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مقدمة

Introduction

فــي إطــار مــا تقــوم بــه جامعــة الملــك عبدالعزيــز

As King Abdulaziz University is gathering

وبناتهــا الطلبــة ومنســوبيها أثنــاء االختبــارات،

during the exams, while implementing the

pace to maintain its students and staff safe

مــن جهــود حثيثــة للحفــاظ علــى صحــة أبنائهــا

directives of the authorities to prevent the

وتنفيـ ً
ـذا لتوجيهــات الجهــات المســؤولة بالدولــة

spread of COVID-19, this brief guide has

للوقايــة ومنــع انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد

been designed on precautionary measures

 ،COVID-19فقــد تــم تصميــم هــذا الدليــل

to be implemented by colleges during the

المختصــر لإلجــراءات االحترازيــة الواجــب تنفيذهــا

period of on-campus exams, while we are

لالختبــارات بمقــرات الكليــات فــي مرحلــة العــودة

butions of the faculties and colleges in im-

دليــا
اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة ُيعــد
ً
ً
عمليــا للوعــي الكبيــر والحــس الوطنــي الــذي

measures is a practical evidence for aware-

مــن قبــل الكليــات أثنــاء فتــرة حضــور الطلبــة

still in the return with caution stage. Contri-

بحــذر .وإن مســاهمة الكليــات فــي تطبيــق

plementing the protective and precautionary
ness and reflects the sense of national be-

longing that characterizes all the sectors in

تتســم بــه كافــة قطاعــات جامعتنــا العزيــزة ،ممــا

the University, which gives a great sense of

ُيعظــم حــس المســؤولية لــدى كافــة منســوبيها

responsibility to all the university staff and

مــن أجــل الحفــاظ علــى صحتهــم وصحــة أبنائنــا

students to maintain their health.

وبناتنــا الطــاب والطالبــات.

First: Preparing and Setting
Exam Facilities

أو ً
ال :تهيئة وتجهيز مقر االختبار

A. Coordination with Health Promotion
Center regarding:

أ .التنسيق مع مركز تعزيز الصحة فيما يخص:
•تحديــد الطاقــة االســتيعابية اآلمنــة للقاعــات
والفصــول والمكاتــب.

•	 Defining the safe capacity of halls, classes
and offices.

•تنفيــذ االشــتراطات االحترازيــة والتهيئــة البصريــة
فــي المســاجد والمصليــات الجامعيــة.

•	 Implementing precautionary measures and
visual stickers in praying areas at the University.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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First: Preparing and Setting
Exam Facilities

ً أو
 تهيئة وتجهيز مقر االختبار:ال
 التنســيق مــع قطــاع التشــغيل والصيانــة بوكالــة.ب
:الجامعــة للمشــاريع فيمــا يخــص

B. Coordination with the Operations and
Maintenance Sector in the Vice-presidency for Projects regarding:

ً •تنظيــف وتطهيــر كافــة قاعــات االختبــارات جيـ
ـدا
 مــع التركيــز علــى األماكــن،وعلــى نحــو متكــرر
التــي يكثــر احتماليــة التالمــس فيهــا (األســطح
كامــا فــي
 المبنــى،المشــتركة بعــد كل اختبــار
ً
.)نهايــة اليــوم

•	 Repeatedly cleaning and sanitizing all exam
halls, with a special focus on the places
more vulnerable to be touched (common
spaces after each exam, the whole building at the end of the day).

.•تطهير وتعقيم األماكن العامة ودورات المياه

•	 Sanitizing and cleansing public places and
toilets.

•تهويــة الفصــول الدراســية وأماكــن التجمــع
بشــكل جيــد ويفضل اســتخدام التهويــة الطبيعية
.إن أمكــن ذلــك

•	 Ventilating classes and assembly points in
a good way, and natural ventilation is better, if possible.

•توفيــر صابــون األيــدي الســائل والمناديــل
.الورقيــة فــي دورات الميــاه

•	 Making available liquid hand wash and tissues in toilets.

•االحتفــاظ بســجل خــاص بأوقــات التعقيــم
لألســطح وفــق جــدول واضــح وعلــى مــرأى مــن
.الجميــع

•	 Maintaining a special register with a record
of the times of sanitization according to a
clear and published schedule.

•زيــادة عــدد ســال المهمــات المــزودة بأكيــاس
وتوزيعهــا بشــكل مناســب داخــل الكليــات
وقاعــات االختبــار ومراعــاة تنظيفهــا وتعقيمهــا
ً
.يوميــا

•	 Increasing the number of wastebaskets
with detachable plastic bags and distributing them properly in colleges and exam
halls, while maintaining them clean and
sanitized every day.

•تأجيــل أي أعمــال تتطلــب تواجــد عمــال فــي
، كأعمــال الصيانــة الدوريــة،مقــرات االختبــارات
.إال فــي الحــاالت الطارئــة

•	 Postponement of any works that require
the presence of workers in exam facilities,
such as periodic maintenance, except in
emergency cases.

 التنســيق مــع اإلدارة العامــة للخدمــات التعليميــة.ج
:فيمــا يخــص

C. Coordination with the General Administration of Educational Services regarding:

•توفير المعقمات

•	 Making available sanitizers.

•توفيــر كمامــات احتياطيــة لتوزيعهــا علــى الطلبــة
.والمراقبيــن متــى اســتلزم األمــر ذلــك

•	 Making available extra facemasks to disseminate to students and invigilators,
when needed.
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Second: Security, Human,
Orientation, and Visual Settings

 التهيئة البصرية والتوعوية:ثانيًا
والبشرية واألمنية

Coordination with Health Promotion Center
and other competent parties regarding:

التنســيق مــع مركــز تعزيــز الصحــة والجهــات
:المختصــة فيمــا يخــص

•	 Placing floor guidance stickers in visual
screening points, corridors, sitting areas
and exit gates.

•تنفيــذ الملصقــات اإلرشــادية األرضيــة فــي
محطــات الفــرز البصــري والممــرات وأماكــن
.الجلــوس وبوابــات الخــروج

•	 Maintaining the health of students and staff
through making visual screening obligatory
for everyone.

•الحفــاظ علــى صحــة الموظفيــن والطلبــة بعمــل
.الفــرز البصــري إجباريــا علــى الجميــع
.•توفير المنشورات المطلوبة

•	 Providing the required awareness brochures.

•عــرض الفيديوهــات التوعويــة والتثقيفيــة
لمركــز تعزيــز الصحــة فــي شاشــات المبانــي قــدر
.اإلمــكان

•	 Displaying awareness and educational
videos prepared by the Health Promotion
Center on building screens as much as
possible.

•تزويــد المراقبيــن بنســخ مــن المهــام المنوطــة
بهــم أثنــاء االختبــارات والتعليمــات الواجــب
.اتباعهــا

•	 Providing invigilators with copies of the
tasks assigned to them during the exams
and the instructions to be followed.

•اإلعــان للطلبــة عــن التعليمــات الواجــب اتباعهــا
 والتنبيــه،قبــل الحضــور لمقــرات االختبــارات
عليهــم بــأن مخالفــة اإلجــراءات يعــرض الطالــب
.للعقوبــة

•	 Informing students with the instructions to
be followed before arriving at the exam facility, and warning them that violating the
procedures shall result in punitive actions.

ٍ
كاف
•تدريــب المراقبيــن قبــل االختبــارات بوقــت
علــى كيفيــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة وحثهم
علــى االطــاع علــى دليــل اإلجــراءات االحترازيــة
والتدابيــر الوقائيــة الصحيــة للحــد مــن انتشــار
 الصــادر19-فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد
.مــن مركــز تعزيــز الصحــة

•	 Training invigilators well before the exams
on how to apply the precautionary measures and urging them to review the guide of
precautionary procedures and health preventive measures to limit the spread of the
new Corona virus (Covid-19), issued by the
Health Promotion Center.

.•منع التجمعات وإبقاء مسافات تباعد آمنة
•منــع االســتخدام المشــترك ألدوات الشــرب
.واألكل واألقــام والجــواالت

•	 Preventing gatherings and keeping safe
distances.
•	 Preventing shared use of food and beverage utensils, pens and mobile phones.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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Second: Security, Human,
Orientation, and Visual Settings

 التهيئة البصرية والتوعوية:ثانيًا
والبشرية واألمنية
ٍ
كاف مــن رجــال األمــن عنــد بوابــات
•توفيــر عــدد
الدخــول والخــروج وحــول المبانــي لتطبيــق
.اإلجــراءات االحترازيــة

•	 Providing a sufficient number of security
personnel at entry and exit gates and in the
proximity of buildings to apply the precautionary measures.

•زيــادة أعــداد عمــال النظافــة فــي مبانــي وقاعــات
 للعمــل علــى التنظيــف والتطهيــر،االختبــارات
 حســب الدليــل اإلرشــادي،المســتمر والفعــال
للتنظيــف والتطهيــر البيئــي الصــادر مــن مركــز
.تعزيــز الصحــة

•	 Increasing the number of janitors in the
exam facilities and halls for continuous and
effective cleaning and sanitization, according to the environmental cleaning and sanitization guide issued by the Health Promotion Center.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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Third: Students’ Organization
Procedures

 اإلجراءات التنظيمية للطلبة:ثالثًا
اإلشــراف علــى اإلجــراءات التنظيميــة للطلبــة
والتأكــد مــن تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة بالتنســيق
مــع مركــز تعزيــز الصحــة والجهــات المختصــة حســب
:مــا يلــي

Supervising the students’ organization procedures and ensuring that the precautionary measures are applied in coordination
with the Health Promotion Center and the
competent authorities according to the following:

1. Before arrival to the exam site

 قبل حضور الطلبة لمقر االختبار-1
الطالبــة عمــل التقييــم/•يجــب علــى الطالب
الذاتــي للمخاطــر الصحيــة مــن خــال تطبيــق
(موعــد) المقــدم مــن وزارة الصحــة لمــن تظهــر
عليهــم أي أعــراض أو اشــتباه (يمكــن تنزيــل
:)التطبيــق مــن خــال مســح الرمــوز التاليــة

•	 The student must answer the health risks
self-evaluation in the Ministry of Health application (Mawed) if the student shows any
symptoms or has any doubts (application
can be downloaded by scanning the following codes):

App Store

Google Play

•يجــب التأكيــد علــى الجميــع بتحميــل وتحديــث
 (يمكــن تنزيــل.)تطبيــق (توكلنــا) وتطبيــق (تباعــد
:)التطبيقيــن مــن خــال مســح الرمــوز التاليــة

•	 The student must make sure that (Tawakalna)
and (Tabaud) applications are downloaded
and updated on his/her smart devices (the
two applications can be downloaded by
scanning the following codes):

App Store

Google Play

App Store

Google Play

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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Third: Students’ Organization
Procedures

 اإلجراءات التنظيمية للطلبة:ثالثًا

•	 Instructions to attend at the time of the
exam and in the group as specified must
be respected so that students may stand
in lines for visual screening.

•التوجيــه بالحضــور فــي الموعــد المحــدد لالختبــار
 للوقــوف بنقــاط،وضمــن المجموعــة المحــددة
.الفــرز البصــري
•االلتــزام بتطبيــق جميــع اإلجــراءات االحترازيــة
ومراعــاة مســافات التباعــد المحــددة ومنــع
. ا لتجمعــا ت

•	 All students must adhere to apply all precautionary measures, observe the recommended social distances, and prevent
gatherings.

الطالبــة إحضــار الكمامــة الخاصــة/•علــى الطالب
بــه وااللتــزام بارتدائهــا طــوال فتــرة وجودهــم
.بالجامعــة

•	 The student must have his/her face mask
and shall wear it as long as the student is
in the university.

•التنبيــه إلــى اتبــاع اإلرشــادات الوقائيــة األرضيــة
.للوصــول إلــى قاعــة االمتحــان

•	 The student must be instructed to follow
the guiding floor stickers to arrive at exam
halls.

•علــى الطالــب إحضــار األغــراض الشــخصية
وجميــع األدوات التــي يحتاجهــا فــي االمتحــان
)...  ســجادة صــاة، حاســبة، قلــم،مثــل (ورقــة
.وعــدم مشــاركتها مــع اآلخريــن

•	 The student must have all his/her personal tools that may be needed in the exam,
such as paper, pen, calculator, prayer mat,
etc.), and the student must not share them
with others.

• ُيســمح للطلبــة بإحضــار المعقمــات وعبــوات
.المــاء الخاصــة بهــم لقاعــات االختبــار

•	 Students are allowed to accompany to
exam halls their own sanitizers and drinking water bottles.

•ال ُيســمح للطلبــة بإدخــال أي أوراق أو كتــب
.لقاعــات االختبــار

•	 Students are not allowed to accompany
books or papers to the exam halls.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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Third: Students’ Organization
Procedures

 اإلجراءات التنظيمية للطلبة:ثالثًا

2- Visual Screening Points

 محطة الفرز البصري-2
•قبــل الدخــول إلــى مبنــى االختبــار ســوف يتــم
قيــاس درجــة حــرارة الطالــب مــن قبــل الفريــق
.الطبــي المختــص واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة

•	 Before entering the exam building, a specialized medical team shall measure the
student’s temperature, and the appropriate
measures shall be taken.

•يجــب التنبيــه علــى أهميــة التأكــد مــن الوضــع
،)الصحــي عبــر تطبيــق (توكلنــا) وتطبيــق (تباعــد
/لذلــك يجــب تحديــث الحالــة الصحيــة للطالــب
.الطالبــة قبــل الذهــاب لالختبــار

•	 Students must be informed that the health
condition of students shall be confirmed
through (Tawakolna) and (Tabaud) applications, therefore the status of the student
must be updated before going to the exam.

•يجــب التنبيــه علــى الطلبــة باإلفصــاح عــن
الوضــع الصحــي فــي حالــة اإلصابــة أو المخالطــة
عــرض صاحبهــا
ّ  وأن إخفــاء ذلــك ُي،أو االشــتباه
.للعقوبــة التأديبيــة بحســب النظــام

•	 Students must be informed that it is paramount to disclose their health condition in
case of being positive, suspected, or was
in contact with a sick person as non-disclosure of this information shall lead to disciplinary action, according to the law.

الطالبــة للملصقــات األرضيــة/•إرشــاد الطالب
التــي تبيــن المســافة اآلمنــة الواجــب تركهــا بيــن
األشــخاص فــي طوابيــر االنتظار(متــر ونصــف
.)إلــى متريــن

•	 Students must be briefed about floor stickers that show the safe distance (1.5 to 2
meters) must be kept between people in
waiting lines.

•يجــب علــى جميــع الطلبــة والموظفيــن ارتــداء
كمامــات الوجــه والتأكــد مــن اســتخدامها طــوال
.فتــرة وجودهــم فــي الجامعــة

•	 All students and staff must wear facemasks
and make sure they use them as long as
they are in the University campus.

•التنبيــه علــى الطلبــة باســتخدام البوابــات
.المخصصــة للدخــول والخــروج

•	 Students shall be informed to use the gates
designated for entry and exit.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
COVID-19 هـ في ظل استمرار جائحة كورونا1442
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Third: Students’ Organization
Procedures

ثالثًا :اإلجراءات التنظيمية للطلبة

3- During the exam

 -3أثناء االختبار
•علــى الطالــب الجلــوس فــي المــكان المخصــص
لــه حســب توجيــه المراقــب.

•	 The student must sit in the place designated for him/her as directed by the invigilator.

أوال فــي أبعــد
•يجلــس الطالــب الــذي يدخــل
ً
كرســي فــي القاعــة ويتــم جلــوس الطلبــة
تسلسـ ً
ـليا حتــى يجلــس آخــر طالــب يدخــل القاعــة
فــي الصــف األول.

•	 The student who enters the hall fort sits in
the farthest seat in the hall. Students shall
sit in a consecutive manner so that the last
student who enters the hall shall sit in the
first chair.

•ال ُيســمح بخــروج أي طالــب قبــل انتهــاء وقــت
االختبــار ،وعنــد انتهــاء جميــع الطلبــة مــن االختبــار
يخــرج الطالــب الــذي يجلــس فــي مقدمــة
القاعــة ثــم الطالــب الــذي يليــه وهكــذا بطريقــة
متسلســلة .

•	 Students shall not exit the exam before the
time of the exam ends. When all students
finish the exam, the student sitting in the
front shall go out first, then the student
next to him/her, and so on.

•يقــوم الطالــب بوضــع ورقتــه بنفســه فــي
الصنــدوق المخصــص لتســليم األوراق عنــد
بوابــة الخــروج.

•	 The student shall put his/her answer sheet
in the box designated for this purpose at
the exit door.

•يجــب توفيــر مســاحة كافيــة تســمح بحركــة خــروج
الطلبــة مــن المقاعــد إلــى المخــارج دون الحاجــة
إلــى المــرور بيــن الطلبــة اآلخريــن.

•	 Enough space should be provided to allow
students exit from seats to the exit door
without getting closer to other students.
•	 In case there is more than one entrance,
entrances shall be organized so that each
one shall have an exit and an entry track.

•تقســيم المداخــل؛ حيــث يكــون فــي كل جهــة
مســار للدخــول ومســار للخــروج فــي حــال وجــود
أكثــر مــن مدخــل.

•	 It is prohibited to share personal items with
others (such as pens, erasers, calculators,
etc.).

• ُيمنــع منعـ ًـا باتـ ًـا مشــاركة األدوات الشــخصية مــع
اآلخريــن (األقــام ،المحايات ،الحاســبة).
• ُيمنــع اســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة أثنــاء
االختبــار ،مثــل :الجــواالت والســاعات اإللكترونية.
يعــرض صاحبهــا للعقوبــة
ومخالفــة ذلــك
ّ
التأديبيــة بحســب النظــام.

•	 It is prohibited to use electronic devices,
such as mobile phones and smart watches, in exams. Any violation shall lead to punitive actions, according to the system.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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Third: Students’ Organization
Procedures

 اإلجراءات التنظيمية للطلبة:ثالثًا
•التذكيــر الدائــم بضــرورة االلتــزام باإلجــراءات
:االحترازيــة

•	 Students shall be frequently reminded to
adhere to precautionary measures:

Commitment to wear a facemask
at all times.

االلتزام بارتداء الكمامة على الدوام

عدم المصافحة

No shake hands.

Regular hand washing and sanitization.

غسل وتعقيم اليدين باستمرار

.االلتزام بآداب العطاس

Respect for sneezing etiquette.

الحــرص علــى التباعــد االجتماعــي وإبقــاء
.مســافة آمنــة طــوال الوقــت

Ensuring social distancing and
keeping a safe distance at all times.

4. After the exam

 بعد االنتهاء من االختبار-4
•يتــم تعقيــم اليديــن بالمعقــم أو غســلهما بالمــاء
.والصابــون بحســب اإلجــراءات الموصــى بهــا

•	 Hands must be sanitized with a sanitizer or
washed with soap and water according to
the recommended procedures.

.• ُيمنع تجمع الطلبة خارج قاعة االختبار

•	 Students must not gather outside the exam
halls.

 واتبــاع،•الخــروج مــن البوابــات المخصصــة لذلــك
تعليمــات المراقبيــن واألمــن للتحقــق مــن
.الموصــى بهــا
ُ التباعــد االجتماعــي والمســافات

•	 Students must exit from the designated
gates, and follow the instructions of staff
and security personnel to make sure that
social distancing is observed.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
COVID-19 هـ في ظل استمرار جائحة كورونا1442
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Fourth: Organization
Procedures for Exam Sheets

 اإلجراءات التنظيمية ألوراق:رابعًا
االختبار
•يقــوم مراقــب واحــد فقــط بتوزيــع أوراق االختبــار
،علــى الطلبــة عنــد الدخــول للقاعــة مباشــرة
ويمنــع التوزيــع التسلســلي مــن يــد طالــب إلــى
.آخــر

•	 One invigilator only shall distribute exam
sheets to the students immediately when
the student enters the exam hall. Handing
the exam sheet from one student to another is completely prohibited.

•بعــد االنتهــاء مــن االختبــار يتــم جمــع أوراق
االختبــار فــي صنــدوق مخصــص لذلــك عنــد
 ويقــوم الطالــب،أبــواب الخــروج مــن القاعــة
ً
.شــخصيا بوضعهــا فــي المــكان المخصــص

•	 After the end of the exam, all answer sheets
are collected in a box designated for that
purpose near the exit door of the hall. The
student place his/her answer sheet in the
designated place.

•يتــم نقــل صنــدوق أوراق االختبــار إلــى مــكان
مخصــص فــي الكليــة لعــزل الــورق احترازيـ ًـا قبــل
) ســاعة قبــل72( التصحيــح لمــدة ال تقــل عــن
.البــدء فــي التصحيــح

•	 Answer sheet box shall be transferred to a
designated place in the college to quarantine the papers for at least 72 hours before
starting to score them.

•يجــب علــى المصحــح الــذي يتعامــل مــع أوراق
االختبــارات االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة
.الموصــى بهــا والتعقيــم المتكــرر لليديــن

•	 The corrector who deals with the exam
papers must adhere to the recommended
precautionary measures and must sanitize
his/her hands repeatedly.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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Fifth: Guidelines for Invigilators

 التعليمات الخاصة باملراقبين:خامسًا

•	 The invigilator must adhere to the guidelines and instructions in this guide,

•االلتــزام بالقواعــد والتعليمــات الــواردة بهــذا
.الدليــل

•	 Invigilators should go to the exam hall early
to make sure that all precautionary measures are met.

ً
مبكــرا لقاعــات االختبــار للتأكــد مــن
•الحضــور
.اســتيفائها لكافــة اإلجــراءات االحترازيــة
•الدخــول مباشــرة لقاعــات االختبــار ومنــع
. ا لتجمعــا ت

•	 Invigilators should direct students to go directly to their exam halls and prevent gatherings.

•تعقيــم اليديــن قبــل اســتالم األوراق وبعــد
.تســليمها للطلبــة

•	 Hands must be sanitized before receiving
the exam sheets and after handing them
to students.

•اإللتــزام التــام بارتــداء الكمامــات طــوال الوقــت
.وبالطريقــة الصحيحــة

•	 Everyone must be committed to wear facemasks all the time and in a proper way.

•التأكــد مــن تطبيــق الطلبــة إلجــراءات التباعــد
االجتماعــي وكافــة اإلجــراءات االحترازيــة الخاصــة
.باالختبــارات

•	 Students must observe social distancing
procedures and all precautionary measures relevant to exams.

•الحــرص علــى ســامة الطلبــة والعمــل علــى إجراء
.االختبــارات فــي جــو مــن الهــدوء والطمأنينة

•	 Students’ safety is paramount, as well as
working on conducting the exams in a quiet and peaceful atmosphere.

•مالحظــة ســير االختبــارات بشــكل ســليم ومراقبة
.حــاالت الغش
•تقليــل التجــول فــي قاعــات االختبــارات بقــدر
.المســتطاع

•	 Invigilators must invigilate the exams in a
proper way and prevent cheating.
•	 Minimize walking while invigilating in the
exam hall as much as possible.

دليل الكليات إلجراء االختبارات الحضورية في الفصل الثاني من العام الدراسي
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