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 في الحرم الجامعي لاراسة حضوريااإلراااا  العامة ل

 حرم الجامعي و القاعات الدراسيةالدخول  اشتراطاتأ.

 

س على األقل حتى يوم الخميتلقيهم جرعة واحدة من اللقاح  تما يثب او التحصينبطاقة برازإ جميع الطلبة. يجب على 1

براز ما يثب ، يتوجب من الطلبة إم  0301من أكتوبر  الثالثاألحد الموافق يوم من  ابتداء  وم. 0301سبتمبر 03الموافق 

 لقيهم الجرعة الثانية من اللقاح.ت

 .إبرازها عند السؤالو،  في جميع االوقاتوالبطاقة الجامعية البطاقة الشخصية  حضار. يجب على الطلبة اإللتزام بإ0

دون من  الحرم الجامعيدخول يمنع رتداء الكمامة والحرص على تغطية األنف والفم. يجب على الطلبه اإللتزام بإ. 0

 الكمامة.

 
اإلنجليزية ، ولن يسمح و مبنى مركز اللغة أ الحرم الجامعيعند دخولهم  ةحرارة الطلب. سيتم فحص درجة 4

 .درجة مؤية 0.74عن ته حراررجة تعدي د بدخول الطالب في حال
 

 ة الدراسيةلقاعا دخولب. ارشادات 

 

 مباشرة فور دخولهم المركز. ة الموضحة في جداولهم الدراسيةيلقاعات الدراسإلى االتوجه  يجب على الطلبة. 1

 الدراسية.على مداخل القاعات معقمات المتواجدة اللقاعات الدراسية بادخول . يجب تعقيم اليدين قبل 0

ر واإلمتناع عن تغيياعد الجسدي اختيار مقاعدهم وااللتزام بالتبلبة يجب على الط،  اليوم األول من الدراسة بدءا  من. 0

 .ماكنهم طوال الفصل الدراسيأ

 لدراسيالمحدد طيلة الفصل ا بالمقعدبالجلوس . سيتم تحديد مقعد لكل طالب من قبل المدرس ويجب على الطالب االلتزام 4

 ال بتعليمات من المدرس.عد إر المقيو ال يسمح بتغي، 

 بإرتداء الكمامة في كل االوقات.. يجب اإللتزام 5

قالم والكتب األدوات الشخصية كاألمشاركة  اإلمتناع عنالسالمة في كل االوقات والوقاية وجراءات . يجب إتباع إ6

 . غيرها من األدواتو

 .في القاعة الدراسية خالل الدرسوالكراسي تغيير موقع الجلوس لتزام بأماكنهم وعدم طلبه اإللى ال. يجب ع.
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 خالل االستراحة ما بين المحاضرات اإلجراءات المتبعة .ج

 

الوقت في ع الرجو، ويجب عليهم  لتزام بالتباعد الجسديمع اإل ستراحةاإلالبقاء في قاعاتهم الدراسية خالل  . يمكن للطلبة1

مقاعد اإلنتظار في تواجدهم في  ، أو في حال المبنىالقاعة الدراسية أو مغادرتهم  إلى قاعاتهم الدراسية في حالالمحدد 

 مع الحرص على التباعد الجسدي.مباني المركز 

 إلى القاعة الدراسية. تعقيم اليدين عند الرجوع الطلبةيجب على . 0

 محاضرات. اإلجراءات المتبعة عند انتهاء الد

  

لتزام بالتباعد ويجب على الطلبة اإل نتهاء من المحاضراتفور اإل. يجب مغادرة القاعات الدراسية والمبنى مباشرة 1

وسيلة نقلهم في األماكن المخصصة ار نتظيمكن للطلبة إ. والتجمعلجسدي خالل خروجهم من المبنى واإلمتناع عن ا

 لإلنتظار.

 

 91-كوفيدفيروس عدوى ب صابةاإلبالغ عن اإل . اإلجراءات المتبعة في حالةه

 

لتزام بالحجر ة اإليجب على الطلب، في الصف الدراسي  11-كوفيدعدوى فيروس بإيجابية نتيجة بالغ عن اإل . في حال1

جراء اليي وفقا  لإل استكمال الدراسة عن بعد خالل الحجر المنزلي، وسوف يتم  قرارات اللجنه العليال وفقا  الصحي المنزلي 

 .بداية الفصل الدراسي عنه م الطلبةسوف يتم إعال

ة والسالمة ارشادات الصحجميع  تباعلتأكيد على امع االحجر الصحي المنزلي فترة نتهاء بعد إ. تستأنف الدراسة حضوريا 0

 التي تم يكرها مسبقا .

 

  عمال الدراسية إكمال األآلية تسليم و .و

 

أن  ستخدام الورقة والقلم خالل الدرس. علىإ لكترونية أوالصفية الكتابية بإستخدام األجهزة اإلعمال اتمام األ يمكن للطلبه. 1

فيجب  يدوياً على ورق ،في حال كتابة العمل و .MS Teams برنامجاستخدام يتم تسليم العمل المنجز والمطبوع إلكترونياً ب

 .MS Teams برنامج ستخداممعلم بإرساله للطباعته إلكترونياً وإعادة إ ةعلى الطلب


