
تعليمات خاصة بالطالبات

في ظل جائحة كورونا

لالختبارات الحضورية



التعليمات :

قبل الحضور لمبنى الجامعة :

يجــب اإلفصــاح عــن وضــع الطالبــة الصحــي فــي حالــة اإلصابــة أو المخالطــة أواالشــتباه، 
علمــا بــأن إخفــاء ذلــك ُيعــّرض صاحبتهــا للعقوبــة الت�أديبيــة بحســب النظــام.

عمــل التقي�يــم الذاتــي للمخاطــر الصحيــة مــن خــال تطبيــق ) موعــد ( المقــدم مــن وزارة 
الصحــة لمــن تظهرعليهــم أي أعــراض واشــتباه .

تحميل وتحديث تطبيقي ) توكلنا ( وتطبيق ) تباعد( 

الت�أكــد مــن جــدول االختبــار مــن حيــث )  يــوم وتاريــ�خ ووقــت االختبــار ، اســم المقــرر ورمــزه ، 
رقــم اللجنــة ، المبنــى ، الــدور ، القاعــة ( 

فــي  تحتاجهــا  التــي  األدوات  الشــخصية وجميــع  الجامعيــة واألغــراض  البطاقــة  إحضــار 
االمتحــان بحســب تعليمــات القســم التعليمــي، مثــل ) ورقــة، قلــم، حاســبة ... ( وعــدم 

مشــاركتها مــع اآلخريــ�ن .

عدم إحضار أي كتب أو مذكرات لمبنى الكلية تجنبا لنقل العدوى .

الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعة على األقل .

لديــك  عليــا  قيمــة  النجــاح  ألن 
 ومــن أقــوى دوافعــك الداخليــة ؛
وصحــة  صحتــك  علــى  حفاظــًا  و 
زمياتــك  فــرة االختبــارات اتبعــي 

التاليــة: التعليمــات 

عزي�زتي الطالبة :
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بعد  الحضور لمبنى الجامعة :

واتخــاذ  المختــص  الطبــي  الفريــ�ق  قبــل  مــن  الطالبــة  حــرارة  درجــة  قيــاس  يتــم  ســوف 
المناســبة. اإلجــراءات 

يجــب علــى الطالبــة االلتــزام بارتــداء كمامــات الوجــه وعــدم إزالتهــا طــوال فــرة وجودهــا 
فــي الجامعــة .

االحرازيــة ومراعــاة مســافات  اإلجــراءات  بتطبيــق جميــع  االلتــزام  الطالبــة  علــى  يجــب 
التباعــد المحــددة وعــدم التجمــع و الحــرص الدائــم علــى إبقــاء مســافة آمنــة ) مــر ونصــف 

ــ�ن ( بــن كل طالبــة وأخــرى. إلــى مري

استخدام البوابات المخصصة للدخول والخروج .

اتباع اإلرشادات الوقائية األرضية للوصول إلى قاعة االمتحان .

عدم المصافحة وغسل اليدين باستمرار.

يجــب التنبــه للملصقــات األرضيــة التــي تبــن المســافة اآلمنــة الواجــب تركهــا بن األشــخاص 
فــي طوابــر االنتظــار .

االلتــزام بالهــدوء فــي ممــرات الكليــة قبــل الدخــول و بعــد الخــروج مــن قاعــة االختبــار 
وتنفيــذ التعليمــات وتوجيهــات المشــرفات بدقــة .
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اإلنصات الجيد لتعليمات المشرف على االختبار والمراقبات وتنفيذ التعليمات بدقة .

الجلوس في المكان المخصص لها حسب توجيه المراقبات .

االلتزام بارتداء الكمامة وآداب العطاس.

ُيمنع الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد للخروج من االختبار .

ُيمنع مشاركة األدوات الشخصية مع اآلخري�ن .

ُيمنــع اســتخدام األجهــزة اإللكرونيــة أثنــاء االختبــار، مثــل : الجواالت والســاعات اإللكرونية 
ومخالفــة ذلــك يعــّرض صاحبهــا للعقوبــة الت�أديبيــة بحســب النظام .

الحرص على وضع الهاتف المحمول على الصامت .

واإلجــراءات  االختبــار  بنظــام  إخــال  فيــه  عمــل  بــأي  القيــام  وعــدم  بالهــدوء  االلتــزام 
الوقائيــة واالســت�ئذان برفــع اليــد دون االلتفــات فــي حــال وجــود أي ســؤال أو استفســار.

ال يسمح بدخول قاعة االختبار بالقبعات أو النظارات الشمسية أو العباءة.
عدم إدخال المأكوالت و المشروبات إلى قاعة االختبار.

يعــد الغــش فــي االختبــار أو الشــروع فيــه أو مخالفــة تعليمــات االختبــار تجــاوز تعاقــب 
عليــه الطالبــة حســب األنظمــة واللوائــح.

أثناء االختبار :
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بعد  االختبار :

تعقيــم اليديــن بالمعقــم أو غســلهما بالمــاء والصابــون جيــدا بحســب اإلجــراءات الموصــى 
بهــا .

ُيمنع تجمع الطالبات خارج قاعة االختبار .

الخــروج مــن البوابــات المخصصــة لذلــك، واتبــاع تعليمــات المراقبــات ومشــرفات األمــن 
للتحقــق مــن التباعــد االجتماعــي والمســافات المــوص بهــا.

جامعة األمرة نورة بنت عبد الرحمن 
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