
 

 

قرإر وتعهد  إ 

جبميع الاجرإءإت إلتام ابل لزتإم وأ تعهد وري بأ ي أ عرإض تتعلق هبذإ إلوابء، (، وعدم شع19بسالميت من إل صابة بفريوس كوروان )كوفيد أ قر

وحتمل  أ و مرإفق إجلامعة إل خرى حال توإجدي يف سكن إلطالب أ و قاعات الاختبار، وذكل هللحد من إنتشار  وإلتدإبري إلوقائيةالاحرتإزية 

 :فهيا إلتايلمبا  إملسؤولية إلاكمةل يف ذكل،

  ساعة( 72)يفضل أ ل تزيد عن  قبل قدويم إ ىل إجلامعة 19لكوفيدحديثة تقدمي نتيجة حفص سليب. 

  وقاعات الاختبارإتمبا فهيا سكن إلطالب  يف مجيع مرإفق إجلامعة مرت 2إحملافظة عىل إلتباعد الاجامتعي مبا ل يقل عن. 

 .عدم الاشرتإك يف تناول إلطعام وإلرشإب مع إلآخرين 

  علامً أ ن توفري إلكاممات يه مسؤولية إلطالب.مجيع مرإفق إجلامعة وأ ثناء تنقيل بيهنالبس إلكاممات يف الالزتإم ب ، 

 وتعقميها ابس مترإر ابملاء وإلصابون غسل إليدين. 

 دإخل أ و خارج إجلامعة جتنب إل ماكن إملزدمحة. 

  يف قاعات الاختبارإت قبل وبعد الاختبار إلتجمعاتجتنب. 

  إلآخرين عن عزل نفيسو  إخل( ،)حرإرة، أ لم إجلسم، كحة، زاكم أ عرإضأ ية عند إلشعور ب 937إلتصال عىل إلرمق. 

  إل دوإت إلشخصية مع إلآخرين.جتنب مشاركة 

  إلنقاط إليت حتددها إجلامعة. يفوإلفرز إلبرصي الامتثال لفحص إحلرإرة 

 .جتنب إملصاحفة وإلعناق 

 إملسجد، إجملمع سكن إلطالب، إملعامل، ) يف إحلرم إجلامعي الالزتإم ابلحرتإزإت وإلربوتوكولت إخلاصة جبميع إملرإفق إليت أ راتدها

 إلتجاري، إملطعم...(.

 ولكنا، حصيت(.حتميل إلتطبيقات إل لكرتونية إملتعلقة جباحئة كوروان )تباعد، ت 

  يف حال كوين من أ حصاب إل مرإض إملزمنة فسأ توإصل مع إملركز إلصحي ابجلامعة ل خبارمه هبذإ إل مر وما هو نوع إملرض وإطالعهم عىل

 إلتقارير إلطبية إملتعلقة بذكل. 

 إل جازإت إلرمسية.، وخالل الاختبارإتمن إملعامل أ و ة مبارشًة بعد إنهتاء مغادرة إجلامع ،حال سكين يف إجلامعة 

 

لزتإيمعلامً بأ ن   . ، وقد تصل إلعقوابت إ ىل إحلرمان من إدلرإسة وطي إلقيدإجلهات إملعنية عهنا ابت إليت أ علنتعرضين للعقويا ذكر أ عاله مب عد إ 

 

 


