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أغسطس

با�قسام  المسارات)  لجميع  تعريفي  (معرض  الطالب  تعريف   -  1
للطالب من خالل  تقدمها  التي  والخدمات  التحضيرية  السنة  داخل 
ا�نشطة  التعلم،  مصادر  ا�كاديمي،  ا�رشاد  النفسي،  ا�رشاد 

الطالبية، وتسجيل المقررات.
الحياتية  المهارات  الجدد في بعض  للطالب  تقديم ورش عمل   -  2
تشتمل على المهارات ا�جتماعية ومهارات العالقات بين ا�شخاص 

لتأهيلهم للحياة الجامعية بسهولة ويسر.

المسار الصحي (الطب- 
طب ا�سنان- الصيدلة 
ا�كلينيكية- العلوم 
الطبية والتطبيقية- 

التمريض- الصحة العامة)

المسار 
الهندسي 

(العمارة 
والتخطيط- 

الهندسة)

المسار العلمي 
(إدارة ا�عمال- 
علوم الحاسب 

وتقنية 
المعلومات)

إلىمن
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المسار
ورشة1

لغة الورشة: العربية
ورشة 2

لغة الورشة: ا�نجليزية

إدارة الوقت بالسنة التحضيرية 
واالنتقال للمرحلة الجامعية

قاعة 2088

مهارات التواصل وإدارة 
الضغوط
قاعة 12

إدارة الوقت بالسنة التحضيرية 
واالنتقال للمرحلة الجامعية

قاعة 4104

مهارات التواصل وإدارة 
الضغوط

قاعة 2088

إدارة الوقت بالسنة التحضيرية 
واالنتقال للمرحلة الجامعية

قاعة 12

مهارات التواصل وإدارة 
الضغوط

قاعة 4104

 Communication Skills &
Dealing with Stress

قاعة 2047

 Managing your time &
 PYP Challanges &

 Expections
قاعة 14

 Communication Skills &
Dealing with Stress

قاعة 4105

 Managing your time &
 PYP Challanges &

 Expections
قاعة 2047

 Communication Skills &
Dealing with Stress

قاعة 14

 Managing your time &
 PYP Challanges &

 Expections
قاعة 4105

ورش العمل لكل طالب مسار على حدة -- حسب الجدول الموضح أدناه

0133332611 - 0133332609
dpy.pp@iau.edu.sa

prep@iau.edu.sa
@prep_uod

www.iau.edu.sa

http://cutt.us/WhgMt

رابط التسجيل



المسار الصحي 
طب  – –الصيدلة (الطب

التطبيقية

المسار 
الهندسي

(الهندسة - 
العمارة  

والتخطيط)

المسار العلمي

علوم الحاسب 
وتقنية 

المعلومات)

 من
ً
ابتداء

1439/11/09هـ 
الموافق

/ 2018م 07 / 22

1439/11/09هـ 
الموافق

م22 / 07/ 2018

1439/11/09هـ
2018/07/22م

إلي
1439/12/28هـ
2018/09/08م

برنامج تهيئة الكتروني للطالب (جميع المسارات) عبر صفحة العمادة بموقع الجامعة 
وتستخدم فيه جميع وسائل التواصل االجتماعي (حساب لبرنامج التهيئة على صفحة 
العمادة –تويتر–فيسبوك–رسائل نصية–بريدالكتروني)،وذلك من أجل التواصل معهم 
التهيئة  لبرنامج  قدومهم  قبل  الطالب  المستوى،وتهيئة  تحديد  اختبارات  بخصوص 

عبدالرحمن بن فيصل :

   انطالق الصفحات                    الخاصة ببرنامج التهيئة.

المساندة – والجامعة.
   إرسال الرسائل الخاصة للطالب المتقدمين للتنبيه بفعاليات البرنامج.

dpy.pp@iau.edu.saااللكتروني التالي:

برنامج تهيئة مباشر مع طالب السنة التحضيرية 

 للعام الجامعي 1440/1439 هـ

الثالثاء
17 ذو الحجة 1439هـ

الموافق
2018 م أغسطس  28

بها               و(نظام الدراسة              التحضيرية والخدمات 

الهدف العام لليوم اليوم

 

المكان: 

الفترة الثانية : 
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التسجيل واستقبال الطالب يصاحبه عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

االفتتاح( السالم الوطني / تالوة من آيات القرآن الكريم)

عرض مصور عن السنة التحضيرية

لقاء مع سعادة عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

عرض                                سابقين في برنامج السنة التحضيرية

نظام الجودة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عرض الئحة الدراسات واالختبارات الجامعية والقواعد التنفيذية الخاصة بالسنة التحضيرية

لقاء مع سعادة عميد القبول والتسجيل 

الكلمة الختامية

راحـــــــــــــــــــــــة

اليوم الثاني

1440 هـ عبدالرحمن بن فيصل- للعام الجامعي 1439/

14٤٠ هـ عبدالرحمن بن فيصل- للعام الجامعي 143٩/

18 ذو الحجة 1439هـ
الموافق

2018م  29

مع  (لقاء  العامة  والتخصصات  المختلفة  بالكليات  الطالب  تعريف  ــ   1
عمداء الكليات المستهدفة).

2

الهدف العام لليوم اليوم

      لطالب كل مسار على حدة حسب الجدول الموضح أدناه

لك  ونتمنى  التحضيرية  للسنة  بانضمامك  بن فيصل ونرحب 
التوفيق والنجاح في دراستك ومستقبلك العلمي، وحيث أن 

السنة  الذي تقدمه عمادة  التهيئة  برنامج  يجب عليك حضور 
التحضيرية والدراسات المساندة لطالبها الجدد والذي يهدف 
والتعرف  الجامعية  البيئة  مع  والتكيف  االنتقال  تسهيل  إلى 

من  التعرف  يمكنك  كما  عام،  بشكل  والجامعة  خاص  بشكل 
خالله على الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالبها.

إلي
هـ 1439/12/28
م2018/09/08

بالجامعة    

بوابة خدمات الطالب ¼لكترونية وخدمات مركز دعم التعلم

لكل طالب السنة التحضيرية (المسارات الثالث) 

قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالراكة

تجربتين لطالبين

لكل طالب السنة التحضيرية (المسارات الثالث) 

قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالراكة

أغسطس
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لكل طالب السنة التحضيرية (المسارات الثالث) 

قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالراكة

قاعة المؤتمرات التوقيت
بالمدينة الجامعية بالراكة

القاعة الكبرى- مبنى رقم ١١
بالحرم الجامعي بالراكة

08:00

08:20

08:40

09:00

09:20

09:40

08:20

08:40

09:00

09:20

09:40

10:00

المسار 
الصحي 

(الطب- طب 
ا�سنان- 
الصيدلة- 
العلوم 
الطبية 

والتطبيقية- 
الصحة 
العامة- 
التمريض)

لقاء سعادة 
عميد كلية الطب

لقاء سعادة  عميد 
كلية  طب ا�سنان

لقاء سعادة  عميد كلية  
الصيدلة ا�كلينيكية

لقاء سعادة  عميد كلية  
العلوم الطبية والتطبيقية

لقاء سعادة  عميد 
كلية   التمريض

لقاء سعادة  عميد كلية  
الصحة العامة

المسار
الهندسي

المسار
العلمي

لقاء سعادة  عميد كلية  
العمارة والتخطيط

لقاء سعادة  عميد 
كلية  الهندسة

لقاء سعادة  عميد 
كلية إدارة ا�عمال

لقاء سعادة  عميد كلية  
علوم الحاسب وتقنية 

المعلومات

كلمة سعادة وكيل التطوير والجودة بالعمادة عن دور العمادة في تحقيق رؤية 2030

ا�نشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيرية (المجلس الطالبي- المسابقات
الرياضية والثقافية - طريقة التواصل مع المدرسين والمسؤولين)

لقاء مع سعادة عميد شؤون الطالب

لقاء مع سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب ل¬نشطة (النشاط 
االجتماعي والثقافي - النشاط الرياضي- ا�ندية الطالبية

لقاء مع سعادة وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات ( إدارة 
السكن - إدارة المنح - إدارة التغذية)

لقاء مع سعادة مدير إدارة ا�من والسالمة

التعريف بآلية استالم الكتب الجامعية
كلمة ختامية

الفترة الثانية :

المكان:

الطبية
- التمريض - 

الصحة العامة)

بالسنة

.(

 ا¼لكترونية  


