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ً
 
علىالشريفينالحرمينخادمحكومةمنحرصا
العديدبقامتفقدواملقيمين،املواطنينسالمة
وسفيرانتشارملنعاالحترازيةاإلجراءاتمن

العملتعليقأبرزهاومن،(Covid-19)كورونا
ًالحكوميةالدوائرجميعفي

 
رجب20مناعتبارا

.آخرإشعاروحتىهـ1441

وتاريخ(91729)رقمالوزارًيالقرارصدر
ريمالكالسامياألمرعلىواملبنيهـ1441/10/4

والقاض يهـ1441/10/3وتاريخ(54868)رقم
اراتللوًزالحضوًرتعليقرفععلىباملوافقة
طةاألنشملمارسةوالعودةالحكوميةوالهيئات
معالييمتعمفيالواردةالضوابطوفقاملكتبية
رقمةاالجتماعيوالتنميةالبشريةاملواردوزير
.هـ1441/10/3وتاريخ(149503)

وتاريخ(79305)الوزارًيالقرارصدر
الدراسةبتعليقوالقاض يهـ1441/7/13
ً
 
التعليمًواإللكترونيالتعليموتفعيلحضوريا
وفقالدراسةتعليقفترةخاللبعدعن

ةالتعليميالعمليةاستمرارتضمنإجراءات
.وجودةفاعليةبكل
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يــــــةًالتأكيــــــدًعلــــــىًاإلجــــــراءاتًاالحتراًز
للمحافظـــــــــــــةًعلـــــــــــــىً ـــــــــــــحةًأبناءنـــــــــــــاً
الطـــــــــــــــــالبًوالطالبـــــــــــــــــاتًوم ســـــــــــــــــو يً

.التعليمًالجامعي

ةًضـــــــمانًاســــــــتمرارًالعمليــــــــةًالتعليميــــــــ
اينًبكـــــلًفاعليـــــةًوجـــــودة،ًوتقليـــــلًالتبـــــ

بـــــــــــــينًإجـــــــــــــراءاتًالجامعـــــــــــــاتًللعـــــــــــــودةً
للدراســـــــةًوأنًاألصـــــــلًفـــــــيًالدراســـــــةًأن

ًفـــيًمقرا  ـــاًمـــعًت
 
وفيرهـــاًتكـــونًحضـــوريا

.عنًبعدًبشكلًموازًي

اجحةًتعزيزًاالســتفادةًمــنًالتجربةًالن
عـــنًبعـــدًللتعليمًاإللكترونـــيًوالتعليـــم

ـــــــــــاتًخــــــــــاللًفتــــــــــرةًتعليــــــــــقً فــــــــــــيًالجامعـ
الدراســــــــةًوالحضــــــــورًملقــــــــراتًالعمــــــــل،ً

ً
 
ًومســـتمرا

 
ًموازيـــا

 
فـــيًكـــلًوجعلهـــاًاساســـا
.املوادًاملناسبة
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حوكمةًالعودةًاآلمنةً
للدراسةًالجامعية

ةًالضــــــــوابطًواإلجــــــــراءاتًاالحترازيـــــــــ
ةالعامةًًللعودةًللدراسةًالجامعي

:األدلةًاالسترشاديةًوالتدابيرًالوقائية
الخططًالواجبًتوفرهاًفيًالجامعاتًملواجهة•

(COVID-19)فيروسً
ًًواالستمرارًفي•

 
التعليمًعنًآلياتًترتيبًالعمليةًالتعليميةًحضوريا

.ُبعدًوتعميمه
.آلياتًترتيبًاالختباراتًوالتقويمًوأعمالًالفصلًالدراس ي•
،ًاملبنى،ًالدخولًالكلية،ًالعمادة،ًاملركز:ً)التدابيرًالوقائيةًالصحية•

الحافالتًالجامعية،ًاملساجدًواملصليات،ًاملطاعمًالجامعية،
(.يةضوابطًالعملًباملعاملًواملختبرات،ًضوابطًالقاعاتًالدراس

.الدليلًاإلرشاديًللصحةًالنفسيةًواالجتماعية•
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املستوىًالثالث
(الجامعات)

اللجنة الوطنية إلدارة  أزمة فايروس كورونا

اللجنة العليا إلدارة األزمات و الكوارث

في وزارة التعليم

لجان إدارة األزمات في

......جامعة 

لجان إدارة األزمات في

......جامعة 

لجان وطنية اخرى 

املستوىًاألوًل
(وطنيً)ً

املستوىًالثاني
(وزارةًالتعليمً)ً

فريق طوارىء

فريقًطوارىءًيشكلًبحسبًالحاجةً*

منًماًتقومًبهًاتخاذًكافةًاالجراءاتًاالحترازيةًالالزمةًملنعًتفش يًالفيروسًفيًاململكةًعلىًأنًيتض•
24لًاللجنةًبشكلًخاصًدراسةًاإلجراءاتًالفوريةًوالعاجلةًالتاليةًورفعًتوصياتًبشأن اًخال

.ساعة
طًالوطنيةًالتأكدًمنًتوفرًاملستلزماتًالطبيةًملكافحةًالفيروسًوالتأكدًمنًجاهزيةًكافةًالخط•

.ًًملواجهةًانتشارًالفيروس
ملصابينًوضعًإجراءاتًعاجلةًأليًحاالتًقدًتظهرًفيًاملرافقًالتعليميةًوسرعةًالتعاملًمعهاًوعزلًا•

.ًًوتعطيلًالدراسةًفيًامل شآتًالتعليميةًالتيًتظهرًفي اًأيًحالة

يًهذاًإقرارًإطارًإدارةًاألزماتًوالكوارثًالخاصًبوزارةًالتعليمًوالذيًيحددًالسياساتًواإلجراءاتًف•
.املجال

.ضمانًتوفيرًاملواردًالالزمةًإلدارةًاألزماتًوالكوارثًفيًقطاعًالتعليم•
.تشكيلًفرقًالطوارئًإلدارةًاألزماتًبماًيتناسبًمعًحجمًوطبيعةًاألزمة•
يقًمعًالجهاتًاتخاذًقرارًبشأنًإغالقًامل شآتًالتعليميةًأوًتعليقًالدراسةًفيًقطاعًالتعليمًبالت س•

.ذاتًالعالقة
.ًًضمانًاالستجابةًالفعالةًلألزماتًوالكوارثًحسبًالخططًبالتعاونًمعًالجهاتًاملعنية•

املهام واملسؤوليات 

.إعدادًالخططًواإلجراءاتًالواجبًتنفيذهاًمنًقبلًم سو يًالجهةًخاللًاألزماتًوالكوارثًضمنًنطاقًاالختصاص•
.متابعةًتنفيذًخطةًطوارئًاألزماتًوالكوارثًاملعتمدةًضمنًنطاقًاالختصاص•
وارثًرفعًالتوصياتًللجنةًالعلياًبشأنًإغالقًأيًمؤسسةًتعليميةًإذاًدعتًالحاجة،ًباالحتياجًمنًاملواردًالالزمةًإلدارةًالك•

.ً.واألزمات،ًوضمانًاستخدامًاملواردًبشكلًفعال
.التأكيدًعلىًتنفيذًجميعًاإلجراءاتًاالحترازيةًللطالبًذويًاإلعاقةًفيًالجامعة•
تعليميًالحصرًالشاملًلجميعًالطالبًذويًاإلعاقةًوالذينًيعانونًمنًأمراضًالجهازًالتنفس يًونقصًاملناعةًلتحديدًالوضعًال•

.املالئمًلهم
.تجهيزًالبيئةًاملكانيةًباملعيناتًالبصريةًوالحسيةًواالرشاداتًالالزمةًحسبًفئاتًاإلعاقة•
.الت سيقًمعًلجنةًإدارةًاألزماتًوالكوارثًفيًاملنطقةًوًالجهاتًاملعنيةًاألخرىًللتعاملًمعًاألزماتًوالكوارث•
تشكيلًلجنةًعلىًمستوىًكلًكليةًأوًمعهدًأوًم شأةًأكاديميةًملتابعةًعمليا  اًفيًظلًإجراءاتًاحترازيةً•
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تشـــــــــــكيلًلجنـــــــــــةًعليـــــــــــاًبالجامعـــــــــــةً
يـــــــذًملتابعـــــــةًالحالـــــــةًالصـــــــحيةًوتنف

الـــــــدليلًاالسترشـــــــاديًمـــــــعًًخطـــــــطً
ارًالطوارئًواألزماتًللحدًمنًانتش

(COVID-19)فيروسً

رعة تطبيقققققق نلقققققام التصقققققر   والت  ققققق   و ققققق
ه بهقققققا الوصقققققوا للاقققققاأت املشقققققا ة أو امل ققققق ب

مقق  ( الكليققة  العدققادة  املركققن  املب قق )داخقق  
ات الطقب  والطالبق)حث منسوبي الجامعة 

لققققق  ع( وأعضقققققاء ايتقققققة التققققق ر   واملقققققو   ن 
ملقققا لهقققا ( تباعققق   توالنقققا)تصديققق  التطبي قققات 

مققققققد فواخقققققق  فققققققي خلققققققق   تققققققات  ققققققاية  كيققققققة
داخققققققققققققققق  الجامعقققققققققققققققة والقققققققققققققققر   مققققققققققققققق  الهيتقققققققققققققققة 

.اعي السعودية للبيانات والذااء اأصطن

تشــــــــــكيلًفــــــــــرقًعمــــــــــلًبالكليــــــــــات
ةًواملعاهـــدًلرصـــدًالحالـــةًالصـــحي
اءاتًوالتأكدًمنًاتباعًكافةًاالجًر
نًاالحترازيـــــــةًوالوقائيـــــــةًللحـــــــدًمـــــــ

(COVID-19)انتشارًفيروسً

متابعـــــــــــــةًمـــــــــــــاًيصـــــــــــــدرًمـــــــــــــنًالجهـــــــــــــاتً
رةًاملختصــــةًبشــــأنًمســــتوياتًالخطــــًو
كليـة،ًلكلًمدينـةًومحافظـةًتتبـعًلهـاًال

كمــــــــــــاًيمكــــــــــــنًللجنــــــــــــةًالعليــــــــــــاًداخــــــــــــلً
الجامعـــــةًبتحديـــــدًمســـــتوىًالخطـــــورة
علـــــيمًبحيـــــثًيـــــتمًالتفعيـــــلًالكامـــــلًللت

عـــــنًُبعـــــدًفـــــيًحـــــالًمســـــتوىًالخطـــــورة
.األحمرًعلىًسبيلًاملثال

ند  التعليممستوى  الخطورة 

نطاقاتًمكانيةًآمنة

ًنطاقاتًمكانيةًآمنةًنسب
 
يا

ةًنطاقاتًمكانيةًتتسمًبالخطوًر

تعليمًحضوري

تعليمًُمدمج

تعليمًعنًُبعد



7

123



8

توزيــــــــــــعًجــــــــــــداولًالشــــــــــــعبً
الدراســيةًوحضــورًالطــالب
علـــــــــىً ـــــــــالثًفتـــــــــراتًخـــــــــاللً

:اليومًالدراس ي
(ًص12-ص8)الفترةًاألولىً
(ًم5-م1)الفترةًالثانيةً
(م10-م6)الفترةًالثالثةً

ةًتقليـــــــــلًكثافــــــــــةًالطاقــــــــــ
بًاالســــــــــــتيعابيةًًللشــــــــــــع

ًً
 
الدراســــــــــــــــــــــــــــيةًمكانيــــــــــــــــــــــــــــا
تًواالستفادةًمنًالقاعـا
الكبــــــــــــــــــرىًفــــــــــــــــــيًتقــــــــــــــــــديمً
مًاملحاضـــــراتًبحيـــــثًيـــــت
دًاملحافظـــــــةًعلــــــــىًالتقيــــــــ
بـــــــــــاإلجراءاتًاالحترازيـــــــــــة
الخاصــــــــــــــــــــــــةًبالتباعــــــــــــــــــــــــدً

.االجتماعي

ةًتصـــــــ ياًاملقـــــــرراتًالدراســـــــي
بحيــــــــــثًيــــــــــتمًتحديــــــــــدًطريقــــــــــةً
(1ً)تقـــــــــــــــــــديمهاًإمـــــــــــــــــــاًبشـــــــــــــــــــكلً

حضــــــــــــــــــــــوريًفــــــــــــــــــــــيًالقاعــــــــــــــــــــــاتً
تقـــــــــــــــــــــــديمً(2ً)الدراســـــــــــــــــــــــية،ًأوً

تًاملحاضراتًعنًطريقًمنصا
لــــــــيمًالــــــــتعلمًاإللكترونــــــــيًوالتع

تقــــــــــــــــــديمً(3ً)عــــــــــــــــــنًُبعــــــــــــــــــد،ًأوً
.املقرراتًبشكلًمدمج

%

البًتقليصًكثافـةًحضـورًالطـ
الكليـــــــــــــــة،ً)فـــــــــــــــيًوقـــــــــــــــتًواحـــــــــــــــدً

مـــــــاًب(ًالعمـــــــادة،ًاملركـــــــز،ًاملبنـــــــى
يضــمنًانخفـــاضًعـــددهمًعلـــى
أنًيحضـــــرًالبقيــــــةًعـــــنًطريــــــق
يًمنصـــــــــاتًالـــــــــتعلمًاإللكترونـــــــــ
يـتمًوالتعليمًعـنًُبعـدعًعلـىًأن

التبــــــديلًبــــــينًمــــــنًحضــــــرًعــــــنً
ُبعـــــدًومـــــنًحضـــــرًفـــــيًالقاعـــــات

.الدراسيةًبشكلًدوري

يقققققققققققققققتم ع ققققققققققققققق  اأختبقققققققققققققققارات 
  والت ققويم وأعدققاا ال شقق
ال راسقققققققق    صسقققققققق  امل ققققققققرر 

:ال راس  
• 

 
.حضوريا

.عد ُبع •
مقققققققققق  التيكيقققققققققق  علقققققققققق  زيققققققققققادة 

ات فققي التكلي ققات واأختبققار 
نلققققققققققققققققققققققققققققققم إدارة التعلققققققققققققققققققققققققققققققيم 
واأ قققققققت ادة مقققققققد م قققققققرو  

.اأختبارات املعيارية

الحضـــــــورًالكامـــــــلًألعضـــــــاءً
ليـــة،ًالك)هيئـــةًالتـــدري ًفـــيً

مــعً(ًالعمــادة،ًاملركــز،ًاملبنــى
علمًالحضورًفيًمنصـاتًالـت
نًاإللكترونــــــــيًوالتعلــــــــيمًعــــــــ
ُبعــــــــــــدًأوًوفــــــــــــقًمــــــــــــاًتحــــــــــــددً
.ًاللجنةًالعلياًبالجامعة

ً.
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يةالدراساملقرراتتقديميتم
فيحضوري(1)بشكلإما

(2)أوالدراسية،القاعات
قطريعناملحاضراتتقديم
ياإللكترونالتعلممنصات
(3)أوُبعد،عنوالتعليم
.مجمدبشكلاملقرراتتقديم

%

البالطحضوًركثافةتقليص
ز،املركالعمادة،الكلية،)في

انخفاضيضمنبما(املبنى
ةالبقييحضرأنعلىعددهم
التعلممنصاتطريقعن

عدعبًُعنوالتعليماإللكتروني
منبينالتبديليتمأنعلى
فيحضرومنُبعدعنحضر
بشكلالدراسيةالقاعات

.دوري

ويمًيــتمًعقــدًاالختبــاراتًوالتقــ
وأعمــــــــــــــالًالفصــــــــــــــلًالدراســــــــــــــ يً

:بحسبًاملقررًالدراس ي
•ً

 
.حضوريا

.عنًُبعد•
مـــــــــــــــــعًالتأكيـــــــــــــــــدًعلـــــــــــــــــىًزيـــــــــــــــــادةً

يًنظـمًالتكليفاتًواالختباراتًف
نًإدارةًالتعلـــــيمًواالســـــتفادةًمـــــ
.يةمشروعًاالختباراتًاملعياًر

ًمكانيالكاملالحضوًر
 
ا

التدري هيئةألعضاء
فياالداريةوالهيئة

ز،املركالعمادة،الكلية،)
يفالحضوًرمع(املبنى
التعلممنصات
عنوالتعليماإللكتروني

تحددماوفقأوُبعد
.ةبالجامعالعليااللجنة

.
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اتًيـــتمًتقــــديمًجميــــعًاملحاضــــًر
،ًالنظريــــةًومقــــرراتًاالنتســــاب
ومقــــــــــــرراتًشــــــــــــطرًالطالبــــــــــــاتً
املســــــــــــــــــــندةًألعضــــــــــــــــــــاءًهيئــــــــــــــــــــةً
التــــــدري ًمــــــنًشــــــطرًالطــــــالبً
عـــــــنًطريـــــــقًمنصـــــــاتًالتعلـــــــيم
.عدااللكترونيًوالتعليمًعنًبًُ

%

البالطحضوًركثافةتقليص
ز،املركالعمادة،الكلية،)في

عددهممن%25إلى(املبنى
حضوًرعلىالتأكيدمع

قرراتاملفيوالطالباتالطالب
تتطلبالتيأوالعملية
ةوالسريريالعمليةالدروس
العملوورشواملختبرات

.التخصصية

ويمًيــتمًعقــدًاالختبــاراتًوالتقــ
وأعمــــــــــــــالًالفصــــــــــــــلًالدراســــــــــــــ يً

:بحسبًاملقررًالدراس ي
•ً

 
.حضوريا

.عنًُبعد•
مـــــــــــــــــعًالتأكيـــــــــــــــــدًعلـــــــــــــــــىًزيـــــــــــــــــادةً

يًنظـمًالتكليفاتًواالختباراتًف
نًإدارةًالتعلـــــيمًواالســـــتفادةًمـــــ
.يةمشروعًاالختباراتًاملعياًر

ألعضاءالكاملالحضوًر
ةوالهيئالتدري هيئة
ًاإلدارية

 
كلية،ال)فيمكانيا
(ىاملبناملركز،العمادة،

منصاتفيالحضوًرمع
اإللكترونيالتعلم
أو،ُبعدعنوالتعليم
اللجنةتحددماوفق

.بالجامعةالعليا
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يـــــــــــــــــــــتمًتقـــــــــــــــــــــديمًجميـــــــــــــــــــــعً
املقـــــــرراتًالدراســـــــيةًعـــــــنً
طريــــــــقًمنصــــــــاتًالتعلــــــــيم
عــــنًااللكترونــــيًوالتعلــــيم

.ُبعد

0%

هيئةأعضاءحضوًرتعليق
يرغاإلداريةوالهيئةالتدري 
الكلية،)فيالضرورية
عداما(املبنىاملركز،العمادة،
روسالدتتطلبالتياملقررات
براتواملختوالسريريةالعملية
والتخصصيةالعملوورش
العليااللجنةتحددماوفق

.بالجامعة

االختباراتعقديتم
الفصلوأعمالوالتقويم
عدىماُبعدعنالدراس ي
يوالتاملصيريةاملقررات
العمليةالدروستتطلب

واملختبراتوالسريرية
.التخصصيةالعملوورش

الطالبحضوًرتعليق
ً
 
عمادة،الالكلية،)فيمكانيا
عداما(املبنىاملركز،
تتطلبالتياملقررات
العمليةالدروس
واملختبراتوالسريرية

.ةالتخصصيالعملوورش
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(COVID-19)الواجبًتوفرهاًفيًالجامعاتًملواجهةًفيروسً

طةًتقييمًالتأهب،ًنظامًإدارةًالحدث،ًخ)علىًأنًتتضمنًالخطةًعملياتًً:خطةًالجاهزيةًوالتأهب1.

(.التواصل

التًالرصدًوالتبليغ،ًتحديدًالخطورة،ًالتدخ)علىًأنًتتضمنًالخطةًعملياتً:ًخطةًاالستجابة2.

لجامعات،ًاملدارسً،ًا)ً،ًوأيضاًيجبًانًتتضمنًخطةًتعليقًأوًاغالقًامل شآتًالتعليميةً(االحترازية

(.املعاهدًاملهنيةًوالتقنية

معًتعميمهًعلىًجميعًقطاعاتً.(COVID-19)دليلًتوعويًشاملًعنًفيروسًكوروناًالجديد3ً.
.الجامعةًالتنظيمية

الجديدًاشتراطاتً حيةًلسكنًالطالبًوأعضاءًهيئةًالتدري ًالداخليًملكافحةًفيروسًكورونا4.

(COVID-19)

خاصةًبمقدميًاألغذيةًواملطاعم،ًوغيرهمًمنً،(COVID-19)إجراءاتًاحترازيةًوقائيةًبفيروس5ً.
.الشركاتًالعاملةًبالجامعة

.إجراءاتًاحترازيةًللوقايةًمنًالعدوىًالتنفسيةًفيًالبيئةًالجامعية6.

تًوداخلًأماكنًالعملًلتجمعافيًأماكنًا،(COVID-19)إجراءاتًاحترازيةًوقائيةًمنًفيروس7ً.
.واملساجد

.(COVID-19)خطةًللتعاملًمعًزيادةًالحاالتًاملصابةًبفيروس8ً.

.(COVID-19)إجراءاتًللتنظياًالبيئيًداخلًبيئةًمقارًالجامعةًمنًفيروس9ً.

(.التعليمًاالفتراض ي)خططًتعليميةًبديلةًإلكترونية10ً.

يفوبالذاتبالجامعةخاصللباصاتنظامهناكوهلاملقرات،منواالنصرافالوصوًلخطة11.

.البعيدةاملناطق

.لجنةًاستجابةًوتخطيطًللكوارثًللسكنًالداخليًللطالبًوأعضاءًهيئةًالتدري 12.

.مكتبًالتواصل13.

.فيًحالًالضرورة(COVID-19ً)نظامًالفرزًوالتحريًوالحجرًوالعزلًلـًـ14.

حالباملنطقة،املسؤولةالجهةمعتواصلوقناة(COVID-19)لحاالتواإلبالغاإلنذارنظام15.
.بالجامعةحاالتإكتشاف

.عفيرمخزونًاستراتيجيًملعداتًالحمايةًوالوقايةًوكذلكًاألمرًمعداتًللنظافةًوالتطهيرًوالت16.

(COVID-19)بفيروساملصابةاإليجابيةالحاالتمعالتعاملعنمسؤولة حيةخدمات17.

.(صحيمركزمستشفى،)

(.خال....الفصول،ًالقاعات،ًاملساجد،ًاملعامل،ًاملقرراتًاإلدارية،)نظامًلالحترازًفيًاستخدام18ً.

.إجراءاتًاحترازيةًفيًإسكاناتًالطلبةًوأعضاءًهيئةًالتدري 19.

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-plans-and-operations
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_Abridged_AR.pdf
https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/07/AR_COVID19_Promotion_Guidelines_v2.0.pdf
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/covid-19-preventive-guideline-for-workers-housing-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/covid-19-preventive-guideline-for-workers-housing-ar/
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/CoronaVirus.aspx
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/covid-19-preventive-guideline-for-workers-housing-ar/
https://ksau-hs.edu.sa/Arabic/MediaCenter/Documents/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%852020_1.pdf
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/guideline-for-cleaning-and-environmental-disinfection-for-prevention-of-covid-disease-19-ar/
https://ksau-hs.edu.sa/Arabic/MediaCenter/Documents/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%852020_1.pdf
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/guideline-for-quarantine-and-isolation-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/revised-covid19-guidelines-wmb-ar/
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/revised-covid19-guidelines-wmb-ar/
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الترصدًالوبائي

اختالطهًباآلخرينيجبًعملًنقطةًفحصًعندًاملدخلًأوًالبوابةًالرئيسةًللكليةًبماًيضمنًفحصًكلًطالبًوطالبةًقبلًدخولهمًوقبلًوصولهًللقاعةًًو•
لًأوًضيقًفيًسعا)ويجبًأنًتتضمنًنقطةًالفحصًقياسًدرجةًالحرارةًبجهازًمعتمدًمنًالهيئةًالعامةًللغذاءًوالدواءًوالسؤالًعنًاألعراضًالتنفسيةً

(.التنف 
.تدريبًاملسؤولينًفيًنقاطًالفحصًعلىًطريقةًالفحصًواستخدامًجهازًقياسًدرجةًالحرارة•
سعالًأوًضيقًفيً)أوًلدي مًأعراضًتنفسيةً(ًدرجةًأوًأكثر38قياسًدرجةًالحرارةً)منعًالطالبًوالطالباتًالذينًلدي مًارتفاعًفيًدرجةًالحرارةً•

.منًدخولًالكليةًوتوفيرًطرقًبديلةًلهم(ًالتنف 
.التأكدًمنًارتداءًجميعًالطالبًوالطالباتًللكماماتً•
تسجيلًذلكًفيًيجبًفحصًجميعًالطالبًوالطالباتًواملوظفينًوعمالًالنظافةًقبلًدخولهمًللكليةًللكشاًعنًدرجةًالحرارةًواألعراضًالتنفسيةًًو•

.بيانًخاص
للجنةًوارسالها19-وفيدويشتبهًبإصابت اًبفيروسًك(ًكحةًأوًضيقًتنف )بياناتًالحالةًالتيًلدي اًارتفاعًفيًدرجةًالحرارةًأوًأعراضًتنفسيةًتسجيلً•

.العلياًاملعنيةًبالجامعةًالتخاذًماًيلزم
فيًأماكن19ً-فيًحالًتسجيلًحالةًمؤكدةًبينًأحدًالعاملينًيتمًالرجوعًالىًدليلًالتعاملًمعًالحاالتًاملشتبهًأوًاملؤكدًإصابت اًبمرضًكوفيد•

.للجنةًالعلياًاملعنيةًبالجامعةًالتخاذًماًيلزموارسالها،ًوالصادرًعنًاملركزًالوطنيًللوقايةًمنًاألمراضًومكافحت اًالعمل
يتمًالتواصلًمعهًمنًقبلًغرفةًعزلًللحاالتًاملشتبهًب اًفيًمقرًالسكنًاملخصصًلهمًلكيًيتمًعزلهمًفي اًحتىيتمًتجهيزًحالًوجودًسكنًللعاملينًفيً•

(19-كوفيديرجيًمراجعةًدليلًاالشتراطاتًالصحيةًملساكنًالعمالًملكافحةًمرضً.ً)الجهاتًاملختصة
يفضلًإنشاءًقنواتًتواصلًلإلبالغًعنًخرقًاالشتراطاتًواإلبالغًعنًاملخالفاتًوذلكًللعملًعلىًتجنب ا•
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التوعيةًوًالتثقيا

(.مراضًومكافحت اوزارةًالصحةًواملركزًالوطنيًللوقايةًمنًاأًل:ًاملصادرًالرسميةًتشمل)االعتمادًعلىًاملصادرًالرسميةًللحصولًعلىًاملعلوماتًالخاصةًبفيروسًكوروناً•
:تاليتتضمنًالأنًنشرًامللصقاتًالتوعويةًبعدًطباعت اًفيًاملداخلًالرئيسيةًومداخلًالقاعاتًوأماكنًاالنتظارًوعندًدوراتًاملياهًواألماكنًالبارزةًويجبً•

.مقدمةًتعريفيةًعنًاملرض،ًطرقًانتشارًاملرض،ًوالوقايةًمنه•
.التوعيةًبغسلًاأليديًوتجنبًمل ًالعينينًواألناًوالفمًقبلًغسلًاليدينًوالحثًعلىًاالهتمامًبالعنايةًالشخصيةًوالرعايةًالصحية•
.التوعيةًبضرورةًوطريقةًارتداءًأدواتًالسالمةًوالحمايةًكالكمامةًوالقفازاتًوالطريقةًالصحيحةًللتخلصًمن ا•
(.استخدامًاملناديلًالورقيةًوالتخلصًمن اًبأسرعًوقتًممكن،ًاستخدامًاملرفقًعنًطريقً نيًالذراع)اتباعًآدابًالعطاسًوالسعالً•
املحتوياتًفيًنف ًيجبًإرسالًرسائلًالتوعيةًًبشكلًدوريًلجميعًالطالبًوالطالباتًعبرًوسائلًالتواصلًمثلًرقمًالجوالًوالبريدًاإللكترونيًويجبًأنًتتضمن•

:امللصقاتًالتوعويةًباإلضافةًللتالي
عاونًةًوالتتوعيةًالطالبًوالطالباتًبعدمًالتجمعًعندًمواقاًالسياراتًأوًعندًمداخلًالقاعاتًوضرورةًالتزامهمًبعالماتًالوقوفًواالنتظارًاملخصص•

.معًنقاطًالفحص
ورً،ًبلًالحضتوعيةًالطالبًوالطالباتًبضرورةًاالفصاحًعنًأيًأعراضًمثلًارتفاعًدرجةًالحرارةًأوًسعالًأوًضيقًفيًالتنف ًويجبًأنًيكونًاإلفصاحًق•

.معًضرورةًالتزامًالكليةًبوضعًوسيلةًمناسبةًلإلفصاح
التأكيدًعلىًالطالبًوالطالباتًارتداءًالكماماتًقبلًالحضوًر•

ملصقاتًوارشاداتً,ًالصورًالرمزيةًللطالبًذويًطياًالتوحد,ً(لغةًاإلشارة)،ًسمعيً(برايللغةً)توفيرًالبروتكوالتًالصحيةًبطريقةًمناسبةًلنمطًاإلعاقةًبصريً•
.رمزيةًللطالبًذويًصعوباتًالتعلم

.والتدابيرًالوقائيةاالسترشاديةالتأكدًمنًوصولًنسخةًلجميعًالطالبًذويًاإلعاقةًلألدلةً•
.الحدًمنًالتجمعاتًوتبادلًاملحاضراتًالورقيةًواالعتمادًعلىًأنظمةًالتواصلًالتقنيةًإلنجازًالتكليفات•
.تكيياًالبيئةًوتوفيرًاملستلزماتًالوقائيةًبجانبًاملنحدراتًوفيًأماكنًقريبةًمنًمستوىًالحركةًللطالبًذويًاإلعاقةًالحركية•
.أخذًاالحتياطاتًواإلجراءاتًاالحترازيةًلألجهزةًاملستخدمةًمنًقبلًالطالبًذويًاإلعاقة•
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الوقاية

.إلزامًالطالبًوالطالباتًبارتداءًالكماماتًبالطريقةًالصحيحةًطوالًالوقتًوعندًالتواجدًداخلًالقاعاتًوخارجها•
.لصابوًنيجبًعلىًالطالبًوالطالباتًالتخلصًمنًالكماماتًبالطريقةًاملثلىًوغسلًاأليديًأوًتطهيرهاًبالجلًالكحوليًإذاًلمًيتوفرًاملاءًوا•
تمدًملدةًالًجلًكحوليًمعالتأكيدًعلىًاالهتمامًبغسلًاليدينًباملاءًوالصابونًبصفةًمتكررةًملدةًأر عينً انيةًفيًكلًمرةًعلىًاألقل،ًأوًتعقيمًاليدينًب•

.تقلًعنًعشرينً انيةًفيًحالًعدمًتوفرًاملاءًوالصابوًن
ـيًاملصاعدًإنًعددًالطالبًوالطالباتًلكلًقاعة،ًأعدادًمستخدم:ًمثل)التشديدًعلىًااللتزامًبالتعليماتًواإلرشاداتًالوقائيةًاملوجودةًداخلًالقاعاتً•

(.وجدت،ًاملسافةًاملحددةًبينًالطالبًوالطالباتًداخلًالقاعات
.التقليلًمنًالتواصلًالشخص يًمعًالطالبًوالطالباتًوبين مًوااللتزامًبالتباعدًاالجتماعيًداخلًالقاعاتًوخارجها•
جبًعزلهًمنًالعملًوي(ًسخونة،ًسعال،ًسيالنًاألنا،ًاحتقانًالحلق)عدمًتمكينًأيًعضوًهيئةًتدري ًأوًموظاًلديهًأعراضًمشاب هًلإلنفلونزاً•

.حتىًيتمًفحصهًملرضًكوروناًاملستجدًوشفاؤهًمنًاألعراضًحسبًتقريرًالطبيبًاملعالج
نبًعلىًاملوظاًتجيجبًإلغاءًاستخدامًجهازًالبصمةًفيًتحضيرًاملوظفينًواستخدامًطرقًبديلةًمثلًإظهارًبطاقةًالهويةًوالتحققًمن اًعنًبعدًويجب•

.ملسها
طهيرهاًيجبًتجنبًمل ًاألغراضًالشخصيةًلشخصًأخرًأوًاستعار  اًوفيًحالًمل ًأحدًاألغراضًيجبًعلي مًغسلًاأليديًبعدًذلكًمباشرةًأوًت•

.بمطهرًمعتمدًفيًحالًصعوبةًذلك
اًأوًاستخداميجبًإلغاءًاستخدامًاألقالمًواألوراقًعندًكتابةًتعبئةًاملستنداتًوالنماذجًواستخدامًطرقًبديلةًمثلًجعلهاً• .األقالمًالخاصةالكتروني 
.تعيينًمشرفينًملنعًالتجمعاتًفيًمواقاًالسياراتًأوًاملداخلًأوًصالةًاالنتظارًوالحرصًعلىًذلكًخاللًكافةًأوقاتًالعمليجبً•
لتأكيدًلصًمن ا،ًويجبًايجبًتدريبًعمالًالنظافةًعلىًالطريقةًالصحيحةًللتنظياًوالتطهيرًوطريقةًارتداءًالكماماتًوالقفازاتًوالطريقةًاملثلىًللتخ•

.علىًاتباعهمًلإلرشاداتًواالشتراطاتًالخاصةًبالتنظياًوالتطهيرًكافة
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فضلًتثبيت اًعلىًاتًوياضًريجبًأنًيتمًتوزيعًمطهراتًاأليديًووضعهاًفيًأماكنًبارزةًمثلًمداخلًالكلية،ًعندًنقطةًالفحص،ًمنطقةًالتأكدًمنًهويةًالطلبة،ًقاعةًاملح•
.الجدران

اسبًوملحقاتهًامًالحيفضلًتوزيعًمطهراتًاأليديًعلىًالطلبةًعندًنقطةًالفحصًمعًوضعًملصقًتوعويًيوضحًطريقةًتطهيرًاليدينًوضرورةًالتطهيرًقبلًو عدًاستخد•
.أوًاستخدامًاألقالمًواملسوداتًااللكترونية

ًلالشتراطاتًأنًيكونًمطهرًاأليديً•
 
.منًالهيئةًالعامةًللغذاءًوالدواءمطابقا

.يجبًالتأكدًمنًتوفرًصابونًاأليديًفيًدوراتًاملياه،ًوالتأكدًمنًتوفرًمطهراتًاأليديًعندًاملغاسلًومداخلًدوراتًاملياه•
ويجبًاتباعًاالرشاداتً(ًيالصوديومًأوًمطهرًكلوريك ًاملنزلهيبوكلوريت)يجبًااللتزامًبتطهيرًاألسطحًبشكلًروتينيًبمطهراتًمعتمدةًمنًالهيئةًالعامةًللغذاءًوالدواءً•

.املوضحةًعلىًالعبوات
اعد،ًأجهزةًالحاسبًصاملعندًتطهيرًاألسطحًيجبًالتركيزًعلىًاألماكنًالتيًيكثرًفي اًاحتماليةًالتالم ًكمقابضًاألبوابًوطاوالتًالطعامًومساندًاملقاعدًومفاتيح•

.وملحقا  ا،ًوأجهزةًاملسوداتًأوًاألقالمًااللكترونية
اًعلىًعمليةًالتطهير• .يجبًتطهيرًأجهزةًالحاسبًوملحقا  اًباستمرارًوتخصيصًعاملًلتوليًذلكًويجبًأنًيكونًمدرب 
يجيبًتطهيرًاألدواتًاملستخدمةًبالتدريبًبعدًكلًعمليةًتعليميةًكأدواتًصيانةًالكمبيوتراتًوالصيانةًالعامة•
.يجبًإزالةًاألوساخًباملاءًوالصابونًقبلًعمليةًالتطهيرًلألسطح•
.الحرصًعلىًتطهيرًدوراتًاملياهًوالحماماتًباستمرارًوبمطهراتًمعتمدة•
ديدةًفيًحالًجديليجبًالحرصًعلىًاستخدامًالفوطًواملناشاًالجديدةًلكلًعمليةًتطهيرًوخاصةًعندًتطهيرًطاوالتًوأجهزةًالحاسباتًوملحقا  ا،ًأوًاستخدامًمنا•

.عدمًتوفرًذلك
والصادرًمنًاملركزًالوطنيًللوقايةًمنًاألمراض19ً-اتباعًاالرشاداتًالتفصيليةًفيًالدليلًالعمليًللتنظياًوالتطهيرًالخاصًبامل شآتًالعامةًملكافحةًعدوىًكوفيد•

.ومكافحت اً
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.يفضلًوضعًعلبًاملناديلًعندًكلًطاولةًفيًقاعاتًاملحاضرات•
ًأوًوضعًمشرف•

 
ا،ًوفيًحالًعدمًتوفرًذلك،ًيجبًجعلًبابًاملدخلًوأبوابًالقاعاتًمفتوحةًدوما وابًينًعلىًاألبيفضلًأنًتكونًهناكًأبوابًتعملًذاتي 

.لفتحًوغلقًاألبوابًلتجنبًزيادةًالتالم ًملقابضًاألبواب
ًفيًدوراتًاملياه،ًوفيًحالًعدمًتوفرًها،ًيجبًتخصيصًعاملًنظافةًلتطهيرًدورةًاملياهًوخاصة•

 
اسلًالصنابير،ًاملغيفضلًتوفيرًصنابيرًتعملًذاتيا

.ومقابضًاألبوابًبعدًكلًاستخدام
لًعامًالحرارةًبشكالحرصًعلىًالت ويةًالجيدةًفيًجميعًاألماكنًوخاصةًأماكنًالتجمعًودوراتًاملياهًويفضلًاستخدامًالت ويةًالطبيعيةًوتقليلًدرجة•

.وفيًالقاعاتًبشكلًخاص،ًوتستخدمًالت ويةًاالصطناعيةًباإلضافةًالىًالت ويةًالطبيعيةًإنًأمكن
.تغييرًأوًتنظياًفالترًالهواءًألجهزةًالت ويةًوخاصةًاملكيفاتًبشكلًدوري•
.يجبًاالحتفاظًبسجلًخاصًبأوقاتًالتطهيرًلألسطحًودوراتًاملياه،ًوتخصيصًسجلًخاصًلفتراتًتطهيرًأجهزةًالحاسب•
.منعًالتجمعاتًفيًمواقاًالسيارات،ًمداخلًاملراكزًوغرفًاالنتظار•
نًالطلبةًوتطبيقًبي(ًمترًونصا)يمكنًفتحًمنطقةًاملطاعمًأوًالكافتيرياًإنًوجدتًوفتحًمنطقةًالصالةًمعًالحفاظًعلىًمسافةًالتباعدًاالجتماعيً•

.البروتكوالتًالصحيةًالخاصةًباملطاعمًواملساجد
.يجبًوضعًعالماتًأوًملصقاتًواضحةًللوقوفًفيًأماكنًاالنتظارًلكيًتساعدًفيًعمليةًالتباعدًاالجتماعيًبماًالًيقلًعنًمترًونصا•
:يجبًوضعًملصقاتًالتباعدًاالجتماعيًعلىًاالرضياتًمعًتوضيحًمكانًوضعًالقدمينًأوًالوقوفًفيًاألماكنًالتاليةً•

.قبلًاملدخلًالرئيس يًللكليةًعندًاالنتظارًللكشاًفيًنقطةًالفحص•
.عندًاالنتظارًللدخولًفيًدوراتًاملياه•
.عندًاالنتظارًفيًاملمراتًأوًمداخلًقاعاتًاملحاضرات•
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لًاستخدامًحاسبيجبًأنًتكونًاملسافةًبينًكلًحاسبًواآلخرًالًتقلًعنًمترًونصاًلكيًتساعدًفيًعمليةًالتباعدًاالجتماعيًبينًالطلبة،ًأوًتعطي•
تًصفوفًواحدًبينًكلًطالبًواآلخرًبماًيضمنًالتباعدًاالجتماعيًبمسافةًمترًونصاًعلىًاألقلًمنًالجوانبًوالجهةًاألماميةًلكلًطالبًإذاًكان

.الطاوالتًمتقابلةً،ًمعًمالحظةًأنًالحواجزًاملوضوعةًعلىًالطاوالتًوالكماماتًغيرًكافيةًملنعًانتقالًالعدوًى
لًدًفقطًداخخاللًاالمتحاناتًيجبًاالقتصارًعلىًمراقبةًالطلبةًعنًبعدًويجبًتجنبًدخولًاملراقبينًإلىًالقاعاتًأوًتقليصًالعددًإلىًمراقبًواح•

.القاعة
اًآمنةًمترًونصيجبًوضعًملصقاتًعلىًالكراس يًفيًقاعاتًاملحاضراتًأوًًأماكنًاالنتظارًلإلرشادًإلىًأماكنًالجلوسًبحيثًتضمنًاإلرشاداتًمسافة•

.بينًكلًمقعدينًمتاحة،ًمثلًاستخدامًكرس يًبينًكلًطالبًوآخرًمنًكلًالجوانب
.يفضلًتقليلًعددًاملحاضراتًواالستعانةًبالطرقًالبديلةًفيًتقديمًاملحاضراتًمثلًتقنيةًاملحاضراتًعنًبعدًوغيرها•
ةًبينًتركًمساحةًآمنتقليصًالطاقةًاالستيعابيةًللمبنىًالواحدًلضمانًتطبيقًالتباعدًاالجتماعيًداخلًالقاعاتًومناطقًاالنتظارًبماًيضمنًإمكانية•

.الطلبةًبشكلًعام
(.صامترًون)تحديدًعددًاألشخاصًاملستخدمينًللمصاعدًإنًوجدتًباستخدامًامللصقاتًاألرضيةًللحفاظًعلىًمسافةًالتباعدًاالجتماعيً•
.استخدامًعالماتًبحيثًتضمنًمسافةًمترًونصاًعلىًاألقلًبينًاألفرادًفيًالساللمًالكهربائيةًأوًالساللمًالعاديةًإنًوجدت•
وأدواتًتحضيرًغذائيةًيفضلًإزالةًاألدواتًالتيًقدًيتشاركًفيًاستخدامهاًالطلبةًمثلًاألقالمًواألوراقًوبراداتًشربًاملياه،ًو الجاتًاملبيعاتًللموادًال•

.الشايًوالقهوةًوغيرها
نًحثًاملوظفييجبًوضعًمطهراتًاأليديًبجانبًاألجهزةًمتعددةًاملستخدمينًكآالتًالتصويرًًوًمكائنًالصرافةًاالليةًًخالفهًووضعًلوحةًإرشاديةًل•

.علىًتطهيرًاأليديًبعدًاالستخدامً
.يفضلًوجودًساللًمهمالتًونفاياتًتعملًدونًالحاجةًللم ًويجبًالتخلصًمنًالنفاياتًبشكلًمستمر•
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الطالبًوالطالباتًفيً
التخصصاتًالصحيةًالتيً
ًعمليةًأوًسًر

 
يريةتتطلبًدروسا

الطالبًوالطالباتًفيً
التخصصاتًغيرًالصحيةًالتيً
ًفيًاملختبرات

 
تتطلبًتجاربا

وورشًالعملًالتخصصية

يًطالبًوطالباتًالتطبيقًالعمل
أوًامليدانيًأوًالتدريبًالتعاوني
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الطالبًوالطالباتًفيً
التخصصاتًالصحيةًالتيً
ًعمليةًأوًسًر

 
يريةتتطلبًدروسا
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الطالبًوالطالباتًفيً
التخصصاتًالصحيةًالتيً
ًعمليةًأوًسًر

 
يريةتتطلبًدروسا
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الطالبًوالطالباتًفيً
التخصصاتًالصحيةًالتيً
ًعمليةًأوًسًر

 
يريةتتطلبًدروسا

حيةالدليلًاالسترشاديًللكلياتًالص
MoE@2020:ًكلمةًاملرور
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ً
ُ
(ً:ًفيًاملختبراتًوغيرها)فيماًيتعلقًبأوضاعًالطالبًوالطالباتًفيًالتخصصاتًغيرًالصحيةًوالذينًيتطلبًمن مًتطبيقًعمليً:ً انيا

.الجامعةيستعانًبالتعليمًعنًبعدًللمحتوىًالنظريًويرحلًالتطبيقًالعمليًملاًبعدًاستئنافًالدراسةًأوًبحسبًماًتقرره
الطالبًوالطالباتًفيً

التخصصاتًغيرًالصحيةًالتيً
ًفيًاملختبرات

 
تتطلبًتجاربا

وورشًالعملًالتخصصية

يًطالبًوطالباتًالتطبيقًالعمل
أوًامليدانيًأوًالتدريبًالتعاوني

ً
 
مقراتًالتدريبً)فيماًيتعلقًبأوضاعًالطالبًوالطالباتًفيًالتخصصاتًغيرًالصحيةًوالذينًيتطلبًمنًالتطبيقًالعمليً:ً الثا

(:ًًالتعاوني
عليمات،ًوفيًحالًحكمًاملوظفينًفيًالقطاعينًالعامًوالخاصًويسريًفيًشأن مًماًيصدرًمنًجهاتًتدريبي مًمنًأنظمةًوتيعتبرونًفيً

حسبًماًتقررهًرأتًتلكًالجهاتًعدمًمناسبةًحضورًالطالبًوالطالباتًفيتمًترحيلًالتطبيقًالعمليًملاًبعدًاستئنافًالدراسةًأوًب
.الجامعة



24

وتاريخً(82530ً)يتمًاالستعانةًبماًوردًفيًتعميمًالوزارةًرقمً
بشأنًآلياتًترتيبًاالختباراتًوالتقويمًوأعمال1441/7/23 هًـ

ًالفصلًالدراس يًفيًالجامعاتًخاللًفترةًتعليقًالدراسةًحض
 
.ًوريا

ختباراتًالدليلًاالسترشاديًلترتيباتًااًل
والتقويمًوأعمالًالفصلًالدراس ي

MoE@2020:ًكلمةًاملرور
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:ا  جامعة ت ب   الخط  املبخدة  صس  اآلتي
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إأ إ ا دعت الضرورة لذلك  فيكون توز   األشخاص أثنان عل  ( Online)يكون الت ري  او رش العد  او الجلسات العلدية عد طريق 

أشخاص  ال اعة10ا  طاولة أ ت   املسافة  ينهدا عد متريد  و دا أ يني  عد 

 ضدد مجدوعة صغ رة
 
:إ ا دعت الااجة لاضور الطلبة وغ رام للد رجات فين توز عهم يكون أيضا

.تركًمسافةًآمنةًبينًكلًمقعدينًمترينًعلىًاألقل1.

.دخولًوخروجًالطلبةًمنًمدخلينًمعًتركًمسافةًمترينًعلىًاألقلًبينًكلًطالبًواألخر2.
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أت للاشوا عل  نسخة مد البروتوكو 
الوقاخية لل طا  العام
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التوصيات املسؤولًعنًاتخاذًالقرار مؤشراتًبدايةًالتفش ي التعليققرارًاالغالقًأومراحلًتصعيد م

.وا  ب الها   اعة آخرى الاالة فيها  هرت اغبق ال اعة ال را ية الت 

يتم عنا الت ش   وض  ت ييمال ار ة في ال اعة السا  ة حت  يتم تع يدها م  أ يتم مناولة

الب ت ومباني العنا في الجامعة الاالة املشا ة في

مركن ال يادة والتصكم  صاة 

لجنة الجامعةم  املنط ة
في قاعةوجود حالةحاا في ال را ةال اعة عل  مستوى  1

إعادة ت ييم  هر فيها الت ش   مل ة يوم ن إل  خدسة أيام ثمالت الكلية تعليق ال را ة في 

الب ت ومباني العنا في الجامعة م  التيكي  عل  أخذعنا الطب  املشا  ن فييتم .الت ش  

.الت  لم تلهر فيها حاأتا تدرارية ال را ة لب ية الكلياتاأحتياطات اأحترازيةجدي 

 أو أوض  الت ش    وي رر ا تدراريةفي حالة انصشار الو اء  يعاد ت ييم
 
.التعليق حضوريا

.اأ تدرار في اأغبق مل ة شهرفي حالة ا تدرار الت ش    يتم

مركن ال يادة والتصكم  صاة 

لجنة الجامعةم  املنط ة

قاعت ن حاا وجود حالت ن فيفي 

.في ن   الكليةمختل ت ن 
الكليةعل  مستوى  2

.ييم الت ش  ثم إعادة ت يوم ن إل  خدسة أيام مل ةإغبق الكليات الت   هر فيها الت ش   مل ة 

.ح الكلياتفي حالة انصشار الو اء  بعاد ت ييم وض  الت ش    وي رر ا تدرارية اإلغبق أو فت

.في حالة ا تدرار الت ش    يتم اأ تدرار في اإلغبق مل ة شهر

مركن ال يادة والتصكم  صاة 

لجنة الجامعةم  املنط ة

ي أكثر في حاا وجود أكثر مد حالت ن ف

مد الية اانوا عل  اتشاا وثيق
عل  مستوى الجامعة
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التوصيات املسؤوا عد اتخا  ال رار مؤشرات   اية الت ش   التعليققرار اأغبق أومراح  تشعي  م

.ش  إغبق الكليات والجامعات في امل ينة املو وءة مل ة أ بوع ن ثم إعادة ت ييم الت 

ح الكليات في حالة انصشار الو اء  يعاد ت ييم وض  الت ش    وي رر ا تدرارية اأغبق أو فت
.والجامعات 

.في حالة ا تدرار الت ش    يتم اأ تدرار في اأغبق مل ة شهر

مركن ال يادة والتصكم  صشة 
املنط ة م  لجنة الجامعة 
كة  التنسيق م  اللجنة امل تر 
العليا  املركن الوط   ووزارة 

التعليم والصاة

ي في حالة وجود ت ش   و ائي ف
م ينة مص دة في أح  مناطق 

السعودية
عل  مستوى امل ينة 3

.إغبق الكليات والجامعات  في املنط ة املو وءة مل ة شهر ثم إعادة ت ييم الت ش  

ح الكليات في حالة انصاار الو اء  يعاد ت ييم وض  الت ش    وي رر ا تدرارية اأغبق او فت
.والجامعات 

.في حالة ا تدرار الت ش    يتم اأ تدرار في اأغبق مل ة شهر

مركن ال يادة والتصكم  صشة 
املنط ة م  لجنة الجامعة 
كة  التنسيق م  اللجنة امل تر 
العليا  املركن الوط   ووزارة 

التعليم والصاة

ي في حالة وجود ت ش   و ائي ف
منط ة مص دة في السعودية

عل  مستوى املناطق 4

.  إغبق الكليات والجامعات  في جدي  املدلكة مل ة شهر ثم إعادة ت ييم الت ش  
ح الكليات في حالة إنصشار الو اء  يعاد ت ييم وض  الت ش    وي رر ا تدرارية اإلغبق أو فت

.والجامعات 
.في حالة ا تدرار الت ش    يتم اأ تدرار في اإلغبق مل ة شهريد

ركن اللجة امل تركة العليا مد امل
الوط   للوقاية مد األمراض 

زارة و + وزارة التعليم + ومكافصتها 
الصاة

ي أكثر في حالة وجود ت ش   و ائي ف
مد ثلث مناطق السعودية

عل  املستوى الوط   5
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كورونافيروسبمصابشخصمنبالقربيكونوًنربماأن متصلهمالتياإلشعاراتخاللمنالتطبيقمستخدموسيعرف
االتطبيقخاللمنمخالطةحالةأيعنواإلبالغالالزمةاالحتياطاتالتخاذوذلكاملستجد، .أيض 

التجوًلمنعاتأوقفياالضطرارًيالخروجأذوناتطلبالتجوًلحظرأوقاتفيتصاريحبإصدارالتطبيقمستخدموسيتمكن
.كورونافايروستفش يبسببواألحياءاملدنبعضعلىاملفروض

جرًالصحي،ًبماًي دفًإلىًتقديمًالحمايةًوالرعايةًالصحيةًللمواطنينًواملقيمينًاملحالينًعلىًالعزلًاملنزلي،ًأوًالح
.يضمنًسالمت م،ًويعززًمنًإجراءاتًتعافي م

:ًامعةالجحثًعمومًالطالبًوالطالباتًوأعضاءًهيئةًالتدري ًواملوظفينًعلىًتحميلًالتطبيقاتًملاًلهاًمنًفوائدًفيًخلقًبيئاتً حيةًذكيةًداخلًمقارً

يةًالصحيةًهيًخدمةًإلكترونيةًتقدمهاًوزارةًالصحةًالسعوديةعًلتمكينًاملستفيدًمنًحجزًمواعيدهًفيًمراكزًالرعا
.األوليةًوإدارةًهذهًاملواعيدًبتعديلهاًأوًإلغائ ا

1

2

3

4
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