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1

مقدمة
يشــهد العالــم حاليـ ًـا معضلــة كبــرى متمثلــة فــي جائحــة كورونــا  COVID-19التــي اجتاحــت العالــم
بأجمعــه وأثــرت تأثيـ ً
ّ
وتطلــب ذلــك نشــر الوعــي وتعزيــز اإلجــراءات
ـرا بالغـ ًـا علــى جميــع مناحــي الحيــاة،

االحترازيــة والوقائيــة للتصــدي لهــذه الجائحــة .وقــد تأثــرت العمليــة التعليميــة فــي كل بلــدان العالــم
ً
ً
نظــرا لطبيعــة الفيــروس الــذي ينتقــل بوتيــرة متســارعة مــن شــخص آلخــر،
كثيــرا إثــر هــذه الجائحــة،
حيــث تــزداد اإلصابــات والوفيــات بهــذا الفيــروس بمــرور األيــام ،ممــا أدى بالحكومــات فــي مختلــف

بلــدان العالــم إلــى اإلغــاق التــام أو الجزئــي للبلــدان حســبما تــراه وإيقــاف حــركات الســفر والطيــران

واســتحداث التنظيمــات والترتيبــات الخاصــة بالتجمعــات والحضــور لمقــرات العمــل وتقديــم التعليــم
عــن ُبعــد وابتــكار آليــات وبرامــج إلكترونيــة تســهم فــي التخفيــف مــن تأثيــر هــذه الجائحــة.

ـاء علــى التوجيهــات الســامية باتخــاذ اإلجــراءات الالزمة
وقــد قامــت الجهــات العليــا فــي المملكــة بنـ ً
ووضــع إجــراءات عاجلــة وتعليــق الدراســة تفاديـ ًـا النتشــار الفيــروس وحمايــة ألبنــاء وبنــات هــذا البلــد،

حيــث تــم اســتكمال العمليــة التعليميــة فــي الفصــل الثانــي والفصــل الدراســي الصيفــي مــن العــام
الدراســي 1441هـــ عــن طريــق التعليــم عــن ُبعــد.

وحيــث أن الجامعــة اكتســبت الخبــرة الالزمــة مــن هــذه التجربــة ،وتوجــت هذه الخبــرة بفوزها بجائزة

“بــاك بــورد” للتميــز الدوليــة ،وإشــارة إلــى توجيهــات الدولــة حفظهــا اللــه ورعاهــا فــي العــودة بحــذر

وتوجيهــات معالــي رئيــس الجامعــة بهــذا الخصــوص ،ورغبــة فــي تجويــد العمليــة التعليميــة بالجامعــة
وحرصـ ًـا علــى تحقيــق نواتــج التعلــم بمــا يتناســب مــع مكانــة الجامعــة ،فقــد تمــت التوصيــة بوضــع دليل

للمنســوبين وآخــر للطلبــة للعــودة اآلمنــة للدراســة فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 1442هـــ،
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بمــا يتوافــق مــع الدليــل االسترشــادي لعــودة الدراســة الجامعيــة فــي العــام الدراســي القــادم 1442هـــ
الصــادر مــن وزارة التعليــم وبمــا يتماشــى وطبيعــة الفتــرة التــي نعيشــها ،مــع تطبيــق إجــراءات التباعــد
االجتماعــي واإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة ،لتحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة ونواتــج التعلــم ،حيث
يســاهم هــذا الدليــل فــي:

•دعم توجهات الدولة حفظها الله في العودة بحذر ومراعاة اإلجراءات االحترازية المعتمدة.
•مراعاة صحة الطلبة والمنسوبين وأخذ ذلك في االعتبار.
•الحفــاظ علــى جــودة العمليــة التعليميــة بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة
وتواتــج التعلــم.

•توعيــة منســوبي وطلبــة الجامعــة باإلجــراءات االحترازيــة ممــا يضمــن جــودة التعليــم والعــودة
بحــذر.
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أهداف ومرتكزات الدليل
1

تحقيق توجهات الدولة والعمل باإلجراءات االحترازية التي وضعتها وأكدت عليها الوزارة.

2

الحفــاظ علــى صحــة طلبة ومنســوبي الجامعة.

3

االستمرار في التباعد االجتماعي واإلجراءات االحترازية.

4

تعظيــم االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة القويــة للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي
الجامعــة بمــا يحقــق األهــداف التعليميــة ونواتــج التعلــم.

5

االســتجابة لتوجهــات الدولــة نحــو كفــاءة اإلنفــاق والترشــيد بمــا ال يتعــارض مــع جــودة العمليــة
التعليمية.

استراتيجيات العودة اآلمنة

 .1مسؤولو تطبيق البروتوكول الوقائي

مــن المهــم جـ ً
ـدا وضــع تنظيــم وتنســيق للتنبــؤ بــأي مشــكلة صحيــة والعمــل
علــى اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة حيالهــا ،ويشــمل ذلــك وجــود مشــرف علــى
تطبيــق البروتوكــول فــي كل قطــاع مــن قطاعــات الجامعــة ،وكذلــك مديــر
يتولــى مســؤولية تطبيــق البروتوكــول فــي كل قطــاع فــي الجامعــة.

* يمكــن تحميــل دليــل البروتوكــوالت الوقائيــة (الــذي تــم عملــة مــن قبــل مركــز تعزيــز الصحــة)

مــن خــال الرابــط أو الرمــز التالــي:

http://www.kauhp.com/gp

 .2استخدام البيانات والذكاء االصطناعي

عملــت الدولــة حفظهــا اللــه ورعاهــا علــى توفيــر كافــة الســبل
الوقائيــة والمعينــة علــى تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة باســتخدام
البيانــات والــذكاء االصطناعــي ،ومــن ذلــك تطبيــق (توكلنــا)
وتطبيــق (تباعــد) .وعلــى جميــع الطلبــة والمنســوبين اســتخدام
هذيــن التطبيقيــن والعمــل علــى تفعيلهمــا فــي األجهــزة الذكيــة
الخاصــة بهــم.
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آلية عمل البروتوكول الوقائي
يتــم إنشــاء فريــق للبروتوكــول الوقائــي فــي كل قطــاع مــن قطاعــات الجامعــة ،ويكــون رئيــس القطــاع
هــو المشــرف علــى فريــق البروتوكــول الوقائــي فــي ذلــك القطــاع ،ويتــم تكليــف مديــر اإلدارة/الوحــدة
–أو مــن يحــدده رئيــس القطــاع -بتولــي مســؤولية مديــر البروتوكــول.
يكــون المشــرف علــى فريــق البروتوكــول الوقائــي فــي القطــاع هــو المســؤول عــن اإلشــراف الكامــل عن
تطبيــق جميــع اإلجــراءات االحترازيــة وإبــاغ وكيــل الجامعــة بشــطر الطــاب أو وكيلــة الجامعــة لشــطر
الطالبــات عــن أي مشــكلة صحيــة متعلقــة بفيــروس كورونــا  COVID-19أو حــاالت تفشــي للفيــروس.
ويكون مدير البروتوكول هو المسؤول المباشر عن عمل التالي:

1

التأكد من تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية في القطاع.

2

التأكــد مــن تفعيــل جميــع المنســوبين والطلبــة فــي الجهــة لتطبيــق (توكلنــا) وتطبيــق (تباعــد)
بالشــراكة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والمنســوبين والطلبــة.

3

إبــاغ المشــرف علــى البروتوكــول فــي القطــاع عــن أي مشــكلة صحيــة متعلقــة بفيــروس كورونا
 COVID-19أو حاالت تفشــي للفيروس.

4

التنســيق مــع مركــز تعزيــز الصحــة للتأكــد مــن أن اإلجــراءات االحترازيــة يتــم تطبيقهــا فــي الجهــة
بشــكل مناســب ،والتنســيق مــع إدارة الصيانــة بوكالــة الجامعــة للمشــاريع للتأكــد مــن النظافــة
والتعقيم.

5

تفعيــل األنظمــة والقوانيــن الخاصــة بلبــس الكمامــات للجميــع والتباعــد االجتماعــي والتعقيــم
وتوفيــر أدواتــه.

6

إبــاغ المشــرف علــى البروتوكــول فــي القطــاع عــن أي مخالفــة لهــذه التعليمــات مــن قبــل
المنســوبين والطلبــة.

7

كتابــة التقاريــر الدوريــة عــن الحالــة الصحيــة والوضــع اآلمــن فــي كل إدارة ورفعهــا للمشــرف
علــى البروتوكــول فــي القطــاع.
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دليل منسوبي الجامعة للعودة اآلمنة في الفصل األول من العام الدراسي 1442هـ

خطة العودة اآلمنة للعملية التعليمية
المحاضرات المعرفية

المحاضــرة المعرفيــة هــي كل مقــرر أو جــزء منــه يمكــن ألســتاذ المقــرر تقديمــه للطلبــة عــن طريــق
التعليــم عــن بعــد ويحقــق مــن خاللــه نواتــج التعلــم بأعلــى جــودة بــدون الحاجــة للقــاء المباشــر فــي
قاعــات وورش العمــل أو المعامــل أو المراســم أو المختبــرات أو العيــادات.
تكون جميعها عن طريق التعليم عن ُبعد بما يحقق األهداف التعليمية ونواتج التعلم.

الدروس العملية والسريرية وورش العمل التخصصية
والحصص المهارية والتدريبية
1

ً
حضوريا في مقر الجامعة.
تتم

2

تكون في مجموعات صغيرة ال تزيد عن ( )25طالب لكل مجموعة.

3

االلتزام بالتباعد االجتماعي ووضع الكمامات والتقيد باإلجراءات االحترازية.

4

االلتزام بإجراءات تنظيف وتعقيم األماكن والضوابط االحترازية.

5

يمكــن لبعــض الكليــات عنــد الحاجــة تمديــد وقــت الــدوام حتــى المســاء لضمــان تحقيــق التباعــد
االجتماعــي ،وذلــك بالتواصــل مــع وكيــل الجامعــة المختــص فيمــا يخــص شــطر الطــاب،
ووكيلــة الجامعــة لشــطر الطالبــات فيمــا يخــص شــطر الطالبــات.

مناقشة الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا

تتم مناقشــة الرســائل العلمية عن ُبعد ويقوم المشــرف الرئيســي بإنشــاء جلســة المناقشــة اإللكترونية
وتوفيرهــا للطالــب وأعضــاء اللجنــة وممثــل العمــادة في لجنة المناقشــة حســب الموعــد المعلن عنه.
ً
ً
وفقا للتالي:
حضوريا في مقر الجامعة
ويمكن للمشرف طلب أن تكون المناقشة
ً
شخصا.
•أال يتجاوز عدد الحضور في المناقشة عن 25
•االلتزام بالتباعد االجتماعي ووضع الكمامات والتقيد باإلجراءات االحترازية.
•االلتزام بإجراءات تنظيف وتعقيم األماكن والضوابط االحترازية.

8

دليل جامعة الملك عبدالعزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ

دليل منسوبي الجامعة للعودة اآلمنة في الفصل األول من العام الدراسي 1442هـ

خطة العودة اآلمنة للعملية التعليمية
االختبارات وتقييم أداء الطلبة
1

ً
حضوريا في المقرات.
جميع االختبارات تكون

2

تكون في مجموعات صغيرة.

3

االلتزام بالتباعد االجتماعي ووضع الكمامات والتقيد باإلجراءات االحترازية.

4

االلتزام بإجراءات تنظيف وتعقيم األماكن والضوابط االحترازية.

5

تقــوم الكليــات بتنفيــذ العمليــة التعليميــة مــع الحــرص علــى جــودة مخرجــات التعلــم واختيــار
ســبل التقييــم المالئمــة حســب التعليمــات الــواردة فــي هــذا الدليــل.
تعتمــد عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة الدراســات العليــا فــي الفصــل األول للعــام 1442هـــ

6

النظــام المعتــاد لحســاب المعــدل الفصلــي والمعــدل التراكمــي والدرجــات والتقديــرات حســب
الئحــة الدراســة واالختبــارات .ولــن يتــم اســتمرار االحتســاب باآلليــة التــي تمــت فــي الفصــل
الدراســي الثانــي للعــام 1441هـــ.

7

تعلــن عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة الدراســات العليــا جــداول االختبــارات ومواعيدهــا
ً
داخليــا حســب مــا تــراه بالتنســيق مــع
بالتنســيق مــع الكليــات .وقــد تضــع الكليــات جداولهــا
األقســام العلميــة وأســاتذة المقــررات وحســب البرنامــج الدراســي.

يحــدد القســم العلمــي آليــة التقييمات/االختبــارات الدوريــة والنهائيــة بحســب خطة

8

القســم العلمــي وبمــا يتوافــق مــع سياســات االختبــارات وتقويــم أداء الطلبــة
بجامعــة الملــك عبدالعزيــز المعتمــدة (يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــال الرابــط أو
الرمــز التالــي):

https://bit.ly/2OtyF8J

بالنسبة للطلبة المتغيبين عن التقييم/االختبار النهائي يتم التعامل معهم كالتالي:
•األصل أن ُيرصد للطالب مجموع درجات األعمال الفصلية.

9

•يمكــن للطالــب فــي حــال الظــروف القهريــة الحصــول علــى درجــة غيــر مكتمــل ()IC
بالتنســيق مــع أســتاذ المقــرر مــن خــال التقــدم بطلــب بحــد أقصــى يوميــن مــن تاريــخ

عقــد االختبــار ،وذلــك بتقديــم معاملــة علــى نظــام المعامــات اإللكترونيــة للطلبــة

(معامالتــي  )ERSويتــم توجيــه المعاملــة للكليــة التــي تقــوم بتدريــس المقــرر.

دليل جامعة الملك عبدالعزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ
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دليل منسوبي الجامعة للعودة اآلمنة في الفصل األول من العام الدراسي 1442هـ

خطة العودة اآلمنة للعملية التعليمية
الطلبة الزائرون
1

ال تتوفــر فــرص الزيــارة لدراســة الفصــل األول للعــام 1442هـ.للطلبــة الزائريــن مــن خــارج
جامعــة الملــك عبدالعزيــز.

2

يمكــن لطلبــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز الزيــارة خــال الفصــل الدراســي األول للعــام 1442هـــ
بيــن المركــز الرئيســي وفــرع رابــغ وذلــك بعــد اســتكمال الموافقــات النظاميــة مــن كليــة
الطالــب.

3

تطبــق اآلليــات المتبعــة لمعادلــة المقــررات فــي نهايــة الفصــل الدراســي حســب مــاورد فــي
َّ
الئحــة الدراســة واالختبــارات.
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دليل جامعة الملك عبدالعزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ

دليل منسوبي الجامعة للعودة اآلمنة في الفصل األول من العام الدراسي 1442هـ

التوصيات العامة
1

متابعــة المســتجدات ومــا يصــدر عــن اللجنــة اإلشــرافية العليــا لتطبيــق البروتوكــول الوقائــي
واللجــان المختصــة ،والعمــل وفــق ذلــك ،ومــن ذلــك أن الدخــول فــي النطــاق األحمــر يجعــل
تنفيــذ العمليــة التعليميــة واالختبــارات عــن ُبعــد بالكامــل.

2

االلتــزام بدليــل وزارة التعليــم االسترشــادي لعــودة الدارســة الجامعيــة فــي
العــام الدراســي القــادم 1442هـــ (يمكــن الحصــول عليــه مــن خــال الرابــط أو
الرمــز التالــي):

3

ارتداء الكمامات من قبل جميع منسوبي وطلبة الجامعة.

4

االلتزام بالتباعد االجتماعي بما ال يقل عن (2م) في جميع مقرات الجامعة.

5

تجنب المصافحة باأليدي.

6

ً
إلكترونيا (عن ُبعد).
االستمرار في عقد االجتماعات

7

تجنب إقامة أي تجمعات في المقرات ويشمل ذلك الفعاليات والمناسبات الجماعية وغيرها.

8

مراعــاة الضوابــط الخاصــة بالمصليــات وفقـ ًـا لتعميــم معالــي وزير الشــؤون اإلســامية والدعوة
واإلرشــاد رقم  1783/1/2وتاريخ 1441/10/3هـ.

9

االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات للمراجعيــن والطلبــة ،وأن يكــون ذلــك مقتصـ ً
ـرا علــى وســائل
وتقنيــات التواصــل عــن ُبعــد حتــى إشــعار آخــر ،مــع أهميــة اإلعــان عــن وســائل التواصــل
اإللكترونيــة المختلفــة لخدمــة الطلبــة والمراجعيــن.

https://bit.ly/2DD6an4

تقــوم الكليــات بالتنســيق مــع عمــادة القبــول والتســجيل/عمادة الدراســات العليــا واإلدارة
العامــة للخدمــات التعليميــة ومركــز تعزيــز الصحــة فــي جميــع الفعاليــات التــي ســتقام فــي
10
الجامعــة وذلــك قبــل حضــور الطلبــة للمقــرات ،للتأكــد مــن توفــر اإلمكانــات الالزمــة وضمــان
تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة ،ويشــمل ذلــك إقامــة االختبــارات فــي مقــرات الجامعــة.
التنســيق مــع مركــز تعزيــز الصحــة لتحديــد الطاقــة االســتيعابية لجميــع الفصــول الدراســية
 11والمعامــل ومقــرات االختبــارات وجميــع أماكــن تواجــد الطلبــة بمــا ال يتجــاوز  % 50مــن الطاقــة
االســتيعابية الفعليــة لهــا.

دليل جامعة الملك عبدالعزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ
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دليل طلبة الجامعة

للعودة اآلمنة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ

دليل جامعة الملك عبدالعزيز للعودة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ
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إرشادات لطلبة الجامعة للعودة اآلمنة
في الفصل األول من العام الدراسي 1442هـ

االلتزام بتفعيل تطبيق (توكلنا) وتطبيق (تباعد) من
قبل جميع الطلبة

متابعة التوجيهات المتعلقة بتفشي فيروس
كورونا  COVID-19الصادرة من الجامعة والكلية
باستمرار والتقيد بها والعمل بموجبها

استخدام أنظمة التعامالت اإللكترونية في
التواصل مع قطاعات الجامعة المختلفة ويشمل
ذلك الكلية ،عمادة القبول والتسجيل وعمادة
الدراسات العليا وقطاعات الجامعة األخرى

االلتزام بوضع الكمامات

االلتزام بتطبيق جميع اإلجراءات االحترازية والتباعد
االجتماعي ومنع التجمعات

اإلقرار بالعلم بالعقوبات الصارمة المترتبة على
مخالفة اإلجراءات االحترازية والتعليمات أعاله

يمكن تحميل التطبيقين من خالل الرموز التالية
Google Play

14

App Store

دليل جامعة الملك عبدالعزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ

دليل جامعة الملك عبدالعزيز
للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 1442هـ

King Abdulaziz University Guide
For a Safe Back to University/Study in the
First Semester of the Academic Year 1442H
Muharram 1442 AH

Index
Introduction

2

University staff guide for a safe return in the first semester of the academic year 1442 H

5

Guide Objectives and principles

6

Safe return strategies

6

Preventive protocol mechanism

7

Safe return plan of the educational process

8

General recommendations
Tips for university students for a safe return in the first
semester of the academic year 1442H

King Abdulaziz University Guide

For a Safe Back to University/Study in the First Semester of the Academic Year 1442H

11
14

1

Introduction
The world is currently experiencing a major dilemma due to the COVID-19 pandemic,

which has spread all over the world and has had a profound impact on all spheres of life,

which required propagating awareness and strengthening the precautionary and preventive
measures so as to address the pandemic. The educational process worldwide has been

seriously affected by this pandemic due to the rapid infectious nature of the virus, so that
rates of infections and fatalities increase every day. This led governments around the world

to resort to complete or partial lockdown, pausing travel and aviation, creating specific

measures and arrangements for gatherings and attending workplaces, providing distant
education, and putting in place electronic mechanisms software to alleviate the impact of
the pandemic.

Based on royal directives, official bodies in the Kingdom have taken the necessary

actions and put in place urgent measures and suspended study curb the spread of the virus and protect citizens. The educational process resumed online in both the second and
summer semesters of the academic year 1441H.

2
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The university has reaped the necessary experience from this tryout, as culminated

in winning the “Blackboard Award for International Excellence”. With reference to the of-

ficial directives to return with caution, and according to the relevant directives of HE the
University President, coupled with a will to improve the educational process and achieve

the learning outcomes in a way compatible to the status of the University, the development

of a guide has been recommended for the staff, and another for students. This is meant
to assure a safe Back to University/Study in the first semester of the academic year 1442
H. in accordance with the reference guide for the Back to University in the next academic

year 1442 H issued by the Ministry of Education, and in line with the nature of current pe-

riod. This goes together with applying social distancing and preventive and precautionary
measures to achieve the objectives of the educational process and learning outcomes. This
guide contributes to:
•

Support the state approaches to return with caution while taking into account the

•

Take into account the health of students and staff.

•

Maintain the quality of the educational process to ensure achievement of the edu-

•

Educating university staff and students about precautionary measures to ensure

approved precautionary measures.

cational process objectives and learning outcomes.
education quality and to return with caution.
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Guide Objectives and Principles
1

Achieving the approaches of the state and applying the precautionary measures as
instituted and confirmed by the Ministry.

2

Maintaining the health of university students and staff.

3

Continuing to follow social distancing and precautionary measures.

4
5

Maximizing utilization of the university strong e-learning and distant education
infrastructure to achieve the educational objectives and learning outcomes.

Responding to the state’s directives towards an efficient expenditure in a way that
does not affect the quality of the educational process.

Safe Return Strategies

1. Officials to Apply Preventive Protocol

It is very important to establish a coordinated system to predict
any health problem and take appropriate action accordingly.
This includes the appointment of a protocol-application supervisor and a director in each university sector.

* The Preventive Protocol Manual (which has been created by the Health Promotion Center)
can be downloaded through the following link or code:

2. Data and AI Usage

http://www.kauhp.com/gp

The state has been keen on providing all preventive
and supporting means to apply precautionary measures using data and artificial intelligence, such as the
“Tawakkalna” and “Tabaud” applications. All university
students and staff have to use these two applications
and activate them in their smart devices.

6

App
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The Preventive Protocol Mechanism
A preventive protocol team shall be established in each university sector, and the

head of that sector shall be the supervisor of the preventive protocol team, and the administration/unit director, or whoever designated by the head of the sector, shall be assigned
as the Director of the Protocol.

The supervisor of the preventive protocol team in the sector is responsible for the full

supervision of the application of all precautionary measures and for informing the university
Vice-President of the Male Campus or the university Vice-President of the Women Campus
about any health problem or any outbreaks related to COVID-19.

The Protocol Director shall be directly responsible for the following:

1

Ensuring that all precautionary measures are well implemented in the sector.

2

Ensuring that all staff and students activate (Tawakkalna) and (Tabaud) applications,
in coordination with faculty, staff, and students.

3

Reporting any health problem or outbreaks related to COVID-19 to the protocol
supervisor in the sector.

4

Coordinating with the Health Promotion Center to ensure that precautionary measures are applied appropriately, and coordinating with the Maintenance Department
of the University Vice Presidency for Projects to ensure cleanliness and sterilization.

5

Activating regulations and guidelines on wearing facemasks, social distancing,
sterilization and providing all necessary tools.

6

Informing the Protocol Supervisor in the sector about any violation of these instructions by the staff or students.

7

Writing periodic reports on the health and the safe status in each department and
submitting them to the Protocol Supervisor in the sector.
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Safe Return Plan of the Educational Process
Cognitive lectures

A cognitive lecture is every course or part of a course which an instructor can offer to stu-

dents online and achieve the learning outcomes with the highest quality without the need for
a face to face meeting in halls, workshops, laboratories, ceremonies, laboratories or clinics.
All cognitive lectures shall be conducted online while ensuring achievement of educational objectives and learning outcomes.

Practical and clinical classes, specialized workshops, and
skill and training classes
1

Conducted at university campus.

2

Conducted in small groups of no more than (25) students.

3

Commitment to social distancing, using masks and abiding by the precautionary
measures.

4

Commitment to cleaning and sanitizing procedures and precautionary measures.

5

When needed, some colleges may extend working hours until evening to ensure
social distancing, by communicating with the competent University Vice-President
in both the Male and woman Campuses.

Discussing academic theses for postgraduate students

Academic theses shall be discussed online. The main supervisor creates an online discussion session and provides a link to the student, committee members, and the representative of the Deanship in the discussion committee, in a timely manner.
An actual discussion session could be conducted in the University campus upon the request of the supervisor according to the following:
• The number of attendees in the discussion session should not exceed 25 persons.
• Commitment to social distancing, facemasks, and precautionary measures shall be
strictly respected.
• Cleaning and sanitization procedures for places and precautionary measures shall be observed.

8
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Safe Return Plan of the Educational Process
Exams and assessment of students’ performance
1

All exams shall take place at university campus.

2

Exams shall be conducted in small groups.

3

It is of a paramount importance to commit to social distancing, wearing facemasks
and abide by the precautionary measures.

4

It is important to adhere to cleaning and sanitizing procedures and take all
precautionary measures.

5

Colleges carry out the educational process, with a focus on the quality of the learning
outcomes and appropriate selection of assessment methods as per the guidelines
in this guide.

6

In the first semester of 1442 H, the Deanship of Admission and Registration and the
Deanship of Graduate Studies adopt the usual system for calculating the semester
GPA, the cumulative GPA, and grades according to the applicable Education and
Exams Guiding principles. Yet, the mechanism adopted in the second semester of
the academic year 1441 H shall not be applied again.

7

The Deanship of Admission and Registration and the Deanship of Graduate Studies
shall announce the exams schedules and timetables in coordination with the colleges, which may set their own schedules as appropriate in coordination with the
academic departments, course instructors and in accordance with the academic
program.

8

9

The academic department determines the mechanism of assessments,
quizzes and final exams according to the department’s plan and in line
with the applicable policies of exams and assessments at King Abdulaziz University (available through the following link or code):

https://bit.ly/2OtyF8J

Students who are absent in the final evaluation/exam shall be dealt with as follows:
• The baseline is to allocate coursework marks to the student.
• In emergency cases, a student may get an incomplete degree (IC) after coordinating with the course instructor and submitting a transaction within two days
from the exam date on the student electronic transaction system (ERS). The
transaction shall be directed accordingly to the relevant college.
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Safe Return Plan of the Educational Process
Visiting Students
1

There is no visiting opportunity to study for the first semester of the year 1442 H
for visiting students from outside King Abdulaziz University.

2

King Abdulaziz University students can conduct visits during the first semester of
the year 1442 H between the Main Campus and the Rabigh branch after completing the regular approvals of the student’s college.

3

The mechanisms used to equalize courses at the end of the semester are applied
as stated in the Education and Exams Panel.
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General Recommendations
1

Following up any updates issued by the competent committees and the Higher
Supervisory Committee to apply the Preventive Protocol, and then act accordingly,
i.e., the red zone means that the educational process and exams shall be conducted
completely online.

2

Adhering to the Ministry of Education’s Reference Guide for Back to
University in the next academic year 1442 H (available through the
following link or code):

https://bit.ly/2DD6an4

3

Wearing facemasks by all university staff and students.

4

Commitment to social distancing of at least (2 m.) in all university campuses.

5

Avoid shaking hands.

6

Continuing to hold meetings online.

7

Avoid holding any gatherings in campuses, including events, group occasions, etc.

8

Observing the regulations regarding prayer rooms in accordance with the circular of
His Excellency the Minister of Islamic Affairs, Da’wa and Guidance No. 2/1/1783 on
3/10/1441 H.

9

Continuing to provide services to reviewers and students through only distant
means of communication until further notice, taking into account the importance of
advertising all different electronic means of communication to serve students and
reviewers.

10

Coordinating with the Deanship of Admission and Registration/the Deanship of
Graduate Studies, the General Administration for Educational Services, and the
Health Promotion Center regarding any activity to be held in campus before the
return of students to ensure availability of the requirements and application of precautionary measures, including conducting exams in university campuses.

11

Coordinating with the Health Promotion Center to set the capacity of classrooms,
labs, exam halls, and all the place used by students so that they operate with 50%
of the actual capacity.
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Tips for university students for a safe return in the
first semester of the academic year 1442H

Activate (Tawakkalna) and (Tabaud) applications by all students.

Follow up and adhere to the guidelines issued
by the university and college regarding Covid-19 outbreak and act accordingly.

Use electronic transaction systems ERS in
communicating with all university sectors,
including the college, the Deanship of Admission and Registration and all other university
sectors.

Wear facemasks.

Apply all precautionary and social distancing measures and measures for preventing
gatherings.

Acknowledge awareness of the severe penalties for violating the precautionary measures
and the instructions above.

The two applications can be downloaded via the following icons
App Store

14

Google Play
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