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98% 443 452 دراسات عليا كورس الثاني 

للدراسات العليا 

2019-2020 كلية العلوم

91% 264 292 دراسات اولية

+ صباحي )

(مسائي 

الدور التكميلي 

للدراسات االولية 

2018-2019

97% 3220 3333 دراسات اولية

+ صباحي )

(مسائي 

كورس ثاني 

للدراسات االولية 



ية الدور التكميلي للدراسات االول

2018-2019

عدد الطلبة 

ن غير المشاركي

عدد الطلبة 

ي المشاركين  ف

االمتحان 

ات امتحان الكورس الثاني للدراس

2020-2019العليا 

عدد الطلبة

المشاركين

عد الطلبة 

غير 

المشاركين

91%98%



2020-2019الدور الثاني للدراسات االولية 

عدد الطلبة  غير 

المشاركين  في االمتحان

ي عدد الطلبة المشاركين ف

%97االمتحان 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

قسم الرياضيات قسم الفيزياء  فسم الكيمياء  فسم علم االرض  قسم علوم الحياة  قسم التقانة  اء قسم لفلك والفض قسم اللتحسس 

النائي 

%90= معدل نسبة النجاح للدور التكميلي لكلية العلوم
موزعة بالشكل التالي لكل قسم 



معدل نسبة النجاح للدراسات العليا الكورس الثاني  الماجستير

%95= والدكتوراة  لكلية العلوم  

موزعة بالشكل التالي لكل قسم 

92% 93% 100% 98%

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

قسم 

الرياضيات 

اء قسم الفيزي اء فسم الكيمي فسم علم 

االرض 

قسم علوم 

الحياة 

قسم التقانة قسم لفلك 

والفضاء 

100%

مالحظة 

الناجح 16الدبلوم عدد 

12فقط 

% 75= نسبة النجاح

99%93%



مخطط يوضح نسبة الممتحنين الى 
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بادرت اللجنة االمتحانية وااللكترونية 

وبمتابعة من عمادة  كلية العلوم على 
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امتحانات الطلبة من خالل روابط
التواصل االلكتروني
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بناوحدةاقامتهاااللكترونيةلالمتحاناتعملورش

االقساميةبقمعكليتنافيااللكترونيللتعليمسينا
ترونيااللكاالمتحاناليةعلىللتعرفدوريوبشكل



عدد الطلبة الممتحنين لكل تبين  جداول 
من اقسام كلية العلوم  مرحلة 




























