
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادة المؤسسات التعليمية المحترمين 

 تحية طيبة وبعد ،،

 

بشأن  2020( لسنة 229بناء على القرار الوزاري رقم )

 التعلم عن بعد )مرفق( فقد تقرر ما يلي : 

 

تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بالتحول  .1

بشكل كلي إلى تطبيق نظام التعلم الذكي 

في المنصوص عليها  خالل فترة التطبيق

 .المادة الثانية

 

 يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى: .2

نهاية الفصل األول من العام الدراسي  •

بالنسبة للمدارس المطبقة  2020-2021

 للمناهج اآلسيوية.

 2020-2019نهاية العام الدراسي  •

 بالنسبة للمؤسسات التعليمية األخرى.

 

 

 

يتم تطبيق هذا القرار على جميع المؤسسات  .3

التعليمية الحكومية والخاصة شاملة 

مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم 

 العالي والمؤسسات التدريبية.

 

 

To all educational institutions,   

Greetings 

Please find attached the Ministerial decree 

No. (229) for the year 2020 regarding 

Distance Education. Note the following points: 

1. All Educational Institutions MUST shift 

completely to the use of Distance Learning 

during the Application Period set forth in 

Article (2). 

 

2. This Decree is to be implemented from 

the Date of its Issuance until: 

• The End of the First Semester of the 

Academic Year 2020-2021, for 

Schools applying Asian Curricula. 

• The End of the Academic Year 2019-

2020, for all other Educational 

Institutions. 

 

3. This Decree applies to all Governmental 

and Private Educational Institutions, 

including General Education Institutions, 

Higher Education Institutions, and 

Training Institutions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلتزم جميع الطلبة باستمرارية التسجيل خالل  .4

فترة تطبيق نظام التعلم الذكي المنصوص 

عليها في المادة الثانية وفي حالة عدم االلتزام 

 راسي.يعتبر الطالب منسحبا من العام الد

 

 

 

مالم يصدر قرار بغير ذلك، يعامل التعلم الذكي  .5

معاملة التعلم االعتيادي )بالحضور في مقر 

المؤسسة التعليمية( في جميع القوانين 

والقرارات واللوائح وذلك فقط خالل فترة 

 التطبيق المنصوص عليها في المادة الثانية.

 

 

 

 م حسن تعاونكم شاكرين لك

 

 

 

4. All Students MUST continue their 

registration and enrollment during the 

Period of Application of Distance Learning 

stipulated in Article (2). In the event of 

non-compliance, the Student is considered 

Withdrawn from the Academic Year. 

 

5. Unless a Decision is issued otherwise, 

Distance Learning is treated as equivalent 

to the Normal Learning (achieved by 

attending at the premises of the 

Educational Institution) in all Laws, 

Decrees, and Regulations, but only during 

the Application Period stipulated in Article 

(2).  
 

Regards  

 

 


