السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
ً
ر
عطفا عىل التعاميم السابقة للحد من انتشار جائحة كورونا ،وما يخص اإلجراءات االحتازية عند استقبال
الطالب ألداء اختباراتهم ،مرفق لكم التوصيات التالية حسب التوجيهات:
 .1ذهاب الطالب ر
مباشة اىل قاعة اختباره المحددة بجدول األسماء قبل وقت االختبار.
 .2يجب عىل الطالب تحميل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد ليتم التأكد من عدم اصابته ولن يسمح
بالدخول اال بعد تحميل التطبيق والتسجيل فيه وعرض الباركود الخاص بالطالب.
 .3الكشف عىل درجة الحرارة عند قاعات االختبار.
 .4التأكيد عىل تعقيم اليدين قبل الدخول لقاعة االختبار.
 .5الحرص عىل إبقاء مسافة ر
متين ن
بي المقاعد.
 .6عند االنتهاء من االختبار ،يجب عىل الطالب ترك ورقة االمتحان عىل طاولته ومن ثم يستلمها المراقب.
 .7التعاون عىل منع التجمعات قبل وبعد االختبار.
 .8ر ن
االلتام بعدم مشاركة األدوات الشخصية مع االخرين.
ن
* نف حال وجود أي من األعراض المرضية ر
والت تشمل ظهور حىم ،سعال ،ضيق يف التنفس ،أو حصول
ي
ي
ن
مخالطة ألي حالة إيجابية مؤكدة بفتوس كورونا المستجد أو يف حال اإلصابة بكوفيد  ،19الرجاء الحرص
عىل عدم حضور الطالب لالختبار.

تقبلوا تحياتنا...
فريق عمل لجنة االختبارات
األمي سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
كلية
ر

Dear all,
In regards to COVID-19 precautionary measures for on-campus student testing,
attached are the recommendations:
1. Students must go directly to their designated classrooms and be notified
ahead of time about their designated classroom.
2. All students have been notified to download the app (Twaklna) to keep track
of who could be infected.

3. Temperature checks will be performed at the entry point of each classroom.
4. Please make sure all students sanitize their hands before entering the
classroom.

5. A two meter space between seats have been created.
6. Upon finishing the exam, students will leave their exam sheet on the table
and the proctor will pick it up at the end.

7. Please do not allow student gatherings before and after exams.
8. Students have been notified to Not share their personal belongings with
other students.

Thank you!
Examination Committee

