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 0202-2019كليات الجامعة للعام الجامعي  بجميع طالبللنظام اإلجراءات اإلحترازية 

 مع حزمة االجراءات والسياسات الحالية الوقائية التي تتخذها الدولة املتضمنة كافة ضوابط ُسبل 
ً
السالمة الصحية فى ظل تماشيا

ة وهي تداعيات ازمة فيروس كورونا املستجد ووضع عدة تدابير اساسية يمكن إتباعها أثناء تأدية إمتحان املرحلة النهائية لطالب الجامع

 -كالتالي:

 أوال: نظام الدخول من بوابات الجامعة:

 الخاصة به.اليسمح للطالب الدخول للحرم الجامعي بدون ابراز البطاقة الجامعية  ●

 .يلتزم الطالب باملدخل الخاص بهم وعدم الدخول من مدخل الزائرين  ●

 يتم اإللتزام بالعالمات األرضية املحددة عند الدخول من بوابات الجامعة وتراعي املسافه األمنه بين كل طالب واآلخر. ●

 ف افراد ادارة االمن .يتم قياس درجات الحرارة للطالب عند بوابات الدخول بواسطة  املمرضات تحت اشرا ●

غير مسموح تماما بالدخول بدون كمامة الوجه وأدواتة الكتابية )مع محلول املطهر الكحولي الشخص ي وجوانتي وكمامة إضافية  ●

 إحتياطي ان امكن(.

 يلتزم الطالب بإجراءات التعقيم التي سيتم تطبيقها على البوابة. ●

 المبنى قبل دخول المبنى. يتم قياس درجة حرارة الطالب مرة أخرى على باب ●
● .

ً
 التواجد بالطرقات وساحات االنتظار بالجامعة وبجب التوجه الى لجان االمتحانات مباشرة

ً
 باتا

ً
 ممنوع منعا

 يمنع الطالب من استخدام املصاعد ويقتصر استخدامها على الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. ●

خلص اآلمن ى التج أثناء التواجد داخل الجامعة والحرص علممنوع منعاً باتاً خلع الكمامات أو لمسها من الخار ●
 منها حفاظاً على صحة الجميع.

 :نظام دخول الطالب اللجان واتخاذ سبل االمن الصحي داخل الجامعة:
ً
 ثانيا

 .يلتزم الطالب بالحضور  قبل موعرد اإلمتحان ساعة على األقل 

 خلع الكمامات او ملسها من الخارج ●
ً
 باتا

ً
  ممنوع منعا

ً
 على اثناء االمتحان، والحرص على التخلص اآلمن منها  بعد االمتحان حفاظا

 صحة الجميع.

لكل  منع تداول وتالمس االداوات املكتبية بين الطالب اثناء فترة االمتحان لتقليل احتمالية انتقال العدوى مع االلتزام الشديد ●

 طالب بإحضار االدوات الكتابية الخاصة به لالمتحان 

 ات دخول المعاملتعليم

 .يلتزم الطالب بالدخول بالكمامة والتواجد بها داخل المعمل 

 .يلتزم الطالب بتطهير اليد قبل دخول المعمل 

 .يلتزم الطالب بالمسافات المحددة بينى وبين باقي الطالب 

 .على كل طالب اإللتزام بعدم تبادل األدوات المعملية داخل المعمل 


