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 أخبار الصحف احمللية



إلةى مةمةيةد املةدارس  ة  هةا واصلت اإلدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل املقررات الدراسية إلى املدارس وفق الخطةة الةنمة ةيةة املةعةتةمةدة ن بةمةا  وةمة  ا ةتةمةا  وصة لة

 ال قت املحدد.

ولةة مةدةةددة مةد وأوضة  املةد ةر الةعةاع لةلةتةعةلةيةم بةةجةدة الةد ةتة ر سةعةد امليةعة دتن أل عةمةةلةيةة تةرحةيةل الةبةتةل الةدراسةيةة لةوةمةيةد املةدارس الةتةا ةعةة لةتةعةةلةيةم مةدة  ية ة  وفةق

 م  خال  مداو  زمة ةيةة نةعةلة  عة
ً
عةرة  حيةابةات املةدارس  نةاةابالتنييق مد مكاتل التعليم واملدارس التا عة لها مويفا أل  يليم املقررات للطالب والطالبات سيتم أ وا

بةة لوةمةال عةدع ومة د  ةاسةعلى "ت يت " و ذلك إرسا  رسائل نصية ألولياء األم ر  ددد م  خةاللةهةا مة عةد  يةلةيةم الةبةتةل مةد اتةاةات اإلمةراءات ائحةتة ازيةة والة قةائةيةة املة

  ثافة أو تجمعات عدد ة للطالب والطالبات أث اء عملية التيليم حرصا على سالمة وصحة الوميد.

 

 اإلدارة العامة للتعليم بجدة تواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس



 عبدهللا الرامح   

ت اصل اإلدارة العامة للتعليم بةمةدةافةدةة مةدة عةمةلةيةة تةرحةيةل املةقةررات الةدراسةيةة إلةى املةدارس 

وفةةق الةةخةةطةةة الةةنمةة ةةيةةة املةةعةةتةةمةةدةن ولةةمةةا  وةةمةة  ا ةةتةةمةةا  وصةة لةةهةةا إلةةى مةةمةةيةةد املةةدارس  ةة  الةة قةةت 

املحدد. وأوض  املد ر العاع للتعليم بجدة الةد ةتة ر سةعةد امليةعة دت أل عةمةلةيةة تةرحةيةل الةبةتةل 

الدراسية لكافة املدارس التا عة لتعليةم مةدة  ية ة  وفةق مةدولةة مةدةددة بةالةتةنةيةيةق مةد مةكةاتةل 

ا أل  يليم املةقةررات لةلةطةالب والةطةالةبةات سةيةتةم أ ًوةا مة  
ً
التعليم واملدارس التا عة لهان مويف

خال  مداو  زم ية  تم اإلعالل عناا عر  حيابات املدارس على "ت يت "ن و ةذلةك إرسةا  رسةائةل 

نصةةيةةة ألولةةيةةاء األمةة ر  ةةدةةدد مةة  خةةاللةةهةةا مةة عةةد  يةةلةةيةةم الةةبةةتةةل مةةد اتةةاةةات اإلمةةراءات ائحةةتةة ازيةةة 

والة قةائةةيةة املة ةاسةةبةة لوةمةال عةدع ومة د  ةثةافةةة أو تةجةمةةعةات عةدد ةةة لةلةةطةالب والةطةالةةبةات أثة ةةاء 

 عملية التيليم حرًصا على سالمة وصحة الوميد.

 المسعودي: تسليمها للطالب يتم من خالل جداول زمنية يعلن عنها عبر الحسابات
 وفق خطة معتمدة.. تعليم جدة يواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس



 عبدهللا غرمال 

تةة اصةةل اإلدارة الةةعةةامةةة لةةلةةتةةعةةلةةيةةم  ةة  مةةدة عةةمةةلةةيةةة تةةرحةةيةةل املةةقةةررات الةةدراسةةيةةة إلةةى املةةدارس وفةةق 

 الخطة النم ية املعتمدةن ولما  وم  ا تما  وص لها لوميد املدارس    ال قت املحدد.

وأوض  املد ر العاع للتعليم بجدة الد ت ر سعد امليع دت أل عملية ترحيةل الةبةتةل الةدراسةيةة 

لكافة املدارس التا عة لتعلةيةم مةدةن  ية ة  وفةق مةدولةة مةدةددة بةالةتةنةيةيةق مةد مةكةاتةل الةتةعةلةيةم 

واملدارس التا عة لةهةان موةيةفةا أل  يةلةيةم املةقةررات لةلةطةالب والةطةالةبةات سةيةتةم أ وةا مة  خةال  

مداو  زم ية  تم اإلعالل عناا عر  حيابات املدارس على "ت يت "ن و ذلك إرسا  رسةائةل نصةيةة 

ألولياء األم ر  ددد م  خاللها م عةد  يةلةيةم الةبةتةل مةد اتةاةات اإلمةراءات ائحةتة ازيةة والة قةائةيةة 

املةة ةةاسةةبةةة لوةةمةةال عةةدع ومةة د  ةةثةةافةةة أو تةةجةةمةةعةةات عةةدد ةةة لةةلةةطةةالب والةةطةةالةةبةةات أثةة ةةاء عةةمةةلةةيةةة 

 التيليمن حرصا على سالمة وصحة الوميد.

 تسليم المقررات الدراسية لطالب وطالبات جدة بإجراءات احترازية



واصلت اإلدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل املقررات الدراسية إلى املدارس وفق الةخةطةة 

 النم ية املعتمدةن بما  وم  ا تما  وص لها إلى مميد املدارس    ال قت املحدد.

وأوضةة  املةةد ةةر الةةعةةاع لةةلةةتةةعةةلةةيةةم بةةجةةدة الةةد ةةتةة ر سةةعةةد امليةةعةة دتن أل عةةمةةلةةيةةة تةةرحةةيةةل الةةبةةتةةل  

الدراسية لوميد املدارس التا عة لتعليم مدة  ي   وفةق مةدولةة مةدةددة بةالةتةنةيةيةق مةد مةكةاتةل 

 مة  
ً
التعليم واملدارس التا عة لها مويةفةا أل  يةلةيةم املةقةررات لةلةطةالب والةطةالةبةات سةيةتةم أ وةا

خال  مداو  زم ية نعل  عناا عر  حيابات املدارس على "تة يةتة " و ةذلةك إرسةا  رسةائةل نصةيةة 

ألولياء األم ر  ددد م  خاللها م عةد  يةلةيةم الةبةتةل مةد اتةاةات اإلمةراءات ائحةتة ازيةة والة قةائةيةة 

امل اسبة لومال عدع وم د  ثافة أو تجمعات عدد ة للطالب والطالبات أث اء عملية التيلةيةم 

 حرصا على سالمة وصحة الوميد.

 

 تعليم جدة يواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس



  اسر ب    سف 

ت اصل اإلدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل املقررات الدراسية إلى املدارس وفةق الةخةطةة 

 النم ية املعتمدةن ولما  وم  ا تما  وص لها إلى مميد املدارس    ال قت املحدد.

وأوض  املد ر العاع للتعليم بجدة الد ت ر سعد امليع دت أل عملية ترحيةل الةبةتةل الةدراسةيةة 

لكافة املدارس الةتةا ةعةة لةتةعةلةيةم مةدة  ية ة  وفةق مةدولةة مةدةددة بةالةتةنةيةيةق مةد مةكةاتةل الةتةعةلةيةم 

واملةدارس الةتةةا ةعةة لةةهةا موةيةةفةا أل  يةةلةيةم املةةقةررات لةلةةطةالب والةطةةالةبةات سةةيةتةم أ وةةا مة  خةةال  

و ةذلةك إرسةا  رسةائةل نصةيةة ”  ت يةتة “ مداو  زم ية  تم اإلعالل عناا عر  حيابات املدارس على 

ألولياء األم ر  ددد م  خاللها م عةد  يةلةيةم الةبةتةل مةد اتةاةات اإلمةراءات ائحةتة ازيةة والة قةائةيةة 

امل اسبة لومال عدع وم د  ثافة أو تجمعات عدد ة للطالب والطالبات أث اء عملية التيلةيةم 

 حرصا على سالمة وصحة الوميد.

تواصل ترحيل المقررات الدراسية إلى المدارس” تعليم جدة“  





 مدمد طلعت

ت اصل اإلدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل املقررات الدراسية إلى املدارس وفةق الةخةطةة 

 النم ية املعتمدةن ولما  وم  ا تما  وص لها إلى مميد املدارس    ال قت املحدد.

وأوض  املد ر العاع للتعليم بجدة الد ت ر سعد امليع دت أل عملية ترحيةل الةبةتةل الةدراسةيةة 

لكافة املدارس الةتةا ةعةة لةتةعةلةيةم مةدة  ية ة  وفةق مةدولةة مةدةددة بةالةتةنةيةيةق مةد مةكةاتةل الةتةعةلةيةم 

واملةدارس الةتةةا ةعةة لةةهةا موةيةةفةا أل  يةةلةيةم املةةقةررات لةلةةطةالب والةطةةالةبةات سةةيةتةم أ وةةا مة  خةةال  

و ةذلةك إرسةا  رسةائةل نصةيةة ”  ت يةتة “ مداو  زم ية  تم اإلعالل عناا عر  حيابات املدارس على 

ألولياء األم ر  ددد م  خاللها م عةد  يةلةيةم الةبةتةل مةد اتةاةات اإلمةراءات ائحةتة ازيةة والة قةائةيةة 

امل اسبة لومال عدع وم د  ثافة أو تجمعات عدد ة للطالب والطالبات أث اء عملية التيلةيةم 

 حرصا على سالمة وصحة الوميد.

 تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء عملية التسليم..
ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطالب وطالبات جدة   



  ش   الرشيدت 

ت اصل اإلدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل املقررات الدراسية إلى املدارس وفةق الةخةطةة 

 النم ية املعتمدةن ولما  وم  ا تما  وص لها إلى مميد املدارس    ال قت املحدد.

وأوض  املد ر العاع للتعليم بجدة الد ت ر سعد امليع دت أل عملية ترحيةل الةبةتةل الةدراسةيةة 

لكافة املدارس الةتةا ةعةة لةتةعةلةيةم مةدة  ية ة  وفةق مةدولةة مةدةددة بةالةتةنةيةيةق مةد مةكةاتةل الةتةعةلةيةم 

واملةدارس الةتةةا ةعةة لةةهةا موةيةةفةا أل  يةةلةيةم املةةقةررات لةلةةطةالب والةطةةالةبةات سةةيةتةم أ وةةا مة  خةةال  

و ةذلةك إرسةا  رسةائةل نصةيةة ”  ت يةتة “ مداو  زم ية  تم اإلعالل عناا عر  حيابات املدارس على 

ألولياء األم ر  ددد م  خاللها م عةد  يةلةيةم الةبةتةل مةد اتةاةات اإلمةراءات ائحةتة ازيةة والة قةائةيةة 

امل اسبة لومال عدع وم د  ثافة أو تجمعات عدد ة للطالب والطالبات أث اء عملية التيلةيةم 

 حرصا على سالمة وصحة الوميد.

 تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء عملية التسليم..
 ايصال المقررات الدراسية وتسليمها لطالب وطالبات جدة



 عبدهللا غرمال 

اعتمد املد ر العاع للتعليم بمدافدة مةدة الةد ةتة ر سةعةد امليةعة دتن الةية ع حاإلثة ة ةل ن حةر ةة 

ال قل الداخل  لشاغل  وشاغالت ال ظائف التعليمةيةة بةمةدةافةدةات مةدة وخةلةيةت ورا ة  والة ة  

 معلما ومعلمة. 8612شملت 

وأوض  مد ر إدارة شؤول املعلم ل عل  الةاةامةدت أل الة ةوةال املةكةلةفةة بة ة ةل ولة ةات أ ةاةت أعةمةا  

مة  شةاغةلة  وشةاغةالت  8612الحر ة ومرامعتاان حيث بل  عدد املشم ل ل بالحر ة لهذا العةاع 

مةة   6161% مةة  إمةمةةالة  عةدد املةتةقةدمةة ةل واملةةتةقةدمةاتن مةنةاةم 82الة ظةائةف الةتةعةلةةيةمةيةة بةنةيةةبةة 

 م  شاغالت ال ظائف التعليمية. 6611شاغل  ال ظائف التعليمية و

 عر  نداع 
ً
أفاد بأل إخالء طرف املشم ل ل بدر ة ال قل سيتم إلبت ونيا  ةعةد ائنةتةاةاء  «فةارس»و

 م  ت فيذ و يليم مميد األعما  واملهاع الت ب ية والتعليمية املي دة إليام.

م  مانباا أوضحت مياعدة مد ر إدارة شؤول املعلم ل تااني الةدوسةرت أل حةر ةة الة ةقةل تةمةت 

  ةةافةةة عةةمةةلةةيةةات ائسةةتةةعةةالع 
 
بةة ةةاًء عةةلةةى مةةعةةا ةة ةة  وقةة ابةةل مةةفةةاقةةلةةة الةة ةةقةةل الةةداخةةلةة ن موةةيةةفةةة أل

 مةة  خةةال  نةةدةاع 
ً
عة  طةريةةق حيةةاب  «نة ر »وائعةتة اع عةلةةى الةةحةر ةةة سةةتةبةة ل مةةتةاحةةة إلةةبةتةة ونةيةةا

 هة.6468481//6املعلم واملعلمة ح ى تاريخ 

 وفيما  ل  رابل ائستعالع ع  نتيجة حر ة ال قل الداخل  عر  حنداع ن ر :

 https:44noor.moe.gov.sa4NOOR4Login.aspx 

 

معلماً ومعلمة 8612جدة: اعتماد حركة النقل الداخلي لـ   



 سع د الدعواني   

اعتمد املد ر الةعةاع لةلةتةعةلةيةم بةمةدةافةدةة مةدة الةد ةتة ر سةعةد امليةعة دتن الةية ع ائثة ة ةلن حةر ةة 

ال قل الداخل  لشاغل  وشاغالت ال ظائف التعليمةيةة بةمةدةافةدةات مةدة وخةلةيةت ورا ة  والة ة  

 معلًما ومعلمة. 8612شملت 

وقا  مد ر إدارة شؤول املعلم ل عل  الاامدت: ال وال املكلفة ب  ل ول ات أ ات أعما  الحةر ةة 

مةة  شةةاغةةلةة  وشةةاغةةالت  8612ومةةرامةةعةةتةةاةةان حةةيةةث بةةلةة  عةةدد املشةةمةة لةة ةةل بةةالةةحةةر ةةة لةةهةةذا الةةعةةاع 

مةة   6161% مةة  إمةمةةالة  عةدد املةتةقةدمةة ةل واملةةتةقةدمةاتن مةنةاةم 82الة ظةائةف الةتةعةلةةيةمةيةة بةنةيةةبةة 

 م  شاغالت ال ظائف التعليمية. 6611شاغل  ال ظائف التعليمية و

وأقاف "الاامدت": إخالء طرف املشم ل ل بدر ةة الة ةقةل سةيةتةم إلةبةتة ونةًيةا عةرة  نةدةاع "فةارس" 

  عد ائنتااء م  ت فيذ و يليم مميد األعما  واملهاع الت ب ية والتعليمية املي دة إليام.

إلى تلكن ت رت مياعدة مد ر إدارة شؤول املعلم ل تااني الدوسرت أل حر ة الة ةقةل تةمةت بة ةاًء 

 على معا    وق ابل مفاقلة ال قل الداخل .

وأشارت "الدوسرت" إلى أل  افةة عةمةلةيةات ائسةتةعةالع وائعةتة اع عةلةى الةحةر ةة سةتةبة ل مةتةاحةة 

 م  خال  نداع "ن ر" ع  طريق حياب املعلم واملعلمة ح ى تاريخ 
ً
 هة.6//8146846إلبت ونيا

 ويمب  ائستعالع ع  نتيجة حر ة ال قل الداخل  م  خال  رابل "نداع ن ر":

https:44noor.moe.gov.sa4NOOR4Login.aspx 

 

 إخالء طرف المشمولين سيتم إلكترونيًا عبر نظام "فارس"
معلًما ومعلمة 8612"تعليم جدة" يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعام  94يوم األربعاء 

 

 أخبار بوابة تعليم جدة



.ت اصل اإلدارة العامة للتعليم بجدة عملية ترحيل املقررات الدراسية إلى املةدارس 

وفق الخطة النم ية املعتمدةن ولما  وم  ا تما  وصة لةهةا إلةى مةمةيةد املةدارس   ة  

 ال قت املحدد.

وأوضةة  املةةد ةةر الةةعةةاع لةةلةةتةةعةةلةةيةةم بةةجةةدة الةةد ةةتةة ر سةةعةةد امليةةعةة دت أل عةةمةةلةةيةةة تةةرحةةيةةل 

الةبةتةل الةدراسةيةة لةكةةافةة املةدارس الةتةا ةعةة لةتةعةلةيةم مةدة  يةة ة  وفةق مةدولةة مةدةةددة 

بةالةةتةنةةيةيةةق مةةد مةةكةةاتةل الةتةةعةلةةيةم واملةةدارس الةةتةا ةةعةة لةهةةا موةةيةةفةا أل  يةةلةيةةم املةةقةةررات 

لةةلةةطةةالب والةةطةةالةةبةةات سةةيةةتةةم أ وةةا مةة  خةةال  مةةداو  زمةة ةةيةةة  ةةتةةم اإلعةةالل عةةنةةاةةا عةةرةة  

حيابات املدارس على "ت يت " و ذلك إرسا  رسائل نصية ألولياء األم ر  ةدةدد مة  

خةاللةةهةةا مةة عةةد  يةةلةيةةم الةةبةةتةةل مةةد اتةاةةات اإلمةةراءات ائحةةتةة ازيةةة والة قةةائةةيةةة املةة ةةاسةةبةةة 

لوةةمةةال عةةدع ومةة د  ةةثةةافةةة أو تةةجةةمةةعةةات عةةدد ةةة لةةلةةطةةالب والةةطةةالةةبةةات أثةة ةةاء عةةمةةلةةيةةة 

 التيليم حرصا على سالمة وصحة الوميد.

 تطبيق اإلجراءات االحترازية أثناء عملية التسليم.. 
 إيصال المقررات الدراسية وتسليمها لطالب وطالبات جدة
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 أخبار وزارية





 للطالب توت اإلعاقة الفبريةن  ما أتمت ب اء ستة أدلة ملعلم  الت بية الخاصة قم  مشروع وطن   86أصدرت وزارة التعليم قم  خطتاا التط يرية لهذا العاع 
ً
 تابا

 أعده فريق م  توت الخر ات م  معلم  ومشر   عم عن وأ اد مي ل متاصص ل    مجا  الت بية الخاصة.

افقة مد املمارسات املحلية والعامليةن بما  دعم إتاحة فرص الت عد هذه البتل نقلة ن عية لتعليم الطالب توت اآلعاقة الفبرية املت 
ُ
 و 

 
 م املتكافئة لهم.عل

ه الذت نعتمد على نداع ت اويتم ز هذا اإلصدار بارتباط وحداته التعليمية بالتق ية وت ظيفه    عدد م  مجائت الحياة الي ميةن إلى مانل املرونة والتكامل    مد

ألهداف واملشار  ل    ه اال حدات واألنشطة املص رةن ومراعاة التيليل ال مائي لهؤئء الطالبن  ذلك  توم  األهداف العامة والخاصةن و املوائت ال    اطياا هذ

ى استدداث وحدة مهارات إل ت فيذها   ل  األمر ومعلم الت بية الخاصةن ومقدمي التدريل املنه ن والبيئات ال   تقدع فياا س اء داخل املدرسة أو خارمهان باإلقافة

 لكل فصل دراس  ن مناا ستة  تل دراسية م  الصف األو  إلى الثالث حالت بية اإلسالميةن لا  ن الرياقياتن  68الحياة الي مية. و شتمل املرحلة اإلبتدائية على ح
ً
   تابا

عل عن الت بية ائمتماعية ن ال العل عن الت بية ائمتماعيةن مهارات الحياة الي مية ن فيما  شمل  تل الصف الرا د إلى اليادس حالت بية اإلسالميةن لا  ن الرياقياتن

اقد ثالثة  تل لكل فصل دراس   حالت بية اإلسالميةن لا  ن الرياقياتن العل عن الت بية األسرية ن   صت للمرحلة املت سطة ستة  تل ب 
ُ
توم املرحلة التأهيلية ما وخ

م  املمارسات املحلية والعامليةن  عددثالثة  تل للت بية اإلسالميةن ولا  ن والرياقياتن والت بية امله يةن والحاسل اآلل . واعتمدت وزارة التعليم    ب اء هذه البتل على 

لالقطرابات ال مائيةن ودليل الخطل وامل اهجن والر امج  حHELP-POP Curriculumن وم هج ح ح️®AEPSومناا م اهج التعليم العاعن ونداع القياس والتقييمن والر مجةح

 .CECن باإلقافة إلى معا    مجلس األطفا  غ   العاد  ل 6/81الصادر عاع  -الدراسية ملعاهد ولرامج الت بية الفبرية

م الت بية الخاصة مل ا بة امليتجدات الت ب ية والعلمية     عليم الطالب ت
 
اإلعاقة ولتج يد العملية وت و   تات اليياق تم ائنتااء م  ب اء ستة أدلة م مهة ملعل

م لإلع
 
م الشامل لر امج  عدد الع قن ودليل املعل

 
م الشامل لر امج الت حدن ودليل املعل

 
اليمعيةن إقافة إلى دليل  اقةالتعليميةن حيث شملت هذه األدلة؛ دليل املعل

م لصع لات
 
م للمرحلت ل املت سطة والثان يةن ودليل املعل

 
م لصع لات التعل

 
م للمرحلة اإلبتدائيةن ودليل املعل

 
م لصع لات التعل

 
م ل خدمات ائنتقالية.ال املعل

 
 تعل

 عاوماء هذا املشروع استجابة لرغبة املوتمد التعليم  وطالب ا وأولياء األم رن ولتدد ث املحت ى العلم  والعمل      عليم الطالب توت اإل 
ً
قة وائرتقاء بهن وتدقيقا

 لتطلعات وزارة التعليم    تط ير العملية الت ب ية والتعليمية    مجا  الت بية الخاصة.

أدلة لمعلمي التربية الخاصة 1كتاباً لذوي اإلعاقة الفكرية و 86وزارة التعليم تصدر   
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 مقال



 إبراهيم مدمد باداود

ئت املسةوةلةة  ة  لةحةابالرغم م  تصريدات املتددث باسةم وزارة الحةحةة الةد ةتة ر مةدةمةد الةعةبةدالةعةالة  أل الةتةدةبةم أو ائنةاةفةاع  ة  أعةداد اإلصةابةات بةفةا ةروس  ة رونةا وا

قةهةان إئ أل وزارة الةتةعةلةيةم مثةرت عةدع طةبةيةالع ا ة املر نة خال  الفت ة املاقية مميعها أم ر تبشر بالخ   وأ اا نتاج لاللتزاع بةائحةتة ازات الة قةائةيةة والةرة وتة  ة ئت الة ة   ةتةم تة

 بةأل اسةتة ة ةاف دريةاملاامرة  يالمة الطالب والطالبات وأعل ت  ةعةد الةتةنةيةيةق مةد وزارة الحةحةة ووزارة ائتصةائت وتةقة ةيةة املةعةلة مةات وهةيةئةة تةقة يةم الةتةعةلةيةم والةتة
ً
ل أخة ة ا

أسابيد على أل  تم تقييم ملية الدراسة  ةعةد ائنةتةاةاء مة  األسةابةيةد اليةبةعةة األولةى. تةجةرلةة وزارة الةتةعةلةيةم  ة  الةتةعةلةيةم عة   ةعةد خةال   7الدراسة سيب ل ع  ُ عد وتلك ملدة 

تةلةفةة مة  اسةتةمةرار الةعةمةلةيةة ملةخةالعاع الدراس   املاض   ولالرغم م   عليق الدراسة فجأة    شهر مارس املاض   إئ أل ال زارة تةمةبة ةت عةرة  قة ة اتةاةا الةتةلةفةنية نةيةة واملة ةصةات ا

اقتدارن وساهم    تلك  عاول املدرس ل واملدرسات وأولياء األم ر وتلك بالرغم م  صع لة تأقلم وتفاعل  عض الطالب م لةتةعةلةم عة  ُ ةعةد بةاعةتةبةاره د االتعليمية ببفاءة و

 بة ةل الةتةتجرلة مد دة عليام واعتقاد البعض منام بأل  عليق الدراسة نعن  إمازة. ما ساهم    إنجاح تجرلة التعليم ع  ُ عد    العاع املاض   هة  
ً
كةامةل الةذت  ةال مة مة دا

 ما تةعةلةق بةمةيةاعةدة د مإدارات التعليم واملدارس وأولياء األم ر والطالب واستشعار الوميد مليؤولياته مد تأ يد الوميد على قرورة  عنين الدعم التقن  واأل ا
ً
  خص صا

شةروحةات املةعةلةمة ةل. ابةتةداء ة و أولياء األم ر    ت ف   البيئة الدراسية التق ية املة ةاسةبةة ألبة ةايةاةم و ةيةفةيةة اسةتةاةداع الةتةطةبةيةقةات اإللةبةتة ونةيةة املةرتةبةطةة بةالةحةصةت املةدرسةية

هنة اإللبت ونية لةبةعةض ألمالفصل الدراس   ع  ُ عد لعدة أسابيد  تطلل معالوة اليلبيات اليابقة وال    تمثل  عوها    انقطاع اإلنت نت ع   عض املدل وعدع ت فر ا

  عد صةدور نةتةائةج الةفةصةل الةدراسة ة  ا
ً
ضة ة  وصةعة لةة تةقةيةيةم ملةااألسرن إقافة إلى عدع تأقلم الطالب والطالبات ح ى اآلل مد التعليم ع  ُ عد واإلحياس بجد ته خص صا

نمالء. قةرار اسةتة ة ةاف ال الطالب وعدع تمب   عض امل صات م  استيعابام إقافة إلى افتقاد البعض للتفاعل امل م د    الفص   الدراسية والبيئة التعليمية وماالطة

 معل م  سالمة الطالب والطالبات أول يةن ولب     الة قةت نةفةيةه لةم  ةؤمةل الةعةمةلةيةة الةتةعةلةيةمةيةة 
ً
 احت ازيا

ً
عةمةل عةلةى اسةتةمةرارهةا مة  بةل الدراسة بتلك البيفية  ال قرارا

بةالةطةرق املةعةتةادة وفةتة  يةة خال  الق  ات املختلفة وامل صات التعليمية املت فرةن ويأ ي هذا القرار  ة  الة قةت الةذت قةامةت فةيةه  ةعةض الةدو  بةاسةتة ة ةاف الةعةمةلةيةة الةتةعةلةيةمة

أفةراد أسةرهةمن مةمةا أدى إلةى إعةادة انة ر الةعةدوى وتةأثةر الة ةدةاع تةشةاأب اب املدارس ثم اقطرت لتعليق الدراسة مرة أخرى  عد زيادة عدد اإلصابات ب ل الطالب واملعةلةمة ةل و

 أولةيةاء األمة ر إئ 
ً
الةدةروف الةراهة ةة تةفةرع أل الصح  لديام. ئشك أل التعليم    املدرسة وداخل الفص   وأماع املعلم ةل ولة ةل الةطةالب هة  مةا ةتةمة ةاه الةوةمةيةد وخصة صةا

 الع دة بدذر وأخذ ائحتياطات الالزمة ليالمة أب ائ ا ول ات ا. 

 

 األولوية لسالمة الطالب والطالبات
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