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 ماقبل حضور االختبار  - ١
 : للطلبة االجراءات التنظيمية 

 :تعليمات قبل حضورلمقراالختبار :  أوال
 
 المعتمد من وزارالصحة الصحي االطالع على دليل العودة األمنه للدراسة بجامعة تبوك والبروتوكول 
 أستاذ من الكلية واالستفسارمن معتمد االختبارخالل الوقت المحدد حسب ماهو الطلبة أداء جميع على

 .استفسار المقرر عند وجود أي 
 أو الهوية بطاقة الطالب الجامعية  يجب الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعه على األقل واحضار

 .  الوطنية
 بها قبل دخول االختبار تعليمات االختبار بشكل جيد وااللتزام الطلبة قراءة على جميع 

   ،، الطالبة / الطالب عزيزتي
 التزامك بأن نذكرك أن ونود اختباراتك في والنجاح التوفيق لك نتمنى

 وحس ، لديك الوطني الحس ويمثل ، كبيرمنك وعي دليل الوقائية باإلجراءات
  زمالئك وصحة صحتكم على للحفاظ الكبيرة المسؤولية
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من المقدم )موعد(  تطبيق خالل من للمخاطرالصحية الذاتي التقييم عمل الطلبة على 
   .اشتباه أو أعراض أي تظهرعليه لمن الصحة وزارة      
 
تباعد( وتطبيق ) توكلنا( تطبيق وتحديث تحميل من التأكد (  

 
مثل االمتحان في يحتاجها التي األدوات وجميع الشخصية األغراض إحضار الطالبة / الطالب على  

   . األخرين مع مشاركتها وعدم ).. حاسبة ، ،قلم ورقة(
 
األحوال من حال بأي  ساعه بنصف االختبار بدء بعد االختبار قاعة إلى بالدخول يسمح لن   

 
النظام حسب التأديبية للعقوبات تفاديا الصحي الوضع عن االفصاح   



 )  الفرز البصري(تعليمات الحضورلمقراالختبار : ثانيا
 

 : الطالبة  / على الطالب 
 
 الحرارة  الحضورقبل موعد االختبار بنصف ساعه على األقل لقياس درجة  . 

 
 الجامعة ارتداء كمامة الوجه والتأكد من استخدامها طوال فترة وجودها في 

 
 المحددة ومنع التجمعاتالتباعد االلتزام بتطبيق جميع االجراءات االحترازية ومراعاة مسافات . 

 
 االمتحاناتباع اإلرشادات الوقائية األرضية للوصول إلى قاعة 

 
 تباعد(وتطبيق ) توكلنا (عبر تطبيق الصحي سوف يتم التأكد من الوضع  ( 

 
 إخفاء ذلك االشتباه علما بأن في حالة اإلصابة أو المخالطة أو الصحي االفصاح عن الوضع

 .  النظامبحسب للعقوبة التأديبية صاحبه يعرض 
 
 كل طالب وأخر بين ) مترونصف إلى مترين (الحرص الدائم على إبقاء مسافة أمنه  . 
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 تعليمات أثناء اإلختبار : ثالثا
 

 :الطالبة  / على الطالب
 
 التعليمات بدقة الجيد لتعليمات المشرفة على اإلختباروالمر اقبين وتنفيذ اإلنصات 
 اقب حسب توجيهات المر له في المكان المخصص الطلبة الجلوس على . 
 الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد للخروج من االختبارمنع  . 
 منع مشاركة األدوات الشخصية مع األخرين . 
االلكترونيةالجواالت والساعات : منع استخدام األجهزة االلكترونية أثناء االختبار. 
 دائما ضرورة االلتزام باالجراءات االحترازية تذكر  . 
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 :  تعليمات بعد االنتهاء من االختبار: رابعا
 

 الطالبة / على الطالب
 
 بهاالموصى اإلجراءات اليدين بالمعقم أوغسلهما بالماء والصابون جيا بحسب تعقيم 

  
منع التجمع خارج قاعة االختبار  . 

 
 المراقبين الخروج من البوابات المخصصة لذلك واتباع تعليمات 

 
 . والمسافات الموصى بها اإلجتماعي األمن للتحقق من التباعد وموظفي    
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  اجلامعية بأملج عميد الكلية 
   

 مسري بن عبداهللا نوح   . د


