
 
 

 

 البروتوكول الصحي الخاص بالطلبة أثناء فترة اإلمتحانات

 الدخول إلى الكلية: 

 وجوبيا قبل ساعة من إنطالق اإلمتحان،  يجب على كل طالب الحضور -
وبنسخة من نتيجة التحليل  يجب على كل طالب أن يكون مصحوبا ببطاقة الطالب وببطاقة التعريف الوطنية   -

)تونس، منوبة، بن عروس،   السريع لفيروس كورونا بالنسبة للطلبة القاطنين بالواليات المعنية بالتحليل 

 مدنين(.  اريانة، سوسة، قفصة، قبلي، تطاوين،
 المخصص للطلبة،   الدخول إلى الكلية من الباب  -
 عند الدخول على الطالب إحترام مسافة التباعد الجسدي وذلك لقيس الحرارة وتسلم القناع والسائل المطهر، -
لبس   )إجبارية اإلجراءات الوقائية المذكورة في الالفتات الموجودة داخل الكلية  يجب على الطالب إحترام  -

 . القناع، التباعد الجسدي، غسل اليدين بصفة مستمرة، عدم المصافحة باليدين والتقبيل والعناق(

 

 الدخول إلى قاعة اإلمتحان:

الصعود    مدارجوإستعمال    ون أحمر( )إشارات بليجب على الطالب إحترام إشارات التوجيه للتنقل داخل الكلية   -

 فقط،
 . يجب على الطالب تجنب اإلزدحام والتجمعات أمام فضاءات اإلمتحان  -

 

 في قاعة اإلمتحان:

 ترك الحقائب واألغراض في المكان المخصص داخل القاعة،يجب على الطالب    -
 تعقيم اليدين بالسائل المطهر،يجب على الطالب  -
 إمضاء ورقة الحضور عند بداية ونهاية اإلمتحان بقلمه الشخصي،يجب على الطالب  -
 يجب على الطالب وضع بطاقة الطالب وبطاقة التعريف على طاولته قبل بداية اإلمتحان،  -
 يحجر تبادل األقالم والمعدات أثناء اإلمتحان.  -

 

 نهاية اإلمتحان الخروج من الكلية: 

خاصة المسودات ثم إرجاع ورقة اإلمتحان ووضعها على مكتب األستاذ  يجب على الطالب جمع أغراضه و -

 المراقب،
 رمي المسودات واألوراق المتبقية في سالت المهمالت الموجودة في فضاءات الكلية، -

إحترام إشارات التوجيه للتنقل داخل الكلية   , مباشرة بعد إنتهاء اإلمتحانيجب على الطالب مغادرة الكلية  -

 فقط، النزول مدارجوإستعمال   (أسود  )إشارات بلون
 الخروج من مقرات الكلية سيكون حصريا من الباب المحاذي للمشربة.  -

 

 يرجى مالحظة أنه خالل فترة االمتحان بأكملها ، لن تكون قاعات المراجعة في المكتبة متاحة ألسباب صحية. 

 

 : مناقشة مشاريع التخرج ) اإلجازة والماجستير(

  المناقشة مع الحرص على  وألعضاء لجنةللطالب المعني  حصرياسيكون  مناقشة مشاريع التخرجالحضور ل           

     المذكورة أعاله.    إحترام اإلجراءات الوقائية


