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  المقدمة 

وزار  التزاما الصحية  م  والتعلي والتربية    الصحة  تي  من  البيئة  الفضلي  منة  اآلبتوفير  الممارسات  بتطبيق 

ألهمية   كورونا ونظراً  فيروس  جائحة  فيما يخص مواجهة  العالمية  العامة    امتحانوالبروتوكوالت  الثانوية 

للطلبة وذويهم ال سيما وأنه يعقد في ظل ظروف استثنائية وما يرافقه من استحقاقات صحية ولوجستية تهدف  

على حد سواء وذلك ضمن إطار الخطة    االمتحانل شروط السالمة والوقاية للطلبة ولطواقم  إلى توفير أفض

بر   لالستجابةالوطنية   تطوير  تم  كورونا  كافة  ولجائحة  يحكم  بالتعاون  و   االمتحان   جراءات إتوكول صحي 

  ثالث مراحل هي: توكول إلى و والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حيث تم تصنيف اإلجراءات وفقاً للبر

  االمتحان مرحلة ما قبل 

  االمتحان مرحلة إجراء 

  االمتحان من تقديم  االنتهاء  ما بعد مرحلة 

  االمتحان المرحلة األولى: إجراءات ما قبل 

المديريات المعنية بإيصال الرسائل التوعوية لطلبة الثانوية  ممثلة بوالتعليم    ووزارة التربية تقوم وزارة الصحة . ١

المتاحة   التواصل  قنوات  كافة  خالل  من  وذلك  مواقع  العامة  النصية،  الرسائل  التواصل  (التلفاز، 

 ) بحيث تتضمن هذه الرسائل ما يلي: ....الخاالجتماعي 

 والتقليل من    التزام منزله  بالبقاء في  تقديم    باآلخرين  االختالطالطالب  التي تسبق مواعيد  الفترة  وذلك خالل 

 . االمتحانات من تقديم كافة  االنتهاء وحتى   االمتحانات 

 أن   شريطة   المطعوم  من   واحدة  جرعة   األقل  على   تلقوا  الذين   المعلمين   على  والتصحيح  المراقبة   أولوية  تقتصر  

 . األكثر  على  يوما )  ٩٠(  إصابته على   يمض   ولم مصابا  كان  من  أو األقل، على   أسبوعان عليها مضى  قد  يكون

    السليم للكمامات والتباعد    االرتداءاإلرشادات الصحية التي تتعلق بالوقاية من فيروس كورونا وتشمل  مراعاة

بالماء والصابون)(الدلك    االيدي  نظافةالعطس والسعال والحرص على  أداب  و  االجتماعي    د عن  بالكحول او 

 مالمسة األسطح. 
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   بالضرورة يعني  ال  الحرارة  درجة  ارتفاع  أن  والتأكيد على  التوجيهي  لطلبة  النفسي  الدعم  رسائل 

 اإلصابة بفيروس كورونا. 

   في حال ظهور أي من أعراض اإلصابة بفيروس كورونا وقيام الطالب بمراجعة المستشفى يتوجب

 تعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص.  اتباع  تم لي  طالب توجيهي  ه الطبيب بأنعلى الطالب إخبار 

 توضيح آلية اإلجراءات الصحية المتخذة خالل عقد االمتحانات.   •

الصحي    على تطبيق تعليمات البروتوكول   االمتحانات في مراكز عقد  الدفاع المدني  تدريب مندوبي   . ٢

 حالة. الرصد عند االشتباه بأي طباء أالتواصل مع و

تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة اإلدارة المحلية من خالل البلديات وشركة الخدمات   . ٣

والتعليم   التربية  بوزارة  عقد    وتعقيم   بتطهير الخاصة  مراكز  في  العامة  والمرافق  بمحتوياتها  القاعات 

 . االمتحان 

 ٠٫١لصحة صوديوم هيبوكلورايد (المواد المعتمدة من قبل وزارة ا  باستخدام   والتعقيم   طهير يتم الت  (%

من قبل شركة    التطهيرالمراكز التابعة ألمانة عمان فيتم    التابعة للبلديات , وفيما يخص    في بعض المراكز

 . نفس المادة  باستخدامالخدمات التابعة لوزارة التربية والتعليم  

   والتطهيريتم التنظيف   ً  لقاعات االمتحان.  يوميا

 التطهير بارتداء وسائل الوقاية الشخصية. التنظيف و تلتزم فرق 

ويصار الى التعامل معهم    ون أنهم مخالط   على وجدت  ن  إمناطق العزل    ن فيدو يعامل الطلبة الموجو . ٤

حسب نتائج الفحوصات بحيث إذا كانت النتيجة سلبية فإنه يتم التنسيق مع الحكام اإلداريين للسماح للطالب  

أما إذا كانت إيجابية فإنه يتم    .الخاصة  االمتحانفي قاعة    االمتحانوتقديم    االمتحانبالوصول الى مركز  

التي  في الدورة    االمتحانات نزلي أو العالج في المستشفى ويقدم  تطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل الم

 وذلك حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.  تلي هذه الدورة 

يسكن في إحدى مناطق العزل فإنه    المكلفين بالعمل في امتحانات الثانوية العامة مالحظة: إذا كان أي من  

  والتعليم. تكليفه من قبل وزارة التربية   يلغى

فأنه ينقل إلى منطقة أخرى ويعامل  ي داخل المناطق التي    االمتحان في حال تواجد مركز   . ٥ تم عزلها 

 في نفس المنطقة كما ورد في البند السابق.  المقيمونالطلبة 



٤ 
 

خطة   . ٦ إلى  استناداً  العامة  الثانوية  المتحانات  التقدم  كورونا  بفيروس  المصاب  للطالب  يسمح  ال 

 والتربية والتعليم.وزارتي الصحة  وتعليمات  (١٩-COVID)الطوارئ الوطنية للتعامل مع 

تقتصر على إمساك الطالب    بحيث بالطالب أو وثائقهم الثبوتية    حتكاك االالتأكيد على ضرورة التقليل من   . ٧

للمشرف وإبرازها  بيده  مسافة  -  بوثيقته  ترك  من حيث  الصحية  باالشتراطات  يلتزم  وارتداء  أالذي  مان 

الذي يقوم بدوره بمطابقة االسم والصورة دون لمس الوثائق ثم يتم التدقيق مرة أخرى   -الكمامة والقفازات 

 من خالل مشرف القاعة بعد دخول الطالب. 

في العزل  ) أيام  ١٠أن يكون قد أمضى فترة (  الضروريمن  ف  االمتحانقبل    مصابا الطالب    انفي حال ك . ٨

  يوما )  ١٣أن يكون قد أمضى فترة (   فيجب ي من أعراض  كان يعان  إذاأما    حال عدم وجود أعراض   في

 . لالمتحان براز تاريخ الفحص اإليجابي قبل التقدم إ  مع ضرورةأعراض  بال) أيام  ٣على أن يكون آخر (

) أيام في حال كانت نتيجة  ١٠يلتزم بالحجر المنزلي لمدة ( فيجب أن  )  الصيق   مخالطافي حال كان الطالب ( . ٩

PCR ،يعامل معاملة المصاب. فإيجابية النتيجة  إذا كانت  أما  سلبية 

  إيجابية يعامل معاملة المصاب ويعزل.  PCRونتيجة من السفر  قادمافي حال كان الطالب .١٠

  هم  يتم تقديم  ) ١٠،  ٩،  ٨  (   الواردة    في النقاطسلبية  لديهم    PCRالذين تكون نتائج فحص    الطلبة مالحظة:    *

  .  الخاصة االمتحانغرفة في  متحان لال

  

  شروط السالمة العامة في قاعات االمتحان:. ١١

  االمتحان: ) االرشادات الخاصة بقاعات ١

   الشرب لكل طالب على مقعده على شكل أكواب معبأة مسبقاً.  ومياه توفير المناديل الورقية 

   االمتحان آمنه في قاعة  وسائل تكييف توفير . 

  االمتحان ضرورة ضمان تهوية جيدة للقاعة خالل فترة . 

  ) متر من جميع االتجاهات على  ٢يتم توزيع المقاعد داخل القاعة بحيث تكون المسافة بين كل مقعد وآخر (

 . مع االلتزام بلبس الكمامة و حسب حجم القاعة طالبا  ١٢-١٠أن ال يتجاوز عدد الطالب في كل قاعة  
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  الخاصة:  االمتحان) التعليمات المتعلقة بغرفة ٢

  ضمان تهوية جيدة خالل فترة االمتحان. أن تكون الغرفة جيدة االضاءة والتهوية الطبيعية مع 

 متر بين مقاعد الطالب من جميع االتجاهات مع ضرورة االلتزام بلبس   ٢٫٥على مسافة ال تقل عن   الحفاظ

 الكمامة. 

 س  لب(  والتي تتضمن لسالمة العامة  التزام الطالب والكادر االشرافي والرقابي المتواجد في القاعة بتعليمات ا

 وغسل األيدي).  السعال ،أداب العطس  ، التباعد الجسدي ،الكمامات 

    الشرب لكل طالب على مقعده. ومياهتوفير المناديل الورقية 

  ن تكون غرفة االمتحان الخاصة ذات مدخل مستقل. أيفضل  

  االمتحان  الثانية: إجراءالمرحلة 

 : االمتحانمرحلة دخول الطلبة إلى حرم مركز  . ١

   بالوقوف على    االلتزاممع    االمتحانالحفاظ على مسافة مترين بين كل طالب وآخر أثناء الدخول إلى مركز

ال  العالمات  التباعد  المحددة في ساحة  لتحقيق  المشرفين  ومتابعة    الجسديمدرسة    التربويين ذلك من قبل 

 . والمتطوعينوكوادر األمن العام  

  .منع التجمعات والتجمهر ألهالي الطالب خارج أسوار المدارس من قبل كوادر األمن العام 

  صحيحال والتأكد من وضعها بالشكل  بتوزيع الكمامات على الطالب   المسؤول اإلداري يقوم . 

   بارتداء   ن ، مراقبين أو كوادر األمن ) ، مشرفي ا(سواء كانوا طالب  االمتحان يلتزم كافة المتواجدين في مركز  

 الكمامات. 

   تقوم كوادر الدفاع المدني وبالتعاون مع الكادر اإلشرافي من وزارة التربية والتعليم بقياس درجة الحرارة

 وفقاً لآللية التالية:   يةفواإلشراللطالب والكوادر التربوية 

 أخذ القراءة األولية لدرجة الحرارة -

وفق الضوابط المحددة   االمتحان ة  ) يسمح للطالب بالدخول الى قاع٣٧٫٥إذا كانت الحرارة طبيعية (أقل من   -

 من وزارة التربية والتعليم. 

دقيقة يتم خاللها  ١٥فما فوق) فيتم إعادة قياس الحرارة مرة ثانية بعد     ٣٧٫٥إذا كانت الحرارة مرتفعة (  -

 . مندوب الدفاع المدنيالسماح للطالب بأخذ استراحة في مكان ظليل لضمان دقة القراءة الثانية من قبل 
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  االمتحان يتم إدخال الطالب إلى غرفة  فما فوق)   ٣٧٫٥إذا كانت القراءة الثانية للحرارة ال زالت مرتفعة (  -

انهوا فترة العزل  ممن  , او    حرارتهم  اع درجة يعانون من ارتفهي غرفة مخصصة للطالب الذين  و  الخاصة

,  أ المنزلي  الحجر  يقومو  المدني  مندوب    حيث  قاعات بالتأك  الدفاع  إلى  الطلبة  دخول  عملية  أن  من    د 

بالتنسيق    االكتظاظ ومنع  الجسدي  قواعد السالمة العامة والتباعد    فيها   راعى يتتم بطريقة منظمة    االمتحان 

 مشرفي وزارة التربية والتعليم.  مع

 وفي الممرات وذلك للحد من خطر انتقال العدوى.   االمتحان يل من حركة الكوادر بين قاعات لالتق 

   بعد االنتهاء من تقديم الطالب  تلتزم وزارة التربية والتعليم بتسليم القرطاسية لكل طالب على أن يتم إتالفها

 لكافة امتحاناته. 
 

 : االمتحاناتبقاعات  اإلرشادات الخاصة  . ٢

  القاعة بتعليمات السالمة العامة.   التزام الطالب والكادر االشرافي والرقابي المتواجد في 

   أو قرطاسية في سلة مهمالت خاصة  ورقية  على كل طالب التخلص من النفايات المستهلكة من مناديل

 . االمتحان موجودة داخل القاعة في نهاية 

   في حال ظهور أي أعراض صحية أو نفسية    الدفاع المدنيالتواصل مع مندوب    االمتحانات على مراقبي

 لدى الطالب ليقوم بالتعامل معها وفقا لبروتوكوالت وزارة الصحة. 
 

 الخاصة: االمتحانتعليمات غرفة  . ٣

 والكادر االشرافي والرقابي المتواجد في القاعة بتعليمات السالمة العامةلطالب  التزام ا . 

   ة أو قرطاسية في سلة مهمالت خاصة  يالتخلص من النفايات المستهلكة من مناديل ورقعلى كل طالب

 . االمتحانموجودة داخل قاعة 

  ُمعاملة خاصة:  االمتحان عامل أوراق ت 

أوراق   - المسؤول عن جمع  الكمامة  االلتزام  االمتحان على الشخص  القفازات والتخلص    بارتداء  وارتداء 

 . بشكل سليما  ممنه

 ات خاصة. في مغلف االمتحانات وضع أوراق  -

  ول أو بالماء والصابون) لحرص على غسل األيدي (الدلك بالكحا -
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  متحان اإلمن تقديم  االنتهاء ما بعدالمرحلة الثالثة: مرحلة  

 : االمتحانخروج الطلبة من قاعات  . ١

   راعى فيها قواعد  يوعلى دفعات  تتم بطريقة منظمة    االمتحان من أن عملية خروج الطلبة من قاعات  التأكد

 . االكتظاظ ومنع  الجسديالسالمة العامة والتباعد 

   عات األخرى. القاخروج الطالب من  بعد اصة الخ متحان اإليتم خروج الطلبة من غرفة 

   والتربويين يتم خروج الطلبة من القاعات األقرب للباب الرئيسي قاعة تلو األخرى وبتنظيم من المشرفين  

 وكوادر الدفاع المدني. 

أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة خالل تواجده في المنزل يتوجه الى أقرب مستشفى    بأية إذا شعر الطالب   . ٢

خبار الكادر الطبي بأنه طالب توجيهي ليصار  إعلى الطالب  و   PCRوإذا استدعت الحالة أخذ عينة  حكومي  

 العينة حسب البروتوكول الصحي الخاص بطلبة الثانوية العامة: ى التعامل مع ال

 الخاصة لحين ظهور نتيجة فحصه.  االمتحان  فةغرفي   االمتحانم يسمح للطالب بتقدي 

   وعدم تقديم  روتوكول وزارة الصحة بعزل المريض,  فإنه يتم التعامل معه حسب بإذا كانت النتيجة إيجابية

 االمتحان. 

 عملية التصحيح  . ٣

المطعوم الخاص بفيروس  لقت  جابات الطلبة على الكوادر التي تإتقتصر عملية المشاركة في تصحيح دفاتر   -

 كورونا بجرعتيه. 

 يراعى خالل جلسات تصحيح األوراق التهوية الجيدة للقاعات المخصصة للتصحيح   -

، بحيث ال يزيد عدد المصصحين داخل غرفة التصحيح    متر ونصف الى مترين مسافة    التباعد بين المصححين  -

 مصحًحا.  ١٥الواحدة عن  

 . والقفازات لكمامات واالدارية ل  المصححين والكوادر االشرافية  ارتداء -

 . ناء عملية التصحيح أثالم التصحيح بين المصححين أقعدم تبادل  -

 . التعامل مع األوراق  بعد االنتهاء من   وغسل اليدين  والحذر  يجب على المصححين توخي الحيطة -

 . بعد كل جلسة تصحيح  التصحيح يوميا يتم تعقيم قاعات  -

 والمناديل الورقية الصحية داخل غرف التصحيح. توفير المعقمات  -

 . التبريد  كولرات وعدم استخدام   للمصححين ،  يًا آلمعبأه  ماء توفير كاسات  -
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  : المالحق

  مهام أطباء الرصد في مديريات الشؤون الصحية (خالل فترة تقديم االمتحانات):  ) : ١رقم (ملحق  

في مركز االمتحان وإجراء    الدفاع المدنيمتابعة جميع المالحظات الواردة والحاالت التي ترد من   -١

 . (مرفق قائمة بأسماء وأرقام هواتف أطباء الرصد في مديريات الصحة) الالزم 

  : ضابط ارتباط وزارة الصحة / مديرية الصحة المدرسية 

  ). ٠٧٩٧٢٠٤٤٠٢الدكتور أحمد محمود الخرابشة هاتف رقم ( 

  ) . ٠٧٩٥٨٤٠٨٨٠الدكتور عكرمه فواز ابو سليم هاتف رقم (

  

  مهام مديرية األمراض السارية : ): ٢ملحق ( 

   وكول المعمول به في وزارة الصحة. البروتمتابعة كافة الحاالت المشتبهة والمؤكدة عند التبليغ حسب 

  :   المراجع

 .   ١٩٩٢) لسنة  ١٣الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (  ٢٠٢٠) لسنة  ١١أمر الدفاع رقم (  -١

تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا الصادرة بموجب أمر الدفاع   -٢

 .   ٢٠٢٠) لسنة  ١١رقم ( 

    ٣التحديث رقم   ٢٠٢٠االصدار الثالث شهر نيسان  )  ١٩-COVID(امل مع  خطة الطوارئ الوطنية للتع  -٣
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 اطباء الرصد في مديريات الشؤون الصحية 

  المديرية 
 

اسم طبيب الرصد  
رئيس قسم الصحه   رقم الهاتف  الوبائي 

 المدرسيه 
 رقم الهاتف 

  العاصمة
 ٠٧٩٥٨٢٠٩٠٨ د.عطاف ابوصيام  ٠٧٩٠٩٨٣٦٥٧ الشربجي  د. رائدة 

  ٠٧٩٥١٤٥٨١٨ د.يونس التالوي  مادبا 
 

 ٠٧٩٩٨٨٤٥٤٠ د.محمد الفراج 

  الزرقاء 
 ٠٧٧٧٠٣١٠٨٦ د.محمد المومني  ٠٧٩٦٧٤٥٥٨٨ د.خالد البحتي  

  البلقاء
 ٠٧٩٩٤١٧٥٣٤ د.سمر الجزازي  

 ٠٧٩٦٦٨٧٨٧٠ د.ميس الكركي 

  اربد 
 ٠٧٨٧٠٣٩٥٤١ د.أحمد أبو قاعود  ٠٧٨٧٤٨٠٤٦٩ د. معتصم حسينات  

  الرمثا
 ٠٧٨٠٣٨٥٥٩٠ د.سامر بشابشة  ٠٧٩٧٥١١٤٤٤ إخالص السعد د.  

  المفرق
 ٠٧٧٢٤٩٠٩٠٩ د.علي الخوالدة ٠٧٨٨٨٠١١٢٨ د.نضال محيبش  

  جرش
 ٠٧٧٠٥٠٠٢٤١ احمد البرماوي  

 ٠٧٧٩٠٤٠٣١٨ د.عامر الزعبي 

  عجلون 
 ٠٧٧٢١٠٠٥٠٢ د.حسين القضاة  ٠٧٧٩٤٧٧٦٣٦ فراس السعايدة  

  الكرك
 ٠٧٩١٥٠٤٠٣٦ د.فداء النوايسة  ٠٧٩٩٨٣٧٧٤٤ د. معاوية العضايلة  

  الطفيلة 
 

  د.وليد بكر 
 د.محمد ابونواس 

٠٧٩٧٣٣٣٧١٧  
٠٧٩٨٩٤٩٤٠٧ 

 ٠٧٧٦٦٤١٧١٥ د.ايمان العدينات 

  معان 
 

  د. انس فراج 
 

٠٧٩٦٧٨٤٠٦٠  
 

 ٠٧٩٧٥٧٤٥٩٥ د.ابراهيم الطراونة 

  البترا 
 ٠٧٧٧١٠١٥٨١ د.لمى كريشان  ٠٧٩٠٩٣٣٦٩٣ د.اسامة العشا  

  العقبة 
 ٠٧٧٠٤١٥٥٧٨٠ د.هيام القضاة  ٠٧٩٧٥٧٥٦٧٥ د.محمد محيسن  

  

  

  



١٠ 
 

  بروتوكول التعامل اليومي مع طالب الثانوية العامة أثناء الدخول إلى مركز اإلمتحان         

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال 

  

  نعم 

    

  

  

 قياس درجة الحرارة 

 (من قبل مندوب الدفاع المدني) 

 مرتفعة 

( فما فوق    ٣٧٫٥ ) 
 طبيعية 

 ( أقل من ٣٧٫٥ )

إعادة تقييم درجة الحرارة بعد 
دقيقة  ١٥  

 طالب الثانوية العامة

 دخول قاعات اإلمتحانات 

 مرتفعة

تقديم اإلمتحان في 
 قاعة اإلمتحان الخاصة 

 واجراء فحص الكورونا 


