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ثير على طالبى العلم واملعلمين وذلك من مرحلة أن بالفعل ت نه كان لها حتى ال أ تسببت جائحة كورونا في اكبر انقطاع للتعليم على مر التاريخ ، حتى  

 .  ما قبل التعليم االبتدائي حتى الثانوي ، ومؤسسات التعليم والتدريب التقنى واملنهي ، والجامعات

   من وجودتلك االزمة قد حفزت على االبتكار داخل قطاع التعليم ،   نأولكننا نرى من جهة أخرى   
 
الستمرار عملية    خطط واستراتيجية مبتكرة دعما

 ن الين"   التعليم والتدريب ، مثل القنوات التليفزيونية التعليمية وكذلك الدراسة عن طريق شرح " ال 

ن ما حدث  أ الدراس ي الحالي و  من الوزارة قد اتخذت قرارها باستكمال العاأ وفيما يبدو من تصريحات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 

 .  ة متعددةالعام املاض ي لن يتكرر ، حيث تتبنى وزارة التربية والتعليم استكمال الدراسة حتى حتى وان توقفت املدارس ، وذلك من خالل استراتيجي 

نوفمبر ، انه اليوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار ڤيروس كورونا    15وقد أوضح السيد الدكتور وزير التربية والتعليم بتاريخ االحد  

في مدارس مصر بكل دقة  تطبيق اإلجراءات االحترازية  الطالب واملعلمين ويتم  في مدرسة هو قرا  .بين  وأن قرار غلق فصل  لعدم  ،  "إحترازي"  ر 

كما ان أي قرار يتضمن تعطيل    .املجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء االمور أن الدولة تتابع وتنفذ كل اإلجراءات لحماية االبناء

كما منحت   .ذا العام الدراس يالدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم ولم يتم طرحه على االطالق ه

مل مسؤولية  الوزارة السادة أولياء المور حرية االختيار بين ان يكون الطالب طالبا "نظاميا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام املنازل" وعليه يتح

العلى الدراس ي  للصف  املؤهلة  االمتحانات  نفسه ويحضر  العديد من مص.تعليم  العام  الدولة هذا  وتوفر  بين قنوات ،  ما  املتنوعة  التعلم  ادر 

التابلت   الثانوية على  للمرحلة  التعلم  باملدارس وكذلك منصة  إلى حضور جزئي  تقوية  إلى مجموعات  ثم  تلفزيونية عالية املستوي لجميع املواد 

الكترونية ملراجعات االعدادية  منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ومنصة إدمودو للفصول االفتراضية ومنصة البث املباشر ثم منصة دروس  

 .حتى الثانوية العامة وأخيرا منصة كتب تفاعلية

وأنه سوف يتم إستكمال العام الدراس ي وتغطية املناهج "بدون محذوفات" ]سواء كان ممكنا أن نحضر في املدارس أو في حالة حظر كلي[ حيث  

ء يملكون انترنت أو ال يملكون وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط لالنتقال إلى تم توفير كل الوسائل لتوصيل املادة التعليمية إلى الطالب سوا

 لالصف العلى ، ويستطيع طالب املرحلة الثانوية أن يدخلوا االمتحانات الوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من ا

pdf  املقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة" املوجود على موقع الوزارة، وفيما يتعلق بالقصة واالسئلة

بالقلم حيث ينبغي دراسة القصة واالملام باالسئلة املقالية ولكن لن يتضمن االمتحان النهائي في الثانوية العامة )فقط( أسئلة تقتض ي الكتابة 

ا للتظلماتحتى نتمكن من تصحيح الكتروني كامل بدون عنصر بشري تح ا للعدالة ومنع   .قيق 

 

 

 القرارات والقواعد التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم.  

ةقرارات للتعامل مع جائحة كورونا خالل  ومع بداية العام الدراس ي الجديد قامت وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الصحة باتخاذ عدة إجراءات  

   وكانت أهم هذه القرارات كالتالى:العام الدراس ي 

 :
ً
 .  2021/  2020االستعدادات للعام الدراس ي أوال

بتاريخ   • طارق شوقي  للدكتور  بالفيديو  رسالة مصورة  للعام    2020أكتوبر  17في  الدولة  استعدادات  المور،  وأولياء  للطالب  استعرض    ،

الجديد   املنظومة  2021/2020الدراس ي  أعضاء  كل  سالمة  على  الحفاظ  مع  التعليمية  العملية  إلدارة  الوزارة  اتخذتها  التي  والخطوات   ،
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ا لى ظروف استثنائية. وقال الدكتور طارق شوقي، إن  التعليمية، وكذلك ش  رح مصادر التعلم املتنوعة لكل الطالب وما تجهزه الوزارة تحسب 

الوزارة وضعت خطة الستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد  

على املحتوى الكاديمي املفترض تحصيله مع نهاية العام الدراس ي. وأضاف شوقي، أنه تم توزيع أجهزة حرارية على  مصادر التعلم دون التأثير 

 عن توفير أماكن عزل داخل املدارس في حالة شعور أحد الطالب باإلعياء ويتم التنسيق 
 
ا، فضال املدارس لقياس درجات حرارة الطالب يومي 

  في ذلك المر مع وزارة الصحة.

 خطة الوزارة الستمرار عملية التعليم في ظل انتشار فيروس كورونا  

 كالتالي:  تكون ، الحالىمصادر التعلم التي سيتبعها الطالب خالل العام الدراس ي . 1

يعتمد على التواصل مع    2.0وحتى الثالث االبتدائي.. سيكون لهم الولوية في الحضور باملدرسة لن نظام التعليم الجديد    KG1الصفوف من    -

 املدرس داخل الفصل. 

 

الثالث اإلعدادي.. سيتم توفير    - للتعلم،    3الصفوف من الصف الرابع وحتى  تعليمية، بحيث ستكون هي املصدر الرئيس ي  تلفزيونية  محطات 

 عن عدد من املنصات اإللكترونية الخرى ملن تتوفر لديهم خدمة اإلنترنت. فض
 
 ال

ذي سيتم  الصفوف من الول إلى الثالث الثانوي.. في هذه املرحلة وفرت الوزارة للطالب العديد من مصادر التعلم باإلضافة إلى أجهزة التابلت وال  -

 تسليمه للطالب خالل السبوع الول للدراسة. 

ا إلى أن الهدف منها هو توفير  إنش  .  2 اء منصة جديدة باسم "منصة التعليم املصري" وهي منصة موجهة للطالب واملعلمين وأولياء المور، مشير 

 علم.دليل لولياء المور والطالب واملعلمين للتعامل مع املنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر الت 

ا إلى    9تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من  .  3 ا عبر الرقم    5صباح  ، 01148970610مساء 

 وسيتم الرد والتفاعل من خالل قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى". 

 عن طباعته وتوزيعه اإلعالن عن جدول البث للطالب ويتم  تحت اسم "مدرستنا"  . اطالق قنوات تعليمية  4
 
، عبر "منصة التعليم املصري" فضال

  على الطالب في املدارس.

أنه تم االتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طالب املراحل التعليمية للدخول على جميع املنصات التي سيتم  .  5

 عن توفير برامج  
 
ا لـ  Microsoft officeإتاحتها من قبل الوزارة، فضال مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطور    20مجان 

 مهم في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

انشاء  6 الثانوية.  للمرحلة  الرقمية  املناهج  الثانوية،   HTTP://lms.ekb.eg منصة  املرحلة  لطالب  رقمية عديدة  تعلم  تضم مصادر  وهي منصة 

 عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر املنصة، ويتم تحديث املنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.
 
 فضال

يتم اطالق  7 التفاعلية  .  اإللكترونية  الدروس   عن، مكتبة 
 
التعليم    فضال لطالب  العامة، وأخرى  الثانوية  تعليمية لطالب  تلفزيونية  إطالق قناة 

 الفني.

إدا.  8 "نظام  فيروس كورونا، وهي:  انتشار  في ظل  التعلم  في  الطالب ومساعدتهم  الوزارة لخدمة  أطلقتها  والتي  املختلفة  اإللكترونية  رة املنصات 

، مع إتاحة العديد من الوسائل املساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث املباشر للحصص االفتراضية،  LMS.EKB.EG التعلم 

http://lms.ekb.eg/
http://lms.ekb.eg/
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اإللكترونية إدمودو  study.ekb.eg املكتبة  منصة   ،Edmodo.org  التفاعلية والكتب  املعلم،  أسأل  وبرنامج  اإللكترونية،  الدروس  ومكتبة   ،

  اإللكترونية".

 
ً
   ضوابط تواجد أولياء أمور الطالب خالل اليوم الدراس ي. : ثانيا

ا إلى املديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء  ، أرسلت    2020أكتوبر    19بتاريخ   • وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب 

 لإلجراءات االحترازية ، وكانت تلك الضوابط هي 
 
 على الصحة العامة وتطبيقا

 
 : أمور الطالب خالل اليوم الدراس ي، حفاظا

 . أولياء المور لتلقي طلباتهم واستفساراتهمتخصيص مواعيد وأماكن محددة الستقبال  .1

تكليف مديري املدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على البواب الخارجية للمدرسة بشأن اإلجراءات االحترازية لعدم    .2

 .انتشار المراض املعدية 

 . فتح أبواب املدارس أمام الطالب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات .3

 .لعاملين باملدرسة بتقديم النصح واإلرشاد لولياء المور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامةتكليف أحد ا  .4

 تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني ثالثا: 

 أرسلت  أكتوبر    6بتاريخ  
 
التعليمية بمدارس التعليم الفني خالل العام الدراس ي ، إلى املديريات التعليمية بشأن تنظيم وإدارة العملية  الوزارة خطابا

 وكانت كالتالى:  ، في ضوء أزمة فيروس كورونا املستجد 2020/2021

 للتعامل مع فيروس كورونا.  االحترازيةعلى ضرورة تطبيق كافة اإلجراءات  الوزارة شددت  .1

التعلي  .2 بمدارس  لتعليم الطالب  التعليم املدمج كنظام أساس ي  تواجد  واعتماد نظام  بين  نوعياتها بما يضمن الجمع  م الفنى بمختلف 

الطالب وتنفيذ الدروس العملية باملدرسة بأماكنها املخصصة وتخصيص الوقت الكافي ملناقشة الدروس النظرية واإلجابة على تساؤالت 

 .الطالب

اإللكترونية .3 املنصات  من  والطالب     Edmodo االستفادة  املعلم  بين  التواصل  املدرسة فى  إدارة  جانب  من  وضعه  يتم  لجدول  ا  طبق 

 .بالتعاون مع التوجيه الفني املختص 

ملديري املدارس تحت إشراف مدير التعليم الفنى ومعاونوه باملديريات واإلدارات التعليمية وكذلك اإلدارة    قامت الوزارة بوضع صالحيات .4

تعليم مزدوج( بقطاع التعليم الفنى لوضع نظام لحضور الطالب    –فندقى    –زراعى    –العامة للتعليم الفنى املختصة )صناعى ـ تجارى  

لتدريس باملدرسة وجدول التدريس عن بعد( فى ضوء ما تم تحديده بالخطط الدراسية  للمدرسة وكذلك جداول دراسية )توضح جدول ا

من مديري عموم تنمية املواد والتوجيه املختص والتى توضح عدد ساعات التدريس باملدرسة وعدد ساعات التدريس عن بعد من خالل  

الطالب داخل    Edmodo منصة بين  تباعد  بشرط تحقيق  الطالب  لكثافة  ا  بمعدل  وطبق  زيادة    1.5  –   1الفصول  )فى حالة عدم  متر 

املؤسسية متمثلة فى الكامل(، وكذلك القدرة  التقليدى  اليوم  مساحة الفصول وتوافر الورش واملعامل    الكثافة يتم الحضور بنظام 

  .واملساحات الفعلية املتاحة

: تنظيم 
ً
 مجموعات التقوية املدرسية    رابعا

ا بشأن تنظيم مجموعات التقوية املدرسية خالل  ،    2020أكتوبر    6في   ا وزاري  أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار 

 ، وقد تضمن القرار ما يلى:   2021/2020العام الدراس ي املقبل 

http://study.ekb.eg/


 

 

5 

 

ستوى اإلدارة للشهادتين اإلعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى  مجموعات التقوية اختيارية في املواد الدراسية للطالب على م ستكون   .1

املدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراس ي بتلك املواد ويتم اإلعالن عن قيمة االشتراك واملواعيد وأماكنها  

 .وأسماء املعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعالنات ملجموعات التقوية

الدراسية،  ستكو  .2 للمواد  التعليمية املحددة  للخطة  ا  في السبوع وفق  للمجموعة ساعتين  الزمنية املخصصة  املدة  تكون  مع  ن  أن  مراعاة 

املجموعة من عدد من الطالب بما يتناسب مع مساحة القاعات املخصصة مع ضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية للحفاظ على الصحة  

 . العامة

بالتربية والتعليم والطالب  م  %50تخفيض نسبة    .3 لكل الصفوف الدراسية لبناء الشهداء وأبناء السادة املعلمين  ن االشتراكات املحددة 

 .لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم املستندات الدالة على ذلك %25اليتام، وتخفيض نسبة 

اإلدار  .4 أمناء  ومجلس  املختص  التعليمية  اإلدارة  مدير  الحصة  أن  في  )املحلية/العامة(  الشهادات  اشتراك طالب  مقابل  تحديد  يتولون  ة 

الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة املدرسة ومجلس أمناء املدرسة تحديد مقابل االشتراك لطالب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد  

 .جنيه( 85جنيهات( والحد القص ى ) 10الدنى )

وادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهالتهم من خالل مدير عام اإلدارة  يجوز االستعانة ببعض الك .5

 .من إجمالي عدد املعلمين املشاركين باملجموعات %25التعليمية املختص، بشرط أال تزيد نسبة هؤالء عن 

 : 
ً
 املنظمة لغلق املنشآت التعليمية كاجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا  الضوابط الوقائية واإلجراءات خامسا

 لوزارة التربية والتعليم.    

عدة ضوابط وقواعد وقائية خالل سير العملية التعلمية، بالتزامن مع تطبيق اإلجراءات االحترازية، وهي    حددت الوزارة  2020أكتوبر    4بتاريخ  

 :لتاليكا

ا تبدأ من    28يتم غلق الفصل في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خالل أسبوعين، يتم غلق الفصل ملدة  :  غلق الفصل ▪ يوم 

  .تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من اإلدارة التعليمية واإلدارة الصحية

ا على زيادة معدل انتقال املرض باملدرسة،    :غلق مدرسة ▪ يتم غلق املدرسة عند غلق أكثر من فصل باملدرسة خالل أسبوعين، يعد ذلك مؤشر 

ا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم 28لذا يتم غلق املدرسة ملدة    .يوم 

( بأي من املدارس في ذات املجمع وخالل  1يتم بعد غلق مدرسة فى مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل )بند  : غلق مجمع مدارس ▪

 ملدة 
 

ا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم 28أسبوعين من غلق املدرسة الولى يتم غلق مجمع املدارس كامال   .يوم 

ملحافظة عند فرض الحجر الصحى على إحدى القرى أو املدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة  وذلك بقرار من ا  :غلق مدارس قرية أو مدينة ▪

 .الحجر الصحى املقرر 

ا بغلق مدارس أحد املحافظات ملدة ال تقل  : غلق مدارس محافظة ▪ ا لتوصيات لجنة إدارة الزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرار  تبع 

ا ملا  28عن  ا وقد تمتد وفق    .تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان املحافظة  يوم 
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على جميع أنواع املدارس الحكومية والخاصة والدولية وغيرها، وتتم عملية تطهير للفصل أو املنشأة، وتتم عملية  على ان تطبق تلك اإلجراءات   

 .متابعة املخالطين بواسطة اإلدارة الصحية

 

 خطة وزارة الصحة  

  ، املدارس  في  الدراسة  بدء  مع   
 
تزامنا املستجد، وذلك  فيروس كورونا  ملواجهة  اإلجراءات   من 

 
تتضمن عددا وقائية  الصحة خطة  وزارة  وضعت 

 الحتمال وقوع مواجهة املوجة الثانية. وقد تضمنت الخطة التي أعلنتها الوزارة مايلى:  
 
 واستعدادا

راس ي الى يومين فقط مما يساعد على تقليل الكثافة بشكل كبير ، وحال وجود نشاط معين يتطلب فيه  تخفيض الدراسة لكل فصل د .1

 يتم تقليل االفراد بكل مجموعة بزيادة عدد املجموعات.  تقسيم الطالب الى مجموعات  

احد املشرفين مع الطفل لحين    ضرورة توفير املدارس لغرف العزل املؤقت عند االشتباه في إصابة احد الطالب او العاملين مع جلوس .2

 حضور الطبيب املختص وولي االمر واحالة الحالة للمستشفى.  

 والتهوية الطبيعية وعدم ملس أغراض االخرين او   .3
 
وضعت الخطة القواعد الذهبية العشر  للوقاية من كورونا من غسل االيدى جيدا

االف  بين  لالمان  مساحة  وترك  الخاصة  الدوات  واستخدام  او  االسطح  املعانقة  او  املصافحة  عدم  مع  معتدل  بصوت  والتحدث  راد 

 التقبيل.  

والنوم   .4 املفيدة  الطعمة  وتناول  تزاحم  بها  التي  الماكن  من  االقتراب  عدم  مع  امنة  مسافات  في  والحمامات  املكاتب  خارج  االنتظار 

 
 
 وممارسة الرياضة الخفيفة باملنزل.  جيدا

 والذهاب للمدرسة حتى العودة ثانية وما تضمن ذلك من   .5
 
حددت الخطة مراحل تمثل رحلة الطالب بداية من نزوله من املنزل صباحا

ارتداء الكمامة وغسل االيدي وعدم التزاحم عند صعود الحافلة املدرسية وكذلك عمل قياس للحرارة قبل صعوده. والتنظيف الدوري  

سافات متباعدة في الحافالت بطريقة امنة وعند الوصول الى املدرسة يتم عمل فرز حرارى للطالب. مع  السطح الحافالت والجلوس بم

 ضرورة تنظيم دخول الطالب للفصل مع مراعاة عدم التزاحم عند الدخول.  

رة محافظة  على ديسك منفصل مع مراعاة التباعد االجتماعي مع ضرو حددت الوزارة خطة الجلوس في الفصل بحيث يجلس كل طالب  .6

 املدرس على التباعد االجتماعي بينه وبين الطالب.  

يتم عزل الحالة املشتبه بها بالعزل املؤقت باملدرسة لحين قيام الطبيب بتقييم الحالة وإبالغ ولى االمر بالحضور واستالم الطفل بعد   .7

 تقييمه. 

يوم ويسمح له بالعودة الى املدرسة    14ملنزلي ومتابعته منزليا ملدة  اذا كانت اعراض الحالة بسيطة يقرر الطبيب الحالة الطالب الى العزل ا .8

الى مستشفى العزل ومتابعته ملدة    3بعد   يتم احالته  اما اذا كانت الحالة متوسطة او شديدة   ، ،    14أيام من اختفاء االعراض  يوم 

 ، اما اذا استمرت االعأيام  3ويسمح له بالعودة بعد انتهاء االعراض ب 
 
 راض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقا ملا يراه الطبيب.  نهائيا

يتم اتخاذ عدد من اإلجراءات مع الحاالت البسيطة قبل تحويلها للمدرسة ، حيث تكون املمرضة باملدرسة مسئولة عن شرح قواعد   .9

ا المر نسخة من إرشادات العزل املنزلي  العزل املنزلي للطالب وولى االمر قبل انصرافه من املدرسة حال العزل املنزلي ، مع تسليم ولي 

الى مدير   املنزلي وارساله  العرض  بكارت  املتاحة  البيانات  باستكمال  املرضية، وتقوم  الى نسخة من عالمات تطور االعراض  باإلضافة 
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الب على  الحالة  بيانات  ادخال  من  والتاكد  الصحية  اإلدارة  مدير  الى  يرسله  الذى  املستشفى  ومدير  التامين  االلكترونى  عيادة  رنامج 

 .  املخصص لالبالغ

دور الطبيب في العيادة املدرسية، دور عيادة التامين    كل من ) الزائرة الصحية بالعيادة املدرسية ،    أعلنت وزارة الصحة والسكان عن دور  .10

 الشاملة ( وذلك ملواجهة كورونا باملدارس. 

ا .11 الوزارات   مع جميع 
 
كامال تنسيقا  ان هناك  الوزارة  بعودة  أوضحت  الخاصة  الوزراء لجميع اإلجراءات  بمجلس  ملعنية ولجنة االزمات 

 الدراسة االمنة باملدارس.  

  عملية ربط اليكترونى بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان ملتابعة العمل بهذه الخطة بجميع املدارس لرصد وتحليل بيانات  .12

 الطالب واالبالغ الفوري عن االشتباه باي إصابة.  

    زيادة الوعي لدي الطفال واسرهم بالسلوكيات الصحيحة. اطالق حملة توعية هدفها  .13

 حاالت اإلصابة بكورونا التي تم رصدها باملدارس 

ظهرت العديد من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بين الطالب واملعلمين في محافظات عديدة ولم يفرق فيروس كورونا بين مدارس حكومية او 

   خاصة او دولية فظهور الحاالت قد شمل 
 
حالة بمحافظات الفيوم والبحر الحمر واسيوط،    13، ففي السبوع الول فقط ظهر حوالي  هم جميعا

 بخالف الحاالت التي ظهرت باملدارس الدولية بالقاهرة والجيزة.  

  ، وأن   محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا   14هناك    أن،  بنهاية شهر أكتوبر املاض ي   طارق شوقي  وقد أوضح السيد الدكتور  

مليون يتحركون داخل منظومة التربية    25إصابة من إجمالي    49إجمالي عدد إصابات كورونا املرصودة في املنشآت التعليمية حتى الن وصل إلى  

إصابة كورونا، بينما توجد محافظات تم    19القاهرة، حيث تم رصد    أعلى عدد من اإلصابات التي تم رصدها يتركز في محافظة  ، وأن  والتعليم

 رصد حالة واحدة في كل منها كما يلي )واحدة في بني سويف، واحدة في قنا، وواحدة في املنيا، وواحدة في بورسعيد، وواحدة في الغربية(.

 رصدها باملدارس.  وتجدون فيما يلى الحاالت التي تم  

، إصابة طالبين بفيروس كورونا في املدرسة البريطانية الدولية "بيسك"،  بالشيخ زايد وعلى ذلك   الجيزةفظة ، وبمحا  2020سبتمبر  19 •

" بسبب التجمعات واالحتفاالت خارج  11تم تأجيل بدء الدراسة بفصلين باملدرسة  ، حيث تم إصابة طالبين باملرحلة الثانوية " الصف  

 املدرسة. 

ا بتعميممدرسة الليسيه الدولية للغات  أصدرت إدارة، وبمحافظة القاهرة ،    2020أكتوبر    8في   • لجميع الطالب   التعليم عن بعد ، قرار 

ا من اليوم الربعاء، موضحة أن القرار يهدف لحماية كافة الطالب والعاملين في نفس الوقتباملدرسة اعتبا  .ر 

https://www.ahlmasrnews.com/news/egypt-news/1056882/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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وبمحافظة كفر الشيخ ، تم أغلقت مدرسة الشهيد أحمد نصر هللا حماد اإلعدادية بنين التابعة الدارة فوه التعليمية     2020أكتوبر    10 •

 وذلك اثناء إعطائه دروس تقوية باملدرسة ، وتم تعقيم املدرسة بالكامل.  أحد فصولها ، وذلك عقب إصابة معلم بفيروس كورونا 

،    2، وبمحافظة أسيوط ، شهدت مدرسة دار حراء " الفردوس " إصابة بحالة كورونا ملعلمة بصفوف كي جى    2020أكتوبر    12بتاريخ   •

 حيث تم سحب عينة منها وتبين ايجابيتها وتم منحها إجازة للعزل لحين شفائها. 

، إصابة    2020أكتوبر    14بتاريخ   • الشيخ  بفيروس كورن   5وبمحافظة كفر  الشيخ وتم وقف  حاالت  ا ووفاة معلم احدى مدارس كفر 

 . مجموعات التقوية تماما في املدرسة

تم غلق    2020أكتوبر    20بتاريخ   • ، حيث  للغات  بفيروس كورونا داخل مدرسة مصر  ، ظهور حالتين مصابيتين  الجيزة  ، وبمحافظة 

   القسم الدولي فقط وتعقيم املدرسة بالكامل .  

بمدينة تال باملنوفية.   ، وبمحافظة املنوفية ، تم رصد حاالت اشتباه بفيروس كورونا في مدرسة الشهيد التراس   2020أكتوبر    21  بتاريخ  •

وتم غلق الفصل بعد   ,وقامت اللجنة الصحية بالكشف على جميع الحاالت املشتبه فى اصابتهالالشتباه بكورونا ،  4/  3فصل وتم غلق 

 ، وتم تحويل الطالب املصابين الى مستشفى تال املركزى.   5االشتباه بإصابة 
 
 تالميذ بفيروس كورونا  وعزل الطالب منزليا

، وبمحافظة البحر الحمر بمدينة راس غارب ، إصابة مدرسة بمدرسة على رفيع الثانوية بنات ، واشتباه في زميلتها    2020أكتوبر    22 •

 ،    4وكذلك ظهور اعراض على  
 
وأكد مدير إدارة رأس غارب التعليمية، في تصريحات صحفية، أنه  طالبات باملدرسة وتم عزلهم صحيا

املشتبه في إصابتهم بكورونا، ولم تغلق املدرسة حتى الن، وجار اتخاذ اإلجراءات الوقائية وتعقيم املدرسة،  تم عزل صحي للمدرستين  

 .ونايوما للمصابين من فيروس كور   14وعمل حجر صحى 
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ولدج  ملدة  ، وبمحافظة القاهرة  تم اغالق الفصول الول والثاني والثالث االبتدائي بمدرسة نيو رمسيس ك  2020أكتوبر    27بتاريخ   •

الى   أبنائهم  ارسال  بعدم  أولياء المور  بالتنويه على  املدرسة  إدارة  ، وقامت  باملدرسة  بفيروس كورونا  بعد ظهور حاالت إصابة  أسبوع 

 املدرسة حفاظا على سالمتهم  

سيدى سالم ،  وبمحافظة كفر الشيخ ، قررت مديرية الصحة غلق فصل دراس ي بمدرسة التمرض بمدينة    2020أكتوبر    27بتاريخ   •

طالبات بفيروس كورونا واالشتباه في إصابة اثنين اخرين من الطالبات. وتم غلق الفصل وتعقيمه وتعقيم املدرسة    4وذلك بعد إصابة  

 بالكامل وتم عزل جميع طالبات الفصل منزليا ومتابعتهن ومتابعة طالبات املدرسة بالكامل.  

بمدرسة الحياة للتعليم الساس ي بدهشور ملدة أسبوعين    3/9،    3/ 6، وبمحافظة الجيزة تم غلق غلق فصول    2020أكتوبر    27بتاريخ   •

 وتعقيم املدرسة بالكامل.  

الغربية تم رصد إصابة    2020أكتوبر    30بتاريخ   • " على    5، وبمحافظة  باملدرسة بفيروس كورونا بمدرسة  معلمات 

 دية بنات " التابعة الدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية. محمد احمد اإلعدا

قررت مدارس مصر للغات القسم الفرنس ي اغالق أبوابها بالكامل وعدم استقبالها الي طالب   2020في غضون أكتوبر   •

ازل بين انتشار يحضر الى املدرسة بعد ظهور اكثر من حالة بين الطالب وقررت تحويل الدراسة لنظام االون الين باملن 

 حاالت إصابة بفيروس كورونا بين الطالب في القسم الفرنساوي. 

أكتوبر إصابة طالب بفيروس كورونا بمدرسة سمارت فيجن غرب   6، بمحافظة الجيزة وبمدينة    2020نوفمبر     10 •

نوفمبر    12اء  من  يوم ابتد  14ملدة    1أكتوبر خالل تواجده باملدرسة ، وقررت إدارة املدرسة غلق الفصل    6سوميد  

. وقامت إدارة املدرسة بإبالغ الجروب الخاص 2020نوفمبر    24على ان يعود هذا الفصل الى املدرسة الثالثاء    2020

 بالفصل حتى يتم جميع عزل املخالطين للطالب املصاب في هذه الفترة.  

)داخلية(وقد تم تعقيم الحجرة    ، وبمحافظة القصر ، إصابة طالب بمدرسة املتفوقين " ستيم"،  2020نوفمبر    14 •

 التي كان بها وال يوجد إصابات باملدرسة.

 :  وفيما يلى جدول يوضح إجمالي الحاالت التي تم رصدها 
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 الحالة     اسم املدرسة   املحافظة    التاريخ    م

املدرسة البريطانية الدولية   الجيزة    2020سبتمبر   19 1

 "بيسك" بالشيخ زايد  

إصابة طالبين باملدرسة ، وتم تأجيل الدراسة  

 بالفصلين.  

مدرسة الليسية الدولية   القاهرة   2020أكتوبر  8 2

 للغات  

أصدرت املدرسة تعميم التعليم عن بعد حماية 

 للطالب والعاملين  

مدرسة الشهيد احمد نصر هللا   كفر الشيخ    2020أكتوبر  10 3

 حماد اإلعدادية بنين  

إصابة معلم اثناء إعطائه مجموعات تقوية وتم 

 غلق احد الفصول  

   2اصابى معلمة بصفوف كى جى  مدرسة دار حراء " الفردوس"   أسيوط     2020أكتوبر  12 4

حاالت بفيروس كورونا ، ووفاة معلم ،  5إصابة  احدى املدارس  كفر الشيخ    2020أكتوبر  14 5

  
ً
 وتم وقف مجموعات التقوية تماما

ظهور حالتين مصابتين ، تم غلق القسم الدولى  مدرسة مصر للغات  الجيزة    2020أكتوبر  20 6

 فقط وتعقيم املدرسة.  

تالميذ ، وتم عزل الطالب منزليا   5إصابة  مدرسة الشهيد التراس  املنوفية    2020أكتوبر  21 7

وتحويل الطالب املصابين الى مستشفى تال  

 املركزى 

مدرسة على رفيع الثانوية   البحر األحمر     2020أكتوبر  22 8

 بنات  

طالبات   4إصابة مدرسة وظهور اعراض على 

 ، وتم تعقيم املدرسة.  
ً
 وتم عزلهم صحيا

 3 وتم اغالق طالب ومعلمة  ظهور حاالت إصابة مدرسة نيو رمسيس كولدج   القاهرة    2020أكتوبر  27 9

 ملدة أسبوع   فصول 

مدرسة التمريض بمدينة  كفر الشيخ  أكتوبر   27 10

 سيدى سالم 

طالبات ، وتم غلق فصل وتعقيمه  4إصابة 

 وتعقيم املدرسة بالكامل 

مدرسة الحياة للتعليم  الجيزة    2020أكتوبر  27 11

 األساس ي بدهشور  

تم غلق فصلين ملدة أسبوع لظهور اعراض 

 وتعقيم املدرسة بالكامل

مدرسة على محمد احمد  الغربية    2020أكتوبر  30 12

 اإلعدادية بنات  

 معلمات باملدرسة  5إصابة 
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ظهور حاالت إصابة بالقسم الفرنس ي وتم  مدارس مصر للغات   الجيزة    2020أكتوبر  13

 تحويل الدراسة اون الين 

مدرسة سمارت فيجن غرب  الجيزة    2020نوفمبر   10 14

 أكتوبر   6سوميد 

إصابة طالب خالل تواجده باملدرسة ، وتم غلق 

 يوم   14الفصل ملدة 

إصابة طالب باملدرسة وتم تعقيم الحجرة التي   مدرسة املتوفقين "ستيم"   األقصر     2020نوفمبر   14 15

 كان بها  

 

 جدول يوضح ما تم رصده من عدد اإلصابات باملدارس بكل بمحافظة :  

   الحاالت بهاعدد املدارس التي  املحافظة  م 

 2 القاهرة  1

 5 الجيزة  2

 3 كفر الشيخ  

 1 أسيوط   4

 1 املنوفية  5

 1 البحر األحمر   6

 1 الغربية  7

 1 األقصر   8
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6% األقصر

7% البحر األحمر
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33%

شكل يوضح المدارس التى ظهر بها حاالت اصابة بالمحافظات


