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 المتحانات السنوات النهائية بجامعة القاهرة للطالب اإلجراءات االحترازية

 9102/9191للفصل الدراس ى الثانى 

 كلية الحاسبات و الذكاء اإلصطناعى
 

 : لضمان سالمتكاداء االمتحاناتل  الكليةأوال: الحضور إلى 

الم الحلق أو آ في حال شعورك بأية أعراض تنفسية كالسعال أو احرص على عدم الحضور إلى الكلية  -1

 ضيق بالنفس أو الحمى.

والعاملين عند ارتداء قناع الوجه )الكمامة( هو التزام على جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس  -2

  وطوال فترة تواجدهم بها. الدخول إلى الكلية

 تجنب ملس الوجه. -3

 استخدم املطهرات لغسيل اليدين. -4

 .ين بينك و بين أى شخصن متر يراعي التباعد االجتماعي بترك مسافة ال تقل ع -5

 تداخل أو تزاحم. الدخول من بوابات التعقيم دون  -6

 يمنع تماما ركوب املصاعد. -7

 

 االمتحانات:: لاداء  ثانيا

 الدخول بالكارنيه الجامعى. -1

 على الطالب أن يتواجد بالكلية قبل موعد االمتحان بساعة على األقل. -2

  الكواشف الحرارية. عند الدخول للكلية باستخدامحرارة اليتم قياس درجة  -3

له الكلية يمنع من دخوله ألداء االمتحان ويتم نقطالب عند دخوله  عند اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أي -4

تباره من مقدمى األعذار )انظر رابًعا: األعذار وتأجيل لتلقي الخدمة املناسبة لحالته، و يتم اع

 (.االمتحانات

 كل مقرر.يقوم كل طالب بالدخول على صفحته ملعرفة مكان أدائه اإلمتحان ل -5

 املخصص له دون تدافع أو تزاحم.بالتوجه إلى املكان  بيلتزم كل طال -6

 لن يسمح بدخول أي طالب إلى اللجنة بعد بدء االمتحان. -7
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 يحظر تبادل األقالم وغيرها من األدوات املكتبية أو الشخصية. -8

 يوقع الطالب فى كشف الحضور بقلمه الشخص ى. -9

 .عصير  وخالفه( –)مياه على الطالب احضار احتياجاته الشخصية  -11

 يسمح للطالب بمغادرة لجنة االمتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت. -11

حتى يسمح عند انتهاء الطالب من االمتحان، ال يتحرك من مكانه وإنما يقوم برفع يده وينتظر في مقعده  -09

الطالب بتسلسل له املراقب بالخروج، و ذلك ملنع خروج أكثر من طالب فى نفس الوقت ملراعاة انصراف 

 وتباعد دون تدافع أو تزاحم.

الذهاب لحجرات أعضاء تماما الكلية فور االنتهاء من أداء االمتحان، و يمنع ب سرعة مغادرة على الطال -13

-eو الهيئة املعاونة أو إدارة الكلية، و على من يرغب فى التواصل مع أى منهم استخدام الـأهيئة التدريس 

mail 

 

 والعياادات الطبيةغرف العزل ثالثا: 

في حال ظهور أعراض على أحد الطالبن يتم عزله في الغرفة املجهزة لذلك لحين اتخاذ التدابير الالزمة  -1

ادرته واملتابعة الدورية له، واستدعاء الطبيب املختص للكشف عليه وكتابة التقرير الطبي الالزم غمل

 واتخاذ ما يلزم من اجراءات طبية.

 .ية تقدم خدماتها الصحية إذا لزم األمرتوفر الكلية عيادة طب -2

 

 وتأجيل االمتحانات رابًعا: العذار

التقدم  2119/2121لطالب الذي ال يرغب في أداء االمتحانات عن الفصل الدراس ي الثاني على ا -1

الكلية  يقدم ورقيا أو إلكترونيا إلى إدارة شئون الطالبباالعتذار عن دخول االمتحانات، وذلك بطلب 

 ء موعد االمتحانات.قبل بد

 سوف يتم ، وcu.edu.eg-fci.student@fciتقدم مليل شئون الطالب  الطلبات املقدمة إلكترونيا -2

 التأكد من شخصية مقدمها.

عن أداء كافة االمتحانات املقررة في الفصل يجب أن يكون املقدم قبل بداية اإلمتحانات االعتذار  -3

 االعتذار عن مادة أو أكثر دون باقي املواد. لالدراس ي الثاني وال يقب

 

 

mailto:fci.student@fci-cu.edu.eg
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ئة واملرضية املقبولة، يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كلتا الحالتين يحق للطالب ر بالنسبة لألعذار الطا -4

( من الالئحة 81ه وذلك إعماال للمادة )حضور امتحانات الدور الثاني ويحتفظ بكامل درجاته وتقدير 

 الء الطالب رسوًبا ويعتبر غياب بعذر مقبول. ؤ التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وال يعد غياب ه

جرى بنفس القواعد وطريقة الحساب لتوحيد  سياسة التقييم -5
ُ
 .امتحانات اإلعادة ت

 

 خامًسا: اإلقامة باملدن الجامعية 

نهائية السابق له  اإلقامة باملدن الجامعية العودة لإلقامة بها أثناء فترة حال رغبة طالب السنة ال -1

االمتحانات، يوقع الطالب على تعهد بأنه ال يعاني من أي أعراض مرضية ولم يخالط مريض بفيروس 

 كورونا خالل آخر أسبوعين.

عبارة عن وجبات جافة أو التسكين باملدن يتم طبًقا لكافة اإلجراءات االحترازية على أن تكون التغذية  -2

 مطهية حسب رغبة الطالب مع اتباع كافة اإلجراءات االحترازية.

اإلعالن عن كيفية استالم  –رقم الغرفة  –ُيعلن االسم ورقم املبنى الذي يتم تسكين الطالب به )دور  -3

 .وتناول الوجبات(

 

افدين   ساادسا: الطالب الو

املوجودين في الخارج أداء االمتحانات وفقا للجداول املعلنة سنوات النهائية من الوافدين يجوز لطالب ال -1

 في الكليات.

ملن يتعذر عليه من الوافدين الحضور ألداء االمتحان يتم امتحانهم في أول انعقاد يلي حضورهم عند  -2

 انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.

رج إرادتهم تمنعهم من أداء يتم النظر إلى الوافدين كل بحالته حال تعرضهم لظروف قهرية خا -3

 االمتحانات في توقيتها املقررة، ويكون ذلك طبقا لقرارت مجلس الجامعة.

 

 عقد االمتحانات بنظام البابل شيت، فيما عدا اإلمتحانات العملية.ت
 

مخالفة أي من اإلجراءات االحترازية تعرض املخالف للمساءلة القانونية 

  السلوك املعمول بها في الجامعة.وفقا للقوانين واللوائح ومواثيق 


