
 
 
 

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص دوام الموظفين اإلداريين 
 (19-كوفيد)في ظل جائحة  في مؤسسات التعليم العالي جزئيا  

 

 تتقدم وزارة التربية والتعليم بالشكككككلر والتقدؤر لت اكككككمكككككاي التعليم العالر لتا نيدت     رو  و  ية 
 نفضككك ع دًا و ووح  نصكككل  وتحلر بالتمككك وليةن وودع  ن نج ازتاز ال     ح ة الو رووا  عالية
ااكككاي المكككيو ا و كد على التزام فإ نة على اجتياز هذه األز ة بأ اجواوطالقا    حرص ال زار  ننداءً 
 .التتعلقة يدوم الت ظفي  اإلداريي  جراءاي والض ابط التاليةواإل

 

 .بمؤسسات التعليم العالي تبارات العامة لتخطيط وتفعيل العودة للعملالسياسات واالعأوال : 
التقيد التام وتتطل   (19-)كوفيدفر هذا التعتيم  ارئة بمب  جائحة ال اردة  التعليتاي .1

وزارة و  نووزارة الداخلية نوزارة الصحة جهاي االختصاص     ث  باإلرشاداي الصادرة ع 
 التربية والتعليم العالر.

الخد اي التقد ة للطلبة وجته ر التراجعي  فر حرم الت امة على العتلياي  تقتصر .2
 الحقا. إلجراءاي المال ة التذك رة وفقاً  ناإلدارية فقط

تى ح ولفئاي  حددةن اام  حددةنالعا لي  على شل  فرق ال ج دوا ها فر  ت زيعؤتم  .3
وذلك  نخرى االاتترار فر عتلها    خالل ااتخدا ها للفرق األ /الوليةتمتطيع الزا عة

 .فر الفرق على رنس العت   متقبالً  و  خالطي نفر حال وج د اصاباي 
ؤد بةن ويترك األ ر فر تحددوام الت ظفي  بالعدد التطل ب لتقدام الخد ة األاااية للطل .4

 .لرئيس الت امة الت ظفي     القطاعاي الف ية وآلياي دوا هم
 االعتباراي.تف ق ك  وعت م التزتتع حتااة الت ظف و تلقر الخد ة ونصحاب العالقة  .5
ن لطلبةدارية والتالية وتمزي  ااإللوترووياً فر التزاالي إالخد اي  اعطاء األول ية فر تقدام .6

 حض ر الطال  للزا عة/الولية. والدفع اإللوتروور  ا ن ل ن دوج 
 

 .في ظل الجائحة مؤسسات التعليم العاليالسالمة المطلوب توفيرها في  إجراءات: ثانيا  
ةن وح ليالر تطهيالفير   اد ت   بتا فيها نالتقيد التام باإلرشاداي الصادرة ع  وزارة الصحة .1

 .وارتداء الوتا اي ناالجتتاعرالتباعد و  باليدن عدم التصافحةو 

 



جراءاي إل بالت امة لتتابعة تطبيق صارما ة تشلي  فريق لعتلياي الصحة والمال ة الع .2
 المال ة بالت امة خالل الدوام وتأداة الخد اي.

ج  ظف     ذلك الت ويمتث ىال ج دوام الت ظفي  فر وفس التحافظة التر اقط  ج يهان  .3
  .ر الت امة الرئيسالذؤ  ؤتطل  عتلهم الت اجد فر  ق

الت اعة )ي اء على  تراءن وضعافا   ج فر التربعاي الحاعفى    الدوام العا ل ج الق .4
 (.الت صية الطبية    وزارة الصحة

 اإلصابة بالترضعدم الت ج  للعت ن وإيالغ التدؤر التباشر لت  تظهر علي  نعراض  .5
 )ارتفاع فر درجة الحرارةن اعالن ايالج فر األوفن وفقداج حااتر الشم والتذوق(.

  .التربعاي الحتراء اقعة فر ال عو فر النو  ات ع فتح الت اماي .6
 الزهاي ذاي العالقةنن و ا يي  الت امةااتخدام   ظ  ة الترااالي االلوترووية داخ   .7

 .يهدف تقلي  تداول األوراق
ال ح الت ظفي  وفرعدم الزل س نو ااتخدام  لات  الغيرن وعدم  شاركة األدواي يي   .8

 تطهير األدواي قب  وبعد االاتخدام. تعذر ذلك ؤتم
 د از عداإ  اإللوتروويةن ويتمت ظف ج فر الت امة    ااتخدام جهاز البصتة ُاعفى ال .9

ام ن وي ضح ب  )االالت امةلتراجعي  والعا لي  الذؤ  ؤدخل ج    ي اباي ل إلوتروور
ن و لاج المل ن والتلاج التحدد للزيارةن وااعة ال ص لن ورقم الز الن ورقم اله يةرباعيًان 

زهاي بشل  ؤ  ر لتقدات  لل العت  واالحتفاظ بمز  الحاضري  إلى   قعوااعة الخروج(ن 
 (.أل ر. )لرصد ني  خالطاي  حتتلةالتختصة إذا ااتدعى ا

 نالتأكد    تفعي  نوظتة التراقبة ) ث  الوا يراي( والتأكد    عتلها بالشل  الصحيح .10
 .لة(الطاي  حتت)لرصد ني  خ وذلك ةالحاج ع د بالتمزيالي للرج ع إليها واالحتفاظ

ارك عدم التشو  نالت امةحرم داخ  ياي والب فيهاي الت ج دة ر عدم تفعي  الوافتي  .11
 .حاداة االاتخدامندواي ااتخدام األالتركيز على  ع ن باأل عتة والتشروباي واألدواي

عدم التشاركة فر الت ااباي العا ة والخاصة التر ؤ جد يها تزتعاي كبيرةن وني   ظف  .12
  شاركت  بأي   اابة ال ج تحت  ائلة التم ولية القاو وية.ؤثبت 

 .التراجعي  الطلبة الاتقبال حددة  نوقاي ون اك تحدؤد   .13
ى ظفي       ازلهم إلللت   آ  ة وق  واائ ؤتم وقف باصاي ال ق  الزتاعيةن وت فير  .14

   ع ضرورة تحقيق كافة إجراءاي المال ة.ن اك  عتلهمن 



 ي اائ  واللقاءاي التباشرة فر  لاج العت ن واالاتعاضة ع هاالحد    االجتتاعاي  .15
فر حال االضطرار لعقد اجتتاعاي  باشرة فر  لاج العت  ال ج وفق الت اص  الرقترن و 

 إجراءاي ال قااة والمال ة.
تفعي    ظ  ة الت اص  االلوتروورن لزتيع فروع الت امة؛ وذلك للتقلي     ااتقبال  .16

 دة    التو  ل جيا الحدؤثة فر التعا الي وتقدام الخد ة  ا ن ل  ذلك.التراجعي ن واالاتفا
راءاي  ع تحقيق إج ن)للتهام غير التعليتية( الاتقبال الطلبة حددة  نوقاي ون اك تحدؤد  .17

 المال ة.
على ُ تلقر الخد ة فقطن وعدم المتا  ألي  رافق     اً ال ج  قتصر  الطلبةااتقبال  .18

 نلزام  تلقر الخد ة بإجراءاي ال قااة والمال ةن ولبس الوتا ةدخ ل  رافق الت امةن وإ
 وعال اي للتباعد حال وج د دور اوتظار. وضع إجراءاي ضابطة لت ع االزدحام ع 

 

  .والسالمة العامة عمليات الصحةثالثا : مهام فريق 
 تا اي.وتحدؤدا الو نإلزام جتيع التراجعي  والطلبة بارتداء ندواي ال قااة والمال ة العا ة .1
 وضع الفتاي )ارشاداةن ت ع يةن نرقام الط ارئ( بشل  واضح للعياج فر الت امة .2

ن والتتابعة التمتترة ل شراي وتعتيتاي وزارة الصحة الخاصة بتلافحة تفشر التعليتية
 ال باء.

  ضبط  داخ  الت امةن ووضع يروت ك الي للدخ لن وتخصيص   ظفي  على التداخ .3
لتز ي  والطلبة غير الت للعا لي عدم المتا  ن و الطلبةاقبة دخ ل الت ظفي  و لت ظيم و ر 

بارتداء ندواي ال قااة والمال ة العا ة بالدخ ل    ي اباي الزا عة  هتا كاوت 
 التبرراي.

 قياس درجة الحرارة لو  التراجي  والعا لي     على ي اباي الزا عة. تابعة  .4
نو الز  الوح لر( فر جتيع  رافق  )الوح لت فير  متلز اي ال ظافة والتطهير  .5

للطلبة والعا لي  ونعضاء الهيئة التدريميةن و راقبة نعتال التطهير الي  ية  الت امة
 قب  يدء الدوام الي  رن و تابعة ذلك نث اء الدوام.

لتر ا الت امةوت ظيف لألاطح بشل  دوري لوا    باور و رافق  تطهير تابعة  .6
 . افق الصحيةوالتر  التدريمية والحدائق والتزتعاي بتا فر ذلك القاعاي ناتمتقب  الطلبة

ة و  ع التزتعاي للطلب نتطبيق صارم وحازم للتباعد االجتتاعر داخ  الحرم الزا عر .7
 فر الماحاي والترافق التختلفة. 



مال ة التراجعي  إلعال هم بالتدايير ال قائية والالطلبة ائ  ت ع ية للت ظفي  و تقدام را  .8
 وحثهم على ضرورة االلتزام يها. نالعا ة التتخذة    قب  الزا عة

 

 .لى العمل بمؤسسات التعليم العاليإ: طريقة العودة رابعا  
صحر وباالعتتاد على ال ضع ال ناً ال ج  رحليفر كافة   اماي التعليم العالر بالدوام  االلتحاق 

 مع مراعاة الضوابط التالية: فر القطاع
  ُيمتث ى    ذلك و  نالتقراي الرئيمة وليس الفروعالت ظفي  اإلداريي  فر اقتصر الدوام فقط على

 .(واالاال ية واألزهرالفروع الوبيرة )االقصى 
  للعا لي  بالتب ىن األصلر  اجتالر العدد    (%30)فر التب ى ال احد ع   العا لي ؤزيد عدد ال

الت ظفي  التمتدعي  للعت  ي اء على االعتباراي العا ة    وتحدد اإلداراي واألقمام نول ياتها 
 .ال اردة نعاله

 ج آفر  شخص (100)فر داخ  حرم الزا عة ع   والتراجعي  ال ؤزيد العدد االجتالر للطلبة
اشراف األ   على  ن ويتمتايدوو (10)د  ماحتها ع  التر تزي /الوليايواحد فر الزا عاي

 نعاله.وفقا لتعليتاي المال ة التذك رة  عتلياي الدخ ل والخروج
   فر الت اماي فر آج واحد  شخص (40)ال ؤزيد عدد الطلبة والتراجعي  فر داخ  الت امة ع

وفقا  اشراف األ   على عتلياي الدخ ل والخروج يتمو  دووتاي 10تها ع  التر تق   ماح
 .لتعليتاي المال ة التذك رة نعاله

  وفقا لآلتي اإلداريي  ع دة الت ظفي تو ج: 
) زلس الزا عة/الولية( ووحدة إلدارة العليا وتتتث  فر دوام ا المرحلة التحضيرية: -1

   المال ة العا ةن وتو ج  دة الدوام الصحة و اإلضافة إلى فريق عتلياي الحاا بن ب
 .للتأكد    كافة تزهيزاي ييئة العت  وفق ي د )تهيئة ييئة العت (ؤ  ي  إلى ثالثة ناام 

 عدتُ  التر اق   ج بالتهام/ الخد اي وتتتث  فر ع دة الت ظفي  الذؤ  المرحلة األولى: -2
  لحةن وتتتث  فر االقمام التالية.نول ية 

 الن(   ظفي ن على 6بتا ال ؤزيد ع  )العت  بالحد األدوى  سجيل:عمادة القبول والت .ن
  ظفي ن وبتا ال  (3)ؤزيد عدد الت ظفي  فر الغرفة ال احدة نو الواووتر ال احد ع  

المال ة  إلجراءاي ن ووفقاً (    التراجعي  فر ك  عتلية4)    كثرنؤزيد ع  ااتقبال 
  التذك رة نعاله.

(   ظفي ن  ع وفس 4العت  بالحد األدوى بتا ال ؤزيد ع  ) عمادة شؤون الطلبة: .ب
 شروط التباعد للت ظفي  والتراجعي .



 ع وفس شروط  (   ظفي ن4العت  بالحد األدوى بتا ال ؤزيد ع  ) الدائرة المالية: .ي
  التباعد للت ظفي  والتراجعي .

 ة.فر ك  عتاد العت  بالحد االدوى وبتا ال ؤزيد ع  ثالثة   ظفي  الكليات: عمادات .ث
( 4دوى وبتا ال ؤزيد ع  )تمتأوف العتادة عتلها بالحد األ عمادة الدراسات العليا: .ج

  ظفي ن ويمتح بإجراء الت اقشاي داخ  حرم الزا عة ضت  قاعاي  خصصةن 
 ت فر يها كافة اجراءاي الصحة والمال ةن وبحض ر الطال  والتشرف والتقيتي  

 االشخاص للت اقشاي.ن وال امتح بااتضافة ني    فقط
 
 

 مالحظات:
 

 .2020/ 27/9األحد  يومدوام بدءا من  العمل بهذا التعميميتم  .1
ستقوم جهات االختصاص بمتابعة تنفيذ التعليمات واجراءات السالمة الواردة في هذا  .2

 التعميم.
المؤسسة التي تخالف التعليمات المذكورة في هذا التعميم أو ال تتقيد بإجراءات السالمة  .3

 الواردة فيه تتحمل المسؤولية القانونية.
طور ت سيتم النظر في كافة االجراءات السابقة وتقييمها بشكل دوري ومستمر بناء على .4

 .الوضع الصحي في القطاع
 

 ونسأل هللا السالمة للجميع
 
 
 

 وزارة التربية والتعليم العالي 

 2020سبتمبر  26غزة في 


