
 

1 
 

 

 

ار لية اآلث  ك

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

 

 

 الفيومجامعة  –كلية اآلثار 

 تعليمات واجراءات عامة واحترازية لحسن سير االمتحانات 

 م2020/2021( للعام الجامعي الشتوي الفصل ) ثانيالدراسي ال للفصا

ذ سيد اآلستاالجيه األستاذ الدكتور/ أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وتو وتحت إشراف معالي السيدوبناًء على ذلك 

 التي يةواالحتراز العامة تاإلجراءاتنفيذ كافة بااللتزام عميد الكلية اكد سيادته على الدكتور/ عاطف منصور محمد رمضان 

 :التالي شملت االمتحانات سير لحسن اتخاذها تم

  جامعة الفيوم  –بكلية اآلثار  مشددة احترازية إجراءات:  أولا 

 وفروت تزاحم، أي حدوث لعدم بساعة اللجنة موعد قبل االمتحان يوم صباح الطالب الستقبال بالكليات منافذ عدة وجود .1

 (.ومطهر معقم كمامات، حرارة، كاشف) المنافذ تلك على الكليات

ا جمعاتت وجود لعدم الكلية؛ خارج حتى للخروج إجباري ومسار للجان، الطالب لدخول إجباري مسار عمل .2  داخل نهائي ً

 .االمتحان بعد أو قبل سواء الكلية

 سقيا بأجهزة الكشف بإجراء الكامل االلتزام مع االمتحانات، وصاالت مقار كافة وبداخل أمام تعقيم بوابات وجود .3

 .البوابات هذه من يدخل من لكل الحرارة درجات

 . والخروج بالدخول اإلجباري المسار بخريطة الطالب بإلزام اإلداري األمن أفراد تكليف .4

 فترات من فترة كل اراتهمحر قياس إلى باإلضافة وقفازات كمامات بارتداء والعمال المالحظين السادة توجيه من التأكد .5

 .الطالب أماكن عن بعيداً  مستقل الكلية داخل مخصص بمكان اليوم مدار على االمتحان

 داخل وآخر طالب كل بين متر 2 مسافة بوجود التام االلتزام مع المدرجات، سعة من فقط% 50 مساحة شغل من التأكد .6

 .االمتحانات صاالت

 .المتحانا فترة طوال ائهابارتد التام االلتزام مع باللجان، والمالحظين الطالب لكافة( كمامات) واقية ماسكات توفير .7

 .لمجالا هذا في متخصصة شركات خالل من تليها والتي امتحان، فترة كل بين االمتحانات صاالت تعقيم .8

 بعدو االمتحان يوم باحص بالتطهير القيام عن فضالً  تليها، التي والفترة امتحان فترة كل بين االمتحان مقار تعقيم .9

 .فاذةن رائحة دون التعقيم مواد تكون بأن التوصية مع اليوم، مدار على االمتحانات فترات انتهاء

 الخاص بقلمه متحاناال حضور كشف على الطالب وتوقيع الطالب، مع والعمال المالحظين من حد ألدنى التعامل تقليل .10

 من غيره عن تمييزهل امتحانه كراسة على مدرج للطالب باركود استخدام أو مستعملة، كتابية أدوات استخدام لعدم

 .الهندسة بكلية المتبع: مثل الطالب،

 أو لشبابيكا سواءً  جيًدا التهوية منافذ إلى باإلضافة االمتحانات، وقاعات ومرافقها للكلية النظافة بجانب االهتمام .11

 . المراوح

 .الطالب بين تداولها لمنع لالمتحان الالزمة الكتابية األدوات جميع بإحضار الطالب توجيه .12

 واقية قفازات بارتداء امالت التزامهم مع المالحظين، بواسطة جمعها يتم اإلجابة أوراق تسليم من الطالب انتهاء بعد .13

 متخصصة، نلجا بواسطة فحصها في البدء قبل أيام 4 عن تقل ال لمدة عزلها يتم مخصصة صناديق في وجمعها

 .الكنترول للجان لتسليمها تمهيًدا
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 على بالطال تشجيع مهمتهم تكون التدريس، هيئة ألعضاء مباشر إشراف وتحت الطالب من مجموعات تشكيل .14

 .االمتحان لجان دخول لقب الطالب سالمة من للتأكد( تهمنا صحتك – معانا اطمن: )منها مبادرات، في االنخراط

 :منها االمتحانات، فترة خالل العامة اإلجراءات:  ثانياا 

 .اليومية االمتحان فترات بين كافية فترة وجود .1

 .الفترة ذات في االمتحانات لتأدية واحدة دراسية فرقة من أكثر تواجد عدم .2

 من صالة للك طبيب توفير فليك بما االمتحانات، أثناء بالكليات الطبية بالمراكز وخصوًصا الطبي، للطاقم اإلجازات منع .3

 .االمتحانات صاالت

 .االمتحانات صاالت من صالة لكل عزل غرفة تخصيص .4

 .بإصابتها المشتبه للحاالت الجامعية بالمدن عزل غرف تخصيص .5

 .الحريق طفايات سالمة من والتأكد وصيانة، بفحص المدني الدفاع أفراد تكليف .6

 .الكلية داخل االمتحانات أثناء التدخين منع .7

 لالتواص وسائل افةوك للطالب نشرها لضمان االمتحانات وجداول الكليات مواقع على االحترازية اإلجراءات إعالن .8

 .االجتماعي

--------------------------------------------------------------------------- 

 :تعليمات السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية هام لجميع الطالب:  ثالثاا 

طلب إلى عميد الكلية قبل موعد بم يتقدم ٢٠٢١-٢٠٢٠ مايو الطالب الذى ال يرغب فى آداء االمتحانات .1

-٢٠٢٠ م الجامعىللعا يثانخول امتحانات الفصل الدراسى اليقر فيه برغبته عن االعتذار عن داالمتحانات بوقت كافى .. 

 .ة االمتحانات المقررة لهذا الفصلم.. وفى هذه الحالة يكون اإلعتذار عن آداء كاف٢٠٢١

ذر عنها واد المعتو الماادة فى حالة األعذار الطارئة والمرضية يمكن للطالب تقديم الطلب بعد نهاية امتحان الم .2

 .والتى تخصع لقواعد األعذار المقررة من قبل مجلس الكلية

لمواد احانات تلك ور امتفى كلتا الحالتين السابقتين يحق للطالب المعتذر عن مادة أو أكثر أو جميع المواد حض. .3

دم اجتياز الطالب ع د غيابالمواد .. وال يع مرة اخرى فى المواعيد التى تحددها الجامعة مع احتفاظه بكامل درجاته لتلك

 .للمادة .. بل يعد غياباً بعذر مقبول 

الكنترول  أعضاءادة السية والكلية واألقسام العلمية واإلدار أمين مالدكتور/ عميد الكلية التزا األستاذووجه السيد 

ير ات لحسن سلتعليماالحرص الشديد بشأن تنفيذ  كافة بوالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب 

 االمتحانات وذلك لسالمة كل االطراف المعنية باالمتحانات.

 

 نتمنى السالمة والتفوق ألبنائنا الطالب,,,
 

  عميد الكلية   

 رمضانأ.د/ عاطف منصور محمد 


