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سياسات آليات العمل بجامعة سبها من اجل 
 التعاطي مع جائحة كورونا

 
 

 آ وال الس ياسات املتعلقة ابس مترار العملية التعلميية اجلامعية والعليا 

 

دارة عىل مراسةل الس يد ادلكتور مدير    بناء  231/38/2020  ا شاريبرمق    3/6/2020بتارخي  اجلامعات  شؤون    ا 

اجامتع جملس اجلامعة بتارخي   عىل وبناءحسب اال ماكنيات املتاحة،  اال لكرتون خبصوص الاس مترار يف التعلمي 

اللجنة امللكفة من جملس  اجامتع  وعىل    ،واال لكرتونيةخبصوص دراسة اس تئناف ادلراسة التقليدية    6/6/2020

يف ظل الظروف   اال لكرتون لوضع الية وتصور جلامعة س هبا خبصوص التعلمي  م7/6/2020بتارخي  اجلامعة

مامل يصدر ما خيالف هذا من وزارة  امجليع التقيد هبا  وعىل  التالية  والضوابط االتفاق عىل ال ليات مت . الراهنة

   التعلمي:

اعتبارا من  ون بنظام التعلمي اال لكرت  م2020الفصل ادلرايس ربيع ادلراسة الس تكامل يمت اس تئناف  .1

 .جامعة س هبا لكيات ب  8/6/2020 اترخي

 :  ال تية لضوابطوتس متر ادلراسة وفقا ل .2
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دارة التعلمي اال لكرتون اعامتد  .آ   املزتامن والغري مزتامن ابس تخدام   حزمة قوقل التعلميية يف ا 

 تطبيق قوقل الفصول الافرتاضية وتطبيق قوقل لالجامتعات. 

 م01/07/2020هو   يسمح فيه للطلبة ابالنضامم للفصول الافرتاضية موعد آ خر . ب

يقاف القيد وفق اال جراءات اليت حتددها ال قسام العلمية املقرر آ سقاطحيق للطالب  . ج  .آ و ا 

ذات الطبيعية اخلاصة واليت تتطلب احلضور الفعيل ايل   تؤجل ادلراسة يف املقررات العملية .د

 .املعامل

 . والطلبة  تقدمي ادلمع الفين ل عضاء هيئة التدريس  اتلكيابل   اال لكرتونية  اخلدمات  آ قسامتتوىل   . ه

 : للفصل ادلرايس احلايل الية العمل .3

جتمتع ال قسام العلمية يف لك اللكيات خالل ثالثة ال ايم القادمة العامتد قامئة املواد اليت من  .آ  

حالهتا املمكن تدريسها الكرتونيا دارة آ عضاء هيئة  لوالكء الشؤون العلمية ابللكيات  وا  وا 

 جلامعة.لتدريس اب ا

الشؤون العلمية ابللكيات قامئة بأ سامء آ عضاء هيئة التدريس  لوالكء حتيل ال قسام العلمية  . ب

 .امللتحقني هبامقرونه بعناوين الفصول الافرتاضية وآ سامء الطلبة 

 . ال يمت تزنيل آ ي مقررات جديدة وذكل ل نه اس تكامال للفصل احلايل . ج

 املس متر. الامتحاانت آ و التقيمي الامتحاانت النصفية بطريقة يف تمت معلية التقيمي  .د
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 . ادلاخيل تمت مناقشة مشاريع التخرج عن طريق التقيمي . ه

يمت متابعة وتقيمي معلية التعلمي اال لكرتون مرحليا عن طريق منسق اجلودة ابلقسم ورئيس   .و

 يمي ال داء ابجلامعة. قسم اجلودة ابللكية ومدير مكتب ضامن اجلودة وتق 

 الحقا. الامتحاانت الهنائية حتدد  .ز 

م آ ال آ ذا ماورد من اللكيات  2020يعتد جبداول الساعات اليت مت آ حالهتا يف بداية الفصل ادلرايس ربيع   .4

 خالف ذكل.

 تعمل اجلامعة عىل التواصل مع اجلهات ذات العالقة ال جناح التعلمي اال لكرتون ابجلامعة .5

 

 الس ياسات املتعلقة ابس مترار العمل اال داري ابجلامعة   اثنيا 

وفقًا للتعلاميت الصادرة عن اجمللس الرئايس بشأ ن الالزتام بتعلاميت اللجنة العليا ملاكحفة جاحئة كوروان للحد من 

التالية لضامن عدم    والضوابطانتشار الفريوس واحملافظة عىل سالمة منتس يب اجلامعة فقد مت وضع الس ياسات  

 توقف العمل الاداري ابجلامعة او آ ي من الادارات واللكيات التابعة لها. 

 تقليص عدد املوظفني يف املاكتب واال دارات بشلك يضمن سري العمل ابلشلك الصحيح -1

 التأ كيد عىل رضورة ان يلزتم املوظفني بتعلاميت الوقاية من الفريوس -2

 عد اجلسدي اثناء التواجد ابملاكتب التأ كيد عىل رضورة ان يلزتم مجيع املوظفني عىل التبا  -3
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عدم السامح للعمالء بزايرة املاكتب عىل ان يمت اهناء مجيع املعامالت عن طريق التواصل ابلهاتف او   -4

 عن طريق الربيد الالكرتون.

 التأ كيد عىل رضورة عقد الاجامتعات الكرتونيًا  لضامن سالمة العاملني ابجلامعة -5

 رة التعلمي واللجنة العليا ملاكحفة كوروان.اتباع آ ي تعلاميت تصدر عن وزا -6

 


