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 خطة كلية الهندسة للتعايش مع فيروس كورونا

 

إدارة  من تعالى جامعة المنصورة تمتلك من اإلمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها بإذن هللا - كلية الهندسة  

التةدري   هيئةةممكن من الحماية لجميع أبنائنا الطالب وكذلك أعضاء  قدرتوفير أعلى مع  وتخطى األزمات

حيةةق قامةةا إدارة الكليةةة باتخةةاذ كافةةة اإلجةةراءات ا حنرازيةةة خةةال  فتةةرة الدراسةةة  ينوالعةةامل ومعةةاونيه 

 -وا متحانات في ظل جائحة كورونا كالتالى:

 توفير بوابات تعقي  على بوابات الكلية الرئيسية وتزويدها بالمعقمات -1

 –  متحانةاتواالمحاضةرات تقوم إدارة الكلية بةر  وتعقةي  جميةع األمةاكن داخةل الكليةة ت قاعةات  -2

كل يوم عمةل  صباحو.....(  -مكاتب إدارية  –مكاتب أعضاء هيئة التدري   –حمامات  –كنترو ت 

 وفى حالة ا متحانات يت  التعقي  بين الفترات. وكذلك بعد انتهاء اليوم

وذلك بتحديد عةدد الطةالب فةي كةل مةدرج او قاعةة  خال  الدراسة انتهاج سياسة التباعد ا جتماعى -3

 " وذلةك للحةد"f2fموازيةة مةع الجةداو    "online"ين حسب مساحة المكان وعمل جداو  تمار

أيةةام لكةةل  الةةب خةةال   3مةةن ا عةةداد فةةي قاعةةات الةةدرس وتقسةةي  الطةةالب بحيةةق يكةةون الحضةةور 

وحتةى األجةزاء شن ويت  تحميل فيديوهات المحاضرات والسكا "online"األسبوعين وباقى األيام 

المحددة لذلك و كذلك يةت  عمةل لقةاءات تفاعليةة بةين الطةالب وأعضةاء هيئةة العملية على المنصة 

  التدري  والهيئة المعاونة لتذليل العقبات وتلقى ا ستفسارات.

أما في حالة ا متحانات تتخذ الكلية إجراءات صارمة لمنع التكدس بتوزيع الطالب على اللجةان مةع  -4

عد ا جتماعى والتأكةد مةن توافرالمعقمةات والمطهةرات اتباع اإلجراءات ا حترازية وإجراءات التبا

داخل اللجان لكافة اإلجراءات ا حترازيةة  وعمةل بروتوكةو  خةا   المالحظينوالتأكيد على اتباع 

ساعة بحفظها في صناديق خاصة مغلقةة داخةل  48لتداو  أوراق اإلجابة وعدم التعامل معها ا بعد 

 الكنترو ت.  

 : باآلتيية تقوم إدارة الكلكذلك  -5

i. قةي  بكفةاءة " كمةا هةو الحةا  المرور بصفة مستمرة للتأكد مةن تشةغيل جميةع بوابةات التع

 الموجودة على مداخل الكلية الرئيسية. اآلن"

ii. كما هو الحةا  اآلن مةع  الدخو أثناء  الكلية مرتادىعلى  للكشف حراريالماسح ال استخدام

 توفير أعداد مناسبة من الماسحات الحرارية.

iii. من الكمامات والجوانتيات لتوزيعها على الطالب والعاملين وأعضاء هيئةة كافى ير عدد توف

 والهيئة المعاونة التدري 

iv. وأجهزة التعقي  اليدوية والمعقمة كمية السوائل المطهرة تزويد. 
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v. للثالث مواتير الموجةودة حاليةا ليصةبح اإلجمةالى إضافة  موتور ر  ظهر ( 1تزويد عدد ت

 .أربعة مواتير

المحاضةةرات والتمةةارين الطةةالب فةةى قاعةةات  لكليةةة بالمحافظةةة علةةى المسةةافات بةةينتلتةةزم إدارة ا -6

 .مع تفعيل المعامل ا فتراضية بقدر ا مكان ا متحانات والمعاملو

أعراض اشتباه "على أي  الب أو عضو هيئة تدري  أو موظف او عامةل" يسةمح عند ظهور أي  -7

و  يسةمح لةه بةالعودة ا  بتقريةر  بةى ويةت  ابةالل المخةالطين لةه له باجازة فورا حتى يتماثل للشفاء 

  تخاذ اإلجراءات ا حترازية.

متابعة تنفيذ ذلك  تقوم إدارة الكلية بتكثيف الدعاية داخل حرم الكلية لمنع التجمعات الطالبية ويتولى -8

أعضةاء هيئةة التةدري  أمةن الكليةة وو السيدة أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةة البيئةة  

 المشرفين على اللجان لتنفيذ ذلك.

انعقاد دائ  ومرور مستمر والتأكد من التهوية  حالةتكون لجنة السالمة والصحة المهنية بالكلية فى   -9

 .السليمة للقاعات والمعامل والكنترو ت والور  والتزام الجميع بوضع الكمامات وتنفيذ التعليمات

وزيةادة  وتةوفير كةل الوسةائل الداعمةة لهة  و ةاق  التمةريب بالتواجةد الةدائ إلزام  بيةب العيةادة -10

 عدده .

وتباعاً لما سبق سيت  المرور الميدانى يومياً مةن كةالً مةن السةيد أ.د/ عميةد الكليةة   السةيدة أ.د/ وكيةل 

 ذكره.الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على جميع األماكن للتأكد من تنفيذ جميع ما سبق 

بهذا وبالتعامل مع أى مستجدات تحةدث فةى وقتهةا وبالتواصةل والتنسةيق المسةتمر مةع إدارة الجامعةة 

 عز وجل أن تخطى هذه الجائحة. هللانأمل من  وكذلك الكليات المجاورة

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 أ.د/ سحر صدقى قداح            

 يعتمد                                                                                       

 عميد الكلية                                                                             

 أ.د/ محمد عبد العظي  محمد                                                                  


