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 اإلحرتازية  إلجراءات يات اآل

 طالب املرحلة النهائيةإلمتحانات 

 9191-9102بكليات ومعاهد اجلامعة للعام اجلامعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابط ُسةل  السةالمة   ضة يت تتخذها الدولة املتضمنه كافةة  ءات والسياسات احلالية الوقائية  الامتاشيًا مع حزمة اإلجر

ميكن إتلاعها أثناء تأدية إمتحةا  املرحلةة    أساسية الصحية يف ظ  تداعيات أزمة كورونا املستجد ووضع عدة تدابري و

- :النهائية لطالب اجلامعة  وهي كالتالي 

 -:آليات الدخول من بوابات احلرم اجلامعي : أواًل 

 مةع مراعةاة    ( يف حالةة إمكانيةة الكليةات التةى ميكةن تطليةب الة  بهةا        ) بةات ايتم تقسيم الطالب على عدد اللو

 .حضور الطالب قل  موعد اإلمتحا  بساعة
          يتم االعال  على صفحات التواص  اإلجتماعي اخلاصةة بالكليةة واجلامعةة بةاإلجرءات التةى بةع إتلاعهةا مةن

 .ر العدوياقل  الطالب ملنع إنتش
 خرألة تراعي مسافة مرت بني ك  طالع وايتم حتديد عالمات على طوابري الدخول من بوابات اجلامع. 
  يتم قياس درجات احلرارة للطالب عند بوابات الدخول بواسطة الفريب األمين. 
  من قل  الطاقم األمين عند اللوابات %  01يتم تعقيم اليدين بإستخدام خباخات كحولية. 
  يتم وضع اللخاخات الضلابية عند اللوابات. 
  ومسةموح   ح بإرتةداء الكمامةات القمةا    لدخول الطالب بدو  إرتداء الكمامةة وكةذل  غةري مسةمو    غري مسموح

 .مامات اجلراحيةفقط بالك
  ال بعد إظهار اللطاقة اجلامعية ألي طالع الدخول إغري مسموح. 
  ،جلنة اإلمتحاناتوبع التوجه ملاشرة إىل ممنوع منعًا باتًا التواجد بالطرقات وساحات اإلنتظار باجلامعة. 
 حتياجات اخلاصة وأعضةاء  تصار إستخدامة على الطالب اوي اإلإقو لن يتم إستخدام املصاعد من قل  الطالب

  -:وفقًا للتعليمات التالية اإلدارية والفرق التدريسهيئة 
سةةن م الضةة ط علةةى أزرة املصةةعد عةةن طريةةب إسةةتخدام يةةت     -

أو بإستخدام مندي  ويتم إلقائةه بعةد الة      أوبالكوع القلم

 .يف صندوق القمامة

 3أو  9عةةدد املوجةةودين داخةة  املصةةعد علةةى بةع أال يزيةةد       -

 .أفراد فقط

 .جتنع ملس الوجه بعد الض ط على الزر     -

تطهةةري اليةةدين يف حالةةة ملةةس الةةزر باليةةد أو غسةةلها باملةةاء     -

 .والصابو 
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 -:آليات دخول الطالب اللجان وأختاذ سبل األمن الصحي داخل اللجنة : ثانيًا 

 للتاكد من عدم إمساك أى مقلض خاص باألبوابتوحة يتم ترك مجيع األبواب مف. 
     ر  وتعقيم قاعات اإلمتحانات قل  موعد جلنة اإلمتحا  بنصف ساعة، وكذل  بني ك  جلنةة إمتحةا  واخةر

 .املعنية أثناء اليوم، حتت إشراف مسئولي السالمة والصحة املهنية بالكلية
 مرت بني ك  طالع واألخر  9مسافة ماكن جلوس الطالب حبيث يتم ترك يتم وضع عالمات على أ. 
 اإلمتحا ، واحلث على التخلص األمن منهةا حفاظةًا علةى    و ملسها من اخلارج أثناء ة أممنوع منعًا باتًا خلع الكمام

 .صحة اجلميع
 بني ك  جلنة إمتحا  وأخرى تيسرًا إلجراء م ادرة الطالب للجنةة  ساعتني  إليونصف  يراعي ترك مدة ساعة

 .اللجنة األخري قل  رءات التعقيم إختاا إج املنتهية ليتم
    مةع  لتقلية  إحتماليةة إنتقةال العةدوي     منع تداول وتالمس األدوات املكتلية بني الطالب أثناء فةرتة اإلمتحةا ،

 إضةافية  ، وتوفري يف ك  جلنة عللة أقالماإللتزام الشديد لك  طالع بإحضار اإلدوات املكتلية الالزمة لإلمتحا 

 .(اص رص –احلرب ) 
 كيد على تهوية املةدرجات وقاعةات اإلمتحانةات بصةورة جيةدة، وتةرك مجيةع األبةواب         أسس الوقاية والتأ إتلاع

 .والنوافذ مفتوحة بصفة دورية
 

 ( املساجد -دورات املياه -الكافتريات   -املكتبات )أمن ونظافة األماكن امللحقة بالكلية  آليات :ثالثًا 

 ماكن التجمعات اخلاصة بالطالب وأ واملكتلات واملساجد يتم غلب مجيع الكافتريات. 
 يتم تطهري دورات املياه بصفة مستمرة تزامناًًً مع تطهري املدرجات والقاعات. 
  لذل   خمصصنيداخ  دورة املياه ومتابعتها بصفة مستمرة من عمال نظافة توفري املواد املطهرة. 
  اخلاصة بالكلية بشك  كايف مةع اختةاا إجةراءت الوقايةة والسةالمة      توفري سلة القمامة يف مجيع املرافب واألماكن

 .للعاملني عن التخلص األمن منها 
 ب سي  األيدي فوق األحواض بآليات توفري ملصقات للتوعية. 

 

 -(:أورق األسئلة / أوراق اإلجابة) عمال الكنرتوالت أآليات تسليم وتسلم : رابعًا 

    بالواقيةةات الشخصةةية ،وكةةذل  اجلوانتيةةات وتةةداول اوراق اإلمتحانةةات    تشةةكي  فريةةب عمةة  ملتابعةةة األلتةةزام

 .بإستخدام القفازات املطاطة احادية اإلستخدام
    يتم خلع القفاز فور توزيع اوراق األمتحا  ووضعة يف سلة املهمالت ثم إرتداء أخر نظيف عنةد إسةتالم األوراق

 .وجتميعها وتسليمها للكنرتول 
 تهاء من األعمال الورقية اخلاصة بتلسيم وتسلم أوراق اإلمتحا   والكنرتول يتم خلع القفاز فور اإلن. 
   01يتم بعدها غسي  األيدي باملاء والصابو  أو بكحول أيث.% 
  باملطهرات بعد جتميعها وختزينها بالكنرتول يتم عم  تلخري أوراق اإلمتحا. 
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 -:دية اإلمتحانات لسالمة أثناء فرتة تأءات األمن واافرق عمل املتابعة الدورية لسري إجر: خامسًا

 فريب عم  الكنرتوالت واملراقلني. 
 بكةة  كليةةة مةةن فريةةب  وتلقةةي الشةةكاوى ومتابعتهةةا فريةةب عمةة  للمشةةرفني علةةى تنفيةةذ اإلجةةرءات اإلحرتازيةةة

 . والسالمة والصحة املهنية وجلنة خدمة اجملتمع بك  كلية املسوؤلية اجملتمعية
    وفقةًا   الالزمةة  إلختةاا اإلجةرءات الطليةة   رة الصةحة والطةع الوقةائي    مةن أطلةاء وزا   فريةب عمة  طة    تشكي

 .الطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو الفريب اإلداري  ظهور أى أعراض على حالة لتعليمات وزارة الصحة يف

 

 -:ن باجلامعة ـن واملراقبيـيـإختاذ إجراءات األمن الوقائي للسادة العاملـيـن من أعضاء هيئة التدريس واملوظف:  سادسًا

              يتم قياس درجة احلرارة ألعضةاء هيئةة التةدريس والعةاملني ومجيةع الفةرق املسةئولة عةن إجةراءات املتابعةة

 .صلاحًا عند الدخول من بوابات الكلية أثناء اعمال اإلمتحانات
 توفري الواقيات الشخصية الالزمة واإللتزام الكام  بإجرءات إرتدائها بطريب أمنة. 
  ،حتقةا  بةاحلنجرة، األب بالعظةام، برجةاء     أإاا ظهر لدى أحد العاملني أي من أعراض الربد مث  احلمى، السعال

 .لعميد الكلية إلختاا الالزم لكرتونية من التقرير الط إإرسال نسخة  وعدم التوجه إىل الكلية 
 

 -التدريس أو العاملـيـنيف حالة ظهور أعراض على أحد من الطالب أو أعضاء هيئة : بعًا سا

 يتم عزلة يف غرفة جمهزة حلني إختاا التدابري الالزمة مل ادرة الطالع واملتابعة الدورية له. 
  إستدعاء الفريب الط  للكشف وكتابة التقرير الط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


