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228
عدد االختبارات



سدير  بحوطة  االنسانية  والدراسات  العلوم  بكلية  الفصلية  االختبارات  إعداد  تم 

وسط اجراءات احرتازية للمحافظة عىل أمن وسالمة الطالب ومنسويب الكلية، 

االستعدادات 



ولقد تم التعاون بني وكالة الكلية للشؤون التعليمية (جهة منظمة لسري االختبارات 

والتحكم  الطالب  لدخول وخروج  منظمة  الطالب( جهة  لشؤون  الكلية  ووكالة   (

تطبيق  مراقبة  عن  مسؤولة  جهة  والسالمة(  واألمن  لها)  املخطط  االنسيابية  يف 

اإلجراءات االحرتازية )وإدارة الكلية للشؤون اإلدارية واملالية( وهي الجهة املعنية 

والتوثيق،  العامة  العالقات  وحدة  التعقيم(  أدوات  وتوفري  الطالب  تباعد  بتنظيم 

وهي الجهة املعنية بالتغطية اإلعالمية يف وسائل التواصل االجتامعي.

التعاون المشترك
بالتعاون بني وكالة الكلية للشؤون التعليمية (جهة منظمة لسري االختبارات ) وكالة 

الكلية لشؤون الطالب( جهة منظمة لدخول وخروج الطالب والتحكم يف االنسيابية 

املخطط لها) واألمن والسالمة( جهة مسؤولة عن مراقبة تطبيق اإلجراءات االحرتازية 

)وإدارة الكلية للشؤون اإلدارية واملالية( وهي الجهة املعنية بتنظيم تباعد الطالب 

املعنية  الجهة  وهي  والتوثيق،  العامة  العالقات  وحدة  التعقيم(  أدوات  وتوفري 

بالجانب األعالين واإلعالمي.

التعاون المشترك



6

عدد األقسام العلمية

 دراسات إسالمية 

انجليزي

رياضيات

 إدارة أعمال 

حاسب آلي

 مالية 

طالب 33٦  / طالبات 4٠٠ طالب 33٠ / طالبات 2٥٦

طالب 33

طالبات ٦طالب 1٦2 /  طالبات14٠

طالب ٨٦



الطالب 134                                الطالبات 12٦

عدد المقررات التخصصية

240
عدد اللجان

منها 15 لجنة حاالت طالبية خاصة 
لطالب ذوي االحتياجات الخاصة 



الطالب 43                                                                         الطالبات  1٦

عدد المقررات التربوية واإلعداد العام



50 33

عدد المراقبين 
والمراقبات

مراقب   مراقبة



الفصلية  اإلختبارات  توزيع  تم 

للمقررات عىل فرتة ثالث اسابيع 

املكثف  التواجد  عدم  ملراعاة 

للطالب بالكلية.

تقسيم اإلختبارات يف اليوم عىل 

لضامن  متباعدة  فرتات  أربعة 

التعقيم بعد كل اختبار.

بني  بالتساوي  القاعات  توزيع 

عدد  قسم  لكل  وكان  االقسام 

أكرب من احتياجاته اليومية

لضامن عدم تكرار القاعة لنفس 

اليوم.

توزيع االختبارات





من  أكرث  وجود  عدم  مراعاة 

اختبارين لكل طالب.

توزيع الطالب عىل القاعات مبا 

يتناسب مع التباعد االجتامعي.

نرش أدوات التعقيم عىل جميع 

بعد  تعقيمها  وضامن  القاعات 

كل اختبار.

االحترازات



942
عدد الطالب 
المنتظمين

52
عدد الطالب 
المعتذرين

27
عدد الطالب 
المنسحبين



805
عدد الطالبات 

المنتظمات

9
عدد الطالبات 

المعتذرات

13
عدد الطالبات  

المنسحبات



قبل تنظيم دخول وخروج الطالب. الطالب  دخول  من  التأكد 

موعد االختبار بوقت كاف منعا 

للتجمعات.

من  املمرات  خلو  من  التأكد 

الطالب بعد انتهاء االختبارات.

التنظيمات



إجمالي نسب الذين أدوا االختبارات



إعداد وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
تصميم وإخراج وحدة العالقات العامة والتوثيق


