
خالل جائحة كورونـــا حضور المحاضرات من الحرم الجامعي تعليمات   

 تعليمات عامـــــة 

 لبس الِكمامات طيلة الوقت 
 

تطبيق   تحميليجب   
   ”مجتمع واعي“

 

يجب االطالع على دليل الصحة  
 والسالمة المعد من قبل الجامعة 

واتباع كافة االرشادات من موظفي  
 الجامعة 

 

الجامعة اذا كنت  ال تحضر إلى 
أو تشعر بأي   مصابا أو مخالطا

 أعراض 
 

 الدخـــــــول 

ال يسمح للطالب بدخول حرم  
دقيقة من بدء   30الجامعة قبل 

للمادة التعليمية  محاضرته   
 

  درجةاتمام عملية فحص   بعد
لبس  والتأكد من  الحرارة 

  الكمامات من قبل رجال األمن
 والممرضة 

 )من جهة المواقف فقط( 
 

الدرع  للطلبة الحاصلين على فقط 
على موقع  الظاهر األخضر

  الخدمات الطالبية 

   (6أو ) ( 1) رقم  ات من البواب

 فقط
 

 يجب إتباع كافة اإلرشادات المعطاة من قبل المدرس 
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 مباشرة إلى قاعة المحاضرة 
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طيلة الوقتالِكمامات يجب لبس   
 

الحرارة من خالل كاميرات متخصصة داخل مباني الجامعة درجةسيتم قياس   
 

 عدم لمس أي أسطح غير ضرورية
 

"الذهاب   عبارة إذا كنت ستستخدم األدراج، فقط يجب إستخدام المكتوب عندها
  لألعلى" 

طيلة الوقت اتباع تعليمات التباعد اإلجتماعي   
الضوئية المعتمد(ت ا)بحسب نظام االشار   

 يجب مصعد، كل في أشخاص لخمس يسمح المصاعد، ستستخدم كنت إذا
الحائط  لمس وعدم الملصقات على الوقوف  

االحتياجات الخاصة والطوارئ(  لذوي)تعطى األولوية   
 

 عدم ترك القاعة إال في حاالت الضرورة 
 

" الجلوس  ممنوع" عليها المكتوب األماكن عن  االبتعاد يجب الجلوس أردت إذا  
 

 بعد المحاضرة 

إذا كنت ستستخدم األدراج، فقط  
  يجب استخدام المكتوب عندها

"الذهاب لألسفل"   عبارة  
  

إذا كنت ستستخدم المصاعد،  
يسمح لخمس أشخاص في كل  

مصعد، يجب الوقوف على  
 الملصقات وعدم لمس الحائط 

  لذوي)تعطى األولوية 
االحتياجات الخاصة 

 والطوارئ( 

 

  للمحاضرات في حال انتظارك 
أردت الجلوس يجب  األخرى و

تجنب األماكن المكتوب عليها  
 "ممنوع الجلوس" 

يجب اتباع تعليمات التباعد  
 االجتماعي 

 

  جميع   اذا انتهيت من
يجب مغادرة  المحاضرات 

دقيقة   15الحرم الجامعي خالل    

باتا   يمنع منعا    

 استخدام غرف التدخين 
 

 استعارة أو استخدام أدوات 
أو حاجيات اآلخرين    

 

إال بعد الحصول   زيارة المكتبة 
 على موعد مسبق 

 

زيارة مكاتب أعضاء الهيئتين  
، إال بعد  األكاديمية واإلدارية

  الحصول على موعد مسبق 

 


