
 

 

 
           

COVID-19 Exam Guidelines خالل فترة االختبارات19-توجیھات جائحة فایروس (كوفید (  

Consistently with prior communication from 

University of Doha for Science and 

Technology (Sunday, September 6th), all 

Final Examinations will be held on campus.   

بناًء على اإلعالن الصادر من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجیا 

تم إجراء جمیع االختبارات سبتمبر)، سی 6(یوم األحد الموافق 

 النھائیة في حرم الجامعة.

A schedule informing students of the time 

and location of their examinations will be 

posted in PeopleSoft this week. 

سوف یتم وضع جدول زمني إلبالغ الطلبة بوقت ومكان 

 بوع.األس ھذا) PeopleSoftاختباراتھم عبر نظام (

Please be assured that the University takes 

very seriously the health and safety of all 

students and staff, and rigorous protocols 

and procedures have been put in place to 

ensure that. 

یرجى التأكد من أن الجامعة تأخذ صحة وسالمة جمیع الطلبة 

لى محمل الجد، وبأنھا وضعت بروتوكوالت والموظفین ع

 وإجراءات صارمة لضمان ذلك.

As such, the following measures must be 

observed by all students, faculty members, 

employees, and UDST Secondees during 

the exam period, consistently with the 

Ministry of Public Health precautionary 

guidelines, in order to reduce the risk of 

COVID-19 on campus: 

الیة من قبل جمیع الطلبة وأعضاء مراعاة التدابیر الت یجبوعلیھ، 

ھیئة التدریس والموظفین، والمعارین من قبل جامعة الدوحة، 

خالل فترة االختبارات تماشیاً مع التعلیمات االرشادیة الصادرة 

عن وزارة الصحة العامة للتقلیل من خطر اإلصابة بفایروس 

 ): 19-(كوفید 

The wearing of face masks is mandatory for 

the duration of the exam period, including 

entry into the examination room. Face 

shields or other forms of eye protection 

should also be used when working closely 

with students unable to manage secretions.  

االختبارات وكذلك عند یكون ارتداء الكمامات إلزامیًا خالل فترة 

كما یجب استخدام واقیات الوجھ أو . الدخول إلى قاعة االختبار

غیرھا من أشكال حمایة العینین عند العمل عن قرب مع الطلبة 

 غیر القادرین على التحكم في اإلفرازات. 



 

 

Students, faculty members, employees, and 

UDST Secondees must carry out mandatory 

hand sanitization upon entry to the 

examination room. 

یلتزم الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس والموظفون والمعارون من 

قبل جامعة الدوحة، بإجراء تعقیم یدوي إلزامي عند الدخول إلى 

 قاعة االختبار.

Students will be given prior information on 

what they can bring into the examination 

room, which includes ID card, face mask, 

water bottle, etc. 

سیتم إعطاء الطلبة معلومات مسبقة حول ما یمكنھم جلبھ إلى قاعة 

االختبار، بما في ذلك بطاقة الھویة، والكمامة، وزجاجة المیاه، 

 وما إلى ذلك.

All students should maintain physical 

distancing of a minimum of 1.5 meters when 

queuing for entry into the examination room 

as well as while writing exams.  

مسافة التباعد الجسدي ال تقل  علىیجب على جمیع الطلبة الحفاظ 

متر عند الوقوف للدخول إلى قاعة االختبار وكذلك أثناء  1.5عن 

 .إجراء االختبار

Bags, books and mobiles will not be allowed 

in the examination room.  

إلى قاعة  المحمولةال یسمح بإدخال الحقائب والكتب والھواتف 

 االختبار. 

The sharing of personal belongings and or 

stationary will not be allowed. 

 لن یسمح بمشاركة الممتلكات الشخصیة والقرطاسیة. 

On completion of their exam, students 

should promptly leave the area and not 

congregate in the hallway. 

عند إكمال االختبار، یجب على الطلبة مغادرة المنطقة فوًرا وعدم 

 التجمع عند الممر.

All students are required to adhere to our 

social distancing seating arrangement in the 

examination room and should not converse 

with one another during the exam. All 

students should face forward in one 

direction while seated in the examination 

room.  

یجب على جمیع الطلبة االلتزام بترتیب أماكن الجلوس وفقًا 

في قاعة االختبار ویجب أال یتكلموا مع  لسیاسة التباعد االجتماعي

یجب على جمیع الطلبة  بعضھم البعض أثناء االختبار. كما

الجلوس مواجھة الجھة األمامیة للقاعة عند الجلوس في قاعة 

 االختبار.

All students are required to follow floor and 

furniture markings to maintain appropriate 

social distancing and follow one-way signs 

for Enter and Exit. 

اتباع العالمات االرشادیة على األرضیات یجب على جمیع الطلبة 

عالمات الدخول وواألثاث للمحافظة على التباعد االجتماعي، 

 والخروج أحادیة االتجاه.



 

 

 
 
 

All students are required to ensure that their 

“Ehteraz” Application is downloaded, and 

that the status is green to be allowed entry 

during exam period. As temperature and 

EHTERAZ checks take a few minutes to 

perform, Students should plan on traveling 

to campus early for examinations.    

تحقق من تحمیل تطبیق احتراز، وبأن الیجب على جمیع الطلبة 

 بالدخولحالتھم الصحیة تظھر باللون األخضر قبل أن یسمح لھم 

وبما أن الفحص الخاص بدرجات الحرارة   خالل أیام االختبار.

والتحقق من تطبیق احتراز قد یستغرق بضع دقائق، یجب على 

الطلبة التخطیط للذھاب إلى حرم الجامعة مبكًرا إلجراء 

 بارات.االخت

 All students are required to avoid 

handshakes and all forms of physical 

greetings that requires touching or coming 

close.  

وجمیع أشكال االتصال المصافحة تجنب یجب على جمیع الطلبة 

 الجسدي التي تتطلب المالمسة أو االقتراب. 

 Students from different examination rooms 

should not mix with other students.  

یجب أال یختلط الطلبة من قاعات االختبار المختلفة مع الطلبة 

 اآلخرین.

Students currently registered as high risk of 

being infected by COVID-19, based on 

medical certificates indicating that that they 

are suffering from a chronic disease or a 

health condition that may make them more 

likely at risk from COVID-19 or its 

complications, will be notified of their exam’s 

accommodation by the Admission and 

Registration Office.  

األكثر عرضة الذین تم تسجیلھم ضمن فئة عة الطلبة ستزود الجام

أنھم تثبت بناًء على شھادات طبیة   ;19-لإلصابة بفیروس كوفید 

یعانون من مرض مزمن أو حالة صحیة قد تجعلھم أكثر عرضة 

بمعلومات عن  ;أو مضاعفاتھ COVID-19لخطر اإلصابة بـ 

 اختباراتھم ھم عن طریق مكتب القبول والتسجیل.

Please refer to the following link for full Final 

Exam information and 

protocol:  https://www.udst.edu.qa/current-

student/student-information/final-exams 

یرجى الرجوع إلى الرابط االلكتروني التالي لالطالع على جمیع 

 لومات المتعلقة باالختبار النھائي والبروتوكول:المع

-https://www.udst.edu.qa/current

exams-information/final-student/student 

Finally, the University would like to wish all 

students success in their examinations. 

 وفي النھایة، تتمنى الجامعة لجمیع الطلبة النجاح في اختباراتھم. 
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