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الجامعة رئيس.... عثمان شعالن / معالى األستاذ الدكتور

كلية هانى حلمى السيد عميد ال/ األستاذ الدكتور 

ف على المشر...عبدالمنعم نافع / األستاذ الدكتور
قطاع شئون التعليم والطالب 
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الدليل اإلجرائى إلمتحانات  

 م 2020الفرقة الرابعة 

 

 

 أشراف تحت 

 

 

 

 تنفيذ إعداد و 

 قسم شئون الطالب بالكلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بديع محمد ...وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أحمداألستاذ الدكتور / 
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 م. 2019/2020الرابعة الفصل الدراسي الثانى مواعيد إمتحانات الفرقة أوالً : 

خالل الفترة  للفرقة الرابعة  النوعية  تبدأ كافة االمتحانات المقرر عقدها بكلية التربية    -
م  22/7/2020م وحتى يوم األربعاء  الموافق  7/2020/ 6من يوم اإلثنين الموافق  

 وذلك طبقاً للجدول المعلن من قبل الكلية . 
إمتحانات الفرقة الرابعة على فترتين ) صباحى ومسائى ( على أن  تبدأ الفترة  تعقد   -

التاسعة الساعة  تمام  فى  الساعة    صباحاً    الصباحية  تمام  فى  المسائية  الفترة  وتبدأ 
ظهراً   بكلية  الواحدة  لنا  المخصصة  واألماكن  النوعية  التربية  بكلية  بأماكنها  وذلك 

) مبنى حقو والمعلومات  الفترتين وذلك  الحاسبات  تم توزيع الشعب على  وقد  ق ( 
 على النحو التالي :  

   : الفترة الصباحية •

الفترة الصباحية باألماكن المخصصة بكلية التربية  
 النوعية 

الفترة الصباحية باألماكن المخصصة بكلية الحاسبات  
 والمعلومات ) مبنى حقوق (

 شعبة أعالم صحافة  شعبة أعالم مسرح 

 شعبة التكنولوجيا ) عام(  الفصل والتعليم المجتمعى شعبة معلم 

 شعبة التكنولوجيا ) حاسب الى (   شعبة التربية الموسيقية 

 الفترة المسائية :  •

الفترة المسائية  باألماكن المخصصة بكلية   
 التربية النوعية 

الفترة المسائية  باألماكن المخصصة بكلية الحاسبات  
 والمعلومات ) مبنى حقوق (

 شعبة األقتصاد المنزلى  شعبة التربية الفنية 

 شعبة معلم اللغة األنجليزية   شعبة رياض األطفال 

-  

 



 م  فى ظل تداعيات أزمة كرونا المستجد 2019/2020لدليل اإلجرائى لإلمتحانات النظرية  للفرقة الرابعة الفصل  الدراسي الثانى للعام الجامعى  ا
  

4 

 معاً نستطيع                         كن أمناً ضد فيرس كرونا وثق بنفسك                     

 ثانياً : حضور الطالب : 

للفترتين الصباحية  ضرورة حضور الطالب قبل موعد  اإلمتحان بساعة -

 . وذلك ألتخاذ كافة اإلجرائات األحترازية   والمسائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة لكل التوجة إلى لجان اإلمتحانات حسب الكروكى المعلن من قبل الكلي
:شعبة مع أتباع التعليمات التالية 

الب فى األبالغ فور الشعور بأعراض فيرس كرونا أثناء تواجد الط-4
.اللجنة

قدم عند ظهور أعراض مشتبه بها يعزل الطالب فى لجنة خاصة وت-5
له الرعاية الصحية ويبلغ والديه

.الجلوس فى المقعد المحدد لكل طالب واأللتزام برقم الجلوس-1

.فتح النوافذ للتهوية -2

تحانات يمنع تبادل األدوات الشخصية بين الطالب أثناء فترة اإلم-3

قياس درجة الحرارة 

عند أكتشاف حاالت مشتبه بها عند الدخول من البوابة وقبل دخول اللجان يمنع الطالب من دخول اللجنة ويؤجل إمتحانه  

الدخول من البوابة الرئيسية للكلية 

وعدم األلتزام بمسافات التباعد بين الطالب عند الدخول من البوابة
رعة التزاحم  مع إصطفاف البنات فى صف والبنين فى صف  لس

وسهولة أتخاذ اإلجراءات األحترازية 
إظهار الكارنية الجامعي
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 أماكن اإلمتحانات :ثالثاً : 

 مبانى كلية التربية النوعية .  -

 مبنى حقوق بكلية الحاسبات والمعلومات .  -

 

 : رابعاً بوابات الدخول  

 

بالنسبة للدخول إلى أماكن اللجان المخصصة بكلية التربية النوعية الدخول من  

   البوابة الرئيسية للكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل الرئيسى للكلية  
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بالنسبة للدخول إلى أماكن اللجان المخصصة بكلية الحاسبات   -

والمعلومات ) مبنى حقوق ( الدخول من البوابة  الخلفية أمام المدرسة  

 . الفنية بجوار شركة الغاز 

 

  

 

 

 

 

 

ل  
خو

بوابة الد
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 خامساً : أماكن ومداخل اللجان : 

 بأماكنها . أماكن ولجان كلية التربية النوعية 

 مدرج ) أ ( بالكلية به الشعب التالية :   •

 (     39إلى اللجنة رقم   38شعبة التربية الموسيقية من اللجنة رقم   -

 (  57إلى اللجنة رقم  56رياض األطفال من اللجنة رقم شعبة  -

 

 

 الخيمة بملعب الكلية  بها الشعب التالية :   •

 ( 58، 54،55، 53،   52 ) رقم  اللجان شعبة رياض األطفال   -

  24،  23 )   رقم لفصل والتعليم المجتمعى اللجانشعبة معلم ا -

،25،26،27،29    ) 
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-  
 التالية :  اللجان ا  مفوق مدرج )أ( به ( 10وقاعة )   (   9قاعة )  •

لجنة  و 9بقاعة  ( 28رقم )   لجنةشعبة معلم الفصل والتعليم المجتمعى  -

 .  10بقاعة   (مكرر 28رقم )

  40ولجنة رقم )   9( قاعة 40التربية الموسيقية لجنة رقم ) شعبة  - -

 .  10مكرر ( قاعة 

 

 

ا
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 ( بجوار مركز الكتاب : 6قاعة ) 

 ( . 27شعبة معلم الفصل والتعليم المجتمعى لجنة رقم )  •

 

 مبنى اإلدارة   •

 

 ويشمل الشعب التالية 

 األرضى مبنى اإلدارة به اللجان التالية : البدروم بالدور   -1

 مكرر  37، و  37 مكرر ولجنة 36 ،36رقم  اللجان شعبة التربية الفنية 

 . 

 مركز الكتاب  6إلى قاعة 
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 قاعة الفنون بها الشعب التالية :  -2
 .  6،  5شعبة األعالم مسرح اللجان رقم   -

 .   35،   34شعبة التربية الفنية اللجان رقم  -

 

 

روم 
ل البد

خ
مد
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  :بها  الشعب التالية( بالدور  الثالث مبنى اإلدارة  309قاعة رقم )   -3

 .   4شعبة األعالم مسرح اللجان رقم   - -

   33شعبة التربية الفنية اللجان رقم  -

 

 : مبنى اإلدارة  بها  الشعب التالية الرابع ( بالدور  409قاعة رقم )  -4

 .    32شعبة التربية الفنية اللجان رقم -  -

 5

 

التوجه  لـ  

   309قاعة  

 409إلى لجنة 
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بالدور الخامس مبنى   ( 510( ، قاعة )508قاعة )     -5

 بهما اللجان التالية :اإلدارة 
  مكرر 31ولجنة   31شعبة التربية الفنية لجنة 

 

(  بالدور الخامس مبنى اإلدارة  601( ، قاعة )608قاعة )  -6

 بهما اللجان التالية : 

 مكرر 30ولجنة   30شعبة التربية الفنية لجنة 

 

 510،   508إلى لجنة 

 610، لجنة  608إلى لجنة 
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أماكن ولجان كلية التربية النوعية بأماكنها بمدرجات مبنى حقوق بكلية  

 الحاسبات والمعلومات .

 :  الدور األرضى وطرقاتة  مبنى حقوق به الشعب التالية   •

     (3( إلى اللجنة رقم )2)من اللجنة رقم  (   صحافةشعبة األعالم )  -

 

 ( 10( إلى اللجنة )   8شعبة األقتصاد المنزلى من اللجنة رقم )   -

 

 بالدور الثانى مبنى حقوق به الشعب التالية :   ( 1مدرج )  •

وإلى اللجنة     (47)  شعبة تكنولوجيا التعليم ) عام ( من اللجنة رقم  -

 ( . 51) رقم 

 ( 16)إلى اللجنة رقم  (11) شعبة معلم اللغة األنجليزية من اللجنة رقم  -
-  
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 : ( بالدور الثانى مبنى حقوق بها الشعب التالية  1طرقة مدرج )  •

     (1) ( اللجنة رقم    صحافةشعبة األعالم )  •

 

 (   7شعبة األقتصاد المنزلى اللجنة رقم )  •

 

 

بالدور الثانى مبنى حقوق به الشعب التالية   وطرقته  ( 2مدرج )  •

 : 

(   وإلى اللجنة  41شعبة تكنولوجيا التعليم ) عام ( من اللجنة رقم  )  -

 ( . 46رقم ) 

 (21( إلى اللجنة رقم )مكرر  16شعبة معلم اللغة األنجليزية من اللجنة رقم )  -
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 :  التالية اللجانبالدور الثانى مبنى حقوق به   ( 2مدرج ) طرقة  •

 (مكرر  22( إلى اللجنة رقم )22اللجنة رقم ) شعبة معلم اللغة األنجليزية من  -

  
-  

سادساً : اإلجراءات اإلحترازية والوقائية التى أتخذتها الكلية   •

 :  المستجد لمواجهة تداعيات فيرس  كرونا

 إجراءات خاصة بالطالب .  - -
 إلكترونياً  .  وكروكى اللجان  أعالن  جدول اإلمتحانات  -1

 الوقائية واإلحترازية . أعالن مجموعة من اإلرشادات  -2

 تنظيم دخول وخروج الطالب واأللتزام بقواعد التباعد االجتماعى وعدم التزاحم .  -3

 قياس درجة الحرارة للطالب قبل دخول لجان اإلمتحانات .  -4

توفير طبيب وهيئة تمريض للحاالت الطارئة وغرفة عزل للتعامل مع الحاالت الطارئة   -5

 الوالدين . أثناء فترة اإلمتحان لحين إبالغ 

 سم بين الطالب .  1.5زيادة عدد اللجان  وتطبيق قواعد التباعد االجتماعى بمسافة  -6

 إجراءات  خاصة بالمبانى  وأماكن اللجان .  -

 .  تعقيم أماكن اللجان بصفة دورية والحفاظ على التهوية

 بسير اللجان وأعمال اإلمتحانات .  إجراءات  خاصة 

بكنتروالت فرق  اإلستعانة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه  -

 النقل للمشاركة مع كنترول  الفرقة الرابعة فى أعمال اإلمتحانات . 

  . زيادة عدد المالحظين ومراقبى اللجان -
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 م  فى ظل تداعيات أزمة كرونا المستجد 2019/2020لدليل اإلجرائى لإلمتحانات النظرية  للفرقة الرابعة الفصل  الدراسي الثانى للعام الجامعى  ا
  

17 

 معاً نستطيع                         كن أمناً ضد فيرس كرونا وثق بنفسك                     

 

 سابعاً :  دليل اللجان  

بأماكنها بمبنى حقوق بكلية الحاسبات والمعلومات للفترتين   كروكى اللجان  •

 الصباحية والمسائية 

رقم  

 اللجنة 

 أرقام الجلوس 
عدد  

 الطالب 
 الشعبة  مكان إنعقاد اللجنة 

 الفترة 

 إلى رقم  من رقم 

1 40001 40030 30 
 ( مبنى حقوق 1طرقة مدرج )

 أعالم صحافة  

 

 

الفترة الصباحية   

الحاسبات  كلية 

 مبنى حقوق 

2 40031 40045 

15 
( الدور األرضى مبنى  1قاعة )

 حقوق  

2  

 40060 40046 مكرر 

15 
( الدور األرضى مبنى  2قاعة )

 حقوق 

 الطرقة الطولية بالدور األرضى  20 40080 40061 3
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 الطرقة العرضية بالدور األرضى   11 40091 40081 مكرر  3

47 48001 48030 30  

تكنولوجيا   ( مبنى حقوق بحاسبات  1مدرج )

 التعليم  

شعبة )  

تكنولوجيا عام  

  ) 

الفترة الصباحية   

كلية الحاسبات  

 مبنى حقوق 
48 48031 48060 30 

49 48061 48090 30 

50 48091 48120 30 

51 48121 48158 38 

41 47001 47030 30 

 

 ( مبنى حقوق بحاسبات  2مدرج )

تكنولوجيا  

 التعليم  

شعبة )  

الحاسب األلى  

  ) 

الفترة الصباحية   

كلية الحاسبات  

 مبنى حقوق 
42 47031 47060 30 

43 47061 47090 30 

44 47091 47120 30 

45 47121 47150 30 

46 47151 47172 22 

7 42001 42030 30 
 ( مبنى حقوق 1طرقة مدرج )

األقتصاد  

 المنزلى 

مسائى كلية  

الحاسبات مبنى  

 حقوق 
8 42031 42045 

( الدور األرضى مبنى  1قاعة ) 15

 حقوق 

8  

 مكرر 
42046 42060 

( الدور األرضى مبنى  2قاعة ) 15

 حقوق 

 الطرقة الطولية بالدور األرضى  20 42080 42061 9

10 42081 42102 
 الطرقة العرضية بالدور األرضى   22

 

11 43001 43030 30  

 ( مبنى حقوق بحاسبات  1مدرج )

أعداد معلم  

اللغة  

 األنجليزية  

 

الفترة المسائية  

كلية الحاسبات  

 30 43060 43031 12 مبنى حقوق 

13 43061 43090 30 

14 43091 43120 30 
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15 43121 43150 30 

16 43151 43165 15 

16  

 مكرر 
43166 43180 

 ( مبنى حقوق بحاسبات  2مدرج ) 15

أعداد معلم  

اللغة  

 األنجليزية  

 

الفترة المسائية  
كلية الحاسبات  

 مبنى حقوق 

17 43181 43210 30 

18 43211 43240 30 

19 43241 43270 30 

  

رقم  

 اللجنة 

 أرقام الجلوس 
عدد  

 الطالب 
 الشعبة  إنعقاد اللجنة مكان 

 الفترة 

 إلى رقم  من رقم 

20 43271 43300 30 
( مبنى حقوق  2مدرج )

 بحاسبات 

أعداد معلم اللغة  

 األنجليزية  

 

الفترة المسائية  
كلية الحاسبات  

 مبنى حقوق 
21 43301 43330 30 

22 43331 43344 

15 
الطرقة العرضية أمام  

 ( 2درج ) 

22  

 مكرر 
43345 43379 

الطرقة الطولية أمام   35

 ( 2مدرج )
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للفترتين الصباحية   بكلية التربية النوعية بأماكنها   كروكى اللجان  •

 والمسائية 

رقم  

 اللجنة 

 أرقام الجلوس 
عدد  

 الطالب 
 الشعبة  مكان إنعقاد اللجنة 

 الفترة 

 إلى رقم  من رقم 

 309قاعة   30 41030 41001 4
 مسرح أعالم 

 

 

الفترة الصباحية  

 كلية التربية  

 النوعية  
 قاعة الفنون  30 41060 41031 5

 قاعة الفنون  19 41079 41061 6

23 44001 44030 30 

 الخيمة ) بالكلية (  

 

معلم الفصل  

والتعليم  

 المجتمعى 

الفترة الصباحية  

كلية التربية  

 30 44060 44031 24 النوعية  

25 44061 44090 30 

26 44091 44120 30 

27 44121 44150 30 

 (  بالكلية  9قاعة )  15 44165 44151 28

 بالكلية    10قاعة  15 44180 44165 مكرر  28

 الخيمة  34 44214 44181 29

38 46001 46030 30 
 مدرج ) أ ( بالكلية  

التربية  

 الموسيقية  

الفترة الصباحية  

كلية التربية  

 30 46060 46031 39 النوعية  

 بالكلية  (  9قاعة )  15 46075 46061 40

 بالكلية    10قاعة  31 46091 46076 مكرر  40

30 45001 45015 15 
التربية  608قاعة

الفترة المسائية   

كلية التربية  
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 الفنية  610قاعة 15 45030 45016 مكرر 30

 

 

 

 النوعية  

 508قاعة 15 45045 45031 31

 510قاعة   15 45060 45046 مكرر 31

 409قاعة 30 45090 45061 32

 309قاعة   30 45120 45091 33

 قاعة الفنون  30 45150 45121 34

 الفنون قاعة  30 45180 45151 35

 البدروم  15 45195 45181 36

 البدروم  15 45210 45196 مكرر  36

 البدروم  15 45225 45211 37

 البدروم  18 45243 45226 مكرر  37

رقم  

 اللجنة 

 أرقام الجلوس 
عدد  

 الطالب 
 الشعبة  مكان إنعقاد اللجنة 

 الفترة 

 إلى رقم  من رقم 

52 49001 49030 30 

 بالكلية الخيمة 

رياض 

 األطفال 

 

 

 

الفترة المسائية   

كلية التربية  

 30 49060 49031 53 النوعية  

54 49061 49090 30 

55 49091 49120 30 

 مدرج ) أ ( بالكلية   30 49150 49121 56

57 49151 49180 30 

58 
49181 49202 22 

 الخيمة بالكلية 

 بالتوفيق والنجاح لجميع الطالبمع تمنياتنا 


