
 

 

 سياسة جامعة املنصورة 
  م2228فرباير  81حىت يناير و 2اعتبارًا من 

 م2222ديسمرب  18بتاريخ الصادر ( 2222) لقرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم طبقاً 
 

 :جمالس إدارة املراكز والوحدات(وجمالس األقسام، جمالس الكليات، جملس العمداء، االجتماعات )جملس اجلامعة،  -

مجالس إدارة الوحدات و مجالس األقسام، مجالس الكليات، مجلس العمداء، )مجلس الجامعة، عقد جميع المجالس يتم 
 م.2228فبراير  81يناير وحتى  2اعتبارًا من  Onlineعن ُبعد والمراكز ذات الطابع الخاص( 

 
 بوابات اجلامعة: -

 -كل من:  فيما عداالمشاة والسيارات  مأمايتم غلق جميع بوابات الحرم الجامعي 
 )بوابة شارع الجمهورية )أمام البارون. 
  بوابة الجالء. 
 ىبوابة توشك. 
  بوابة القرية األولمبية. 
 .)بوابة علوم )مشاه فقط 

 

 :ن باجلامعةالعاملو -
  ات سير العمل مع اتخاذ كافة اإلجراءحسن ، وبما ال ُيخل بواإلداراتبكافة الكليات والمراكز تخفيض قوة العمل

 االحترازية للعاملين.
  استثنائية طبقًا الحتياجات العملأجازات  علىيجوز االستعانة بأي من العاملين الحاصلين. 

 
 :باجلامعة ةيعملية التعليمال، وتواجد الطالب -

 وكذلك  ،و الكلياتأفي الحرم الجامعي والدراسات العليا و الليسانس أطالب مرحلتي البكالوريوس تواجد  ُيمنع
 81يناير حتى  2و االمتحانات تحت أي مسمى وذلك اعتبارًا من أتواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم 

 .م2228يناير  81يناير وحتى  2اعتبارًا من  Onlineعلى أن تستكمل الدراسة عن ُبعد  ،2228فبراير 
  



 

 

 مل:امقابلة املشرفني ودخول املع -
 .يسمح لطالب الدراسات العليا بدخول الجامعة لمقابلة مشرفيهم بصورة فردية 
 بحاثهم في المعامل بالكليات.أ جراءدخول الجامعة إلب العليا تيسمح لطالب الدراسا 

 

 مناقشات الرسائل العلمية:امتحانات القبول والتسجيالت اجلديدة، و -
 م.2228فبراير  22من  قرر عقدها على أن تستأنف اعتباراً تؤجل كافة االمتحانات التي كان من الم 
 القبول وكذلك السيمينار  اتتعقد امتحانOnline فقط. 
  أحد أعضاء نس بحضور الطالب و اتستمر مناقشات الرسائل العلمية )ماجستير، دكتوراه( عن طريق الفيديو كونفر

من خالل تقنية الفيديو كونفرانس وال يسمح  Onlineلجنة الحكم فقط داخل الكلية، وباقي لجنة الحكم والحضور 
 .طالقاإامعة بدخول زوار من خارج الج

  الـ امتحانات تأجيل عقدTOEFL .بالجامعة 
 

 :واألنشطة الطالبية وورش العمل والندوات واملؤمتراتالتدريبية الدورات  -
  م.2228اير فبر  22ُيحظر وجود الطالب للتدريب داخل الحرم الجامعي وداخل المستشفيات الجامعية حتى 
  التدريب عن بعد  واستبداله بنظاميتم منع الدورات التدريبية بنظام وجها لوجهOnline  سواء لمنسوبي الجامعة

ت( فقط سواء )ندوات، ورش عمل، مؤتمرا Onlineعقد جميع األنشطة ، وكذلك من خارج الجامعة لألفراداو 
 وذلك خالل تلك الفترة.

  من وسائل لتنفيذ النشاط. اما عداهيستمر النشاط الطالبي في صورته الرقمية عن بعد دون 
 
 :املدن اجلامعية -

ُيسمح باستمرار اإلقامة بالمدن الجامعية للطالب الوافدين وكذلك الطالب المصريين الذين ال يوجد لهم عائل داخل مصر 
 .م2228فبراير  22حتى يوم 

 
 :مستشفى الطلبة -

  سبوعساعة طوال أيام األ 22ل على مدار الطارئة بقسم االستقبا في استقبال الحاالت المرضيةمستشفى التستمر. 
  تستمر مستشفى الطلبة في تقديم الخدمة الطبية بالعيادات التخصصية يوميًا في مواعيد العمل الرسمية مع

 ".MyUضرورة حجز موعد مسبق عن طريق تطبيق "



 

 

  يتم صرف عالج شهرين بدال من شهر واحد للطالب ذوي األمراض المزمنة مع توصيل العالج للمنزل للطالب
 المحتاجين لذلك.

 
 :اجلامعة حضانة -

لحين  ،مراعاة جميع التدابير واإلجراءات االحترازية واالحتياطات الصحية معستمرار في استقبال األطفال بحضانة اال
 صدور قرار في هذا الشأن من السيدة د/ وزير التضامن االجتماعي.

 

 :هيئة التدريس أعضاءنقل  مركباتوحدة  -
عضو هيئة تدريس أو تحمل فرق  81في حالة وجود  تقوم الرحلةعلى أن  أسبوعمن كل تكون الرحالت يوم األحد فقط 

 .قل من ذلكحالة وجود عدد أ المبلغ في
 

 :صندوق الرعاية الطبية -
استثنائيًا من اللجان الطبية للسادة مشتركي صندوق الرعاية الطبية من أعضاء هيئة )يناير، وفبراير( يتم صرف شهرين 

 التدريس والعاملين بالجامعة.


