
 
 

 

للفصل  احلضورية النهائية ات التنظيمية لالختباراتالضوابط والتعليم

 يف ظل جائحة كورونا كلية اللغات والرتمجةب هـ 1442الدراسي األول 

وذلك عند ظهور أي اعراض أو اشتباه  (موعد)على الطالب عمل التقييم الذاتي للمخاطر من خالل تطبيق  .1

 باإلصابة.

 قاعة االختبار.وهو شرط لدخول  ، )صحيت(وتطبيق  (تباعد)وتطبيق  (توكلنا)حتميل تطبيق  ضرورة .2

هااذه  .3 بااا ل  لاان يساام  بت قااالب وحاساابة حيااب  ماان أ بااار  احلرص على احضار مجيع املستلزمات اخلاصة باالخت

 األ وات مع اآلخرين.

 حضار أي كتب أو مذكرات ملباني الكلية وذلك لتفا ي العدوى.عدب إ .4

قاا   .5 باال و خاال  كااا احلضور للكلية ق يااب الطااال   ا ياااا  رجااة احلاارارة وترت لااك لق حااا  وذ ماان عقااد االمت

 .القاعات

 جيب إحضار البطاقة اجلامعية للتمكن من  خول قاعة االختبار.   .6

 لن يسم  ألي طالب بدخول االختبار بعد مضي نصف ساعة من عقد االمتحا . .7

باا   .8 مااا   صااابة عل لااة اإل صااحي يف حا ضااعل ال عاان و صاااه  لااب اإلن لااى الطا ضاال  جيااب ع سااو  يعر لااك  فاااذ ذ إخ

 للعقوبات الت  يبية حسب النظاب.

 لن يسم  للطالب بدخول املبنى إذا كا  ال يرتدي كمامة الوجل. .9

 ( بينك وبني اآلخرين.مرت 1.5صانحة اآلخرين واإلبقاذ على مسانة كانية )على الطالب جتنب م .10

 .تباعد الكراسي مرتين من كل االجتاهاتمن الت كد على الطالب  .11

 التواجد يف الكلية.االلتزاب بالتباعد وبكانة اإلجراذات االحرتازية أثناذ  .12

 . اخل قاعة االمتحا  جيب على الطالب اتباع إرشا ات املشرنني واملراقب .13

 احلرص على تعقيم اليدين باستمرار وجتنب ملس االنف أو العني. .14

 مغا رة مبنى الكلية نور االنتهاذ من االختبار مع تفا ي التجمعات يف بهو الكلية أو املمرات. .15

 ليمات من أستاذ املقرر أو من جلنة االحرتازات بالكلية.املتابعة املستمرة ألي تع .16

ماااراض  .17 مااان اال ياااة  لاااوط  للوقا كاااز ا مااان املر صاااحة أو  مااان وزارة ال صااادر  ماااات ت ساااتمرة ألي تعلي عاااة امل املتاب

 ومكانحتها )وقاية(.
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