
للطالب والطالبات
تقرير االختبارات النهائية

العام الجامعي 1442 هـ

422





مقدمة 

بسم الله والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني. 

أرشفت وكالة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير للشؤون التعليمية عىل تنظيم سري االختبارات النهائية للفصل الدرايس الثاين 422 من العام الجامعي 

1443/1442 ه حضوريا يف شطري الطالب والطالبات بالتعاون مع جهات الكلية املختلفة وبتوجيه من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ومتابعة مبارشة من قيادات 

الكلية ممثلة يف عميدها وأعضاء مجلس الكلية املوقر. اشتملت االستعدادات لالختبارات النهائية عىل عقد اجتامعات من قبل الجهات ذات العالقة وذلك للرتتيب 

لبدء االختبارات النهائية بالكلية وفقا لإلجراءات املنظمة لذلك. حيث تم االتفاق عىل وضع الرتتيبات الالزمة للمحافظة عىل أمن وسالمة الطالب والطالبات ومنسويب 

الكلية، ولذلك تم تعديل مواعيد االختبارات وجعلها عىل فرتتني فقط يف اليوم كحد أقىص لتقليل كثافة حضور الطالب والطالبات:

أوالً: بالنسبة للقاعات وكثافة الطالب:

أولوية عقد اإلختبارات تكون يف القاعات الكربى يف املرسح وبهو الكلية . 1

تم توزيع القاعات بالتساوي بني االقسام وكان لكل قسم عدد أكرب من احتياجاته اليومية لضامن عن تكرار القاعة لنفس اليوم إن أمكن ذلك ما عدا املرسح والبهو. . 2

توزيع الطالب عىل القاعات مبا يناسب التباعد االجتامعي.. 3

الحد األقىص لعدد الطالب يف القاعات الصغرية هو 15 طالب. . 4

ثانياً: تولت وكالة الشؤون التعليمية مع اإلدارات املعنية األخرى الرتتيب ملا ييل:

نرش أدوات التعقيم عىل جميع القاعات وضامن تعقيمها عقب كل اختبار. . 1

تنظيم دخول الطالب من اماكن والخروج من اماكن اخرى. . 2

التأكد من دخول الطالب قبل موعد االختبار بوقت قليل منعا للتجمعات. . 3

التأكد من خلو املمرات من الطالب عقب انتهاء االختبارات. . 4

التنسيق مع وحدة العالقات العامة والتوثيق لإلعالن عرب وسائل التواصل االجتامعي بجميع ما يتعلق بتعليامت وأنظمة االختبارات والتي من الواجب إتباعها . 5

خالل هذه الفرتة.

وكالة الكلية للشؤون التعلمية              



تم عقد العديد من االجتامعات للرتتيب وللوقوف 

فعليا عىل ضامن استعداد الكلية إلجراء االختبارات 

حضوريا  .
االستعدادات 



كان هناك تعاون مشرتك 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 وتوفري أدوات التعقيم( وحدة العالقات والتوثيق، وهي الجهة املعنية بالجانب اإلعالين والتوثيق، للتأكد من 

وضع جميع الرتتيبات الالزمة لعقد االختبارات حضوريا ومعالجة جميع املشكالت التي قد تطرأ قبل حدوثها.

التعاون المشترك



5
األقسام العلمية

الطالباتالطالب
قسم إدارة االعمال.	 
قسم الدراسات اإلسالمية.	 
قسم اللغة اإلنجليزية.	 
قسم الرياضيات.	 
قسم المالية.	 

قسم إدارة االعمال.	 
قسم الدراسات اإلسالمية.	 
قسم اللغة اإلنجليزية.	 



180159
عدد االختبارات

للطالب
عدد االختبارات

للطالبات



متابعة وإشراف مباشر من      
قيادات الجامعة   

عدد
المقررات التخصصية



الطالب )15(                          الطالبات )31(

عدد المقررات التربوية واإلعداد العام

عدد
المقررات التخصصية

الطالب )165(
الطالبات  )125( 



عدد لجان الطالب

عدد اللجان 
الخاصة للطالب

عدد لجان الطالبات

عدد اللجان الخاصة 
للطالبات

216300

3527



النهائية  اإلختبارات  توزيع  تم 

أربعة  فرتة  عىل  للمقررات 

التواجد  عدم  ملراعاة  أسابيع 

املكثف للطالب بالكلية.

اليوم  يف  اإلختبارات  تقسيم 

لضامن  متباعدتني  فرتاتني  عىل 

التعقيم بعد كل اختبار.

بني  بالتساوي  القاعات  توزيع 

عدد  قسم  لكل  وكان  األقسام 

أكرب من احتياجاته اليومية

لضامن عدم تكرار القاعة لنفس 

اليوم.

توزيع االختبارات



4248
عدد المراقباتعدد المراقبين



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



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



اإلحصائيات اإلسبوعية 



إحصائيات عامة
30%

30%

17%

8%

8%
7%

اعداد المقررات

الدراسات االسالمية

ادارة االعمال

اللغة اإلنجليزية

المالية

الرياضيات

ة المقررات التربوي

10%

11%

13%

29%

8%

29%

القاعات المستخدمة

الدراسات االسالمية

ادارة االعمال

اللغة اإلنجليزية

المالية

الرياضيات

ة المقررات التربوي

15%

22%

20%

22%

15%

6%

متوسط المراقبات

الدراسات االسالمية

ادارة االعمال

اللغة اإلنجليزية

المالية

الرياضيات

ة المقررات التربوي

28%

26%
17%

13%

6%

10%

متوسط اعداد الطالب في االختبار

الدراسات االسالمية

ادارة االعمال

اللغة اإلنجليزية

المالية

الرياضيات

ة المقررات التربوي

24%

23%
25%

10%

8%

10%

الفترات المستخدمة في االختبارات

الدراسات االسالمية

ادارة االعمال

اللغة اإلنجليزية

المالية

الرياضيات

ة المقررات التربوي



855
عدد الطالبات
المنتظمات

7
عدد الطالبات 

المعتذرات

50
عدد الطالبات 

المنسحبات

1005
عدد الطالب 
المنتظمين

29
عدد الطالب 
المعتذرين

15
عدد الطالب 
المنسحبين



تغريدات خاصة باالختبارات





إعداد وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
تصميم وإخراج وحدة العالقات والتوثيق


