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 0202/0200لعام الجامعي ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيق بالتودراسي العام اتمام الكلية الهندسة بكامل طاقتها الستقبال طالبها الجدد والقدامي متمنيين  تعمل

 تبعاها خالل العام الدراسيإوالتي سوف يتم  ةعض النقاط الهامللجميع والكلية تود أن تشير الي بوالنجاح 

0202/0200. 

 الحضور بالكلية واالنتظام من أول اسبوع -2

بالطريقة التقليدية ) قبل الكورونا( وتم إعداد الجداول الدراسية على هذا النحو و فى يعقد العام الدراسي 

نكون مستعدين بالخطط البديلة )التعلم  ف ذل قرار من المجلس االعلي للجامعات بخالبحالة أي تغيير 

نسعي جاهدين مع توجهات الدولة والجامعة في ظل خطه التوسع فى التطعيمات أن ال نصل الي والهجين( 

 الخطة البديلة. 

تلتزم الجامعة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء والمجلس األعلى للجامعات الخاص بعدم السماح بدخول الجامعة 

 والموظفين بما في ذل والطالب من أعضاء هيئة التدريس  21ي اللقاح الخاص بفيروس كورونا اال لمن تلق

 0202الزائرين الوافدين لمقر الجامعة بداية من االول من ديسمبر 

 

 الجامعيينتيسيرات من وزارة الصحة لتطعيم الطالب  -0

والتطعيم الفوري للطالب في أقرب مركز تطعيم طبقا لما جاء من سيادة أ.د. رئيس جامعة القاهرة: التسجيل 

 له من أي مكان داخل مصر

وأن وزارة الصحة والسكان، أقرت تيسيرات جديدة لتطعيم الطالب وذل  لحرصنا البالغ على سالمة الطالب 

والمشاركين في العملية التعليمية، وتتمثل هذه التيسيرات في التسجيل والتطعيم الفوري للطالب في أقرب 

ركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذل  بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان م

خانة "طالب جامعي" على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطالب الجامعات بهدف الوصول 

 أكتوبر. 1للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 

 بالجامعة االنتهاء من التطعيم سريعا بلقاح فايزر بمركز التطعيم بالجامعة. 21الطالب اقل من سن  علي

عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطالب، في المدينة الجامعية ومستشفى الطلبة وفي  21ويوجد   

ثار، والعلوم، والتخطيط اإلقليمي كليات: الحقوق، والتجارة، واآلداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، واآل

والعمراني، ورياض األطفال، والعالج الطبيعي، والحاسبات والذكاء االصطناعي، والهندسة، والزراعة، 

 والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب األسنان.
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 :التاليعلى للجامعات داخل الجامعات، وكانت علي النحو اإلجراءات االحترازية التي وجه بها المجلس األ-3

 

 البد من المحافظة  اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميا -

 علي غسل اليد بالماء والصابون بصفة مستمرة وتعقيم االيدي باستعمال المعقمات.  

 حصص علمية تعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو -

 ،استخدام أدوات تستخدم لمرة واحدة مثل األكواب  تعقيم وتطهير أماكن انتظار الطالب يوميا - 

 وأمثالها.  

 عاملين( في االماكن  –أعضاء هيئة تدريس  –رتداء الكمامات الواقية )طالب إ علي تأكيدال-

 المحافظة على التباعد االجتماعي ومراعاة مسافة ال تقل داخل حرم الكلية  ةالمغلقة والمفتوح 

  ولعضو هيئة التدريس الحق في متر بين االفراد، مع االلتزام  بعدم المصافحة باليد. 2.1عن  

 عدم السماح للطالب بالدخول الي قاعات التدريس بدون ارتداء الكمامات الواقية. 

 

 الشعور بإعياءاالصابة بأي أعراض او في حالة  -4   

 عند التعامل مع حاالت مصابة او مشكو  في اصابتها، ضرورة ابالغ عيادة الكلية في حال   

 الش  وفرض العزل المنزلي وعدم الحضور للعمل حتى التأكد من سلبية االصابة. )لالتصال  

  1222-1222بعايدة الكلية تليفون:  

 لتلقى الخدمات التالية: 221االتصال برقم تليفون نرجو استخدام تطبيق "صحة مصر" باإلضافة الى  

 االبالغ عن نفس  او عن أي شخص اخر متعرض للعدوي.·

 خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا قريبة من موقع  وكيفية التواصل معهم.·

 التطبيق سيحذر  لو دخلت منطقة فيها اصابات كثير او حجر صحي وكيفية التعامل مع الموقف.·

 در تعرف كل تعليمات العزل المنزلي لنفس  او ألسرت  ومتابعة العالج.تق·

 تقدر تعرف تعليمات وارشادات الوقاية وتفاصيل خطة التعايش التي تطبقها الدولة.·

 تقدر تعرف اخر االخبار والمستجدات واإلحصائية اليومية لإلصابات وحاالت الشفاء.·
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 يتم اتباع القواعد الحاكمة لتقديم االعذار المرضية 

حرصاً من الكلية علي صحة أبنائها وتسهيالً عليهم التواصل مع إدارة الكلية في حالة اإلصابة بـ      

COVID 19   في الحمى  21-تتمثل األعراض األكثر شيوعاً لكوفيدفي حالة االشتباه باالصابة  أو  

  والسعال الجاف واإلرهاق.  

 ذوق أو الشم، واآلالم توتشمل األعراض األخرى األقل شيوعاً والتي قد تصيب بعض المرضى، فقدان ال  

 واألوجاع، والصداع، والتهاب الحلق، واحتقان األنف، واحمرار العينين، واإلسهال، والطفح   

 اض للفيروس، او عدوى تنفسية او ارتفاع الجلدي في حالة اإلشتباه باالصابة او الشعور باي اعر  

  PCRدرجة الحرارة يتم التوجه مباشرة الي مستشفي الطلبة الجراء المسحة   

 إتباع التعليمات التالية المصاب علي الطالب -

 vdsa.eng@eng.cu.edu.eg يتم ارسال بريد االلكتروني علي البريد  -2

 -يتم كتابة:

  أسم الطالب 

  الفرقة 

 البرنامج / النظام 

  تحديد هل هي حالة إصابة أم إشتباه أم مخالطة القريب من الدرجة االولي 

  إرسال التقارير الطبية الموثقة من خالل جهة حكومية 

  تنداتولي يتم إصدر عذر مرضى لمدة اسبوع بعد التقدم المسفي حالة المخالط لقريب من الدرجة األ     

  مع ضرورة عمل المسحة بمستشفي الطلبة مع العزل التام للمريضالدالة علي ذل              

فى حالة ان نتيجة المسحة تظهر ايجابية ترسل نتائج التحاليل علي البريد  .2

وتستمر االجازة والعذر لمدة اسبوعين بحد اقصي في الموضح مسبقاً االلكتروني 

 االجمالي. 

 نت المسحة سلبية يلتزم الطالب بالحضور فى حالة ان كا .0

  -مالحظات هامة :

  العذر المرضى ال يرفع الغياب ولكن يمكن  من تعويض أى تسليمات أو امتحانات اثناء

 فترة العذر.

  الحد االقصي للتغيب خالل الفصل الدراسي الواحد طبقاً لالئحة هو ثالث اسابيع بحد

 الطالب بعذر عن الفصل الدراسي اقصي وفي حالة تعدي هذه الفترة يتقدم

 الكلية علي أتم االستعداد لتلقي اي اقترحات او شكاوي 

 علي البريد االلكتروني كما تتمني البنائها من الطالب التوفيق والنجاح دمتم سالمين .

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            

 أ.د/ شيرين محيي الدين وهبة                
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