
 
 
 

 األمتحبوبث يف األحرتازيت الىت جيب إتببعهب اإلجراءاث

ٌتم التنبٌه على الطالب بالحضور ٌوم االمتحان لبل موعد اللجنة بساعة واحدة لعدم حدوث أي  .1

 .تزاحم

فً صفوف مع الحفاظ على التباعد  األفراد دخولتموم لجنة التنظٌم من إدارة رعاٌة الطالب بتنظٌم   .2

 األجتماعً 

 دخول جمٌع األفراد من خالل بوابات التعمٌم الموجودة أمام ممرات الجامعة ٌتم .3

ممرات الجامعة من ٌتوفر عند كل و، ٌمنع تماماً دخول الطالب إلى حرم الجامعة بدون إرتداء الكمامات .4

  .لمن ٌرغب كمامات بسعر مناسبالمختلفة 

الدخول من بوابة الجامعة فى كل من الكشف عن درجة حرارة األفراد بواسطة فنى التمرٌض عند  .5

 .ممراتها وال مانع من أن تموم الكلٌات من لٌاس درجة الحرارة مرة أخرى لبل دخول لجنة اإلمتحان

 من دخول الحرم الجامعى. تماماً ٌمنع  فرد من خارج الجامعةفى حالة رصد إرتفاع فى درجة حرارة  .6

ٌتم مرافمة الطالب بواسطة فرد األمن إلى الوحدة الطبٌة  طالب فى حالة رصد إرتفاع فى درجة حرارة .7

 وٌتم تنفٌذ التعلٌمات الواجب اتباعها فً هذه الحاالت. بممر الجامعة.

 . تعمٌم صاالت االمتحانات بٌن كل فترة امتحان، والتً تلٌها  .8

 .المراوح بها ٌجب أن تكون لاعات االمتحانات جٌدة تهوٌة ذات منافذ و شبابٌن أو .9

أكد من توجٌه المالحظٌن والعمال بإرتداء كمامات باإلضافة إلى لٌاس حرارتهم لبل كل فترة من كل الت .11

 فترات اإلمتحان على مدار الٌوم بمكان مخصص داخل الكلٌة مستمل بعٌداً عن أماكن الطالب.

 ٌمكن للطالب اصطحاب زجاجة المٌاه والمطهر/المعمم الخاص به داخل اللجنة األمتحانٌة. .11

متر بٌن  2% فمط من سعة المدرجات، مع االلتزام التام بوجود مسافة  51التأكد من شغل مساحة  .12

 .كل طالب وآخر داخل صاالت االمتحانات

 تولٌع الطالب على كشف حضور االمتحان بملمه الخاص. .13

دوات ٌلتزم كل طالب بأحضار جمٌع األدوات الكتابٌة الخاصة به والالزمة لالمتحان وٌحظر استعمال ا .14

  . طالب اآلخرٌن

 تجمعات لبل وبعد االمتحاناتتماماً تواجد الطالب فً منع ٌ .15

 .تكلٌف أفراد الدفاع المدنً بفحص وصٌانة، والتأكد من سالمة طفاٌات الحرٌك .16

 .منع التدخٌن أثناء االمتحانات داخل الكلٌة .17

لضمان نشرها للطالب وكافة إعالن اإلجراءات االحترازٌة على موالع الكلٌات وجداول االمتحانات  .18

 . وسائل التواصل االجتماعً

جازات للطالم الطبً باإلدارة الطبٌة بالكلٌات أثناء االمتحانات، بما ٌكفل توفٌر منع اإلنتدابات واأل .19

 .طبٌب لكل صالة من صاالت االمتحانات



 
 
 

التمدم بطلب  ٌجوز للطالب المتخوفٌن من أداء االمتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا .21

لبل بدء االمتحانات، وفً هذه الحالة ، لالعتذار عن أداء كل االمتحانات الممررة للفصل الدراسً

من الالئحة التنفٌذٌة لمانون  81ٌعامل الطالب معاملة الطالب المتمدمٌن بأعذار ممبولة وفما للمادة 

 .تنظٌم الجامعات

كورونا المستجد فعلٌهم التمدم بتمرٌر طبً معتمد  أما بالنسبة للطالب الذٌن تثبت إصابتهم بفٌروس .21

من الجهة الطبٌة المختصة بالجامعة، وفً هذه الحالة ٌجوز أن ٌكون االعتذار عن االمتحانات التً 

تتزامن فمط مع فترة إصابة الطالب وفما لما ٌمرره التمرٌر الطبً، وٌسمح له بدخول سائر 

 .االمتحانات

 

 الطبلب إرتفبع فً درجت احلرارة رصدالتعليمبث الىاجب اتببعهب عىد 

 .دخول الحرم الجامعى تماماً من عة ٌمنعمرتف هدرجة حرارت د من خارج الجامعةفر فى حالة وجود   .1

أصطحاب الطالب  ٌتم ،الطالب عند الدخول من البوابة فى حالة ظهور إرتفاع فى درجة الحرارة .2

 .الموجودة بنفس ممر الجامعة الطبٌة الوحدةإلى بواسطة فرد األمن 

اإلشتباه  للتأكد من المختص الوحدة  طبٌببمعرفة  ٌتم تولٌع الكشف الطبى على الطالب المشتبه فٌه .3

 . إصابته أو عدمه فى

وهو  "سرٌع لمعامل العدوىالختبار "األإجراء بفٌروس كورونا ٌتم إصابة فى حالة وجود إشتباه  .4

المستشفى  دلٌمة لظهور النتٌجة وسوف تموم إدارة 15ٌستغرق اختبار سرٌع ودلٌك لتحدٌد اإلصابة 

  .التحلٌل السرٌعهذا بتوفٌر مجموعات اداء الجامعى 

مستشفى إلى  نملهسٌارة األسعاف ل استدعاء فى حالة ثبوت إصابة الطالب بفٌروس كورونا ٌتم .5

 جامعة أسوان إلتخاذ الالزم.

ر الكلٌة التابع لها بإخطا  سرٌع لمعامل العدوى"ال"األختبار  نتٌجة  اإلدارة الطبٌة بناءاً على تموم .6

 بإصابته.الطالب  ثبوتالطالب ب
 

 وبئب رئيس اجلبمعت
 لشئىن خدمت اجملتمع وتىميت البيئت

األحرتازيت اإلجراءاث ورئيس جلىت متببعت 
 للىقبيت مه فريوس كىرووب املستجد

 
 حممد علًا.د./ جمدي 



 
 
 

 


