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 جامعة المنوفية

 االجراءاث االحترازيت اثناء عقد االمتحاناث نهفصم اندراضي انثاني 0202-0202

اعداد انجداول: -0  

 اْ ٠ىْٛ اٌجذٚي ػٍٝ فتزح ٚاحذح ٠تُ ِزاػبح 

تجهيس قاعاث االمتحاناث / انمدرجاث: -0  

 ِتز ػٍٝ االلً ث١ٓ وً طبٌت ٚاٌطبٌت اٌّجبٚر ٌٗ فٟ وً اتجبٖ 5.1تزن ِظبفخ  ِزاػبح 

 اٌمبػبد ثبٌّطٙزاد اٌّخظظخ ٌذٌه فٟ ٔٙب٠خ وً فتزح اِتحب١ٔخ تُ تط١ٙز 

 ٚضغ أرلبَ اٌجٍٛص اٌطالة داخً حٛافع ثالطت١ى١خ حتٝ ال تتٍفٙب اٌّطٙزاد 

  ػمذ االِتحبٔبد فٟ لبػبد ٚاطؼخ ثٙب ِظذر طج١ؼٟ ٌٍت٠ٛٙخ ِغ فتح ثبة اٌمبػخ ٚج١ّغ

 إٌٛافذ اثٕبء تٛاجذ اٌطالة ثذاخٍٙب

 خ خبطخ ِٕؼشٌخ ثتجبػذ اوثز ِٓ ِتز٠ٓ ث١ٓ اٌطبٌت ٚس١ٍِٗ ٌّٓ ٠ٛجذ ِىبْ ٌٍجٕ تُ تج١ٙش

 ٌذ٠ُٙ اػزاع ٌالطبثخ اٚ ارتفبع فٟ درجخ اٌحزارح

تجهيس انمبنى: -3  

 تٛف١ز ػذد وبفٟ ِٓ ثٛاثبد اٌتؼم١ُ االٌىتز١ٔٚخ 

 تٛل١ز اجٙشح ل١ٍض حزارح اٌطبٌت ٚاٌّزالج١ٓ ٚاػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ض 

 ِبوٓ اٌؼبِخ ٚدٚراد ا١ٌّبح ِٚذاخً اٌٍجبْتٛف١ز ِطٙزاد اال٠ذٞ فٟ اال 

 فٟ ثذا٠خ ٚٔٙب٠خ ا١ٌَٛ اٌذراطٟ تؼم١ُ اٌطزلبد ٚاٌظالٌُ اٌّؤد٠خ ا١ٌٙب 

  ٚجٛد طٍخ ِّٙالد فٟ اِبوٓ ِتمبرثخ داخً لبػبد االِتحبْ ٚفٟ اٌطزلبد ٚاٌظالٌُ ِغ

 اتجبع اجزاءاد ِىبفحخ اٌؼذٜٚ ػٕذ اٌتخٍض ِٓ اٌمّبِخ

 ثبالجزاءاد اٌٛلبئ١خ ٌّىبفحخ اٌؼذٜٚ ) خطٛاد تط١ٙز اال٠ذٞ  تؼ١ٍك اٌٍّظمبد اٌخبطخ

ٚاداة اٌؼطض ٚاٌظؼبي ٚو١ف١خ ارتذاء اٌىّبِخ ٚاٌتخٍض ِٕٙب( فٟ ِذاخً اٌى١ٍخ ِٚذاخً 

 اٌمبػبد

  ٌٟتٕظ١ُ دخٛي اٌطالة لٟ طفٛف  اٌٝ لبػبد  اٌطزلبدتٛاجذ ػذد ِٓ اٌّٛظف١ٓ ف

 ١ٓ وً طبٌت ٚاالخزاالِتحبٔبد ِغ اٌحفبظ ػٍٝ ِظبفخ ِتز ٚٔظف ث
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 جامعة المنوفية

نجان االمتحان: -4  

  ًاٌىشف اٌطجٟ اٌظب٘زٞ ػٍٝ اٌطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٚاػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ض ػٕذ ِذخ

 اٌى١ٍخ ثؼذ تذر٠ت افزاد االِٓ ػٍٝ اطتخذاَ جٙبس ل١بص اٌحزارح

  ٓفال تتُ فٟ حبٌخ اوتشبف ارتفبع درجخ اٌحزارح فٟ أٜ ِٓ اػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ض أٚ اٌؼب١ٍِ

 ِشبروتُٙ فٟ اػّبي االِتحبٔبد

 اٌطبٌت اٌذٞ تظٙز ػ١ٍٗ أٚ ارتفبع درجخ اٌحزارح ٠تُ اختجبرح فٟ اٌٍجٕخ اٌخبطخ إٌّؼشٌخ 

 ْ٠ٛسع ػٍٝ وً طبٌت لٕبع ٚجٗ ثظ١ظ ػٕذ دخٛي االِتحب 

 ٠زتذٞ اٌّزالجْٛ ٚاٌظبدح أػضبء ١٘ئخ اٌتذر٠ض اٌّتٛاجذْٚ داخً اٌمبػبد لٕبع ٚجٗ ٚلفبس 

  اٌطبٌت فٟ وشف اٌحضٛر ثمٍّخ اٌخبص٠ٛلغ 

 ٠غبدر اٌطبٌت ِجٕٝ اٌى١ٍخ فٛر أتٙبء االِتحبْ ٚال ٠ظّح ثبٌتجّؼبد 

  اٌحزص ػٍٝ تجبػذ ِمبػذ اٌطالة ٌّظبفخ التمً ػٓ ِتز ٚٔظف ٚوذٌه اٌحزص ػٍٝ تجبػذ

 اٌّزالج١ٓ ػٓ اٌطالة ِظبفخ ال تمً ػٓ ِتز ٚٔظف

 خ ػٍٝ اٌطالة ثبرتذاء اٌمفبساد اٌطج١خ اثٕبء اجزاء فٟ حبٌخ ٚجٛد اِتحبٔبد اٌىتز١ٔٚخ اٌتٕج١

 االِتحبْ ٌّٕغ أتمبي اٌؼذٜٚ ػٓ طز٠ك ِالِظخ ٌٛحخ اٌّفبت١ح

أعمال انكنترول: -5  

  ٠حتفع ثأٚراق االِتحبْ داخً دٚا١ٌت ِغٍمخ داخً ِمز اٌىٕتزٚي ٠ٚحظز اٌتؼبًِ ِغ

 طبػخ 84االٚراق ٌّذح 

 ٚاٌمفبس طٛاي فتزح تٛاجذُ٘ داخً اٌىٕتزٚي٠زتذٞ وبفخ أػضبء اٌىٕتزٚي لٕبع اٌٛج ٗ 

 تتٛفز ِطٙزاد اال٠ذٞ داخً اٌىٕتزٚي ٚداخً لبػبد اٌتظح١ح 

  ٠تُ االحتفبظ ثج١ّغ أٚراق االجبثخ داخً أو١بص ثالطت١ى١خ ِىتٛة ػ١ٍٙب ث١بٔبد االٚراق

 داخً اٌى١ض

 ح٠تُ اػذاد جذاٚي ٌٍتظح١ح ٌتجٕت تىذص اٌظبدح اٌّظحح١ٓ داخً لبػبد اٌتظح١ 

 ٟٔٚ٠ٛطٝ ثبٌتٛطغ فٟ اختجبراد اٌتظح١ح االٌىتز 

 رئيص مجهص االدارة               نائب رئيص مجهص االدارة           مدير وحدة ادارة االزماث      

 د. هناء انصياد                       أ.د.امال شحاته                             أ.د.ايناش قاضم


