
 النهايئ لالمتحاناإلجراءات التنظيمية للطالب عند الحضور 

 رقبل حضور الطلبة مقر االختبا .1

  يجب عىل الطالب ابـراز االثبات الشخيص قبل الدخول إىل مقر االمتحان 

 عمــل التقييــم الذاتــي للمخاطــر الصحيــة مــن خالل تطبيــق  يجب علــى الطالب

 اشــتباه(ـن تظهــر عليهــم أي أعــراض أو ممــن وزارة الصحــة م )املقدم موعــد

 ميكن تنزيــل التطبيــق مــن خالل مسح الرموز التالية 

 

 ميكن .تباعـد وتطبيـق توكلنـا تطبيـق وتحديث بتحميــل الجميع علــى التأكيــد يجب 

 :التاليــة الرمــوز مســح خالل مــن التطبيقيــن تنزيـل

 

 لحضور قبــل موعــد االختبار بنصــف ســاعة علــى األقل للوقــوف بنقــاط الفــرزا 

 البصــري.

  يــع اإلجراءات االحرتازية ومراعــاة مســافات التباعــد املحددة جمااللتزام بتطبيــق

 التجمعــات. ومنــع

 ل فتــرة وجودهــمإحضــار الكاممــة الخاصة وااللتزام بارتدائهــا طــوا لــى الطالبع 

 بالجامعة.

 يــع األدوات التــي يحتاجها فــي االمتحان مجــب إحضــار األغراض الشــخصية و لــى الطالع

 ، حاســبة، وعــدم مشــاركتها مــع اآلخرين.قلــم مثــل

 .يســمح للطلبــة بإحضــار املعقامت وعبــوات املاء الخاصة بهــم لقاعــات االختبار 

 الجواالت واألجهزة  إلكرتونية مثلأو أجهزة يســمح للطلبــة بإدخــال أي أوراق أو كتــب  ال

  املحمولة والسـاعات اإللكرتونية ملبنى الكلية



 

  البرصي:الفرز  محطة. 2

  بــل قاالختبار ســوف يتــم قيــاس درجــة حــرارة الطالــب مــن  قاعةقبــل الدخــول إلــى

 الفريــق املختص واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

  اإلفصاح عــن الوضـع الصحـي فـي حالـة اإلصابة أو املخالطة أو الطالبلــى عيجب 

 ام.للعقوبــة التأديبيــة حسب النظــ هأن إخفــاء ذلــك يعــرضعلام ب االشتباه

 الطلبــة واملوظفني ارتــداء كاممـات الوجـه والتأكـد مـن اسـتخدامها  جميععلــى  يجب

 الجامعة.وجودهــم فــي  طـوال فتــرة

 .التنبيــه علــى الطلبــة باســتخدام البوابــات املخصصة للدخــول والخروج 

 االختبار. أثناء 3

 .علـى الطالـب الجلوس فـي املكان املخصص لـه حسـب توجيـه املراقب 

  يقــوم الطالــب بوضــع ورقتــه بنفســه فــي الصنــدوق املخصص لتســليم األوراق

 لخروج.عنــد بوابــة ا

 .مينع منعـا باتـا مشـاركة األدوات الشـخصية مـع اآلخرين، االقالم، املحايات، الحاسبة 

  أثنــاء االختبار، مثـل: الجواالت  يف حوزة الطالب األجهزة اإللكرتونية وجودمينع

 والسـاعات اإللكرتونية.

 يعــرّض صاحبهــا للعقوبــة التأديبيــة بحسب النظــام. ومخالفة ذلــك

 :االحرتازية باإلجراءات االلتزاملتذكيــر الدائــم بضــرورة ا

 بارتداء الكاممة عىل الدوام  االلتزام 

  املصافحةعدم  

  باستمرارغسل وتعقيم اليدين 

 بآداب العطاس.  االلتزام 

 وإبقـاء مسـافة آمنـة طـوال الوقـت االجتامعيعلـى التباعـد  الحرص. 

  االختبار من االنتهاء بعد  4

 بهـا املويص اإلجراءات بحسب والصابـون باملاء غسـلهام أو باملعقم اليديـن تعقيـم يتـم 

 االختبار قاعة خارج الطلبة تجمع مينع 

  اعــدالبوابـات املخصصة لذلـك، واتبـاع تعليمــات املراقبني واألمن للتحقــق مــُن التبالخروج مـن 

 .بهــا املويص واملسافات االجتامعي


