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د.فهد بن محمد المندرج
عميد كلية العلوم
يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لكليــة العلــوم بجامعــة القصيــم والــذي يحتــوي علــى مــا حققتــه الكليــة بفضــل اللــه خــال العــام الدراســي
 1442 1441-هـــ .كمــا يتضمــن لمحــة عــن الكليــة وأقســامها ووحداتهــا وكذلــك تطلعــات الكليــة النابعــة مــن رؤيــة جامعــة القصيــم ورســالتها وأهدافهــا

وأهتمامهــا بالتعليــم الجامعــي مواكبــة مــع نهضــة بالدنــا العزيــزة فــي ضــل مــا ننعــم بــه مــن أمــن وأســتقرار وقيــادة رشــيدة دعمــة التنمويــة المتطــورة

تحــت رعايــة كريمــة مــن لــدن معالــي وزيــر التعليــم وجهــود طموحــة مــن قبــل معالــي رئيــس الجامعــة.

لقــد ســعت كليــة العلــوم علــى ترســيخ مكانتهــا ككليــة رائــدة فــي مجالهــا نظـ ً
ـرا لطبيعــة تخصصاتهــا التــى تالمــس حيــاة النــاس والبيئــة وســوق العمــل
تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال مخرجاتهــا النوعيــة وبرامجهــا ووحداتهــا

والكليــة ال تألــوا جهـ ًـدا فــي الطلبــة فهــم الثــروة الحقيقيــة لألمــة وهــم العقــول المفكــرة المبتكــرة ،التــي تســتثمر ثــروات وخيــرات الوطــن ،لتقيــم قواعــد

منحــى مــن مناحــي الحيــاة.
متينــة لمســتقبل مشــرق ونهضــة فــي كل
ً

صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بإنشــاء كليــة للعلــوم بفــرع جامعــة الملــك ســعود فــي القصيــم بتاريــخ /1 /12
ـزءا مــن منظومــة المدينــة الجامعيــة فــي القصيــم ،وقــد
1418هـــ ،لتكــون لبنــة أخــرى فــي صــرح التعليــم العالــي وجـ ً

ابتــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم فــي العــام الجامعــي ١٤١٩ /١٤١٨هـــ ،وتــم تخريــج أول دفعــة مــن طالبهــا فــي

العــام الجامعــي 1423 /1422هـــ ،وكانــت الكليــة فــي ذلــك الوقــت تضــم مــن بيــن أقســامها قســم الحاســب اآللــي،

وقســم األحيــاء الدقيقــة ،حتــى صــدرت الموافقــة الســامية بإنشــاء جامعــة القصيــم ،فأصبــح هــذان القســمان نــواة

لكليتيــن مســتقلتين ،وفــي نفــس الوقــت صــدرت الموافقــة الســامية لفتــح قســم للكيميــاء فــي كليــة العلــوم .تضــم

كليــة العلــوم خمســه أقســام علميــة هــي الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،واألحيــاء ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاء وبحــوث
العمليــات .تقــدم مــن خاللهــا  16برامــج أكاديمــي موزعــة علــى خمســة برامــج باكالوريــوس و أحــد عشــر برنامــج دراســات
عليــا.

ولقــد حرصــت الكليــة علــى االرتقــاء فــي تقديــم تعليــم نوعــي لطالبهــا مــن خــال وضــع الخطــط الدراســية مطابقـ ًـة

لمتطلبــات هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الدولــي والهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد حيــث نالــت خمســة فــي وقــت

ســابق برامــج الكليــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األلمانيــة ( )ASIINلبرامــج بكالوريــوس الرياضيــات وبكالوريــوس
الكيميــاء وبكالوريــوس الفيزيــاء وبكالوريــوس األحيــاء وماجســتير الرياضيــات البحتــة.

وحصلــت علــى االعتمــاد البرامجــي مــن الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد االكاديمــي  NAAAلبرنامــج البكالوريــوس فــي الكيميــاء
وبرنامــج ماجســتير العلــوم فــي الرياضيــات البحتة.

عاليــا معــززة بآخــر التقنيــات الحديثــة والتــي وفرتهــا حكومتنــا الرشــيدة
كمــا تضــم كليــة العلــوم مختبــرات مجهــزة تجهيــزً ا ً

أيدهــا اللــه ،وهــذا محفــز لنــا للعمــل علــى تحقيــق مزيـ ًـدا مــن التقــدم والرقــي.
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مجلس الكلية
مجلــس الكليــة أعلــي ســلطة فــي الكليــة ،يجتمــع مجلــس الكليــة بدعــوة مــن رئيســه ،ويــرأس المجلــس عميــد الكليــة .و يهــدف إلــى تحقيــق رؤيــة الكليــة ورســالتها وأهدافهــا

التــي أنشــئت مــن أجلهــا وذلــك بااللتــزام باالســتراتيجيات والسياســات العامــة ،وذلــك فــي حــدود مــا تنــص عليــه اللوائــح المعتمــدة وقواعدهــا التنفيذيــة والقــرارت الصــادرة
وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس الكليــة:
د .فهد بن محمد المندرج

عميد الكلية – رئيس المجلس

د .مازن بن مدالله الهويميل

وكيل الكلية للشؤون التعليمية

د .خالد بن علي الصطامي

وكيل الكلية للجودة والتطوير

د .هناء بنت ناصر القفاري

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية

د .يوسف بن علي النفيسة

رئيس قسم الرياضيات

د .علي بن عبدالله العطيفي

رئيس قسم الفيزياء

د .مني بنت صالح الطامي

رئيسة قسم األحياء

د.حنان بنت علي الخضر

رئيسة قسم اإلحصاء

د .فيصل بن صالح المشاري

عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء

د .أبرار بنت صالح النفيسة

عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء

126

شؤون الدراسات العليا

294

شؤون
البحث العلمي

451

إجمالي المواضيع

التي تم مناقشتها

51

شؤون االبتعاث والتدريب

55

شؤون اعضاء
هيئة التدريس
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الهيكل التنظيمي
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إنجازات الكلية

البرامج المعتمدة

الجوائز

برنامج بكالوريوس الكيمياء

الدرع البرونزي للتطوير والجودة

ماجستير العلوم في الرياضيات البحتة

الدرع الفضي لألنشطة الطالبية

إحصائيات الكلية
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أعضاء هيئة التدريس

يســعى أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين والمتعاقديــن ومــن فــي حكمهــم فــي كليــة

العلــوم ،للســعي الحثيــث فــي ضــرورة أداء واجباتهــم التدريســية وحســن اإلعــداد لهــا ،
واالهتمــام بشــؤون الطــاب وأحوالهــم األكاديميــة وأن يكــون فــي ســلوكه وتصرفاتــه

نموذجـ ًـا يحتــذى بــه.

176
مقـــــــــر

الطالب

مقـــــــــــر

الطالبات

قسم الرياضيات

31

30

قسم الفيــــزيــــاء

16

28

قسم الكيمـــيــــاء

18

18

قسم األحــيــــــــاء

-

21

قسم اإلحـــصـــاء

-

14

65

111
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الساعات التدريسية

يشـارك أعضاء هيئة التدريس في تطوير وتحقيق أغراض الجامعة حيث لهم صالحية

تقديـم توصيـات إلـى إدارة الجامعـة بشـأن جميع األمور المتعلقة بالشـؤون األكاديمية
والقيـام بالتدريـس فـي المرحلتيـن الجامعيـة والدراسـات العليـا ،و القيـام بالتمرينـات
والـدروس العمليـة حسـب األنصبـة المقـررة نظامـا واإلشـراف علـى البحـوث الصفيـة

6930

والتكميليـة واإلشـراف علـى رسـائل الماجسـتير علـى حسـب اللوائـح واألنظمة..

مقـــــــــر

مقـــــــــــر

الطالب

الطالبات

قسم الرياضيات

1202

811

قسم الفيــــزيــــاء

828

789

قسم الكيمـــيــــاء

1248

803

قسم األحــيــــــــاء

-

801

قسم اإلحـــصـــاء

-

448

3278

3652
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طلبة الكلية لمرحلة البكالوريوس

تقــدم كليــة العلــوم خمســة برامــج وهــي (الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،األحيــاء،

اإلحصــاء) كمــا تحمــل الكليــة علــى عاتقهــا خدمــة الطلبــة وتهيئــة البيئــة المناســبة لهــم
للدراســة والتحصيــل العلمــي لديهــم.

3615
مقـــــــــر

مقـــــــــــر

الطالب

الطالبات

قسم الرياضيات

683

490

قسم الفيــــزيــــاء

278

463

قسم الكيمـــيــــاء

488

431

قسم األحــيــــــــاء

-

357

قسم اإلحـــصـــاء

-

425

1449

2166
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الطلبة المقبولين لمرحلة البكالوريوس

تنفيــذ سياســة الجامعــة بالقبــول والتنســيق مــع كليــات الجامعــة لمرحلــة القبــول

مــن حيــث األعــداد والشــروط المطلوبــة لــكل قســم بمــا يتفــق مــع سياســة الجامعــة
ومتابعــة عمليــة القبــول اإللكترونــي والــرد علــى إيميــات الطــاب واستفســاراتهم مــن

خــال البريــد الخــاص بالكليــة.

1045
مقـــــــــر

مقـــــــــــر

الطالب

الطالبات

قسم الرياضيات

217

124

قسم الفيــــزيــــاء

130

99

قسم الكيمـــيــــاء

108

139

قسم األحــيــــــــاء

-

120

قسم اإلحـــصـــاء

-

108

455

590
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الطلبة الخريجين لمرحلة البكالوريوس

تماشـ ًـيا مــع رســالة الجامعــة فــي إعــداد وتخريــج طلبــة مؤهليــن وقادريــن علــى تلبيــة

احتياجــات ســوق العمــل المحلــي ومتطلبــات التنميــة المنشــودة فــي المجتمــع
المحلــي ،وتســعى الكليــة لمتابعــة الخريجيــن مــن خــال بنــاء عالقــة قويــة وفعالــة بيــن

الخريجيــن أنفســهم وبينهــم وبيــن الجامعــة وبيــن الجامعــة والمجتمــع.

426
مقـــــــــر

الطالب

مقـــــــــــر

الطالبات

قسم الرياضيات

83

47

قسم الفيــــزيــــاء

7

26

قسم الكيمـــيــــاء

66

73

قسم األحــيــــــــاء

-

74

قسم اإلحـــصـــاء

-

50

156

270
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تماشــيا مــع رســالة الجامعــة فــي إعــداد وتخريــج طلبــة مؤهليــن وقادريــن علــى تلبيــة

احتياجــات ســوق العمــل المحلــي ومتطلبــات التنمية المنشــودة في المجتمــع المحلي،
للخريجينـن مــن خــال بنــاء عالقــة قويــة وفعالــة بيــن الخريجيــن
لمتابعــة الخريجيـ
اإلصدارالكليــة
وتســعى
الخاص

أنفســهم وبينهــم وبيــن الجامعــة وبيــن الجامعــة والمجتمــع.

قامــت الكليــة بإصــدار خــاص لطلبتهــا الخريجيــن مقدمــة التهنئــة لهــم ومتمنيــة لهــم التوفيــق فــي

حياتهــم العلميــة والعملية.

يمكنكم االطالع على اإلصدار من خالل مسح الرمز QR

21
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الطلبة المبتعثين

دوريــا وســرعة اتخــاذ
تقــوم الكليــة بتقديــم كافــة الخدمــات للمبتعثيــن ومتابعتهــم
ً

اإلجــراءات اإلداريــة مــن إنجــاز معامــات المبتعثيــن و الــرد علــى استفســاراتهم عبــر
قنــوات التواصــل وتوجيههــم بمــا يلــزم و التأكــد مــن تطبيــق اللوائــح واألنظمــة وصحــة

اإلجــراءات فــي كل مــا لــه عالقــة باالبتعــاث ومــن قيــم الكليــة تقديــم الموضوعيــة

56

للمبتعــث  ،التواصــل الفعــال ،التعــاون ،الشــفافية ،الســرعة والدقــة.

مقـــــــــر

الطالب

مقـــــــــــر

الطالبات

قسم الرياضيات

5

11

قسم الفيــــزيــــاء

5

7

قسم الكيمـــيــــاء

7

9

قسم األحــيــــــــاء

-

9

قسم اإلحـــصـــاء

-

3

17

39

23
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طلبة الكلية لمرحلة الماجستير
إجمالي

الطلبة

ماجستير العلوم في الرياضيات البحتة

27

17

8

ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية

45

11

23

9

ماجستير العلوم في الكيمياء التحليلية

5

-

-

-

-

ماجستير العلوم في الكيمياء العضوية

22

8

5

5

-

5

ماجستير العلوم في الكيمياء غير العضوية

20

9

-

-

-

-

ماجستير العلوم في الكيمياء الفيزيائية

15

-

-

-

-

-

ماجستير العلوم في فيزياء الجوامد

40

6

5

5

-

-

ماجستير العلوم في الفيزياء النظرية

30

10

16

16

-

-

ماجستير العلوم في االحياء

20

10

-

-

-

-

224

71

57

35

22

17

الطلبة

الجدد

الطلبة

الخريجين

المشاريع

االبحاث

الرسائل

-

8

-

14

12
-

العلمية

العلمية

المنشورة
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األبحاث المنشورة خالل 2020-2017
تقــوم الكليــة بتحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس و مــن فــي حكمهــم و الطالبــات علــى النشــر العلمــي فــي المجــات المرموقــة و البحــث العلمــي كمــا تقــوم الكليــة بتأســيس قاعــدة
بيانــات عــن البحــوث العلميــة والباحثيــن ومشــاريع التخــرج وتســعى الكليــة لتقديــم الدعــم والتشــجيع ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب علــى المشــاركة والحضــور الفعــال فــي

الملتقيــات العلميــة وإعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات البحــث العلمــي فــي الكليــة ورفعهــا لعمــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي.

اإلجمالي

ISI

االستشهاد

2020

183

121

532

2019

131

77

575

2018

130

66

596

2017

156

73

993

600

337

2696

600

337

2696

إجمالي األبحاث

أبحاث ISI

إجمالي االستشهاد

600

337

39%

ذكور

أناث

الزيادة عام 2020

25
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األبحاث المنشورة خالل  2020-2017على ISI

337
Q1

Q2

Q3

Q4

2020

45

30

38

15

2019

16

42

23

8

2018

19

24

21

7

2017

25

27

21

8

105

123

103

38

26
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معامل الكلية

الوصــول بجميــع معامــل ومختبــرات الكليــة إلــى أعلــى مســتوى مــن التجهيــزات

العلميــة مــن خــال تنميــة الجانــب التطبيقــي فــي العمليــة التعليميــة والبحثيــة و
تنظيــم اســتخدام اإلمكانيــات والخبــرات الفنيــة والمعمليــة والعلميــة بالكليــة للتفاعــل

مــع االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية للجامعــة.

52
مقـــــــــر

الطالب

مقـــــــــــر

الطالبات

قسم الرياضيات

2

2

قسم الفيــــزيــــاء

12

10

قسم الكيمـــيــــاء

10

7

قسم األحــيــــــــاء

-

7

قسم اإلحـــصـــاء

-

2

24

28

عدد التجارب المقامة
فــــي معامــل الكليــة

عاليــا معــززة بآخــر التقنيــات الحديثــة والتــي تســاهم فــي تحقيــق مزيـ ًـدا مــن التقــدم
تضــم كليــة العلــوم مختبــرات مجهــزة تجهيــزً ا ً

العلمــي والبحثــي لطلبــة ومنســوبي الكليــة.

96

1663

2704

983

112

قسم الرياضيات

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

قسم األحياء

قسم اإلحصاء

28
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تقرير عن تحليل العينات بمعمل األبحاث والمعامل المركزية

تحليل عينات بمعمل األبحاث ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

قــدم المختبــر خدمــة تحليــل  2262عينــة خــال العــام الدراســي الســابق وذلــك للعينــات

تــم تحليــل  1189عينــة لألبحــاث المقدمــة مــن طــرف أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة

اخــري بالجامعــة باألجهــزة المتاحــة بمعامــل األبحــاث والمعمــل المركــزي وتــم تســليم

أجهــزة معمــل األبحــاث المركزيــة الجــدول ادنــاه يوضــح عــدد العينــات مــن األقســام

المقدمــة مــن طــرف أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم وطــاب الماجســتير وكليــات
النتائــج وذلــك كاالتــي:

العلــوم لقســم الرجــال والنســاء (قســم الكيميــاء قســم الفيزيــاء) علــى كل جهــاز مــن
المختلفــة.

		
 UV/Visجهاز األشعة فوق البنفسجية

336

القسم

الشطر

عدد العينات

		
 FTIRجهاز األشعة تحت الحمراء

496

الكيمياء

رجال

1056

 AASجهاز االمتصاص الذرى		

326

الكيمياء

نساء

65

		
 GCMSجهاز كروماتوغرافيا الغازوالكتلة

130

الفيزياء

رجال

54

		
 DTG&DTAجهاز التحليل الحراري

290

الفيزياء

نساء

14

 HPLCكروماتوغرافيا السائل ذو الكفاءة العالية

75

		
اجمالي عدد العينات

		
 ICPMSالبالزما ومطياف الكتلة

342

			
 XRDجهاز االشعة السينية

310

1189
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تحليل عينات بمعمل األبحاث لطالب الماجستير بالكلية

التدريب لطالب المرحلة الجامعية

تــم تحليــل  982عينــة لألبحــاث المقدمــة مــن طــرف طــاب الماجســتير بكليــة العلــوم

تدريــب عــدد ( )52طالــب مقــرر التحليــل الطيفــي 352كيــم علــى أساســيات اســتخدام

معمــل األبحــاث المركزيــة الجــدول ادنــاه يوضــح عــدد العينــات مــن األقســام المختلفــة.

االمتصــاص الــذرى) وذلــك حتــى يتثنــى لهــم اســتيعاب الجانــب النظــري الــذي يتــم

لقســم الرجــال والنســاء (قســم الكيميــاء قســم الفيزيــاء) علــى كل جهــاز مــن أجهــزة

أجهــزة التحليــل الطيــف تحليــل (األشــعة فــوق البنفســجية ،األشــعة تحــت الحمــراء،
تدريســه لهــم فــي المقــرر حيــث تــم تحليــل عــدد مــن العينــات علــى أجهــزة االمتصــاص

القسم

الشطر

عدد العينات

الضوئــي .

الكيمياء

طالب

528

تدريــب عــدد (  ) 55طالــب مقــرر طــرق الفصــل 453كيــم علــى أساســيات اســتخدام

الكيمياء

طالبات

392

الفيزياء

طالب

50

علــى الجهــاز.

الفيزياء

طالبات

12

تدريــب عــدد (  ) 105طالــب مقــرر إدارة المختبــرات والســامة 307كيــم على أساســيات

		
اجمالي عدد العينات

982

أجهــزة تحليــل الكروماتوغرافيــا ( كروماتوغرافيــا الغــاز ،والكتلــة) وذلــك حتــى تســهل
مــن اســتيعاب الجانــب النظــري الــذي يتــم تدريســه لهــم فــي المقــرر بتحليــل عينــات

اســتخدام أجهــزة التحليــل الطيــف تحليــل (األشــعة فــوق البنفســجية ،األشــعة تحــت
الحمــراء ،االمتصــاص الــذرى) و أجهــزة تحليــل الكروماتوغرافيــا ( كروماتوغرافيــا الغــاز،

والكتلــة) وذلــك حتــى يتســنى لهــم اســتيعاب أداء األجهــزة وتــم تحليــل عــدد مــن
العينــات علــى أجهــزة االمتصــاص الضوئــي .

30
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مــن منطلــق كونهــا إحــدى أكبــر جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية ،تحمــل الجامعة

ومــع ظهــور أزمــة كورونــا مطلــع العــام الماضــي ،والتــي أثــرت علــى شــكل وأســلوب

حفظهــا اللــه – وشــعبه الوفــي ،وقــد قادتهــا هــذه المســؤولية الوطنيــة إلــى تســخير

للوقايــة مــن تفشــي العــدوى الفيروســية ،كان لكليــة العلــوم بالجامعــة الــدور الرائــد

علــى عاتقهــا مســؤولية وطنيــة ومجتمعيــة تجــاه الوطــن الغالــي بقيادتــه الرشــيدة –
كافــة إمكاناتهــا العلميــة واألكاديميــة فــي خدمــة مجتمــع منطقــة القصيــم خاصــة،
والمملكــة عامــة ،وذلــك مــن زاويــة ربــط المجتمــع البحثــي واألكاديمــي بمياديــن

اإلنتــاج ســواء كانــت صناعيــة أو زراعيــة أو خدميــة.

معامــل كليــة العلــوم بالجامعــة ،كانــت علــى موعــد دائــم مــع االبتــكارات مــن خــال
تدريــب الطــاب عليهــا وتوفيــر الخدمــات االستشــارية لهــا ،ومــن ذلــك مــا بدأتــه

الكليــة حتــى قبــل بدايــة وتفشــي جائحــة كورونــا ،حيــث قامــت بدعــم مــن الجامعــة،
بصناعــة كافــة أنــواع المنظفــات والمعقمــات والمطهــرات كنمــوذج لتلكــم المشــاريع

الفعالــة ،والتــي جمعــت بيــن الدراســة األكاديميــة والتطبيــق العملــي ،حيــث يتــم
تصنيــع جميــع المنتجــات بأيــدي طــاب الكليــة وتحــت إشــراف أســاتذة متخصصيــن

فــي قســم الكيميــاء بالكليــة.

الحيــاة فــي العالــم أجمــع ،وإقبــال الجميــع علــى المعقمــات والمطهــرات والمنظفــات
والســباق فــي توفيــر معقمــات األيــدي واألســطح بجــودة عاليــة ،وقــدرة فعالــة علــى

قتــل الجراثيــم والفيروســات ومــن بينهــا فيــروس كورونــا المســتجد «،»COVID 19

حيــث كثفــت كليــة العلــوم مــن إنتاجهــا لمواجهــة زيــادة الطلــب فــي كافــة جهــات
الجامعــة ،حيــث تــم توزيــع المعقمــات علــى مكاتــب وإدارات الجامعــة والطلبــة

والــزوار لالســتعمال الشــخصي.

ووفــرت كليــة العلــوم بالجامعــة الكثيــر مــن المعقمــات التــي يتــم اســتخدامها

بفعاليــة فــي تعقيــم المعامــل والقاعــات وأماكــن اســتراحات الطــاب ،وقــد أثبتــت
منتجــات الكليــة ،قــدرة كوادرنــا الوطنيــة مــن الطلبــة واألســاتذة علــى المنافســة
بجــدارة للمــاركات العالميــة لمعقمــات األيــدي واألســطح ،حيــث تميــزت المنتجــات

بمطابقتهــا للمواصفــات العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة ()WHO
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2021االختبــارات البيولوجيــة للتأكــد مــن كفــاءة المنتــج وقدرتــه علــى قتــل
يتــم -إجــراء
1442
الجراثيــم والميكروبــات المختلفــة ،وال يحتــوي المنتــج علــى أيــة إضافــات ضــارة
بالبشــرة أو تســبب الحساســية ،كمــا يتــم عمــل معقمــات بروائــح مختلفــة كالليمون

والنعنــاع والتــي أثبتــت جودتهــا وكفاءتهــا فــي التعقيــم والتنظيــف.
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اإلجراءات والتدابير االحترازية خالل جائحة كورونا
وضــع بوابــات الفــرز فــي مداخــل الكليــة وتوفيــر أدوات تعقيــم اليديــن والكمامــات فــي أماكــن بــارزة فــي مــكان العمــل والتأكــد مــن إعــادة مــلء موزعــات المعقمــات بشــكل

منتظــم .باســتمرار لمنــع انتشــار ( ،)COVID-19مــع أخــذ كافــة االحتياطــات الالزمــة أثنــاء حضــور الطلبــة للمحاضــرات العمليــة أو االختبــارات الحضوريــة..
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الخدمات التعليمية وخدمة المجتمع

2339
مقـــــــــر

مقـــــــــــر

الطالب

الطالبات

خدمة المستفيدين

610

870

الخدمات األكاديمية

117

175

المستفيدين من الدورات

200

360

الدورات التدريبية

2

5
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