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مب�شاركة  1100مراقب ومراقبة و 240م�رشف وم�رشفة و 315ع�ضو ًا من جلنة االحرتازات

إنجاز االختبارات الحضورية لـ 7700طالب
و 3000طالبة بكلية العلوم

االختبارات شملت طالبًا وطالبات من كليات الحاسب والعمارة والزراعة واألولى المشتركة

د .الداغري

د .الرتكي

ا�ستقبلت كلية ال��ع��ل��وم طالبها
وط��ال��ب��ات��ه��ا لإج�����راء االخ��ت��ب��ارات
الف�صلية ح�ضوريا مبباين الطالب
والطالبات خالل الأ�سابيع املا�ضية,
و�سط �إج���راءات احرتازية وتدابري
وقائية للحد م��ن انت�شار فريو�س
ك���ورون���ا ،وذل���ك ب ��إ���ش��راف مبا�شر
م��ن عميد الكلية ال��دك��ت��ور نا�صر
بن حممد الداغري ،ووكيل الكلية
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتور نا�صر
بن �إبراهيم الرتكي ،ووكيل الكلية
لل�ش�ؤون الفنية واملقررات اخلدمية
الدكتور �سليمان بن يو�سف العمر.

قاعة وكان عدد ال�شعب امل�ستفيدة
من ه��ذه االختبارات ح��وايل 396
�شعبة لأكرث من  196مقررا.
 3000طالبة
�أما يف �شطر الطالبات فقد بلغ
عدد امل�ستفيدات من االختبارات
املقامة يف مبنى الكلية يف املدينة
اجلامعية للطالبات حوايل 3000
طالبة من ع��دة كليات �إىل جانب
كلية العلوم؛ ككلية علوم احلا�سب،
وكلية العمارة والتخطيط ،فيما
ج�����اوز ع����دد ال���ق���اع���ات ال���ت���ي مت
تعقيمها وعقد االختبارات بها �أكرث
من  140قاعة ,وكان عدد ال�شعب
امل�ستفيدة � 118شعبة لأك�ثر من
 108مقررات.
جلنة احرتازات
ولأه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق الإج������راءات
االحرتازية واحلر�ص على االلتزام
ب���ه���ا خ��ل��ال ف��ت��رة االخ���ت���ب���ارات
احل�������ض���وري���ة ،ف���ق���د جت����اوزع����دد
املراقبني واملراقبات �أكرث من 1100
مراقب ومراقبة ,فيما ق��ارب عدد
امل�شرفني وامل�شرفات �أكرث من240
م�شرفا وم�شرفة لقاعات االختبار
ال��ت��ي مت تعقيمها حت��ت �إ���ش��راف
�أع�ضاء جلنة االحرتازات الذين بلغ
عددهم �أكرث من  315ع�ضوا.

 7700طالب
بلغ ع��دد ال��ط�لاب امل�ستفيدين
من االختبارات احل�ضورية املقامة
يف مباين كلية العلوم خالل الفرتة
امل��ا���ض��ي��ة �أك�ث�ر  7700ط��ال��ب من
عدّ ة كليات �إىل جانب كلية العلوم،
كـكلية علوم احلا�سب واملعلومات،
وكلية الهند�سة ،وكلية علوم الأغذية
والزراعة ،وكلية العمارة والتخطيط،
وع��م��ادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
بالإ�ضافة �إىل كلية الرتبية ,فيما
ق�����ارب ع����دد ال���ق���اع���ات ال���ت���ي مت
تعقيمها وعقد االختبارات بها 520

تم تعقيم  520قاعة بقسم الطالب لعقد االختبارات
لـ 396شعبة وأكثر من  196مقررا

بيئة �آمنة
وبهذه املنا�سبة �أك��د عميد كلية
ال��ع��ل��وم ال��دك��ت��ور نا�صر ب��ن حممد
ال��داغ��ري على ال��ت��زام كلية العلوم
بتطبيق الإج������راءات االح�ت�رازي���ة
ب�شكل ك��ام��ل ل�����ض��م��ان بيئة �آم��ن��ة
للطالب والطالبات كما وجه �سعادته
�شكره ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب����دران ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��م��ر،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد بن �صالح
النمي ،على حر�صهم واهتمامهم
ب�سالمة الطالب والطالبات ومتابعة

تطبيق الإجراءات االحرتازية و�سري
عملية االختبارات.
مبد�أ التباعد
من جانبه �أك��د الدكتور نا�صر
ب��ن �إب��راه��ي��م ال�ترك��ي وك��ي��ل كلية
ال��ع��ل��وم ل��ل�����ش��ؤون ا لأك��ادمي��ي��ة �أن
كلية العلوم ومنذ بداية اجلائحة
واجهت هذا التحدي ب�سنّ العديد
م��ن ال��ت��داب�ير الوقائية ال��ت��ي من
�ش�أنها احلد من تف�شي الفريو�س؛
وح��ر���ص��ت على �سالمة الطالب
والطالبات ومن�سوبي ومن�سوبات،
الكلية حيث مت منع التجمعات

يف مم��رات الكلية وقاعاتها ومت
ت���وزي���ع ال�����ش��ع��ب ع��ل��ى ال��ق��اع��ات
بح�سب م�����س��اح��ات��ه��ا وم�لاءم��ت��ه��ا
لتطبيق مبد�أ التباعد.
تطبيق الربوتوكوالت
ب����دوره �أك����د ال��دك��ت��ور �سليمان
ب���ن ي��و���س��ف ال��ع��م��ر وك���ي���ل كلية
العلوم لل�ش�ؤون الفنية وامل��ق��ررات
اخل��دم��ي��ة �أن كلية ال��ع��ل��وم قامت
بتطبيق الربتوكوالت والإج���راءات
ب�شكل م��و���س��ع؛ ب����دءاً م��ن و���ص��ول
الطالب والطالبات م��روراً ب�أدائهم
االخ��ت��ب��ارات وان��ت��ه��اء مب��غ��ادرت��ه��م

الكلية ،حيث مت التعاون مع �إدارة
الأم��ن وال�سالمة باجلامعة لتنظيم
الدخول والتفويج ،بالإ�ضافة لتعقيم
جميع القاعات املجهزة لالختبارات
قبل و���ص��ول ال��ط�لاب والطالبات،
ثم يتم قيا�س احل���رارة ف��ور دخول
الطالب واملوظفني ملبانى الكلية،
وال��ت ��أك��د م��ن ارت��دائ��ه��م للكمامات
الواقية التي وفرتها الكلية ب�أعداد
كبرية طوال فرتة بقائهم يف الكلية.
ومتنى يف نهاية اللقاء التوفيق
وال���������س��ل�ام����ة جل���م���ي���ع ال���ط�ل�اب
والطالبات.

انطباعات وإشادات
التقت �صحيفة ر�سالة اجلامعة بعدد من طالب وطالبات كلية
العلوم بعد �أدائهم االختبارات احل�ضورية ،للوقوف على �آرائهم
وانطباعاتهم ،حيث �أ�شادت طالبة ق�سم الكيمياء احليوية الهنوف
بنت نا�صر العبدان بالإجراءات االحرتازية التي اتخذتها كلية العلوم
للحد من انت�شار فريو�س كورونا و�أكدت حر�ص الكلية على تطبيق
مبد�أ التباعد ب�شكل حازم.
فيما عرب طالب ق�سم الإح�صاء عبدالعزيز بن �سعد الوعالن �أن
ما �شاهده من تنظيم وعمل د�ؤوب من قبل الكلية كان له بالغ الأثر
يف �أداء الطالب اختباراتهم احل�ضورية بكل ي�سر و�سهولة واطمئنان
وموا�صلة الطالب لتح�صيلهم الدرا�سي .ب��دوره �أك��د طالب ق�سم
الكيمياء احليوية راكان البواردي �أن التنظيم كان �سمة رئي�سية لكل
االختبارات التي قام ب�أدائها.
و���ش��ك��رت ال��ط��ال��ب��ة بق�سم ال��ري��ا���ض��ي��ات �أروى ب��ن��ت ع��ب��داهلل
العبداجلبار كلية العلوم لتطبيقها الإج���راءات االحرتازية ب�شكل
كامل حيث مت تق�سيم بع�ض ُّ
ال�شعب لق�سمني لتطبيق مبد�أ التباعد
ب�شكل �أف�ضل فيما مت منع الطالب والطالبات من تبادل امل�ستلزمات
اخلا�صة باالختبار كالآلة احلا�سبة والأقالم ,ومت و�ضع املعقمات يف
كل القاعات املع ّدة لالختبارات كما مت قيا�س احلرارة لكل الطالب
والطالبات قبل دخولهم ملباين الكلية.

في قسم الطالبات تم تعقيم  140قاعة لعقد االختبارات لـ 118شعبة وأكثر من  108مقررات

