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                      Vice –Dean Education & Students Affairs وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 متحانات النهائية لمرحلة البكالوريوس الفرقة الرابعةن اإلأبش تتعليما

 .(11كوفيد كرونا )الصادرة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس الوقائية رشادات لتزام بالقواعد واإلضرورة اإل -1
 
 والقفازات تداء الكمامة الطبية إرلن يسمح بدخول الطالب بدون  -2

 .خارج وداخل المباني جتماعيعلي التباعد اإل والحفاظإلتزام الطالب  -3

انات متحاإلبعد و قبل أمام المباني  أمتحانات فقط فال داعي للتجمعات داء اإلأدخول الطالب في هذه الفترة مقصور علي  -4
  .وح بهممر غير مسأفهو 

 
 .بكل لجنة ةمجموعة متواجد الطالب فال داعي للزحام وسوف يعاون، ماكن المخصصةمتحانات في األالتواجد بقاعات اإل -5

وعد ساعة قبل منصف قل وسيمنع الدخول من البوابة بمتحانات بساعتين علي األفترة دخول الكلية قبل موعد اإلذلك و
 .علي بوابة الكلية ةالحراردرجة ومنها قياس  ،حتياطات الالزمة لدخول الكليةني عمل اإلسمتحان وذلك حتي يتاإل

  
متحانات، وتوفير كل الخدمات اللوجستية اإلجراءات والتدابير الالزمة لتهيئة المناخ المناسب لإلحزمة من الكلية اتخذت  -6

وسيارات اإلسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد  والدعم الطبي مثل التهويةداخل اللجان للطالب لتوفير ُسبل الراحة 
علي ذلك  .منة المقررةبالمسافات األ ،لهم الطالب، وإعداد اللجان للطالب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين

الكامل م يتعقمع ال ،متحاناتاإل قاعاتكل ب 2211في مايو  ةستيعابيالطاقة اإلثلث  2222فى يوليو  ن تكون السعةأ
  يوميا. متحاناتقبل وبعد اإلولجان الرصد )الكنترول ( عات لقال

 
اإلشراف الطبى للحاالت العادية أو الحرجة وكذلك توفير األمن اإلدارى الالزم تتم العملية بالتنسيق بين الكلية وفريق   -7

متحانات فى جو هادئ متحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة إلتمام أعمال اإللتأمين قاعات اإل
فسوف يتم عزل الطالب في غرفة شعور الطالب بإعياء )دون ظهور أعراض فيروس كورونا( . في حالة للطالب

أما في حالة ظهور أي أعراض لفيروس  تمام اإلمتحان دون عمل إرتباك داخل اللجان.مخصصة للعزل بكل مبني إل
 (.  8إلمتحان والكلية، ويطبق عليه البند التالي رقم )كورونا يتم توجيه الطالب علي الفور بالخروج من ا

 

و تعذر حضوره اإلمتحان عليه أن يتقدم بطلب رسمي إلي مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم أفي حالة مرض الطالب  -8
 ( vdsa.eng@cu.edu.eg والطالب وذلك حتي نهاية فترة اإلمتحانات )ورقياً أو إلكترونياً علي البريد اإللكتروني 

بر للدور الثاني )سبتم -/ أو المتبقية  كل اإلمتحاناتلتأجيل  -مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه الكلية 
 ( علي أن يحتفظ الطالب بحالته وتقديره. 2222

 

ان متحو الهيئة المعاونة صباح يوم اإلأمراقبين من أعضاء هيئة التدريس عراض علي أحد السادة الأ في حالة ظهور أي -1
وذلك لعمل الالزم  8212-8212رقام التالية تصال فوراً بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب علي األيتم اإل

 حتياطي علي الفور.إللمصاب ولتوفير مراقب 
 

المعاونة من المراقبين وذلك من خالل تقديم ما يفيد من المستندات ال المرضية للسادة الهيئة إال تقبل أي أعذار  -12
 الطبية إلي مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب للبت فيها.

 

المراقبات األساسية للسادة أعضاء هيئة التدريس هي شأن داخلي لألقسام العلمية وذلك بما ال يتعارض مع توفير عدد   -11
 بجداول اإلمتحانات وعدد المراقبين اإلحتياطي المطلوب. المراقبين الموضح بكل مادة

 

 البالط صطحاب أى وسيلة تكنولوجية قد تعرضإمتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اإللتزام بقواعد وتعليمات اإل -12
 .للمساءلة أو تطبيق أى عقوبة عليهم

 
 عراضأبعذار لمن يشعر لي السماح باألإضافة باإلمتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه، تطبيق قواعد تنظيم اإل  -13

 .بقانون تنظيم الجامعاتواإلجراءات المنظمة ألعمال اإلمتحانات قواعد لطبقاً ل و خالفه( أ)حرارة  ةمرضي
 

  ،،،لي الحرص علي صحتكم وسالمتكمإرشادات تهدف جميع التعليمات واإل                        

 مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
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