
طالبها  ال��ع��ل��وم  كلية  ا�ستقبلت 

وط��ال��ب��ات��ه��ا الإج�����راء االخ��ت��ب��ارات 

الطالب  مبباين  ح�سوريا  الف�سلية 

والطالبات خالل االأ�سابيع املا�سية, 

وتدابري  احرتازية  اإج���راءات  و�سط 

فريو�س  انت�سار  م��ن  للحد  وقائية 

مبا�سر  ب��اإ���س��راف  وذل���ك  ك���ورون���ا, 

نا�سر  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  م��ن 

الكلية  ووكيل  الداغري,  حممد  بن 

نا�سر  الدكتور  االأكادميية  لل�سوؤون 

الكلية  ووكيل  الرتكي,  اإبراهيم  بن 

اخلدمية  واملقررات  الفنية  لل�سوؤون 

الدكتور �سليمان بن يو�سف العمر.

7700 طالب
امل�ستفيدين  ال��ط��الب  ع��دد  بلغ 

املقامة  احل�سورية  االختبارات  من 

الفرتة  العلوم خالل  كلية  مباين  يف 

ط��ال��ب من   7700 اأك���ر  امل��ا���س��ي��ة 

العلوم,  كلية  جانب  اإىل  كليات  عّدة 

واملعلومات,  احلا�سب  علوم  ك�كلية 

وكلية الهند�سة, وكلية علوم االأغذية 

والزراعة, وكلية العمارة والتخطيط, 

امل�سرتكة,  االأوىل  ال�سنة  وع��م��ادة 

فيما  الرتبية,  كلية  اإىل  باالإ�سافة 

ق�����ارب ع����دد ال���ق���اع���ات ال���ت���ي مت 

تعقيمها وعقد االختبارات بها 520 

امل�ستفيدة  ال�سعب  عدد  وكان  قاعة 

 396 ح��وايل  االختبارات  ه��ذه  من 

�سعبة الأكر من 196 مقررا.

3000 طالبة
بلغ  فقد  الطالبات  �سطر  اأما يف 

االختبارات  من  امل�ستفيدات  عدد 

املدينة  يف  الكلية  مبنى  يف  املقامة 

 3000 حوايل  للطالبات  اجلامعية 

جانب  اإىل  كليات  ع��دة  من  طالبة 

احلا�سب,  علوم  ككلية  العلوم؛  كلية 

فيما  والتخطيط,  العمارة  وكلية 

ج�����اوز ع����دد ال���ق���اع���ات ال���ت���ي مت 

تعقيمها وعقد االختبارات بها اأكر 

ال�سعب  140 قاعة, وكان عدد  من 

من  الأك��ر  �سعبة   118 امل�ستفيدة 

108 مقررات.
جلنة احرتازات

والأه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق االإج������راءات 

االلتزام  على  واحلر�س  االحرتازية 

ب���ه���ا خ�����الل ف�����رتة االخ���ت���ب���ارات 

احل�������س���وري���ة, ف���ق���د جت����اوزع����دد 

املراقبني واملراقبات اأكر من 1100 

عدد  ق��ارب  فيما  ومراقبة,  مراقب 

من240  اأكر  وامل�سرفات  امل�سرفني 

االختبار  لقاعات  وم�سرفة  م�سرفا 

اإ���س��راف  حت��ت  تعقيمها  مت  ال��ت��ي 

اأع�ساء جلنة االحرتازات الذين بلغ 

عددهم اأكر من 315 ع�سوا.

بيئة اآمنة

كلية  عميد  اأك��د  املنا�سبة  وبهذه 

ب��ن حممد  نا�سر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم 

العلوم  كلية  ال��ت��زام  على  ال��داغ��ري 

االح���رتازي���ة  االإج������راءات  بتطبيق 

اآم��ن��ة  بيئة  ل�����س��م��ان  ك��ام��ل  ب�سكل 

للطالب والطالبات كما وجه �سعادته 

�سكره ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور 

ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر, 

التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  ووكيل 

واالأكادميية الدكتور حممد بن �سالح 

واهتمامهم  حر�سهم  على  النمي, 

ب�سالمة الطالب والطالبات ومتابعة 

تطبيق االإجراءات االحرتازية و�سري 

عملية االختبارات.

مبداأ التباعد

نا�سر  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 

كلية  وك��ي��ل  ال��رتك��ي  اإب��راه��ي��م  ب��ن 

ال��ع��ل��وم ل��ل�����س��وؤون االأك��ادمي��ي��ة اأن 

اجلائحة  بداية  ومنذ  العلوم  كلية 

واجهت هذا التحدي ب�سّن العديد 

من  ال��ت��ي  الوقائية  ال��ت��داب��ري  م��ن 

الفريو�س؛  تف�سي  من  �ساأنها احلد 

الطالب  �سالمة  على  وح��ر���س��ت 

ومن�سوبات,  ومن�سوبي  والطالبات 

التجمعات  منع  مت  حيث  الكلية 

ومت  وقاعاتها  الكلية  مم��رات  يف 

ت���وزي���ع ال�����س��ع��ب ع��ل��ى ال��ق��اع��ات 

وم��الءم��ت��ه��ا  م�����س��اح��ات��ه��ا  بح�سب 

التباعد. مبداأ  لتطبيق 

تطبيق الربوتوكوالت

�سليمان  ال��دك��ت��ور  اأك����د  ب����دوره 

كلية  وك���ي���ل  ال��ع��م��ر  ي��و���س��ف  ب���ن 

وامل��ق��ررات  الفنية  لل�سوؤون  العلوم 

قامت  ال��ع��ل��وم  كلية  اأن  اخل��دم��ي��ة 

واالإج���راءات  الربتوكوالت  بتطبيق 

و���س��ول  م��ن  ب����دءاً  م��و���س��ع؛  ب�سكل 

باأدائهم  م��روراً  والطالبات  الطالب 

االخ��ت��ب��ارات وان��ت��ه��اء مب��غ��ادرت��ه��م 

اإدارة  مع  التعاون  مت  حيث  الكلية, 

لتنظيم  باجلامعة  وال�سالمة  االأم��ن 

الدخول والتفويج, باالإ�سافة لتعقيم 

جميع القاعات املجهزة لالختبارات 

والطالبات,  ال��ط��الب  و���س��ول  قبل 

دخول  ف��ور  احل���رارة  قيا�س  يتم  ثم 

الكلية,  ملبانى  واملوظفني  الطالب 

للكمامات  ارت��دائ��ه��م  م��ن  وال��ت��اأك��د 

باأعداد  الكلية  وفرتها  التي  الواقية 

كبرية طوال فرتة بقائهم يف الكلية.

التوفيق  اللقاء  نهاية  يف  ومتنى 

وال���������س����الم����ة جل���م���ي���ع ال���ط���الب 

والطالبات.
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االختبارات شملت طالبًا وطالبات من كليات الحاسب والعمارة والزراعة واألولى المشتركة

تم تعقيم 520 قاعة بقسم الطالب لعقد االختبارات 
لـ396 شعبة وأكثر من 196 مقررا

في قسم الطالبات تم تعقيم 140 قاعة لعقد االختبارات لـ118 شعبة وأكثر من 108 مقررات

مب�ضاركة 1100 مراقب ومراقبة و240 م�رشف وم�رشفة و315 ع�ضوًا من جلنة االحرتازات 

إنجاز االختبارات الحضورية لـ7700 طالب
و3000 طالبة بكلية العلوم

انطباعات وإشادات
كلية  وطالبات  من طالب  بعدد  اجلامعة  ر�سالة  �سحيفة  التقت 

اآرائهم  على  للوقوف  احل�سورية,  االختبارات  اأدائهم  بعد  العلوم 

الهنوف  الكيمياء احليوية  ق�سم  اأ�سادت طالبة  وانطباعاتهم, حيث 

بنت نا�سر العبدان باالإجراءات االحرتازية التي اتخذتها كلية العلوم 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا واأكدت حر�س الكلية على تطبيق 

مبداأ التباعد ب�سكل حازم.

فيما عرب طالب ق�سم االإح�ساء عبدالعزيز بن �سعد الوعالن اأن 

ما �ساهده من تنظيم وعمل دوؤوب من قبل الكلية كان له بالغ االأثر 

يف اأداء الطالب اختباراتهم احل�سورية بكل ي�سر و�سهولة واطمئنان 

ق�سم  طالب  اأك��د  ب��دوره  الدرا�سي.  لتح�سيلهم  الطالب  وموا�سلة 

الكيمياء احليوية راكان البواردي اأن التنظيم كان �سمة رئي�سية لكل 

االختبارات التي قام باأدائها.

ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  اأروى  ال��ري��ا���س��ي��ات  بق�سم  ال��ط��ال��ب��ة  و���س��ك��رت 

ب�سكل  االحرتازية  االإج���راءات  لتطبيقها  العلوم  كلية  العبداجلبار 

عب لق�سمني لتطبيق مبداأ التباعد  كامل حيث مت تق�سيم بع�س ال�سُّ

ب�سكل اأف�سل فيما مت منع الطالب والطالبات من تبادل امل�ستلزمات 

اخلا�سة باالختبار كاالآلة احلا�سبة واالأقالم, ومت و�سع املعقمات يف 

كل القاعات املعّدة لالختبارات كما مت قيا�س احلرارة لكل الطالب 

والطالبات قبل دخولهم ملباين الكلية.

د. الرتكي د. الداغري
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