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 للفصل البكالوريوس مرحلة المتحانات االحترازية اإلجراءات عن تقرير

 النوعية التربية بكلية األول الدراسي

 م2021/2022 الجامعي العام
 

 الـعـــامــة الــصـــحــة علــى الــحـفـاظ إطـــــــار في

 رعــايــة تـحــــــت

 محمود زكي  /أ.د

 رئيس الجامعة

 حمدي شعبان /أ.د

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 إشراف تحت

  أ.د/ أكرم نمير

 وكيل الكلية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 25/12/2021 يوم في البكالوريوس امتحانات عقد تم

 :الـتالـي في تمثلت مشددة احترازية إجراءات ظل في
 

 االمتحان قاعة إلى الدخول قبل إجراءات: أوالا  
 

 ا  الطالب لدخول تنظيمية لجان وجود  .االحترازية اإلجراءات لتحقيق ضمانا

 االمتحان لقاعة الدخول لحين للطالب استراحة وجود. 

 االمتحان قاعة إلى الطالب دخول قبل الجسم حرارة درجة من التحقق. 

 الالزمة الطبية اإلجراءات وعمل الطالب عزل يتم الحرارة درجة ارتفاع حالة في. 

 للطلبة كمامات توفير مع صحيح بشكل الكمامة ارتداء من التأكد. 

 بمراعاتها الطالب وإلزام طالب كل بين اآلمنة المسافة لتحديد األرض على إشارات وضع.  

 االمتحان قاعة داخل إجراءات: ثانيا
 

 ا  بالترتيب الطالب جلوس  .والطالب التعليم شئون قبل من المعد المناداة لكشف وفقا

 طالب 15 تتعدى ال واللجنة طالب، كل بين اآلمنة المسافة راعاةم. 

  االمتحان أثناء الكمامة بارتداء الطالب إلزام. 

  مززع تحزان،االم أثنززاء الطزالب بززين األقزالم أو األدوات بتبززادل السزما  وعززدم أدواتز  بإحضززار الطالزب إلززام 

 .الكلية قبل من باللجان المتنوعة األقالم من عدد توفير
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 والمراقبين المالحظين قبل من االمتحان أثناء الكمامة ارتداء. 

  احية مزا بزين الفتزرة الصزب والطرقزات والمصزاعد والحمامزات والسزاللم االمتحانزات قاعزات كزل تطهيزر يزتم

 .يوميا األقل على بساعتين االمتحان بدء قبل والمسائية

 4 أقصزى بحزد واإلداريزين التزدريس هيئزة أعضزاء علزى استخدامها ويقتصر باستمرار المصاعد تطهير تمي 

 .قفاز بارتداء أو( الكلينكس) بمناديل المصعد أزرار وضغط األبواب فتح ويراعى أفراد

  ليةالك داخل ساحة أو مكان أي في التجمعات ويمنع بالكلية، الطالبية التجمعات أماكن كل غلق يتم. 

  وخالف  للمقابض األيدي تالمس عدم لضمان مفتوحة األبواب جميع ترك يتم. 

  تهويتهزا  امتحانيز قاعزة أي وتسزتبعد، االمتحانزات قاعزات لجميزع الكاملة والتهوية الشبابيك كافة فتح يتم 

  .ضعيفة

  علزى اوعرضزه مختلفزة أمزاكن فزي العزدوى لمنع االحترازية القواعد إتباع لكيفية التوعية ملصقات توفير 

 .بالكلية العرض شاشة

 والكنتروالت االمتحانات األوراق وتسلم تسليم إجراءات:رابعاا
 

  األقزل لزىع بسزاعتين االمتحانزات قبزل وحماماتهزا وطرقاتهزا الداخليزة ودواليبهزا الكنتروالت كل تطهير يتم 

  .امتحاني  فترة كل انتهاء بعد تطهيرها مع يوميا

  مناسبة بكميات بالكنتروالت والمطهرات الكمامات توفير يتم. 

  الكحولية بالمطهرات باستمرار األيدي وغسل الكمامات بارتداء االلتزام يتم. 

  االمتحانات أوراق وتسلم لتسليم بالستيكي  أكياس توفير يتم. 

  الكنترول داخل المخلفات من اليومي اآلمن للتخلص آلية وضع يتم.  

 

 

ا    :االمتحان وقاعات والطرقات والساللم بالكلية الملحقة األماكن وتطهير نظافة إجراءات: ثالثا
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 الكلية ميدع                                       الكلية وكيـل                                     المكتب مـديــر        
   

 .د/ حمدي شعبانأ                 أكرم نمير              أ.د/                                     ا/أحمد قنديل   
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