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يف ضىْ القسازات الصادزَ من صبلظ الوىشزاْ شػو ن   

إدووساْات تنمووًال دولع الدموو  داخوو  املنػووتت وامل ضطووات  

اسبكىمًُ ومنهوا ازبامدوات املصوسيُ يوا يطواخال يف خ و        

الكجافُ وذبقًق مطتىّ دًد مون التبادود الدتموادٌ ول    

يدًق حطن ضو  الدمو  وتقوديال ةافوُ اشبودمات شاملطوتىّ       

رباذ ةافُ اإلدساْات الحرتاشيوُ للخ واع دلوِ    املسضٌ مع ا

ضالمُ وصخُ ةافُ األفساد املرتددين دلِ الكلًُ من أدضاْ 

خًُٔ تدزيظ ومداونًهال ومىع ني ودموا  والوالع ومون    

خطووُ اإلدووساْات الحرتاشيووُ والىقآًووُ شازبامدووات   واقووع 

واملدتموودَ موون اجمللووظ  2020/2021املصووسيُ للدوواا ازبووامدٌ 

ا وخطوووُ ازبامدوووُ 11/1/2020للذامدوووات شتوووازي  األدلوووِ 

للتدووايؼ مووع توودادًات فوو وع ةسونووا شقطوواع التدلووًال       

ا ودلًو  إدوساْات التدوايؼ موع فو وع      11/5/2020واشبطُ التن ًريُ هلا واملدتمدتني مون صبلوظ ازبامدوُ شتوازي      2020

وحتوِ   تازخيو  مون   ادتبوازا دوساْات املتبدوُ   مت وضع خره اشبطُ الت صًلًُ الػازحُ لكافوُ اإل ،  ةىزونا جبامدُ املنصىزَ

 . 2020/2021نهايُ الداا ازبامدٌ 

 

  

 

 والتعليمية بيانها كالتالي: اإلداريةتتكون الكلية من ست مباني رئيسية تقدم كافة اخلدمات 

مكتب وةًو  الكلًوُ لػؤىن التدلوًال      -ويضال البنك األخلٌ  املبنِ السًٓطٌ للكلًُ )مبنِ أ( مكىن من أزشع الىاشق -أ 

مدامو  الالشًوُ شاألقطواا     -أزشع قادات تدزيظ صػ َ  -أزشع مدزدات متىضطُ  -دػسَ أقطاا دلمًُ  -والطالع 

 املدتل ُ.

قطووال غوؤىن  -قطووال غوؤىن الطووالع  -املبنووِ الجووانٌ )مبنووِ ع( مكووىن موون أزشووع الىاشووق ويضووال الدًووادَ الطبًووُ   -ع 

مدامو    -ثوالخ قادوات تودزيظ صوػ َ      -مدزج ةب   -قادُ امل متسات السًٓطًُ  -مخظ أقطاا دلمًُ  -اشبسجيني

 الالشًُ شاألقطاا املدتل ُ.

مدامو  الالشًوُ    -قطومان دلمًوان    -املبنِ الجالح )مبنِ ج( مكىن مون الواشقني ويضوال مصونع املنتذوات اللبنًوُ        -ج 

 شاألقطاا املدتل ُ.

 قطال دلمٌ -د( مكىن من ثالخ الىاشق ويضال قادُ م متسات صػسّ  املبنِ الساشع )مبنِ -د 

 -أزشع قادات تودزيظ صوػ َ    -املبنِ اشبامظ )مبنِ خو( مكىن من ثالخ الىاشق ويضال أزشع مدزدات متىضطُ  -ه 

 مدام  الالشًُ.

 -:غاغلُ والاشقان ذبت اإلنػاْ ويضال املبنِ الطادع )املبنِ ازبديد و( مكىن من أزشع الىاشق -و 

مكتب وةً  الكلًُ للدزاضات الدلًا  -مكتب دمًد الكلًُ  -مدام  مسةصيُ وحبجًُ  -املًكسوضكىع اإللكرتونٌ 

 وصف عام ملنشآث الكليت



 

 قطاع غٔىن خدمُ اجملتمع 

 وتنمًُ البًُٔ

 
 

 

 3 

 قطال غٔىن الداملني -مكتب أمني الكلًُ  -مكتب وةً  الكلًُ لػٔىن خدمُ اجملتمع وتنمًُ البًُٔ  -والبخىخ 

وحدَ ضمان  -وحدَ إدازَ األشمات والكىازخ  -ًُ صبلُ الكل -قطال الدزاضات الدلًا والبخىخ والدالقات الجقافًُ 

قطال  -اسبطاشات اشباصُ  -وحدَ التدزيب  -  اإللكرتونٌوحدَ التدلًال  - اإللكرتونًُالبىاشُ  -ازبىدَ والدتماد 

 مكتبُ الكلًُ. -مكتب الطالع الىافدين  -قطال التىزيدات واملداشن  -الضتخقاقات واملىاشنُ 

 

  وزد من أخودا  داموُ وإدسآًوُ خبطوُ ازبامدوُ والود تطوتهد  إتبواع ةافوُ اإلدوساْات الحرتاشيوُ            مت مساداَ ما

 الالشمُ شصىزَ دقًقُ وحامسُ من خال  اإلدساْات التالًُ:

        إدساْات تدصيص نمواا الوتطه  والتدقوًال والتدامو  موع حوالت

   صاشُ:الغتباه يف اإل

  شىاشووات تدقووًال موون قبوو  ازبامدووُ  6دوودد  تسةًووبمت

لضووتددامها يف تدقووًال املرتدديوون دلووِ مبووانٌ الكلًووُ  

 .الطتُ شاإلضافُ إىل الكىاغف اسبسازيُ

    مت تووىف  ةمًووات ةافًووُ موون ضبلووى  الكلووىز لتدقووًال

اسبىآط واألزضًات وةافُ األضوط  األخوسّ وةمًوات    

% لتدقوووًال األيووودٍ 70 ةافًوووُ مووون الكخوووى  اإليجًلوووٌ

صبمىدووُ صوووبانات )صووواشىن ضووآ  لػطوووً  األيووودٍ   

 (.املًاهشدوزات 

      ُةموووا مت وضوووع صبمىدوووُ إدوووساْات لتػطًوووُ ةافووو

المتخانوات )مسحلوُ    اندقواد الحتمالت املتىقدُ خال  التدام  يف إالاز الوسوتني الًوىمٌ أو خوال  فورتَ     

 مسحلُ الدزاضات الدلًا( ةالتالٌ: -البكالىزيىع 

 

 إدبازٍ للودخى  من صو  دون شىاشوات      ادباه يف شالكلًُ الطتُ للمبانٌ السًٓطًُ املداخ  دلِ البىاشات تسةًب مت

 يُ للتدقًال املجبتُ جبىاز البىاشُ.اشبسوج مع إلصاا مجًع املرتددين شالدخى  من البىاشُ البقًا للتدلًمات اإلزغاد

  ا يف مطاز واض  وضبدد.2مت ذبديد دالمات واضخُ ألماةن وقى  األفساد دلِ مطافات تبادد 

  ( داخ  وخازج مبانٌ الكلًُ لتىدًُ املرتددين 1مت لصق صبمىدُ من التدلًمات واإلزغادات الصخًُ )مسفق

 شاإلدساْات الحرتاشيُ الىادب اتبادها.

 لتحقيق األهداف العامت واإلجزائيتاخلطت التفصيليت 

 الًىمٌ السوتني :: خال  أوًل
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  احود موستني أضوبىدًًا    ىددو  شمين لتدقًال مبانٌ الكلًُ ووحداتها املدتل ُ حبًح يتال تدقًال املبنِ المت وضع

 شك  مبنِ يىمًًا. املًاه( مع مط  أزضًات وتنمًف وتطه  دوزات 2يخلى  الكلىز )مسفق 

  ُخُ ومنوع دخوى  األفوساد    األفساد املتىاددين شالكلًُ واملرتددين دلًها شازتداْ الكمامُ شصىزَ صخً التصاامتاشد

 إدساْات تصادديُ يف حا  تكساز املدال ُ. يتبد شدون ةمامُ وإنراز املدال ني ةإدساْ أوىل 

        تكلًف زًٓظ ة  قطال إدازّ يتاشدُ دملًُ تطه  مكاتب املوىع ني واإلدازيوني شاضوتدداا املطهوسات املنصوى

 دلًها.

  ًُحا  دخى  أّ فسد من شىاشات املبانٌيتال قًاع دزدُ حسازَ املرتددين والداملني ومنتطيب الكل. 

               مت تىف  أزشوع غوس  دوص  مت سقوُ شالكلًوُ لدوص  أّ حالوُ يػوتب  يف إصواشتها شدللوُ دزدوُ حسازتهوا وتكلًوف

 اإلدازَ الطبًُ شازبامدُ.الدًادَ الطبًُ شالتدام  مع اسبالُ البقًا لربوتىةى  وشازَ الصخُ وتدلًمات 

  ددا اضتدداا املكً ات والدتماد دلِ التهىيُ الطبًدًُ ما أمكن. الت ةًد دلِ ضسوزَمت 

        مت وضع دالمات التبادد ملطتددمٌ املصدد شاملبنِ ازبديد مع الت ةًد دلوِ أن ل يطوتددا املصودد ضوىّ غود

 واحد فقط ة  مسَ )لصػس حذال املصدد(.

 ةمامُ قماغًُ )مت تىف خا من قب  ازبامدُ( لالضوتدداا الًوىمِ    2ساد املنتطبني للكلًُ ددد مت تطلًال ةافُ األف

 واللتصاا شازتدآها داخ  الكلًُ.

 همت تسةًب صبانات وتىف  املنادي  الىزقًُ داخ  دوزات املًا. 
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ٌ  مت ذبديد  ٌ   لطوالع موسحلد البكوالىزيىع والدزاضوات الدلًوا دلوِ أن        دودو  ت صوًل مون   يبودأ الًوىا الدزاضو

الطادُ الجامنُ والنصف صباحًا وينتهوٌ الطوادُ الجامنوُ مطواًْا دلوِ أن تكوىن مودَ ال ورتَ الىاحودَ ل تصيود دون الطوادُ             

   والنصف ش ىاص  شمنًُ قدزخا نصف الطادُ شني ة  فرتتني إلدساْ دملًُ التدقًال.

تنموًال دخوى     -قًواع دزدوُ اسبوسازَ    ): دديُ تن ًر اإلدوساْات الحرتاشيوُ مون     ملتاشدُةما مت تػكً  زبنُ 

 - القادوات تدقوًال أيودٍ الطوالع شوالكخى  قبو  دخوى         -ا 2الطالع دلِ شىاشات التدقًال مع اسب اع دلِ مطافات التبادد 

تنموًال   -قب  وشدود الضوتدداا    املًاهتدقًال دوزات  -يىمًًا  احملاضسات والدزوع الدملًُ اندقادقب  وشدد  القاداتتدقًال 

يف حوا    نقو  اسبوالت املػوتب  فًهوا إىل زبوان الدوص        - القادوات تنمًال صس  الطالع مون   - القادات ادباهع يف حسةُ الطال

 .عهىز أّ أدساض (

 

 

 

 أدما  الدزاضُ :: خال  ثانًًا
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 قاعاث احملاضزاث واملعامل
دالمات واضخُ ألماةن دلىع الطالع داخ  القادات أو وقىفهال شاملدام  دلِ مطافات ل تق  دن املورت  مت وضع 

 :وذبديد الددد األقصِ لك  قادُ أو مدم  دلِ النخى التالٌوالنصف  

 

  األو .الالب والالبُ شالدوز  50حبد أقصِ  ددد أزشع مدزدات  

  ٌ20شطودُ  )قطومٌ الىزاثوُ واإلنتواج اسبًوىانٌ(     قادتان شالدوز الجان   ُ شاإلضوافُ إىل ثوالخ مدامو      الالوب والالبو

 .الالب والالبُ  20 - 10شطدُ ترتاوح شني 

  ُ10الالب والالبُ شاإلضافُ إىل أزشع مدام  شطدُ ترتاوح شوني   20قادُ شالدوز الجالح )قطال أمساض النبات( شطد 

 الالب والالبُ.  20 -

  ُالالوب    15الالب والالبُ شاإلضافُ إىل ثوالخ مدامو  شطودُ تورتاوح      20قادُ شالدوز الساشع )قطال احملاصً ( شطد

 والالبُ.

 

 الالوب والالبوُ شقطوال     25األو  شاإلضوافُ إىل قادوُ تطوع    الالوب والالبوُ شالودوز     102حبود أقصوِ     قادُ امل متسات

 القتصاد.

  ُالالب والالبُ. 20مدملني شقطال البطاتني شالدوز الجانٌ ضد 

  ٌالالوب والالبوُ شاإلضوافُ إىل     30الجالوح وقادوُ تطوع دودد     الالوب والالبوُ شالودوز     120حبد أقصوِ   مدزج زًٓط

 .لب والالبُ شقطال الكًمًاْالا 35مدملني ضدُ 

  واثنوان الالوب   15الالب والالبُ شاإلضوافُ إىل ثوالخ مدامو  الالشًوُ ضودُ األو        15قادُ شالدوز الساشع  تطع ددد 

 .شقطال األزاضٌالالب والالبُ  35شطدُ 

 

  ُشقطال اللبان.الالع  10الالب والالبُ شاإلضافُ إىل مدملني شطدُ  20قادتان شطد 

  ُالالع شقطال الصنادات الػرآًُ. 10الالب والالبُ شاإلضافُ إىل مدملني شطدُ  20قادتان شطد 

 

  ُالالب والالبُ. 20قادُ شطد 

 

  ِالالع. 10إىل ثالخ مدام  شطدُ األو  شاإلضافُ الالب والالبُ شالدوز  20أزشع قادات الالشًُ حبد أقص 

  ُالالوب والالبوُ شالودوز     15الالوب والالبوُ شاإلضوافُ إىل قادتوان  دزاضوًتان ضودُ        20قادتان )زضال خندضٌ( ضد

 الجانٌ.  
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 .ًُمت نػس التدلًمات والنصآ  يف مجًع أزداْ الكلًُ ة حد وضآ  اإلدالن للمرتددين دلِ الكل 

 

 وإحضوواز مووا يلووصمهال موون  البقووًا للذوودو  املقووسز واملدلوون دلووِ الطووالع واإلدووالن شضووسوزَ اسبضووىز   مت التنبًوو

اضوتدداا أٍ متدلقوات ألٍ غود      اللػسع وةمامات ومجًع أدواتهال الػدصًُ املطوتددمُ ودود   مًاهشدادات 

 .  مع الت ةًد شددا الطماح شدخى  الطالع يف غ  املىادًد املقسزَ آخس

  أفساد مدزشني دلِ اضتدداا الكىاغف اسبسازيُ لقًاع دزدُ حسازَ الطوالع قبو  الىصوى  إىل     6مت تكلًف ددد

شىاشات التدقًال لك  مبنِ من املبانٌ الجالخ ضبو  زبوان   

   المتخانات.

  ُدزدُ اسبسازَ  ازت اعيف حا  الغتباه يف اإلصاشُ نتًذ

يتال اضتدداْ ال سد املكلف شنق  الطالب إىل زبنوُ الدوص    

يف خدوْ تاا ودون ل ت األنماز مندًا سبدوخ حالت ذدس 

واضوووتدداْ الطووواقال الطووويب شالدًوووادَ يف ن وووظ الىقوووت  

لتخديد البًدُ اسبالُ وإذا ما ةان ازت اع دزدُ اسبوسازَ  

نتًذُ دىام  دىيوُ أو عوسو  مسضوًُ شدود مساددوُ      

 زدُ حسازَ الطالب مسَ أخسّ.د

   اإلدووساْات الطبًووُ وفقووًا  اربوواذيف حوا  مووا ةووان ازت وواع دزدووُ اسبووسازَ نتًذووُ إصوواشُ ضبتملووُ شووال  وع يووتال

للربوتىةى  احملدد ضىاْ شوالدص  داخو  اللذنوُ املدصصوُ أو شالدًوادَ الطبًوُ أو اضوتدداْ فسيوق الطوب الىقوآٌ           

 ات اإلدازيُ الالشمُ.اإلدساْ وارباذوإشالغ اإلدازَ الطبًُ 

 اإلجزاءاث املتبعت
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  الطالب للدخى  من شىاشُ التدقًال مع الت ةًد دلوِ   تىدً إذا ةانت دزدُ حسازَ الطالب البًدًُ يتال ْ  انقضوا

 انتهاْثىان يف حالُ تػػً  البىاشات دلِ الىضع املطتمس )يف حالُ وصى  أدداد ةب َ من الطالع( أو شدد  5فرتَ 

 آللٌ للتػػً  )يف حا  ما ةانت األدداد املتىافدَ شطًطُ(.مساع صافسَ اإلنراز يف حالُ الىضع ا

 ًأماةن الدزاضُالطالع شاللتصاا شاملطازات احملددَ للط  وصىًل إىل   تىد. 

  دخووى  الطووالع موون شىاشووات طبصصووُ لوورلك

من خال  شىاشات طبتل وُ حبًوح    وانصسافهال

ل تتقوواالع مطوووازات الووودخى  موووع مطوووازات  

 اشبسوج.

 دخى  الو ع شوالكخى  قبو    تدقًال أيدٍ الطال

 .إىل القادات

  منع تداو  أٍ أدوات شني الطالع وشدضهال أو

 اآلخسين.

  حباويوووات الصووواشىن  املًووواهمت دبهًوووص دوزات

 الطآ  مسةبُ دلِ األحىاض.

   َمطوووتددمُ  مًووواهتكلًوووف فوووسد شكووو  دوز

شتدقووًال الطووالع شووالكخى  وصووس  مناديوو   

وزقًووُ يووتال الووتدل  منهووا فووىزًا يف ضووال       

 املهمالت املدصصُ للن ايات الطبًُ.

   مت نػس ددد من ضال  املهمالت داخ  مجًوع

اللذوووان يف متنووواو  الطوووالع للوووتدل  مووون   

 املهمات املطتددمُ.

 دُ اسبسازَ يتال اضتدداْ الاقال الدًوادَ الطويب للتدامو     يف حا  غدىز أٍ من الطالع حبالُ إدًاْ أو ازت اع يف دز

 .4مع اسبالُ البقًا ملا ضبق دسضُ يف اإلدساْ زقال 

  دون حدوخ تصاحال مون مطوازات اشبوسوج احملوددَ شودًْا مون الطوالع األقوسع إىل شواع           القاداتصس  الطالع من

 اشبسوج ثال من يلًهال تبادًا.

 ات الطبًُ زبمًع املدنًني مع تطهو  واقًوات الىدو  شدود الضوتدداا      مت تىف  واقًات الىد  والكمامات والق اش

.ًَ  مباغس

 .ًُمجًع إدساْات الكػف املطبقُ دلِ الطالع يتال تطبًقها دلِ املرتددين دلِ الكل 
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       القادووات فووىز  تكلًووف دوودد فووسدين للقًوواا شدملًووُ تدقووًال 

 آخس فسد متىادد.   انصسا 

          تكلًووف فووسد اشبدمووُ املداونووُ شكوو  زبنووُ شتدقووًال أةًوواع

املهمالت يخلى  الكلوىز ثوال مجدهوا يف أةًواع ةوب َ طبصصوُ       

لوورلك ووضوودها يف صووناديق قمامووُ ةووب َ مت ربصًصووها هلوورا   

الػسض دلِ أن يتال إخسادهوا إىل خوازج املبنوِ متهًودًا زبمدهوا      

ال تدقوًال  من قب  املدتصني من الطب الىقآٌ يف نهايُ الًىا ثو 

 الصناديق.

 

      ُمت إصووداز القووسازات التن ًريووُ الالشمووُ واشباصووُ شضووسوزَ اتبوواع ةافووُ اإلدووساْات الىقآًووُ واللتووصاا شكافوو

تدلًمووات وإزغووادات التدووايؼ مووع فوو وع ةسونووا شاإلضووافُ إىل اإلدووساْات القانىنًووُ املتبدووُ يف حووا  طبال ووُ      

 التدلًمات.

  التاشدوُ   املًواه تكلًف زًٓظ ة  قطال دلمٌ وإدازٍ يتاشدُ إدساْات التدقًال الًىمًُ لألضط  واملكاتب ودوزات

 لقطم .

 .البادُ ونػس تدلًمات وإزغادات التدقًال والتدايؼ يف مجًع أزداْ الكلًُ وخازدها 

    واملكاتووب للتىدًووُ شوواإلدساْات املووسوز املطووتمس موون قبوو  أدضوواْ زبنووُ الطووالمُ والصووخُ املهنًووُ دلووِ األقطوواا

الحرتاشيُ ووضآ  الىقايُ من اإلصاشُ وةً ًُ التدام  مع اسبالت املػوتب  شإصواشتها واإلدوساْات املتبدوُ شهورا      

 الػ ن وفقًا للربوتىةى  املدلن.

 اإلرشاداث العامت
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 :: تعزيز ىظاو التطهري والتعقيه والتعامل مع اإلصاباتأواًل

 املطئْل عً التيفٔر األىػطة التيفٔرٓة األٍداف اإلجسائٔة

اإلطاز 

 الصميى

 مؤغسات األداء

. تػككلٔف يسٓكككل لتككككدٓه الكككدعه الفيكككى  1-1

ضناٌ البٔئة الصكئة امميكة يكى    ملتابعة 

 .الللٔة ّمجٔع املسايل التابعة هلا

  الدخْل. قبف األغخاص جلنٔع البصسى الفسش متابعة -

 .متابعة التَْٓة اجلدٓة بامليػآت -

 .متابعة إجساءات ميع الصحاو -

 الللٔة عنٔد -

 

مت تػلٔف 

 اللحية

تفعٔف تطبٔل 

 اإلجساءات

املكككداخف .ّضكككع بْابكككات الكككتطَ  علكككى  1-2

   .السئٔطٔة للللٔة

 .تسكٔب بْابات التعكٔه على املداخف السئٔطٔة للللٔة -

 لللٔة.اااللتصاو باللػف عً دزجة حسازة املرتددًٓ على  -

جلية الطالمة ّالصية  -

 .املَئة

مت تسكٔب 

 البْابات

تكلٔف ىطبة اإلصابة 

 الللٔةداخف 

.تطَ  مجٔع األماكً ّالكاعات ّاإلدازات 1-3

ّقاعات االمتياىات ّاملعامف بالللٔة قبف 

 .ّبعد االضتخداو

تطَكك  امللاتككب بػككلف ٓككْمى باضككتخداو األدّات اخلاصككة  يككع   -

اىتػككاز العككدّىت ّإتبككاع تعلٔنككات ّتيئككف ّتعكككٔه مجٔككع       

اليكاط امللنْضة كف ضاعة يكى الطسقكات ّاملصكاعد ّاملكساحٔ      

 باضتخداو املطَسات ّالللْز.

 ّمطح يتيات التَْٓة   امللٔفات كلنا أملً التكلٔف مً اضتخداو -

 ازتداء مطئْل التيئف كنامة عالٔة اجلْدة. -

الكككتطَ  املطككككتنس لملضكككطح ّامللاتككككب ّاألزضكككٔات بككككالللْز     -

 ّاحملايية على التَْٓة الطبٔعٔة للنلاٌ قدز املطتطاع.

ّالصية  جلية الطالمة -

 .املَئة

على مداز 

الْٔو 

 الدزاضٕ

املتابعة الفعلٔة 

 لسقابة اجلٔدةّا

.تككْي  فسيككة عككصل الضككتكبال أى عطككْ   1-4

بالللٔة تيَس علُٔ أعكسا  املكس  أايكاء    

 .العنف

  .مً تيَس علُٔ األعسا  الضتكبالتْي  ملاٌ  -

 ّاقٕ الْجُ(. -قفاش طيب  -)كنامة  تْي  الْاقٔات املياضبة -

 .التدزٓب على التعامف مع احلاالت املصابة -

لتعلٔه لّكٔف الللٔة 

ّكٔف الللٔة  - ّالطالب

اجملتنع ّتينٔة  دمةخل

 البٔئة

مت 

ختصٔص 

 األماكً

ّجْد فسية عصل 

 خمصصة



 

 قطاع غئٌْ خدمة اجملتنع 

 ّتينٔة البٔئة

 
 

 11 

 :: إصدار إرشادات عامة إىل جاىب وضع معايري إلزامية لضنان التيفيذثاىيًا

 املطئْل عً التيفٔر األىػطة التيفٔرٓة األٍداف اإلجسائٔة

اإلطاز 

 الصميى

 مؤغسات األداء

مجٔكع ميطكْبى الللٔكة بطكسّزة إتبكاع      . تْعٔة 2-1

 .اإلجساءات ّالتداب  الصئة الْقائٔة

 إعداد ّتصنٔه إزغادات التْعٔة. -

 .ةالللٔ ءىػس اإلزغادات ّملصكات التْعٔة يى أحنا -

ىػس إزغادات التْعٔة ّاإلجساءات امليينكة علكى مْقكع     -

 .االجتناعّٕمْاقع التْاصف الللٔة 

مطئْل الدعآة ّاإلعالٌ 

 ة املػللةباللحي

على مداز 

الْٔو 

 الدزاضٕ

ّجْد إجساءات 

 ّتداب  مفعلة

.تفعٔف دّز الللٔة يى تدزٓب الطكالب ّأعطكاء   2-2

ٍٔئة التكدزٓظ ّالعكاملع علكى كٔفٔكة الْقآكة      

ّالتعامكككف مكككع يككك ّع وكْزّىكككاو ّكٔفٔكككة   

 .التعآؼ

بطكسّزة إتبكاع    الللٔةإزضال خماطبات زمسٔة مليتطبى  -

الطلْكٔات الصئة التى تطاعد يى محآكة األيكساد مكً    

 .العدّى

 عنٔد الللٔة. -

 الللٔة.ّكالء  -

على مداز 

الْٔو 

 الدزاضٕ

االلتصاو باإلجساءات 

ّازتداء اللنامات 

 ّاضتخداو املطَسات
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 :0202/0202للعاو الدراسى  واالستعداد واالمتحاىات: استكنال العنلية التعلينية ثالجًا

 مؤغسات األداء املطئْل عً التيفٔر األىػطة التيفٔرٓة األٍداف اإلجسائٔة

 التعله اهلحع تاضرتاتٔحٔاتفعٔف . 3-1

بْضع اإلجساءات التيئنٔة يى ٍرا الػأٌ لطناٌ ضالمة ميطكْبى   الللٔةتكْو  -

 .الللٔة

 امليينة.إعالٌ الطالب باجلداّل ّالتْعٔة باإلجساءات  -

ػئٌْ ّكٔف الللٔة ل -

 التعلٔه ّالطالب

إجساءات ّآلٔات 

 ةمعتند

.االلتكككصاو بتطبٔكككل الككككسازات الْشازٓكككة  3-2

الصككادزة مككً دللككظ اجلامعككة ّامليينككة   

أّ  اإلللرتّىٔكة ضكْاء   االختبازاتلطْابط 

 .األحباث

 بطسٓكة زمسٔة إلصامٔة جبنٔع اإلجكساءات ّالتعلٔنكات  األقطاو العلنٔة خماطبة  -

 الختبازات ّاألحباث.للتدزٓظ ّاامليينة 

 .املطلْبة ّاالختبازات اليكاط البيثٔةأخر مْايكة دلالظ األقطاو على  -

عككدو الطككناط للطككالب ّأعطككاء ٍٔئككة التككدزٓظ ّالعككاملع داخككف اجلامعككة          -

بالدخْل ّممازضة أعناهله إذا مل ٓلتصمكْا بالتعلٔنكات ّاإلجكساءات ّاإلزغكادات     

 .املكرتحة

 كا اكايع علكى معكآ       لط  العنلٔة التعلٔنٔكة ية اإلجساءات امليينة اختاذ كا -

 ّإجساءات ميع العدّى. االجتناعٕالتباعد 

 . ا اكل معآ  الْقآة احملاضسات ّالدزّع العنلٔةجتَٔص ّتيئه قاعات  -

 .اللنامات أاياء التْاجد داخف الللٔة ّازتداء االجتناعٕمساعاة التباعد  -

الدزاضة يكى   الضتنسازاختاذ دلالظ األقطاو ما ٓلصو جتاِ إعداد خطط تيفٔرٓة  -

  عآ  الْقآة ّالطالمة الصئة. االلتصاوالفرتة الكادمة مع 

 عنٔد الللٔة. -

 الللٔةّكالء  -

ّجْد بٔئة ضلٔنة  -

 ّصئة

إجساءات ّآلٔات  -

 ةمعتند
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 :والتعامل مع اجلنهور الداخلى واخلارجى: تطبيق متطلبات الشالمة العامة رابعًا

 املطئْل عً التيفٔر األىػطة التيفٔرٓة األٍداف اإلجسائٔة

اإلطاز 

 الصميى

 مؤغسات األداء

. اضتبدال بع  خكدمات التعامكف املباغكس مكع     4-1

 .اجلنَْز باخلدمات اإلللرتّىٔة

تػككحٔع الككديع اإلللرتّىككى ّىػككس ٍككرا الطككلْ  بككع        -

مكع مساعكاة إجكساءات     الللٔكة الطالب ّمجٔكع ميطكْبى   

 ميع اىتػاز العدّى.

 .تيفٔر إجساءات ميينة للعنف مً امليصل -

 مدٓسى اإلدازات املختلفة -

 بالللٔة.

على مداز 

الْٔو 

 الدزاضٕ

شٓادة اخلدمات 

 اإلللرتّىٔة

الللٔككة ّاإلدازات  .تككْي  معككآ  إلصامٔككة يككى  4-2

 .املختلفة

التْعٔككة بالكْاعككد العامككة التككى تٔطككس العنككف داخككف      -

 تطلبككات  بككااللتصاواإلدازات املختلفككةت ّالتككى تتعلككل   

الطكككالمة العامكككة ّالتعامكككف مكككع اجلنَكككْز الكككداخلى     

 .ّاخلازجى

خف  قْة العنكف ّّضكع خطكط للعنكف بالتيكاّب  كا        -

 .ٓطنً اضتنساز احلٔاة اجلامعٔة

  عكْبككات علكى مككً ال  اعلكى أىككُ ضكٔلٌْ ٍيك   التػكدٓد   -

 .املطلْبة ّاالحرتاشٓةٓتبع اإلجساءات الْقائٔة 

 عنٔد الللٔة. -

 الللٔة.ّكالء  -

 الللٔة.أمع  -

 مدٓسى اإلدازات املختلفة -

 بالللٔة.

على مداز 

الْٔو 

 الدزاضٕ

% مً 09التصاو 

 تاإلدازا

 


