...).

الرفع للجنة التنفيذية لسد االحتياج من المعلمين والمعلمات إن وجد.

إعداد واعتماد الجدول المدرسي للمعلمين. 

استالم الكتب الدراسية وتسليمها للطالب وفق االحترازات الصحية.

تهيئة الكادر التعليمي واإلداري والطالب وأولياء األمور نفسًيا واجتماعًيا الستئناف للدراسة.

الرفع بالطالب ذوي االحتياج للدعم باألجهزة والشرائح ممن تنطبق عليهم الشروط للجنة التنفيذية.

الرفع للجنة التنفيذية بالمستجدات النتقال فصول المدرسة من مستوى إلى مستوى آخر مع ذكر المبررات.

الرفع للجنة التنفيذية في مكتب التعليم في حالة تأكدت إصابة أحد منســـوبي المدرســـة، أو مخالطته ألحد المصابين واتخاذ اإلجراءات 

االحترازية المناسبة.

التأكـــد مـــن تفعيـــل المنصات التعليميـــة المعتمدة واســـتثمار البـــث التلفازي والرقمـــي من قبل المعلميـــن والطالب ورفـــع التكليفات 

والواجبات من خاللها.

تقييم سير العملية التعليمية وأداء المعلمين ونواتج التعلم والرفع بها لمكتب التعليم.

إعـــداد ورفـــع تقارير أســـبوعية وفق النمـــوذج (٣) للجنة التنفيذية في مكتب التعليـــم بالبيانات اإلحصائية وفق الحالـــة الصحية والنماذج 

التشغيلية وسير العملية التعليمية في المدرسة.
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مهام اللجنة:

وكيل / وكالء المدرسة

ثالثة معلمين متميزين من المدرسة.

معلم حاسب آلي أو معلم متمكن من التقنية.

الموجه الطالبي.

الموجه الصحي.

اثنين من أولياء أمور الطالب.

(ويمكن لمدارس التعليم األهلي والعالمي إضافة أعضاء وفق متطلبات العمل).

لجنة تشغيلية على مستوى المدرسة:

أعضاء اللجنة:
تكون اللجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من:
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التنظيمات والترتيبات الالزمة الستئناف التعليم 
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تحديد بداية اليوم الدراسي في كل مدرسة بما يضمن اكتمال وصول الطالب ويحقق المصلحة التعليمية.

متابعة عودة الدراسة الحضورية في المدارس وفق المحددات الواردة في تقارير اللجان التنفيذية.

اعتماد تصنيف الفصول في كل مكتب تعليم ضمن مستويات النماذج التشغيلية ووفق مقترحات اللجان التنفيذية في مكاتب التعليم.

متابعة تقارير حاالت الوضع الصحي لمنسوبي إدارة التعليم من حيث اإلصابة بفايروس كورونا واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 اســـتثناء الطـــالب مـــن الفئـــات ذات الخطورة العالية من فئة أقل من ١٢ ســـنة من الحضور للمدارس وفق ما ورد في الدليل اإلرشـــادي 

الوقائي للعودة للمدارس في ظل جائحة كورونا (لطالب الفئات العمرية أقل من ١٢ سنة) وما يرد عليه من تحديثات.

التأكد من جاهزية المباني التعليمّية وفق االشتراطات والبروتكوالت الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية في المدارس.

التأكد من جاهزية المدارس التقنية لتطبيق مستويات النماذج التشغيلية.

متابعة صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس.

توفير النقل المدرسي بما يضمن تطبيق االحترازات الصحية.

يحضـــر المعلمون عن بعد ويتم التدريس بشـــكل متزامن عبر منصة مدرســـتي ومنصـــة روضتي ومنصات المدارس 
األهليـــة والعالميـــة واألجنبيـــة واالســـتفادة مـــن البـــث التلفـــازي والرقمي ورفـــع التكليفـــات والواجبـــات وتنفيذ 

االختبارات وتقديم اإلثراءات التعليمية على المنصات.
يحضر المعلمون للمدرسة يومًا واحًدا في األسبوع بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

تنفيـــذ خطط دراســـية تتضمن تكثيف حصص مـــواد (اللغة العربيـــة، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيـــت أو تقليص عدد 
حصص المواد األخرى وفق الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

يحضـــر الطـــالب عن بعد عبـــر منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية 
ويقومون بتنفيذ التكليفات والواجبات المرفوعة من قبل المعلمين عليها.

يتم تســـليم واســـتالم التكليفات والواجبات ورقًيا من قبل أولياء أمور الطالب الذين يدرســـون عن بعد وال تتوفر 
لديهم تجهيزات تقنية بالتنسيق مع الموجه الطالبي.

رفع حضور الطالب ودرجات تقييمهم على المنصات المعتمدة وفي نظام نور يومًيا.

يطبق هذا الســـيناريو في الفصول أو المدارس التي تعتمد اللجنة اإلشـــرافية انتقالها للتعليم 
عن بعد عند الحاجة، ويتم بعد ذلك العودة للتعليم حضورًيا عند اعتماد اللجنة اإلشرافية.

سيناريو استئناف الدراسة عن بعد

النموذج التشغيلي في التعليم عن بعد:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية:
متطلبات التنفيذ في التعليم عن بعد:

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يومًيا.

تخصيص أماكن الستقبال أولياء األمور لتسليم واستالم الواجبات والتكليفات ورقًيا مع تطبيق االحترازات الصحية.

-1

-2

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

إنشـــاء الفصـــول االفتراضيـــة وربطها بالجدول المدرســـي فـــي المنصة وفي نظام نـــور على أن تكـــون مطابقة للفصول 

الحضورية. 

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقـــوم المعلـــم برفـــع رابط الدرس المعد من قبله أو المســـجل من قنـــوات عين والمطابق للخطة الدراســـية قبل تنفيذ 

الدرس.

يقوم المعلم بالبث المتزامن للطالب الذين يحضرون عن بعد في منصة مدرســـتي ومنصة روضتي ومنصات المدارس 

األهلية والعالمية واألجنبية.

يقوم المعلم بتحضير الطالب عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية.

تكليـــف الطـــالب بمهـــام وواجبـــات واختبارات من خـــالل منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية.

إدراج األدلة التنفيذية للبرامج على المنصات التعليمية المعتمدة ومتابعتها من قبل مشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.
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متابعة سير العملية التعليمية وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية للمعلمين في الدراسة عن بعد.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمين في تحسين الممارسات التدريسية.

تقديم الدعم المناسب للمعلمين على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة تقاريـــر إحصائيـــات رفع التكليفـــات والواجبات واإلثـــراءات التعليمية في منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية 

واألجنبية ومنصة روضتي ومنصات التعليم األهلي وتقويمها، وتقديم التغذية الراجعة.

االستفادة من تقارير مكاتب التعليم في بناء وتنفيذ خطط االستثمار والمعالجة؛ لضمان سير العملية التعليمية.

إدارة اإلشراف التربوي/إدارة التربية الخاصة:

متابعة سير العملية التعليمية في جميع الروضات وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

رصد الممارسات اإلشرافية المباشرة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية المنفذة لمعلمات.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمات في تحسين الممارسات التدريسية.

متابعة االحتياج التعليمي للمعلمات وتقديم الدعم المناسب على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة رفـــع اإلثـــراءات التعليمية في المنصـــة المعتمدة لرياض األطفـــال ومنصات الروضات األهليـــة والعالمية واألجنبيـــة وتقويمها، 

وتقديم التغذية الراجعة. 

إدارة رياض األطفال:

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة في إدارة التعليم لتوفير االحتياجات الصحية للمدرسة.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب.

تجهيز العيادة المدرسية في جميع المدارس باألدوات األساسية. 

تحديد االحتياجات الصحية للمدارس (مثل: الكمامات، المعقمات للعاملين) والتعقيم والنظافة للمدارس.

إدارة الشؤون الصحية المدرسية:

متابعة االحتياج من المعلمين ومديري المدارس ووكالء المدارس. 

تسديد العجز في المعلمين.

إدارة شؤون المعلمين:

تشكيل اللجنة اإلشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس واعتماد المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة فيها.

بناء قاعدة بيانات للمدارس التابعة لإلدارة التعليمية.

متابعـــة مســـتجدات الحـــاالت الصحيـــة لمصابي كورونـــا بالتعاون مـــع مديرية الشـــؤون الصحية التخاذ اإلجـــراءات المناســـبة في الوقت 

المناسب.

إعداد تقرير دوري عن وضع المدارس التعليمي والصحي والرفع لوكالة التعليم العام بالوزارة. 

إدارة التعليم:

المهام والمسؤوليات في التعليم عن بعد: 
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المشاركة في دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية (تعزيز المهارات األساسية، ...).

تنفيذ اختبارات للطالب ومتابعة المستوى التحصيلي لهم ودعم العمليات التعليمية.

 تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس والمعلمين.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين المنفذة وتقويمها.

متابعة رفع المعلمين للتكليفات والواجبات وتنفيذ االختبارات وتقديم اإلثراءات التعليمية واستثمار البث التلفزيوني والرقمي.

المشرف التربوي (اإلشراف التربوي، رياض األطفال):
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

تشكيل اللجنة التنفيذية للتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس وتقييم التنفيذ.

تصنيف المدارس التابعة للمكتب وفق المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة. 

بناء قاعدة بيانات لتقارير المشرفين للمدارس وتقييم اإلجراءات االحترازية.

اعتماد خطط الزيارات اإلشرافية في نظام نور ومتابعة تنفيذها.

متابعة تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات واإلثراءات 

التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي. 

دعم مديري المدارس في توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية بالتعاون مع إدارة التعليم.

إعداد التقارير عن سير العملية التعليمية بالمدارس.

مكتب التعليم:

تزويد المدارس باألدلة اإلجرائية والتنفيذية لجميع البرامج والفعاليات لجميع تصنيفاتها (مركزية مناسبات، مسابقات...).

متابعة تحقق أهداف النشاط من خالل المنصة والدخول على مشاركات الطالب. 

تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس مع مراعاة النماذج التشغيلية المطبقة فيها.

دراسة التقارير الدورية المقدمة من المدارس سعيًا للتجويد والتطوير.

إدارة النشاط:

بناء خطة التهيئة والدعم النفسي لعودة الطالب للدراسة.

إعداد خطة متكاملة لسير التهيئة اإلرشادية (عن بعد).

المتابعة واإلشراف على تنفيذ خطة الدعم النفسي واالجتماعي في المدارس.

تقييم البرامج اإلرشادية المقدمة للطالب لتهيئتهم للعودة للمدارس. 

المتابعة المستمرة لمشرفي اإلرشاد الطالبي.

رفع تقارير برامج التهيئة اإلرشادية (عن بعد) لإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي.

إدارة إلرشاد الطالبي:
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المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الطلبة الموهوبين.

المتابعة المستمرة لمعلمي الموهوبين وتقييم إجراءات التعليم عن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين. 

متابعة رفع معلمي الموهوبين للتكليفات وأساليب التقييم لكافة الوحدات اإلثرائية المقدمة للطلبة الموهوبين.

مشرف الموهوبين:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب طالب التربية الخاصة في المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة لمعلمي التربية الخاصة المسندين له وتقييم إجراءات التعليم عن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية عن بعد لذوي اإلعاقة.

متابعة المستوى التحصيلي للطالب ودعم العمليات التعليمية.

تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس ومعلمي التربية الخاصة.

متابعـــة رفـــع معلمي التربيـــة الخاصة للتكليفـــات والواجبات وتنفيذ االختبـــارات وتقديم اإلثراءات التعليمية واســـتثمار البـــث التلفزيوني 

والرقمي.

مشرف التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

متابعة تنفيذ خطط التهيئة اإلرشادية بالمدارس على كافة المستويات.

تنفيذ ورش تدريبية للمرشدين الطالبيين قبل العودة وتزويدهم بآلية تنفيذ خطة التهيئة اإلرشادية عن بعد ولتزويدهم بمهارات الدعم 

النفسي واالجتماعي للطالب.

متابعة الدعم النفسي واالجتماعي واألسر حيال استئناف الدراسة.

تنفيذ زيارات ميدانية للمتابعة المستمرة للمدارس والمرشدين المسندين للمشرف وتقييم إجراءات اإلرشاد عن بعد.

متابعة رصد إدارة المدرسة للحضور والغياب والمعالجات التربوية في نظام نور.

متابعة الموجه الطالبي في تنفيذ إجراءات متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة. 

مشرف اإلرشاد الطالبي:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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متابعة وتقييم تنفيذ دليل اإلجراءات االحترازية في المدارس.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس

المشاركة في تنفيذ خطط وبرامج الصحة المدرسية المعتمدة على مستوى إدارة التعليم.

اإلشراف الميداني على أعمال الموجهين الصحيين بالمدارس، وتقييم مهامهم في ظل الجائحة.

إعداد التقارير الخاصة بالجائحة ورفعها للجهات ذات العالقة.

تفعيل األنشطة والرسائل التوعوية في المنصة االلكترونية.

المشرف الصحي:

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد 

دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الخصائص النفسية للكبار.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المكلفين وتقييم إجراءات التعليم حضوريا وعن بعد، ومدى مناسبتها للفئة المستهدفة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية المقدمة للطالب.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين تقديم التغذية الراجعة لها.

متابعة تفعيل معلمي التعليم المستمر للتعليم االلكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التعليم المستمر:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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الفصـــول التـــي تســـمح مســـاحتها بتحقيق التباعـــد بناًء على دليـــل وقاية المحـــدث، مع ضمان تطبيـــق االحترازات 
والبروتوكوالت الصحية حال تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات.

المستوى العالي:

الفصـــول التـــي تســـمح مســـاحتها بتحقيق التباعـــد بناًء على دليـــل وقاية المحـــدث، مع ضمان تطبيـــق االحترازات 
والبروتوكوالت الصحية حال تقسيم الطالب إلى مجموعتين.

المستــــوى المتوسط:

الفصـــول التـــي تســـمح مســـاحتها بتحقيق التباعـــد بناًء على دليـــل وقاية المحـــدث، مع ضمان تطبيـــق االحترازات 
والبروتوكوالت الصحية. 

أوًال: تصنيف الفصول:
يتـــم تصنيـــف الفصـــول فـــي المدارس إلـــى ثالثة مســـتويات بنـــاًء مســـاحتها وتحقيـــق التباعد 

الجسدي فيها وفق االحترازات الصحية المعتمدة في كل فصل وفق اآلتـي: 

سيناريوهات استئناف الدراسة حضورًيا

المستــــوى المنخفض:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المنخفض:

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة ووضعها على المنصة وفي نظام نور.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج الطالب إلى داخل الفصول. 

مدة الفسحة ١٥ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمين لضمان تحقق أعلى قدر من 

االحترازات.

مـــدة الملعـــب الخارجي فـــي مرحلة رياض األطفال ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراســـي وبإشـــراف 

المعلمـات لضمان تحقق أعلى قدر من االحترازات.

يكون زمن الحصة الدراسية ٤٥ دقيقة.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي في مرحلة رياض األطفال من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

أهمية مراقبة الطالب في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات حضورًيا.
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المدرسة (حضورًيا)

حضور جميع الطالب والمعلمين للمدرسة يومًيا في الفترة الصباحية.

تنفيذ خطط دراسية تتضمن تكثيف حصص مواد (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيت أو تقليص عدد حصص المواد األخرى وفق 

الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

اســـتثمار منصـــة مدرســـتي ومنصـــة روضتي ومنصات المـــدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية واالســـتفادة من البث التلفـــازي والرقمي 

وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعـة الدروس وتقديم اإلثراءات التعليمية.

استفادة الطالب الغائبين عن المدرسة من الدروس بشكل غير متزامن عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية واالستفادة من البث التلفازي والرقمي.

المستــــوى المنخفض:
النموذج التشغيلي في المستوى المنخفض:

المدرسة (حضورًيا)
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منصة مدرستي (عن ُبعد)

يقوم مدير المدرســـة بإنشـــاء فصول افتراضية لجميع طالب المدرســـة على المنصة وفي نظام نور وأن تكون مطابقة 

للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلم في منصة مدرستي. 

يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من قبله أو من قنوات عين والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على 

المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطالب وتكون من ضمن مهام المعلم في تحضيره اليومي للدرس قبل تنفيذه.

رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض األطفال (مرة يوميًا على أقل تقدير) من خالل منصة روضتي.

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

إنشـــاء الفصـــول االفتراضيـــة وربطها بالجدول المدرســـي فـــي المنصة وفي نظام نـــور على أن تكـــون مطابقة للفصول 

الحضورية. 

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقـــوم المعلـــم بتحضيـــر الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس 

األهلية والعالمية واألجنبية.

تكليـــف الطـــالب بمهـــام وواجبـــات واختبارات من خـــالل منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية 

والعالمية واألجنبية.

تقـــوم لجنة النشـــاط في المدرســـة بإدراج األدلة التنفيذيـــة للبرامج على المنصات التعليميـــة المعتمدة وتتابع من قبل 

اللجنة ومشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.
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متابعة سير العملية التعليمية وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية للمعلمين في الدراسة حضورًيا وعن بعد.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمين في تحسين الممارسات التدريسية.

تقديم الدعم المناسب للمعلمين على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة تقاريـــر إحصائيـــات رفع التكليفـــات والواجبات واإلثـــراءات التعليمية في منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية 

واألجنبية وتقويمها، وتقديم التغذية الراجعة.

االستفادة من تقارير مكاتب التعليم في بناء وتنفيذ خطط االستثمار والمعالجة لضمان سير العملية التعليمية.

إدارة اإلشراف التربوي/إدارة التربية الخاصة:

متابعة سير العملية التعليمية في جميع الروضات وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

رصد الممارسات اإلشرافية المباشرة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية المنفذة لمعلمات.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمات في تحسين الممارسات التدريسية.

متابعة االحتياج التعليمي للمعلمات وتقديم الدعم المناسب على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة رفـــع اإلثـــراءات التعليمية في المنصـــة المعتمدة لرياض األطفـــال ومنصات الروضات األهليـــة والعالمية واألجنبيـــة وتقويمها، 

وتقديم التغذية الراجعة. 

إدارة رياض األطفال:

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة في إدارة التعليم لتوفير االحتياجات الصحية للمدرسة.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس.

تجهيز العيادة المدرسية في جميع المدارس باألدوات األساسية. 

تحديد االحتياجات الصحية للمدارس (مثل: الكمامات، المعقمات للعاملين) والتعقيم والنظافة للفصول والممرات...الخ).

إدارة الشؤون الصحية المدرسية:

متابعة االحتياج من المعلمين ومديري المدارس ووكالء المدارس. 

تسديد العجز في المعلمين.

إدارة شؤون المعلمين:

تشكيل اللجنة اإلشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس واعتماد المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة فيها.

بناء قاعدة بيانات للمدارس التابعة لإلدارة التعليمية.

متابعـــة مســـتجدات الحـــاالت الصحيـــة لمصابي كورونـــا بالتعاون مـــع مديرية الشـــؤون الصحية التخاذ اإلجـــراءات المناســـبة في الوقت 

المناسب.

إعداد تقرير دوري عن وضع المدارس التعليمي والصحي والرفع لوكالة التعليم العام بالوزارة. 

إدارة التعليم:

المهام والمسؤوليات في المستوى المنخفض: 
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تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

المشاركة في دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية (تعزيز المهارات األساسية، ...).

تنفيذ اختبارات للطالب ومتابعة المستوى التحصيلي لهم ودعم العمليات التعليمية.

متابعـــة المعلميـــن في رفـــع التكليفات والواجبـــات واالختبارات للطالب من خالل منصة مدرســـتي ومنصة روضتـــي ومنصات المدارس 

األهلية والعالمية واألجنبية.

تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس والمعلمين.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين المنفذة وتقويمها.

المشرف التربوي (اإلشراف التربوي، رياض األطفال):
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

تشكيل اللجنة التنفيذية للتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس وتقييم التنفيذ.

تصنيف المدارس التابعة للمكتب وفق المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة. 

بناء قاعدة بيانات لتقارير المشرفين للمدارس وتقييم اإلجراءات االحترازية.

اعتماد خطط الزيارات اإلشرافية في نظام نور ومتابعة تنفيذها.

متابعة تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات واإلثراءات 

التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي. 

دعم مديري المدارس في توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية بالتعاون مع إدارة التعليم.

إعداد التقارير عن سير العملية التعليمية بالمدارس.

مكتب التعليم:

تزويد المدارس باألدلة اإلجرائية والتنفيذية لجميع البرامج والفعاليات لجميع تصنيفاتها (مركزية مناسبات، مسابقات...).

متابعة تحقق أهداف النشاط من خالل المنصة والدخول على مشاركات الطالب. 

تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس مع مراعاة النماذج التشغيلية المطبقة فيها.

دراسة التقارير الدورية المقدمة من المدارس سعيًا للتجويد والتطوير.

إدارة النشاط:

بناء خطة التهيئة والدعم النفسي لعودة الطالب للدراسة.

إعداد خطة متكاملة لسير التهيئة اإلرشادية (عن بعد).

المتابعة واإلشراف على تنفيذ خطة الدعم النفسي واالجتماعي في المدارس.

تقييم البرامج اإلرشادية المقدمة للطالب لتهيئتهم للعودة للمدارس. 

المتابعة المستمرة لمشرفي اإلرشاد الطالبي.

رفع تقارير برامج التهيئة اإلرشادية (عن بعد) لإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي.

إدارة إلرشاد الطالبي:
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المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الطلبة الموهوبين.

المتابعة المستمرة لمعلمي الموهوبين وتقييم إجراءات التعليم عن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين. 

متابعة رفع معلمي الموهوبين للتكليفات وأساليب التقييم لكافة الوحدات اإلثرائية المقدمة للطلبة الموهوبين.

مشرف الموهوبين:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب طالب التربية الخاصة في المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة لمعلمي التربية الخاصة المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة المستوى التحصيلي للطالب ودعم العمليات التعليمية.

تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس ومعلمي التربية الخاصة.

متابعة تفعيل معلمي التربية الخاصة للتعليم اإللكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

متابعة تنفيذ خطط التهيئة اإلرشادية بالمدارس على كافة المستويات.

إقامة الورش والدورات التدريبية للمرشدين الطالبيين لتزويدهم بمهارات الدعم النفسي واالجتماعي للطالب وآلية تنفيذ خطة التهيئة 

اإلرشادية للطالب.

متابعة الدعم النفسي واالجتماعي لألسر حيال استئناف الدراسة.

تنفيذ زيارات ميدانية للمتابعة المستمرة للمدارس والمرشدين المسندين للمشرف وتقييم إجراءات اإلرشاد في المدارس.

متابعة رصد إدارة المدرسة للحضور والغياب المعالجات التربوية في نظام نور للطالب.

متابعة الموجه الطالبي في تنفيذ إجراءات متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة.

مشرف اإلرشاد الطالبي:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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متابعة وتقييم تنفيذ دليل اإلجراءات االحترازية في المدارس.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس

المشاركة في تنفيذ خطط وبرامج الصحة المدرسية المعتمدة على مستوى إدارة التعليم.

اإلشراف الميداني على أعمال الموجهين الصحيين بالمدارس، وتقييم مهامهم في ظل الجائحة.

إعداد التقارير الخاصة بالجائحة ورفعها للجهات ذات العالقة.

تفعيل األنشطة والرسائل التوعوية في المنصة االلكترونية.

المشرف الصحي:

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد 

دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الخصائص النفسية للكبار.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المكلفين وتقييم إجراءات التعليم حضوريا وعن بعد، ومدى مناسبتها للفئة المستهدفة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية المقدمة للطالب.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين تقديم التغذية الراجعة لها.

متابعة تفعيل معلمي التعليم المستمر للتعليم االلكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التعليم المستمر:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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يحضر طالب كل مجموعة للمدرسة (خمسة أيام كل أسبوعين)، وعن ُبعد بشكل غير متزامن (خمسة أيام كل أسبوعين).

تنفيذ خطط دراسية تتضمن تكثيف حصص مواد (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيت أو تقليص عدد حصص المواد األخرى وفق 

الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرســـة عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واالســـتفادة من البث 

التلفـــازي والرقمـــي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعــــة الدروس وتقديم اإلثراءات 

التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

المرحلة االبتدائية:

يحضر طالب كل مجموعة (خمسة أيام للمدرسة، خمسة أيام عن بعد بشكل غير متزامن) وذلك كل أسبوعين.

يحضر طالب المجموعة A للمدرســـة ثالثة أيام في األســـبوع األول ويومان عن بعد بشـــكل غير متزامن، ويحضرون في األســـبوع الثاني 

يومان للمدرسة وثالثة أيام عن بعد بشكل غير متزامن.

يحضر طالب المجموعة B للمدرســـة يومان في األســـبوع األول وثالثة أيام عن بعد بشـــكل غير متزامن، ويحضرون في األســـبوع الثاني 

ثالثة أيام ويومان عن بعد بشكل غير متزامن.

يتـــم تدريـــس الطالب الغير حاضرين للمدرســـة بشـــكل غير متزامـــن عبر منصة روضتـــي ومنصات المـــدارس األهلية والعالميـــة واألجنبية 

واالستفادة من البث التلفازي والرقمي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمات في تقديم اإلثراءات التعليمية واستثمار البث 

التلفازي والرقمي.

مرحلة رياض األطفال:

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

األسبوع الثاني

األسبوع األول

الخميسالثالثاءاألسبوع األربعاء اإلثنين األحد

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

األسبوع الثاني

األسبوع األول

الخميسالثالثاءاألسبوع األربعاء اإلثنين األحد

يحضر المعلمون جميع األيام، ويتم تقسيم الطالب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى مجموعتيــــــن A&B وفق اآلتي:

المستوى المتوسط:
النموذج التشغيلي في المستوى المتوسط:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المتوسط (مرحلة رياض األطفال):

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج األطفال إلى داخل الفصول. 

مدة الملعب الخارجي ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمـات لضمان تحقق أعلى 

قدر من االحترازات.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

توزيع وحدات المنهج على األسابيع الدراسية كما هو متبع في مرحلة رياض األطفال.

تصميـــم جـــدول للفتـــرات اليوميـــة حضورًيا (بناء جـــدول للفترات اليومية لكل مســـتوى مـــن مرحلة الروضة تشـــرف على 

تصميمها إدارة رياض األطفال).

أهمية مراقبة األطفال في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض األطفال (مرة يوميًا على أقل تقدير) من خالل منصة روضتي. 

مدة الدروس غير التزامنية (٩٠) دقيقة، ويكون وقت حضورها مسائيًا كما هو متبع في التعليم عن بعد. 

اتبـــاع الجـــدول المعتمـــد لفتـــرات البرنامـــج اليومي للتعلـــم عن بعد والمـــدرج في منصـــة روضتي (يتم تســـجيل الفترات 

المعتمدة أثناء تقديم الدروس الحضورية وإدراجها في الفترة المناسبة في منصة روضتي كفترة غير تزامنية).

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المتوسط (مرحلة رياض األطفال):

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج األطفال إلى داخل الفصول. 

مدة الملعب الخارجي ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمـات لضمان تحقق أعلى 

قدر من االحترازات.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

توزيع وحدات المنهج على األسابيع الدراسية كما هو متبع في مرحلة رياض األطفال.

تصميـــم جـــدول للفتـــرات اليوميـــة حضورًيا (بناء جـــدول للفترات اليومية لكل مســـتوى مـــن مرحلة الروضة تشـــرف على 

تصميمها إدارة رياض األطفال).

أهمية مراقبة األطفال في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

رفع أنشطة مناسبة لمرحلة رياض األطفال (مرة يوميًا على أقل تقدير) من خالل منصة روضتي. 

مدة الدروس غير التزامنية (٩٠) دقيقة، ويكون وقت حضورها مسائيًا كما هو متبع في التعليم عن بعد. 

اتبـــاع الجـــدول المعتمـــد لفتـــرات البرنامـــج اليومي للتعلـــم عن بعد والمـــدرج في منصـــة روضتي (يتم تســـجيل الفترات 

المعتمدة أثناء تقديم الدروس الحضورية وإدراجها في الفترة المناسبة في منصة روضتي كفترة غير تزامنية).

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:
متطلبات التنفيذ في المستوى المتوسط (المرحلة االبتدائية):

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج الطالب إلى داخل الفصول. 

يكون زمن الحصة الدراسية ٤٥ دقيقة.

مدة الفسحة ١٥ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمين لضمان تحقق أعلى قدر من 

االحترازات.

أهمية مراقبة الطالب في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات.

يناقـــش المعلـــم الطـــالب في التكليفـــات والمهـــام األدائيـــة والمفاهيم األساســـية الســـابقة في الحصـــص الحضورية 

والحصص المتزامنة مع كل مجموعة. 

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

منصة مدرستي (عن ُبعد)

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

يقوم مدير المدرســـة بإنشـــاء فصول افتراضية لجميع طالب المدرســـة على المنصة وفي نظام نور وأن تكون مطابقة 

للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلم في منصة مدرستي. 

يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من قبله أو من قنوات عين والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على 

المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطالب وتكون من ضمن مهام المعلم في تحضيره اليومي للدرس.

تكليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات (مهمة أو واجب لكل حصة) من خالل منصة مدرستي.

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقوم المعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية 

واألجنبية.

تقـــوم لجنة النشـــاط في المدرســـة بإدراج األدلة التنفيذيـــة للبرامج على المنصات التعليميـــة المعتمدة وتتابع من قبل 

اللجنة ومشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.
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متابعة سير العملية التعليمية وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية للمعلمين في الدراسة حضورًيا وعن بعد.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمين في تحسين الممارسات التدريسية.

تقديم الدعم المناسب للمعلمين على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة تقاريـــر إحصائيـــات رفع التكليفـــات والواجبات واإلثـــراءات التعليمية في منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية 

واألجنبية وتقويمها، وتقديم التغذية الراجعة.

االستفادة من تقارير مكاتب التعليم في بناء وتنفيذ خطط االستثمار والمعالجة لضمان سير العملية التعليمية.

إدارة اإلشراف التربوي/إدارة التربية الخاصة:

متابعة سير العملية التعليمية في جميع الروضات وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

رصد الممارسات اإلشرافية المباشرة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية المنفذة لمعلمات.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمات في تحسين الممارسات التدريسية.

متابعة االحتياج التعليمي للمعلمات وتقديم الدعم المناسب على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة رفـــع اإلثـــراءات التعليمية في المنصـــة المعتمدة لرياض األطفـــال ومنصات الروضات األهليـــة والعالمية واألجنبيـــة وتقويمها، 

وتقديم التغذية الراجعة. 

إدارة رياض األطفال:

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة في إدارة التعليم لتوفير االحتياجات الصحية للمدرسة.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس.

تجهيز العيادة المدرسية في جميع المدارس باألدوات األساسية. 

تحديد االحتياجات الصحية للمدارس (مثل: الكمامات، المعقمات للعاملين) والتعقيم والنظافة للفصول والممرات...).

إدارة الشؤون الصحية المدرسية:

متابعة االحتياج من المعلمين ومديري المدارس ووكالء المدارس. 

تسديد العجز في المعلمين.

إدارة شؤون المعلمين:

تشكيل اللجنة اإلشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس واعتماد المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة فيها.

بناء قاعدة بيانات للمدارس التابعة لإلدارة التعليمية.

متابعـــة مســـتجدات الحـــاالت الصحيـــة لمصابي كورونـــا بالتعاون مـــع مديرية الشـــؤون الصحية التخاذ اإلجـــراءات المناســـبة في الوقت 

المناسب.

إعداد تقرير دوري عن وضع المدارس التعليمي والصحي والرفع لوكالة التعليم العام بالوزارة. 

إدارة التعليم:

المهام والمسؤوليات في المستوى المتوسط: 
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المشاركة في دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية (تعزيز المهارات األساسية، ...).

تنفيذ اختبارات للطالب ومتابعة المستوى التحصيلي لهم ودعم العمليات التعليمية.

 تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس والمعلمين.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين المنفذة وتقويمها.

متابعة تفعيل المعلمين للتعليم اإللكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

المشرف التربوي (اإلشراف التربوي، رياض األطفال):
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

تشكيل اللجنة التنفيذية للتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس وتقييم التنفيذ.

تصنيف المدارس التابعة للمكتب وفق المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة. 

بناء قاعدة بيانات لتقارير المشرفين للمدارس وتقييم اإلجراءات االحترازية.

اعتماد خطط الزيارات اإلشرافية في نظام نور ومتابعة تنفيذها.

متابعة تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات واإلثراءات 

التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي. 

دعم مديري المدارس في توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية بالتعاون مع إدارة التعليم.

إعداد التقارير عن سير العملية التعليمية بالمدارس.

مكتب التعليم:

تزويد المدارس باألدلة اإلجرائية والتنفيذية لجميع البرامج والفعاليات لجميع تصنيفاتها (مركزية مناسبات، مسابقات...).

متابعة تحقق أهداف النشاط من خالل المنصة والدخول على مشاركات الطالب. 

تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس مع مراعاة النماذج التشغيلية المطبقة فيها.

دراسة التقارير الدورية المقدمة من المدارس سعيًا للتجويد والتطوير.

إدارة النشاط:

بناء خطة التهيئة والدعم النفسي لعودة الطالب للدراسة.

إعداد خطة متكاملة لسير التهيئة اإلرشادية (عن بعد/حضوري).

المتابعة واإلشراف على تنفيذ خطة الدعم النفسي واالجتماعي في المدارس.

تقييم البرامج اإلرشادية المقدمة للطالب لتهيئتهم للعودة الحضورية للمدارس. 

المتابعة المستمرة لمشرفي اإلرشاد الطالبي.

رفع تقارير برامج التهيئة اإلرشادية (عن بعد/حضوري) لإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي.

إدارة إلرشاد الطالبي:
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المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الطلبة الموهوبين.

المتابعة المستمرة لمعلمي الموهوبين وتقييم إجراءات التعليم عن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين. 

متابعة رفع معلمي الموهوبين للتكليفات وأساليب التقييم لكافة الوحدات اإلثرائية المقدمة للطلبة الموهوبين.

مشرف الموهوبين:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب طالب التربية الخاصة في المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة لمعلمي التربية الخاصة المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة المستوى التحصيلي للطالب ودعم العمليات التعليمية.

تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس ومعلمي التربية الخاصة.

متابعة تفعيل معلمي التربية الخاصة للتعليم اإللكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

متابعة تنفيذ خطط التهيئة اإلرشادية بالمدارس على كافة المستويات.

إقامة الورش والدورات التدريبية للمرشدين الطالبيين لتزويدهم بمهارات الدعم النفسي واالجتماعي للطالب وآلية تنفيذ خطة التهيئة 

اإلرشادية (عن بعد/حضوري).

متابعة الدعم النفسي واالجتماعي لألسر حيال استئناف الدراسة.

تنفيذ زيارات ميدانية للمتابعة المستمرة للمدارس والمرشدين المسندين للمشرف وتقييم إجراءات اإلرشاد (عن بعد/حضوري).

متابعة رصد إدارة المدرسة للحضور والغياب المعالجات التربوية في نظام نور للطالب.

متابعة الموجه الطالبي في تنفيذ إجراءات متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة. 

مشرف اإلرشاد الطالبي:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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متابعة وتقييم تنفيذ دليل اإلجراءات االحترازية في المدارس.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس

المشاركة في تنفيذ خطط وبرامج الصحة المدرسية المعتمدة على مستوى إدارة التعليم.

اإلشراف الميداني على أعمال الموجهين الصحيين بالمدارس، وتقييم مهامهم في ظل الجائحة.

إعداد التقارير الخاصة بالجائحة ورفعها للجهات ذات العالقة.

تفعيل األنشطة والرسائل التوعوية في المنصة االلكترونية.

المشرف الصحي:

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد 

دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الخصائص النفسية للكبار.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المكلفين وتقييم إجراءات التعليم حضوريا وعن بعد، ومدى مناسبتها للفئة المستهدفة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية المقدمة للطالب.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين تقديم التغذية الراجعة لها.

متابعة تفعيل معلمي التعليم المستمر للتعليم االلكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التعليم المستمر:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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يحضر طالب كل مجموعة للمدرسة (خمسة أيام كل ثالثة أسابيع)، وعن ُبعد بشكل غير متزامن (عشرة أيام كل ثالثة أسابيع).

تنفيذ خطط دراسية تتضمن تكثيف حصص مواد (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم)، وتثبيت أو تقليص عدد حصص المواد األخرى وفق 

الخطط الدراسية المدرجة في ملحق (١) وملحق (٢).

يتم تدريس الطالب الغير حاضرين للمدرســـة عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية واالســـتفادة من البث 

التلفـــازي والرقمـــي وتفعيل المنصات المعتمدة من قبل المعلمين في رفع التكليفات والواجبات ومراجعــــة الدروس وتقديم اإلثراءات 

التعليمية واستثمار البث التلفازي والرقمي.

: A, B & C يحضر المعلمون جميع األيام، ويتم تقسيم الطالب المتاح لهم الحضور في كل فصل أو شعبة إلى ثالث مجموعات

A المجموعة C المجموعة C المجموعة B المجموعة B المجموعة األسبوع الثالث

B المجموعة

C المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

A المجموعة

B المجموعة

C المجموعة

A المجموعة

C المجموعة

A المجموعة

األسبوع الثاني

األسبوع األول

الخميسالثالثاءاألسبوع األربعاء اإلثنين األحد

المراحل االبتدائية: 

المستوى العالي:
النموذج التشغيلي في المستوى العالي:
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تطبق في هذا النموذج التشغيلي اإلجراءات اآلتية حضورًيا وعن بعد:

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج األطفال إلى داخل الفصول. 

مدة الملعب الخارجي ٦٠ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمـات لضمان تحقق أعلى 

قدر من االحترازات.

يتراوح زمن فترات البرنامج اليومي من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة حسب نوع الفترة.

توزيع وحدات المنهج على األسابيع الدراسية كما هو متبع في مرحلة رياض األطفال.

تصميـــم جـــدول للفتـــرات اليوميـــة حضورًيا (بناء جـــدول للفترات اليومية لكل مســـتوى مـــن مرحلة الروضة تشـــرف على 

تصميمها إدارة رياض األطفال).

أهمية مراقبة األطفال في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

متطلبات التنفيذ في المستوى العالي:

يبدأ اليوم الدراسي حسب التوقيت المحدد من إدارة التعليم.

إعداد الجداول األسبوعية للمدرسة ووضعها على المنصة وفي نظام نور. 

تنفيذ الدروس خالل الحصص وفق الخطة الدراسية المعتمدة في ملحق (١) وملحق (٢).

يكون زمن الحصة الدراسية ٤٥ دقيقة.

استثمار وقت االصطفاف الصباحي في تفويج الطالب إلى داخل الفصول. 

مدة الفسحة ١٥ دقيقة وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي وبإشراف المعلمين لضمان تحقق أعلى قدر من 

االحترازات.

استبعاد األنشطة الصفية أو غير الصفية التي ال تحقق التباعد الجسدي.

تنظيم الدخول والخروج من المدرسة بشكل يضمن التباعد الجسدي مع تطبيق االحترازات الصحية.

أهمية مراقبة الطالب في الممرات عند تواجدهم خارج الفصول.

تكليف الطالب بمهام وواجبات وتنفيذ االختبارات. 

يناقش المعلم الطالب في التكليفات والمهام األدائية والمفاهيم األساسية السابقة في الحصص الحضورية.

تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًا.

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في النقل المدرسي.

المدرسة (حضورًيا)

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

منصة مدرستي (عن ُبعد)

يقوم مدير المدرســـة بإنشـــاء فصول افتراضية لجميع طالب المدرســـة على المنصة وفي نظام نور وأن تكون مطابقة 

للفصول الحضورية مع ربط الفصول بالمعلم في منصة مدرستي. 

ربط المعلمين بالطالب، والمشرفين بالمعلمين وفق اإلسناد المعتمد من مكتب التعليم.

يقوم المعلم برفع رابط الدرس المسجل من قبله أو من قنوات عين والمطابق لخطة المنهج والجدول المدرسي على 

المنصة مع التكليفات المطلوبة من الطالب وتكون من ضمن مهام المعلم في تحضيره اليومي للدرس قبل تنفيذه.

يقوم المعلم بالشرح في الفصل للطالب الحاضرين والبث المتزامن لطالب المجموعات األخرى الحاضرين عن بعد.

تكليف الطالب بمهام وواجبات واختبارات (مهمة أو واجب لكل حصة) من خالل منصة مدرستي.

إنشاء الفصول االفتراضية للطالب ذوي اإلعاقة وفق الخطة التربوية الفردية.

يقوم المعلم بتحضير الطالب في الفصل وكذلك الحاضرين عبر منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية 

واألجنبية.

تقـــوم لجنة النشـــاط في المدرســـة بإدراج األدلة التنفيذيـــة للبرامج على المنصات التعليميـــة المعتمدة وتتابع من قبل 

اللجنة ومشرف النشاط.

استثمار التعليم عن بعد في تنفيذ خطة تعزيز أهداف محتوى المقررات الدراسية.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9
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متابعة سير العملية التعليمية وتقييم أدائها ورفع التقارير الالزمة.

متابعة تنفيذ األساليب اإلشرافية للمعلمين في الدراسة حضورًيا وعن بعد.

رصد وتقديم الحلول المناسبة لدعم المعلمين في تحسين الممارسات التدريسية.

تقديم الدعم المناسب للمعلمين على مستوى التخطيط أو التنفيذ.

متابعـــة تقاريـــر إحصائيـــات رفع التكليفـــات والواجبات واإلثـــراءات التعليمية في منصة مدرســـتي ومنصات المدارس األهليـــة والعالمية 

واألجنبية وتقويمها، وتقديم التغذية الراجعة.

االستفادة من تقارير مكاتب التعليم في بناء وتنفيذ خطط االستثمار والمعالجة؛ لضمان سير العملية التعليمية.

إدارة اإلشراف التربوي/إدارة التربية الخاصة:

متابعة تطبيق االحترازات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا.

التنسيق مع الجهات ذات العالقة في إدارة التعليم لتوفير االحتياجات الصحية للمدرسة.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس.

تجهيز العيادة المدرسية في جميع المدارس باألدوات األساسية. 

تحديد االحتياجات الصحية للمدارس (مثل: الكمامات، المعقمات للعاملين) والتعقيم والنظافة للفصول والممرات...).

إدارة الشؤون الصحية المدرسية:

متابعة االحتياج من المعلمين ومديري المدارس ووكالء المدارس. 

تسديد العجز في المعلمين.

إدارة شؤون المعلمين:

تشكيل اللجنة اإلشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس واعتماد المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة فيها.

بناء قاعدة بيانات للمدارس التابعة لإلدارة التعليمية.

متابعـــة مســـتجدات الحـــاالت الصحيـــة لمصابي كورونـــا بالتعاون مـــع مديرية الشـــؤون الصحية التخاذ اإلجـــراءات المناســـبة في الوقت 

المناسب.

إعداد تقرير دوري عن وضع المدارس التعليمي والصحي والرفع لوكالة التعليم العام بالوزارة. 

إدارة التعليم:

المهام والمسؤوليات في المستوى العالي: 
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المشاركة في دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية (تعزيز المهارات األساسية، ...).

تنفيذ اختبارات للطالب ومتابعة المستوى التحصيلي لهم ودعم العمليات التعليمية.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين المنفذة وتقويمها.

متابعة تفعيل المعلمين للتعليم اإللكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

المشرف التربوي (اإلشراف التربوي):
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

تشكيل اللجنة التنفيذية للتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس وتقييم التنفيذ.

تصنيف المدارس التابعة للمكتب وفق المستويات والنماذج التشغيلية المطبقة. 

بناء قاعدة بيانات لتقارير المشرفين للمدارس وتقييم اإلجراءات االحترازية.

اعتماد خطط الزيارات اإلشرافية في نظام نور ومتابعة تنفيذها.

متابعة تفعيل منصة مدرستي ومنصة روضتي ومنصات المدارس األهلية والعالمية واألجنبية في رفع التكليفات والواجبات واإلثراءات 

التعليمية، واستثمار البث التلفازي والرقمي. 

دعم مديري المدارس في توفير االحتياجات الالزمة لتطبيق اإلجراءات االحترازية بالتعاون مع إدارة التعليم.

إعداد التقارير عن سير العملية التعليمية بالمدارس.

مكتب التعليم:

تزويد المدارس باألدلة اإلجرائية والتنفيذية لجميع البرامج والفعاليات لجميع تصنيفاتها (مركزية مناسبات، مسابقات...).

متابعة تحقق أهداف النشاط من خالل المنصة والدخول على مشاركات الطالب. 

تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس مع مراعاة النماذج التشغيلية المطبقة فيها.

دراسة التقارير الدورية المقدمة من المدارس سعيًا للتجويد والتطوير.

إدارة النشاط:

بناء خطة التهيئة والدعم النفسي لعودة الطالب للدراسة.

إعداد خطة متكاملة لسير التهيئة اإلرشادية (عن بعد/حضوري).

المتابعة واإلشراف على تنفيذ خطة الدعم النفسي واالجتماعي في المدارس.

تقييم البرامج اإلرشادية المقدمة للطالب لتهيئتهم للعودة الحضورية للمدارس. 

المتابعة المستمرة لمشرفي اإلرشاد الطالبي.

رفع تقارير برامج التهيئة اإلرشادية (عن بعد/حضوري) لإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي.

إدارة إلرشاد الطالبي:
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المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الطلبة الموهوبين.

المتابعة المستمرة لمعلمي الموهوبين وتقييم إجراءات التعليم عن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين. 

متابعة رفع معلمي الموهوبين للتكليفات وأساليب التقييم لكافة الوحدات اإلثرائية المقدمة للطلبة الموهوبين.

مشرف الموهوبين:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

المشاركة في دعم مديري المدارس والمعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب طالب التربية الخاصة في المرحلة الحالية.

المتابعة المستمرة لمعلمي التربية الخاصة المسندين له وتقييم إجراءات التعليم حضورًيا وعن بعد.

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضورًيا وعن بعد وتقديم التغذية الراجعة.

متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.

متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ الجلسات الفردية لذوي اإلعاقة.

متابعة المستوى التحصيلي للطالب ودعم العمليات التعليمية.

تقديم التغذية الراجعة لمديري المدارس ومعلمي التربية الخاصة.

متابعة تفعيل معلمي التربية الخاصة للتعليم اإللكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التربية الخاصة:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:

متابعة تنفيذ خطط التهيئة اإلرشادية بالمدارس على كافة المستويات.

إقامة الورش والدورات التدريبية للمرشدين الطالبيين لتزويدهم بمهارات الدعم النفسي واالجتماعي للطالب وآلية تنفيذ خطة التهيئة 

اإلرشادية (عن بعد/حضوري).

متابعة الدعم النفسي واالجتماعي لألسر حيال استئناف الدراسة.

تنفيذ زيارات ميدانية للمتابعة المستمرة للمدارس والمرشدين المسندين للمشرف وتقييم إجراءات اإلرشاد (عن بعد/حضوري).

متابعة رصد إدارة المدرسة للحضور والغياب المعالجات التربوية في نظام نور للطالب.

متابعة الموجه الطالبي في تنفيذ إجراءات متابعة الطالب الذين ال يدخلون المنصات المعتمدة. 

مشرف اإلرشاد الطالبي:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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متابعة وتقييم تنفيذ دليل اإلجراءات االحترازية في المدارس.

إعداد برنامج توعوي للمعلمين والطالب داخل المدارس

المشاركة في تنفيذ خطط وبرامج الصحة المدرسية المعتمدة على مستوى إدارة التعليم.

اإلشراف الميداني على أعمال الموجهين الصحيين بالمدارس، وتقييم مهامهم في ظل الجائحة.

إعداد التقارير الخاصة بالجائحة ورفعها للجهات ذات العالقة.

تفعيل األنشطة والرسائل التوعوية في المنصة االلكترونية.

المشرف الصحي:

تنفيذ الزيارات لمديري المدارس والمعلمين حضوريًا وعن بعد 

دعم المعلمين باألساليب التدريسية التي تناسب الخصائص النفسية للكبار.

المتابعة المستمرة للمدارس والمعلمين المكلفين وتقييم إجراءات التعليم حضوريا وعن بعد، ومدى مناسبتها للفئة المستهدفة.

متابعة تنفيذ البرامج العالجية المقدمة للطالب.

االطالع على أعمال مديري المدارس والمعلمين تقديم التغذية الراجعة لها.

متابعة تفعيل معلمي التعليم المستمر للتعليم االلكتروني واستثمار المنصات التعليمية المعتمدة والبث التلفزيوني والرقمي.

مشرف التعليم المستمر:
تنفيذ المهام المسندة له باإلضافة إلى اآلتي:
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اسم مدير إدارة التعليم:إدارة التعليم: 

أوال: البيانات األساسية:

ثالثًا: البيانات الصحية للطالب والمعلمين:

ثانيًا: البيانات اإلحصائية للمدارس والفصول والطالب:

تقرير متابعة اللجنة اإلشرافية في إدارة التعليم

نموذج (1): تقارير أسبوعي من اللجنة اإلشرافية بإدارة التعليم لوكالة التعليم العام بالوزارة 

النماذج
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خامسًا: أبرز التحديات وسبل معالجتها:

رابعًا: البيانات اإلحصائية لدوام المعلمين:

اسم مدير إدارة التعليم:        
التوقيع: 

التاريخ:         

مالحظة: يرفع تقرير (نسخة ورقية، نسخة إلكترونية) كل أسبوع لوكالة التعليم العام في وزارة التعليم قبل نهاية دوام يوم الثالثاء 

من األسبوع الذي يليه.                     
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خامسًا: أبرز التحديات وسبل معالجتها:

اسم مدير مكتب التعليم:        
التوقيع: 

التاريخ:         
مالحظة: يرفع تقرير (نســـخة ورقية، نســـخة إلكترونية) كل أســـبوع للجنة اإلشرافية في إدارة التعليم قبل نهاية دوام يوم األحد من 

األسبوع الذي يليه                   

اسم مدير مكتب التعليم:القطاع: 

مكتب التعليم:إدارة التعليم: 
أوال: البيانات األساسية:

رابعًا: البيانات اإلحصائية لدوام المعلمين:

ثالثًا: البيانات الصحية للطالب والمعلمين:

ثانيًا: البيانات اإلحصائية للمدارس والفصول والطالب:

تقرير متابعة اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم

نموذج (2): تتقارير أسبوعي من اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم للجنة اإلشرافية بإدارة التعليم 

النماذج
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رابعًا: : أبرز التحديات وسبل معالجتها:

اسم مدير مكتب التعليم:        
التوقيع: 

التاريخ:         
مالحظـــة: يرفع التقرير (نســـخة ورقية، نســـخة إلكترونية) للجنة التنفيذية في مكتب التعليم قبـــل نهاية دوام يوم الخميس من كل 

أسبوع.                 

ثالثًا: البيانات اإلحصائية للمعلمين:

ثانيًا: البيانات اإلحصائية للطالب:

 المدرسة:القطاع: 

مكتب التعليم:إدارة التعليم: 
أوال: البيانات األساسية:

تقرير متابعة اللجنة التشغيلية في المدرسة

نموذج (3): تقارير أسبوعي من اللجنة التشغيلية بالمدرسة للجنة التنفيذية بمكتب التعليم

النماذج

الرقم الوزاري للمدرسة:

اسم مدير المدرسة:



ملحق (1): الخطة الدراسية لصفوف المرحلة االبتدائية (التعليم العام) 

المالحق

المهارات الحياتية واألسرية

مجموع الحصص

التربية البدنية
والدفاع عن النفس

عدد الحصص المواد الدراسية

التربية الفنية

المهارات الرقمية

اللغة اإلنجليزية

الدراسات االجتماعية

العلوم

الرياضيات

اللغة العربية

الدراسات اإلسالمية

القرآن الكريم وتجويده

القرآن الكريم

31 31 31 30 30 30

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

5 5 5 5 4 4

7 7 7 7 6 5

8 8 8 9 10 11

2 2 2 1 1 1

3 3 0 0 0 0

0 0 3 4 5 5

الصف (6) الصف (5) الصف (4) الصف (3) الصف (2) الصف (1)
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ملحق (2): الخطة الدراسية لصفوف المرحلة االبتدائية (مدارس تحفيظ القرآن الكريم)

التجويد

عدد الحصص المواد الدراسية

القرآن الكريم (التالوة)

القرآن الكريم (الحفظ)

المهارات الحياتية واألسرية

مجموع الحصص

التربية البدنية
والدفاع عن النفس

التربية الفنية

المهارات الرقمية

اللغة اإلنجليزية

الدراسات االجتماعية

العلوم

الرياضيات

اللغة العربية

الدراسات اإلسالمية

35 35 35 34 34 34

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

5 5 5 5 4 4

7 7 7 7 6 5

7 7 7 9 10 11

2 2 2 1 1 1

1 1 1 0 0 0

2 2 2 2 2 0

5 5 5 6 7 9

الصف (6) الصف (5) الصف (4) الصف (3) الصف (2) الصف (1)
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ابتدائي

ابتدائي

ابتدائي

التنفيذ
تنفذ حصص النشاط في أي يوم في األسبوع متصلة أو منفصلة

ملحق (3): توضيح إلدراج حصص النشاط في الجدول المدرسي 

التعليم
المستمر

التربية الخاصة
(معاهد اإلعاقة السمعية والبصرية)

التربية الخاصة
(اضطراب طيف التوحد +التربية الفكرية)

2

التربية الخاصة
(دمج كلي)

تحفيظ
القرآن

1

-

- -

(1،2،3)

(4،5،6)

(1،2،3)

(4،5،6)
ابتدائي

3

2

(1،2،3)

(4،5،6)
ابتدائي

3

2

التعليم العام 
(حكومي، أهلي)

عدد الحصصالمدارس الصفوف الدراسية المرحلة

(1،2،3)

(4،5،6)
ابتدائي

المستوى المنخفض

عدد الحصص المخصصة لكل 
صف خالل أسبوع.

المستوى العالي

عدد الحصص المخصصة لكل 
صف خالل 3 أسابيع.

03
المستوى المتوسط

عدد الحصص المخصصة لكل 
صف خالل أسبوعين.

02 01

3

2
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