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 عن االجراءات االحرتازية الىت قامت بها كلية اهلندسة جامعة الزقازيقتقرير 
 0202امتحانات الدراسات العليا الفصل الدراسى الثانى اثناء 

 فريوس كورونا املستجدجملابهة 
 

وباشراف أ.د/ هشام دمحم رئيس الجامعة  / عثمان شعالنتنفيذا لتوجيهات معالى االستاذ الدكتورالكلية امت ق

 ... الوكالء ومدير عام الكليةفوزى عميد الكلية وبمشاركة السادة 

عمارة( يوميا فى الفترة من  –االساسية  العلوم –مبانى ) التشييد  3عقد االمتحانات فى تم  -1

 . 11/7/0202وحتى  4/7/0202

تعقيم جميع المبانى واللجان يوميا قبل بدء االمتحانات وبعد نهاية االمتحانات وكذلك تعقيم تم  -0

 .المداخل والطرقات ودورات المياه والكنتروالت

لطالب والعاملين قبل دخول لباستخدام أجهزة القياس عن بعد  يوميا قياس درجة حرارةيتم  -3

مدير عام العالقات العامة بالكلية ولم يتم تسجيل اى  طقم التمريض وبمعاونةأبواسطة  االمتحانات

 حاالت اشتباه.

تسليم لكل اعضاء لجان المراقبة والكنترول وموظفى الدراسات العليا وافراد االمن واالطقم الطبية تم  -4

ات الطبية والجوانتيات البالستيك والفيس شيلد الكمام والكوارث نة المتابعة من لجنة االزماتجول

 وزجاجات الكحول.

 % على مدار فترة االمتحانات. 52ب حوالى تسجيل نسبة الحضور لالمتحانات من قبل الطالتم   -5

وقد رافق سيادتها ا.د/ هشام دمحم فوزى  أ.د/ مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا قامت  -6

لتفقدها  االمتحاناتلجان على  بالمرور عميد الكلية واالستاذ / عمر دمحم غانم مدير عام الكلية

 لمتابعة.وا

 تالية توضح بعض االجراءات التى تم اتخاذها..ال والصور
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