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اأكد ا�ضتمرار جهود »القبول والت�ضجيل« ل�ضبط اآليات االختبارات النهائية

بن عمران: استجبنا مباشرة لقرار إلغاء االختبارات 
الحضورية واتخذنا اإلجراءات الضرورية 

الكرمي  ال�سامي  ل���أم��ر  تنفيذاً 

القا�سي  1442/8/12ه�  بتاريخ 

الدرا�سي  الف�سل  اختبارات  بتقدمي 

احلايل  الدرا�سي  العام  من  الثاين 

وال��ط��ال��ب��ات،  ل��ل��ط���ب  1442ه� 
ع��م��ل��ت ع���م���ادة �����س����وؤون ال��ق��ب��ول 

والت�سجيل - وبالت�ساور مع الكليات 

املقرتحة  اخليارات  درا�سة  على   -

االخ��ت��ب��ارات  ف��رتات  على  للتعديل 

ومبا يتوافق مع قرار اجلامعة باأن: 

ت��ب��داأ اخ��ت��ب��ارات م��ق��ررات االإع���داد 

1442/9/6ه�  االأح���د  ي��وم  ال��ع��ام 

تكون  واأن  2021/4/18م،  املوافق 

ي��وم  النهائية  االخ��ت��ب��ارات  ب��داي��ة 

امل��واف��ق  1442/9/13ه�  االأح����د 

بنهاية  وتنتهي  2021/4/25م، 
دوام يوم اخلمي�س 1442/9/24ه� 

ورف��ع��ت  2021/5/6م،  امل���واف���ق 

ع��دداً  اجلامعة  اإدارة  اإىل  العمادة 

مقرتح  اعتماد  ومت  املقرتحات،  من 

اأن تبداأ االختبارات النهائية ال�ساعة 

مدة  على  املحافظة  مع  �سباحاً،   9
فرتات االختبارات، وتقلي�س الفرتة 

بني كل اختبارين مبقدار ربع �ساعة.

تن�سيق م�سبق

�سعد  د.  �سرح  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ح��م��د ب��ن ع���م���ران، ع��م��ي��د ع��م��ادة 

����س���وؤون ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل، اأن 

العمادة، وح�سبما كان مقرراً �سابقاً 

من عقد جميع االختبارات النهائية 

بالتن�سيق  لها  �سبق  فقد  ح�سورياً، 

فرتات  توزيع  درا�سة  الكليات،  مع 

االختبارات، والبالغ عددها 82 فرتة 

موزعة على 17 يوماً على ما يقارب 

الف�سل  يف  مطروحة  مقرراً   6880
اجلامعي  للعام  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 

حتقيق  ي�����س��م��ن  مب���ا  ه����،   1442
تاأدية  اأثناء  االحرتازية  االإج��راءات 

االمتحان وم�سلحة الطالب وتقدير 

تزامن االختبارات النهائية مع �سهر 

عدم  من  والتاأكد  املبارك؛  رم�سان 

كبري  لعدد  متزامنة  ف��رتات  وج��ود 

املبنى  يف  والطالبات  الط�ب  من 

ال��واح��د، وك��ذل��ك درا���س��ة اأو���س��اع 

االختبارات  ف��رتات  خ�ل  الط�ب 

التي  االخ��ت��ب��ارات  ع��دد  م��ن حيث 

اأو  ال��ي��وم  خ���ل  الطالب  يختربها 

االأيام املتتالية وذلك من باب اإتاحة 

منها  ل��ستفادة  للكليات  املعلومة 

لغر�س حت�سني جدول االختبارات.

مقرتحان

واأ�ساف عميد القبول والت�سجيل: 

نظراً ملا لوحظ من ا�ستمرار يف زيادة 

كورونا  بفايرو�س  االإ�سابات  منحنى 

العمادة  قامت  ال��ري��ا���س،  مبنطقة 

ع��اج��ل-  -ب�����س��ك��ٍل  جل��ن��ة  بت�سكيل 

وجمموعة  العمادة  وك���ء  بع�سوية 

ال�سنة  وعمادة  الكليات  عمداء  من 

اخليارات  لدرا�سة  امل�سرتكة  االأوىل 

امل���ق���رتح���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ االخ���ت���ب���ارات 

الثاين  ال��درا���س��ي  للف�س  النهائية 

للعام اجلامعي 1442 ه� والرفع بها 

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  �سعادة  اإىل 

التعليمية واالأكادميية، وقد مت الرفع 

اأحدهما، اال�ستمرار يف  مبقرتحني: 

تنفيذ االختبارات النهائية ح�سورياً 

مامل يرد تو�سية من جلنة مكافحة 

االأوبئة باالإنتقال للخيار الثاين والذي 

يتمثل يف تنفيذ االختبارات النهائية 

جزئياً اأو كلياً ح�سب ما تقرره جلنة 

مكافحة االأوبئة باجلامعة.

جتاوب مع القرار

ا�ستجابة  ���س��رع��ة  اإىل  واأ����س���ار 

ال���ع���م���ادة مل���ا ����س���در ع���ن »جل��ن��ة 

بتحويل  قرار  من  االأوبئة«  مكافحة 

»عن  النظرية  االخ��ت��ب��ارات  جميع 

ب��ع��د« واأن����ه ن��ظ��راً مل��ا ل��وح��ظ من 

واحلرجة  امل�سابة  احل��االت  زي��ادة 

الريا�س،  كورونا مبنطقة  بفايرو�س 

�س�مة  على  اجلامعة  من  وحر�ساً 

واأع�����س��اء هيئة  ال��ط��ل��ب��ة  اأب��ن��ائ��ه��ا 

وانط�قاً  واملن�سوبني،  التدري�س 

درج��ة  رف��ع  يف  اجلامعة  رغبة  م��ن 

والتدابري  االحرتازية  ااالإج���راءات 

مكافحة  جل��ن��ة  ق���ررت  ال��وق��ائ��ي��ة، 

االختبارات  تكون جميع  اأن  االأوبئة 

الثاين  الدرا�سي  للف�سل  النهائية 

عن  ه����   1442 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام 

املقرتحة،  الو�سائل  من  وبعدد  بُعد 

االختبارات  بع�س  عقد  ج��واز  مع 

مع  العملية؛  للمقررات  ح�سورياً 

االإج���راءات  جميع  تطبيق  م��راع��اة 

م��ن تطبيق  وال��ت��اأك��د  االح���رتازي���ة، 

التباعد اجل�سدي يف جميع القاعات 

التي  التطبيقات  وحتميل  واملرافق، 

»مثل:  ال�سحة  وزارة  بها  تو�سي 

تباعد، توكلنا، �سحتي«.

الآليات والإجراءات

العمادة  اأن  عمران  بن  د.  واأك��د 

اأو����س���ح���ت ب���ع���د ذل�����ك االآل����ي����ات 

تطبيق  ب��ع��د  املتبعة  واالإج������راءات 

االخ���ت���ب���ارات ال��ن��ظ��ري��ة ع��ن بُ��ع��د، 

العمادة  ا�ستمرار  مع  واأعلنت عنها، 

يف االإج���اب���ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات 

التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ال��زم���ء 

وط�ب وطالبات اجلامعة من خ�ل 

ومنها:  املختلفة،  التوا�سل  قنوات 

زيادة الدرجات املخ�س�سة ل�أعمال 

بحيث  الدرا�سي،  للمقرر  الف�سلية 

تكون 80 درجة من اإجمايل الدرجة 

الكلية و20 درجة ل�ختبار النهائي، 

بنظام  الدرجات  بر�سد  اال�ستمرار 

اأ، ب+،ب،..«  »اأ+،  التقديرات  رموز 

كما هو دون اأي تعديل، واال�ستمرار 

التخ�سي�س  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  يف 

املعتمدة دون اأي تعديل.

د. بن عمران

زار كلية العلوم

ق����ام وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����س��وؤون 

التعليمية واالأكادميية الدكتور حممد 

بن �سالح النمي بزيارة تفقدية لكلية 

 1442/9/8 الث�ثاء   ي��وم  العلوم 

االخ��ت��ب��ارات  �سري  على  ل���ط���ع  

العملية،  ل��ل��م��ق��ررات   احل�����س��وري��ة 

و�سملت الزيارة جولة على املختربات 

واملعامل الط�بية كما اطلع �سعادته 

على االإجراءات الوقائية واالحرتازية 

املطبقة يف الكلية.

لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل  وحر�س  

لقاء  على  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

الط�ب واال�ستماع اإىل م�حظاتهم 

النهائية  االختبارات  تاأدية  اأثناء  يف 

واالإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.

قدم  التفقدية  اجلولة  نهاية  ويف 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

جلهود  وتقديره  �سكره  واالأكادميية 

كلية العلوم يف تطبيق كافة االإجراءات 

الط�ب  بالتزام  واأ�ساد  االحرتازية، 

وحر�سهم  بالتعليمات  والطالبات  

على تطبيق االجراءات االحرتازية.

كتبت: مها الهوي�سل

تنمية  مركز  اإدارة  جمل�س  عقد 

بكلية  واالإداري��ة  التنفيذية  القيادات 

اإدارة االأعمال، اجتماعه االأول برئا�سة 

الدكتور  املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

رئي�س  نائب  وح�سور  الب�سام،  ب�سام 

املجل�س الدكتور وادي العنزي، واملدير 

عامر  ال��دك��ت��ور  للمركز  التنفيذي 

الدكتورة  املجل�س  واأم��ني  اجل��اراهلل، 

هيام املو�سى، واأع�ساء املجل�س. ومت 

اآلية تفعيل  خ�ل االجتماع مناق�سة 

عمل واأن�سطة املركز مبا يحقق روؤيته 

ور�سالته، وذلك من خ�ل العمل على 

تت�سمن  ا�سرتاتيجية  خطة  اإع���داد 

وخ��دم��ات  تطويرية  ب��رام��ج  ت��ق��دمي 

ا�ست�سارية يف جمال تنمية القيادات 

االإداري��ة، وفقا  التنفيذية والكفاءات 

العاملية.  واملعايري  االأ�ساليب  الأحدث 

الهيكل  اعتماد  االجتماع  كما مت يف 

اللجان  وت�سكيل  للمركز  التنظيمي 

على  واملوافقة  املجل�س،  من  املنبثقة 

اآلية عمل املركز للفرتة القادمة.

تنمية  م��رك��ز  اأه�����داف  تت�سمن 

بكلية  واالإداري��ة  التنفيذية  القيادات 

اإدارة االأعمال عقد الدورات التدريبية 

واعداد وتنفيذ اال�ست�سارات االإدارية 

واملالية، ون�سر البحوث والدرا�سات، 

وامل���وؤمت���رات،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم 

وامل�����س��اه��م��ة يف حت�����س��ني م����وارد 

اجلامعة.

د. النمي يتابع سير االختبارات الحضورية

مركز »تنمية القيادات« يعتمد الهيكل التنظيمي
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