دليل الحضور لمقرات جامعة أم القرى
خالل الفصل الدراسي الصيفي
لعام 1442هـ

نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مســـيرتكم
التعليميـــة ونـــود تذكيركـــم بـــأن التزامكم
باإلجـــراءات الوقائيـــة دليـــل وعيكـــم ،وامتثال
للتوجيهات الوطنية والمســـؤولية المجتمعية
للحفاظ علـــى صحتكم وصحـــة الجميع.
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دليل الحضور لمقرات جامعة أم القرى
خالل الفصل الدراسي الصيفي لعام 1442هـ

عزيزي عضو /عضوة هيئة التدريس:
يـجـب :
1.تواجـــد أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي
القاعـــات الدراســـية حســـب األوقـــات
واألماكـــن المحـــددة فـــي الجـــداول
الدراســـية وعدم تغييرها بدون تنسيق
مســـبق مع عمادة القبول والتســـجيل؛
وســـتتولى ادارة متابعـــة الجـــودة
التعليميـــة فـــي وكالـــة الجامعـــة
للشـــؤون التعليميـــة متابعـــة ذلك من
خـــال الجـــوالت الميدانيـــة.
2.تحديد الســـاعات المكتبية واإلرشـــادية
للطلبة ،والتواجد في المكتب والحرص
على البداية الجادة الفاعلة.
3.تفعيل خدمـــة حجز الموعد والتنســـيق
مع الطلبة لزيارة عضـــو هيئة التدريس
فـــي الســـاعات المكتبيـــة ،لمنـــع
التجمعـــات قبـــل المحاضـــرة وبعدهـــا.
4.علـــى عضو هيئة التدريـــس التحقق من
حالـــة الطالب فـــي تطبيـــق توكلنا قبل
دخوله القاعـــة الدراســـية والتواصل مع
إدارة األمـــن والســـامة في حالـــة كانت
الحالة مصـــاب أو مخالط.
5.أن يحـــرص عضـــو هيئـــة التدريس على
توجيـــه الطلبـــة علـــى تطبيـــق التباعد
ولبـــس الكمامـــة داخـــل المحاضـــرة
الدراســـية.
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6.يتوجـــب على عضـــو هيئـــة التدريس أو
الطالب عدم الحضـــور لمقرات الجامعة
فـــي حـــال اإلحســـاس بأعـــراض اإلصابة،
ويتوجب تقديم نتيجة المســـحة الطبية
خالل  ٤٨ســـاعة.
فـــي حـــال تعرض عضو هيئـــة التدريس
لإلصابـــة ،إفادة القســـم باإلصابـــة وارفاق
التقريـــر ،وبدروهـــا إدارة الكليـــة تتولي
إبـــاغ عمادة القبول والتســـجيل ووكالة
الجامعـــة للشـــؤون التعليمية .وســـوف
يتم التنســـيق مع عضو هيئـــة التدريس
المصاب إلعطاء المحاضرات عن بعد إلى
حين تماثله للشـــفاء -بحـــول اهلل وقوته-
وعلـــى ادارة الكلية إبالغ عمـــادة القبول
والتســـجيل ووكالة الجامعة للشـــؤون
التعليمية باستئناف العضو للمحاضرات
حضوريا.
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عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة:
يـجـب :
1.إظهـــار مـــا يؤكد أخـــذك للقـــاح فيروس
كورونـــا ،أو تقديم ما يثبـــت أنك مقدم
علـــى طلب ألخـــذ اللقاح.
2.التأكـــد من تحديث تطبيـــق توكلنا قبل
الحضـــور للجامعـــة بنـــص ســـاعة علـــى
األكثـــر ،وأخـــذ صـــورة جديـــدة للتحديث
لالســـتفادة منـــه أثناء الدخـــول في حال
تعـــذر فتـــح التطبيق ألي ســـبب.
3.الحضـــور قبل موعـــد المحاضـــرة بنصف
ســـاعة للوصـــول لنقـــاط الفـــرز البصرية
واالحترازية.
4.احضـــار الكمامـــة الخاصـــة وااللتـــزام
بارتدائهـــا بالطريقـــة الصحيحة،طـــوال
فتـــرة التواجـــد بالجامعـــة.
5.احضـــار األغـــراض الشـــخصية وجميـــع
األدوات التـــي تحتاجها وعدم مشـــاركة
األغـــراض مـــع اآلخرين.
6.االلتـــزام بالدخـــول مـــن البوابـــات
المخصصـــة للدخـــول ،والخـــروج مـــن
البوابـــات المخصصـــة لذلـــك.
7.الحـــرص علـــى االلتزام واتبـــاع تعليمات
مراقبـــي األمن والســـامة بالجامعة.
8.عـــدم التجمـــع ،وااللتـــزام بتطبيـــق
اإلجـــراءات االحترازيـــة للتباعـــد ولبـــس
ا لكما مـــة .
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9.مخاطبـــة عمـــادة القبـــول والتســـجيل
بطلـــب حذف الفصـــل الصيفـــي للطالب
فـــي حـــال تأكـــد إصابتـــه فـــي أي مـــن
محاضـــرات االســـابيع الثـــاث األولى ،مع
إرفـــاق مـــا يثبـــت إصابته.
10.أن يمنـــع حضـــور الطالـــب فـــي حـــال
إصابته خالل الفصل الدراســـي الصيفي،
ويخيـــر الطالـــب مـــا بيـــن حـــذف الفصل
ً
كامـــا أو تعويـــض مـــا فاتـــه
الصيفـــي
مـــن محاضرات بعد شـــفائه -بـــإذن اهلل -
من خـــال الســـاعات المكتبيـــة لمقدم
ا لمقر ر .
11.إذا اســـتمر تغيب الطالـــب المصاب لعدة
أســـابيع ثـــم شـــفاءه بـــإذن اهلل ،يمكن
لعضـــو هيئـــة التدريـــس تقديـــر قـــدرة
الطالـــب على دخول االختبـــارات ،وإتاحة
الخيـــار لـــه باالعتـــذار عن الفصـــل كامال
أو االســـتمرار مـــع اخذ التعهـــد الخطي
علـــى الطالـــب مـــن قدرته علـــى دخول
االختبـــارات المطلوبـــة الجتيـــاز المقرر.
اقتصـــار الدراســـة لطالبـــات مدينـــة
مكـــة بالفصـــل الصيفـــي للطالبـــات
بمقـــر الطالبـــات بالزاهـــر فقـــط.
كمـــا تعقـــد محاضـــرات طالبـــات
ا لمحا فظا ت ( ا لجمو م  ،ا لقنفذ ة  ،ا لليـــث
وأضم)بمقراتهم بكل كلية بالمحافظة.
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إجراءات مهمة أثناء التواجد بالجامعة:
يـجـب :

1.فتح تطبيق توكلنا واالســـتعداد لقياس
درجـــة الحـــرارة يوميـــً من قبـــل الفريق
المخصص عنـــد البوابات.
2.التأكـــد مـــن تحديـــث حالتـــك الصحيـــة
في تطبيق توكلنـــا ،وتقبل التعليمات
بمنـــع الدخـــول في حـــال اإلصابة.
3.اإلفصـــاح ألســـتاذ المقـــرر عـــن الوضـــع
الصحـــي في حالة اإلصابـــة أو المخالطة
أو االشـــتباه ،وإن إخفـــاء ذلـــك يعـــرض
صاحبـــه للعقوبـــة التأديبيـــة حســـب
النظـــام.
4.ارتـــداء كمامـــة الوجـــه بالطريقـــة
الصحيـــة وارتدائها طوال فتـــرة التواجد
با لجا معـــة
5.الحـــرص على تعقيم اليدين باســـتمرار
أو غســـلهما بالمـــاء والصابون حســـب
اإلجـــراءات الموصي بها.
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6.االلتزام بآداب العطاس.
7.الحـــرص علـــى التباعـــد االجتماعـــي
وإبقـــاء مســـافة آمنـــة طـــوال الوقـــت.
8.عدم المصافحة والسالم.
9.عدم التجمـــع خارج القاعـــات والتجوال
داخـــل الجامعة.
10.الحـــرص علـــى مغـــادرة الجامعـــة فـــور
االنتهـــاء مـــن المحاضرة ،والخـــروج من
البوابـــات المخصصـــة لذلك.
س ــيتم التأك ــد م ــن أخ ــذ لق ــاح في ــروس
كورونـــا أو وجـــود موعـــد قريـــب ألخـــذ
اللقـــاح ،وذلـــك عنـــد بوابـــات الدخـــول
للجامعـــة ،ومـــن قبـــل أســـتاذ المقـــرر،
مـــع ضـــرورة أخـــذ اللقـــاح قبـــل تاريـــخ
 1442/12/22هـــ  ،الـــذي ســـيكون شـــرطًا
إلزاميـــً لدخـــول الجامعــــة.
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عمادة القبول و التسجيل

