
١٩٩٢  

 
  ٢٠٢٠) لسنة ٧أمر دفاع رقــــم (

  ١٩٩٢) لسنة ١٣أحكام قانون الدفاع رقم (مبقتضى  صادر 
  
  

  
  وحرصاً على ، وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا ، السائدة  ةاالستثنائي فضوء الظروفي

من خالل ، وتمكينها من   االعتماد على طرق التعليم غير التقليدية ، استمرار العملية التعليمية 
من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبالغ رئيس الوزراء  واعتباراً ، الحديثة  اإللكترونيةالوسائل 

بما فيها المؤسسات ،  أعمالهاية والمؤسسات والهيئات العامة بتعطيل الوزارات والدوائر الرسم
وفقا للقرارات الصادرة عن   ، ولغاية  مباشرتها للدوام وعودة الدراسة فيها كالمعتاد،  التعليمية

  مر الدفاع التالي:أ إصدار ، أقرر الجهات الرسمية
  

  قانون التربية والتعليم: حكامألبالنسبة للمؤسسات التعليمية العاملة في المملكة وفقاً  :أوال
  

تقييم تحصيل الطلبة  أشكالومختلف ، التعليم غير التقليدية   وأساليبتعتمد طرق   .١
المقبولة  واألساليبالتعليم عن بعد كأحد الوسائل  ، أو اإللكترونيةالتي تتم بالوسائل 

داخل المملكة فقط ، المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة  جميعوالمعتمدة في 
  قانون التربية والتعليم. ألحكاموفقا 

التعليم عن بعد  دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة  والتقليدي أيعد التعليم غير   .٢
 ً  ألحكام الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة بالمؤسسات التعليمية وفقا

قررة للسنة الدراسية الحالية المدة الم قانون التربية والتعليم بما في ذلك
٢٠١٩/٢٠٢٠.  

أمر  أحكاموالتدابير الالزمة لتنفيذ  اإلجراءاتيكلف معالي وزير التربية والتعليم باتخاذ  .٣
ة  ألحكاموفقا ، هذا على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة  عالدفا انون التربي ق

 والتعليم.
  
  أحكامتسري  ، مـــالتقيي وإجراءلغايات اعتماد الوسائل غير التقليدية في شكل الدراسة   ثانيا: 

التدريب المهني والمراكز  اتــــــعلى  المعاهد ومؤسس أوالالفقرتين (أ) و(ب) من البند 
  .التي ال تخضع لقانون التربية والتعليم

  
ع  ثالثا:  ات المجتم ات وكلي الي كالجامع يم الع ات فيما يتعلق بمؤسسات التعل طة  والكلي المتوس

 ً   قانون التعليم العالي: ألحكام التي تعمل داخل المملكة فقط وفقا
  

ن  أو اإللكترونيةالتعليم غير التقليدية التي تتم بالوسائل  وأساليبتعتمد طرق  .١ يم ع التعل
د  ة ل، بع د مقبول عوتع ة الغا جمي ريعات ذات العالق ي التش ا ف وص عليه ات المنص ي

   . ٢٠١٩/٢٠٢٠بمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك  المدة المقررة للعام الجامعي 
 

ً  اهفوض مجلس التعليم العالي باتخاذ القرار الذي يريُ  .٢ بخصوص تمديد مدة كل من  مناسبا
عن المدة المقررة  ٢٠١٩/٢٠٢٠الفصلين الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 

 لكل منهما في مؤسسات التعليم العالي.



١٩٩٣ 

 ١٩٩٣

 
ات  .٣ دوة لغاي بوعية أو الن رة األس ن المحاض ة ع تعتمد الحصص اإللكترونية كوسيلة بديل

تقييم الساعات المعتمدة في كافة المواد الدراسية خالل المدة المتبقية من العام الجامعي  
٢٠٢٠/ ٢٠١٩. 

 
الي ال يعمل باألحكام ا .٤ يم الع ات التعل ي مؤسس ة ف ات المطبق ي التعليم لمنصوص عليها ف

له  ب وفص ذار الطال ة بإن ك المتعلق ان أو تل والمتعلقة بالمواظبة بما فيها الغياب والحرم
امعي   ام الج ن الع اني م ي الث ل الدراس ي الفص ي ف ه التراكم دني معدل بب ت بس

س  ٢٠١٩/٢٠٢٠ رار مجل اريخ ق ن ت رة  م الل الفت ك خ يس ، وذل الغ رئ وزراء وب ال
ا  ة أعماله ات العام ات والهيئ مية والمؤسس دوائر الرس وزارات وال ل ال وزراء بتعطي ال

 ولغاية  مباشرتها للدوام وعودة الدراسة فيها كالمعتاد  .
 

ل الدراسي  .٥ بها  للفص ات ونس اب العالم ة احتس لمجالس العمداء في الجامعات تعديل آلي
اً  ٢٠١٩/٢٠٢٠الثاني من العام الجامعي  ورفعها لمجلس التعليم العالي العتمادها  وفق

  لما يلي:
  

ادة  - أ د إع ى ح ص عل ل تخص ية لك واد الدراس ات  الم اب عالم ً ه احتس ا ه  وفق لطبيعت
  ومتطلبات الدراسة فيه.

راسب" في التخصصات التي تسمح طبيعتها بذلك شريطة أن  حمبدأ "ناجباعتماد  -ب 
  يكون باختيار الطالب وموافقته.

  
   ةــــمصلح بـغلّ اع هذا ولحين عودة الدراسة كالمعتاد تُ ـــــام أمر الدفـــــلغايات تنفيذ أحك  رابعاً:

ام العالي ـــــات التعليم العـــــــمؤسس فسر نصوص التعليمات المعمول بها فيوتُ ، الطالب 
  لصالحه. 

  
  

١٥/٤/٢٠٢٠  
 
  

  
  ـوزراءرئيس الــــــ

  الدكتور عمر الرزاز
  
  
  

  

        
  
  


