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ـا
حرصـ ًـا مــن الجامعــة علــى تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة وحفاظـ ًـا علــى صحــة الطلبــة والمنســوبين عمـ ً
بتوجيهــات الدولــة حفظهــا اللــه ،تدعــو الجامعــة أبناءهــا الطــاب والطالبــات إلــى اتبــاع التالــي:

ً
أوال :حضور المحاضرات

ينبغــي علــى الطالــب اســتكمال جدولــه الدراســي قبل بــدء اليوم األول للدراســة وحضور المحاضــرات والدروس
العمليــة وغيرهــا حســب مــا يعلــن مــن كليتــه أو قســمه العلمي ،أو أســتاذ المقرر.

روابط مهمة:

يمكــن االســتفادة مــن خصائــص التواصــل مــع أســتاذ المقــرر عبــر
خدمــة الرســائل علــى تطبيــق  MyKAUويمكــن تحميــل التطبيــق
مــن الرابــط أو الرمــز التالــي:

mykau.kau.edu.sa

كمــا يمكــن التواصــل مــع الكليــة عبــر نظــام معامالتــي ()ERS
الخــاص بالطــاب والطالبــات علــى الرابــط أو الرمــز التالــي:

ers.kau.edu.sa

ً
ثانيا :تبعات عدم استكمال التحصين بالجرعات المطلوبة

حســب التعليمــات المعلنــة ينبغــي علــى الطلبــة اســتكمال الحصــول علــى كامــل الجرعــات مــن لقــاح
كورونــا ســواء حصلــت اإلصابــة بفيــروس كورونــا أم لــم تحصــل مــن قبــل .ولــن يســمح ألي طالــب بدخول
المبانــي الجامعيــة بــدون اســتكمال التحصيــن بكامــل الجرعــات مــع الجرعــة التنشــيطية حســب مــا يظهــر
فــي تطبيــق (توكلنــا) .وســيتم حــذف الجــدول الدراســي ويعتبــر الطالــب معتــذر عــن الدراســة للفصــل
الدراســي الثانــي 1443هـــ.

ســوف يتــم منــع أي شــخص مــن دخــول الحــرم الجامعــي مــا لــم يســتكمل التحصيــن بكامــل الجرعــات
حســب مــا يظهــر فــي تطبيــق (توكلنــا) وذلــك بدايــة من يــوم الثالثاء  29جمــادي اآلخرة 1443هـــ الموافق
 1فبرايــر 2022م.

ســتقوم عمــادة القبــول والتســجيل بالتنســيق مــع مركــز تعزيــز الصحــة بجامعــة الملــك
عبدالعزيــز بالتأكــد مــن حصــول الطالــب علــى كامــل الجرعــات وذلــك قبــل حــذف جــدول
الطالــب وتعديــل حالتــه إلــى معتــذر عــن الدراســة للفصــل الدراســي الثانــي 1443هـــ.

حاالت التحصين
1

غير محصن

2

محصن جرعة أولى

3

محصن جرعة ثانية

يجب المسارعة في الحصول على الجرعات.

يجب المسارعة في الحصول على الجرعة الثانية.

يجــب المســارعة فــي الحصــول علــى الجرعــة التنشــيطية الثالثــة حســب الفتــرة الزمنيــة المعلنــة
مــن الجهــات المختصة

4

محصن أكمل جرعات لقاح كورونا

ال يتم حذف الجدول لمن تظهر له هذه الحالة في تطبيق (توكلنا).
تنبيــه مهــم :البقــاء علــى إحــدى الحــاالت األولــى أو الثانيــة أو الثالثــة ســوف يــؤدي إلــى
حــذف الجــدول الدراســي ويعتبــر الطالــب معتـ ً
ـذرا عــن الدراســة للفصــل الدراســي الثانــي
ويحســب االعتــذار ضمــن فــرص االعتــذار المتاحــة للطالب.
1443هـــُ .

ً
ثالثا :تعليمات مهمة
1

ـاء علــى توجيهــات الــوزارة ســوف يقتصــر الســماح بالدخــول لمبانــي الجامعــة ومرافقهــا فقــط
بنـ ً

2

بنــاء علــى توجيهــات الــوزارة ســوف يعتبــر أي طالــب لــم يحصــل علــى كامــل الجرعــات المعتمــدة

3

يجب التزام جميع الطلبة بإبراز تطبيق (توكلنا) عند الدخول لكافة مرافق الجامعة.

4

ً
دائما.
االلتزام بوضع الكمامات

5

االلتــزام بتطبيــق جميــع اإلجــراءات االحترازيــة والتباعــد االجتماعــي ومنــع التجمعــات فــي جميــع

6

متابعــة التوجيهــات المتعلقــة بتفشــي فيــروس كورونــا  COVID-19الصــادرة مــن الجامعــة

للمحصنيــن حســب مــا يظهــر فــي تطبيــق (توكلنــا) أو بحســب تعليمــات الجهــات المختصــة.
مــن اللقــاح (غائبـ ًـا) بغــض النظــر عــن طريقــة الدراســة حضوريـ ًـا كانــت ام عــن بعــد

مرافــق الجامعــة

أو الكليــة باســتمرار والتقيــد بهــا والعمــل بموجبهــا وذلــك مــن موقــع الجامعــة والحســابات
الرســمية المعتمــدة.

7

اســتخدام أنظمــة التعامــات اإللكترونيــة فــي التواصــل مع قطاعــات الجامعة المختلفة ويشــمل

8

الحــرص علــى التســجيل فــي المقــرر الوقائــي والتعليمــي لعــدوى فيــروس

9

ذلــك الكليــة ،عمــادة القبــول والتســجيل وعمــادة الدراســات العليــا وقطاعات الجامعــة األخرى.
كورونــا كوفيــد( -19وقايــة)  HPC219مــن خــال الرابــط أو الرمــز التالــي:

cutt.ly/cQ7a57m

اإلقــرار بالعلــم بالعقوبــات الصارمــة المترتبــة علــى مخالفــة اإلجــراءات االحترازيــة والتعليمــات
أعــاه ،والمتضمنــة إحالــة أي طالــب مخالــف إلــى اللجنــة التأديبيــة علمـ ًـا بــأن مركــز تعزيــز الصحــة

قــام بتشــكيل لجنــة لعمــل جــوالت ميدانيــة علــى جميــع مبانــي الجامعــة ومرافقهــا لرصــد
المخالفــات وإبــاغ الجهــات المختصــة حيــث ســيتم تطبيــق األنظمــة علــى جميــع المخالفيــن.

10

ً
الحقا من الجهات المختصة سيتم إفادتكم بها في حينه.
في حال ورود أي توجيهات

اإلجراءات االحترازية
إبراز حالة التحصين من خالل تطبيق (توكلنا) عند الدخول لمباني ومقرات الجامعة.

ارتداء الكمامة في جميع األماكن (المغلقة والمفتوحة).

تجنب المصافحة وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد االجتماعي.
ـاء علــى تعميم معالي وزير الشــؤون اإلســامية
تطبيــق الضوابــط الخاصــة بالمصليــات بنـ ً

والدعوة واإلرشــاد رقم  1783/1/1وتاريخ 1441/10/3هـ.
االلتـزام بمعايير النظافة والتعقيم المعتمدة.
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