
برنامج تهيئة طالب السنة التحضيرية
 بجامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصل 

العام الجامعي ١٤٤٢هـ

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR & SUPPORTING STUDIES

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



برنامج التهيئة اإللكتروني لطالب السنة التحضيرية
 بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل- للعام الجامعي 1442 هـ

اليوم

ابتداًء من
1441/12/02هـ 
23 / 07/ 2020 م

إلى
1442/01/15 هـ
2020/09/03م

1441/12/02هـ 
الموافق

23 / 07/ 2020 م

ابتداًء من
1441/12/02هـ

23 / 07/ 2020 م
إلى

1442/01/15هـ
2020/09/03م

 المسار العلمي
)إدارة األعمال- علوم 

الحاسب وتقنية 
المعلومات(

المسار الصحي 
 )الطب–طب األسنان–الصيدلة 
اإلكلينيكية - العلوم الطبية 

والتطبيقية – التمريض - الصحة العامة(

المسار الهندسي
)الهندسة-العمارة 

والتخطيط(

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

قبل قدومهم لبرنامج التهيئة الرئيس المباشر ومن خالل رابط تويتر الخاص بعمادة السنة التحضيرية 
 https://twitter.com/prep_iau:بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 انطالق الصفحات اإللكترونية الخاصة ببرنامج التهيئة.
 رفع األدلة اإلرشادية الخاصة بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة والجامعة.

 إرسال الرسائل الخاصة للطالب المتقدمين للتعريف بفعاليات البرنامج.
 وضع بنك لألسئلة األكثر شيوعا والخاصة بالعمادة واإلجابة عليها.

استقبال االستفسارات واألسئلة والرد عليها من خالل البريد اإللكتروني التالي:
dpy.pp@iau.edu.sa

*ملحوظة هامة: في حال االختالف في التاريخ الهجري يعتمد التاريخ الميالدي

برنامج التهيئة أونالين لطالب السنة التحضيرية 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل - للعام الجامعي 1442 هـ

يهدف اليوم إلى:
تعريــف الطــالب )جميــع المســارات( باألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا بالجامعــة ونظــام 
الدراســة بالســنة التحضيريــة والخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة للطــالب ومصــادر التعلــم 
واإلشــراف األكاديمــي وتســجيل المقــررات ونظــام الجــودة واألنشــطة الطالبيــة بالعمادة.

االثنين
5 محرم 1442

الموافق
24 أغسطس 2020م

اليوم األول



الفترة األولى
طالب السنة التحضيرية )المسار الصحي – المسار العلمي »مجموعة 1«( 

الفترة الثانية
طالب السنة التحضيرية )المسار الهندسي - المسار العلمي »مجموعة 2«(
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الموضوع

دخول الطالب علي الرابط

االفتتاح )النشيد الوطني / تالوة من آيات القرآن الكريم(

عرض مصور عن السنة التحضيرية 

لقاء مع سعادة عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

عرض تجربتي لطالبين سابقين في برنامج السنة التحضيرية

التعريف بالتعلم اإللكتروني في عمادة السنة التحضيرية

بوابة خدمات الطالب اإللكترونية وخدمات مركز دعم التعلم

عرض الشؤون األكاديمية )وكيل العمادة للشؤون األكاديمية( 

الئحة الدراسات واالختبارات الجامعية والقواعد التنفيذية الخاصة بالسنة التحضيرية

عرض الئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

لقاء سعادة وكيل التطوير والجودة بالعمادة )دور العمادة في تحقيق رؤية 2030( 
ونظام الجودة بالعمادة

األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيرية 

الكلمة الختامية 

الموضوع

دخول الطالب علي الرابط
االفتتاح )النشيد الوطني / تالوة من آيات القرآن الكريم(

عرض مصور عن السنة التحضيرية 

لقاء مع سعادة عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

عرض تجربتي لطالبين سابقين في برنامج السنة التحضيرية

التعريف بالتعلم اإللكتروني في عمادة السنة التحضيرية

بوابة خدمات الطالب اإللكترونية وخدمات مركز دعم التعلم
عرض الشؤون األكاديمية )وكيل العمادة للشؤون األكاديمية( 

الئحة الدراسات واالختبارات الجامعية والقواعد التنفيذية الخاصة بالسنة التحضيرية
عرض الئحة ضبط سلوك الطالب )التأديب( جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

لقاء سعادة وكيل التطوير والجودة بالعمادة )دور العمادة في تحقيق رؤية 2030( 
ونظام الجودة بالعمادة

األنشطة الطالبية بعمادة السنة التحضيرية 

الكلمة الختامية 



برنامج التهيئة )أونالين باستخدام برنامج الزووم( لطالب السنة التحضيرية 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل - للعام الجامعي 1442 هـ

اليوم الثاني

اليوم الثالث

يهدف اليوم إلى:
ــة  ــطة الطالبي ــة واألنش ــجيل بالجامع ــول والتس ــارات( القب ــع المس ــالب )جمي ــف الط 1. تعري

ــالمة. ــن والس ــراءات األم ــة وإج ــكن بالجامع ــوادي والس والن
ــات  ــداء الكلي ــع عم ــاء م ــة )لق ــات العام ــة والتخصص ــات المختلف ــالب بالكلي ــف الط 2. تعري

المســتهدفة(.

يهدف اليوم إلى:
1.تعريــف الطــالب بالكليــات المختلفــة والتخصصــات العامــة )لقــاء مــع عمــداء 

المســتهدفة(. الكليــات 

الثالثاء
6 محرم 1442

الموافق
25  أغسطس 2020م

األربعاء
7 محرم 1442 الموافق
26  أغسطس 2020م

جميع طالب السنة التحضيرية )المسارات الثالث(
وسيلة االتصال: أونالين باستخدام برنامج الزووم
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الموضوع

لقاء عمادة القبول والتسجيل 
لقاء عمادة شؤون الطالب

لقاء عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة
لقاء اإلدارة العامة لألمن والسالمة والصحة المهنية

لقاء مركز اإلرشاد الجامعي
لقاء مكتب براءة االختراع ونقل التقانة

لقاء وحدة دعم اتخاذ القرار

الكلمة الختامية 

الموضوع

لقاء سعادة عميد كلية الصحة العامة
لقاء سعادة عميد كلية التمريض

لقاء سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
لقاء سعادة عميد كلية الصيدلة اإلكلينيكية

لقاء سعادة عميد كلية طب األسنان
لقاء سعادة عميد كلية الطب

الكلمة الختامية 

برنامج التهيئة )أونالين باستخدام برنامج الزووم( لطالب السنة التحضيرية 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل - للعام الجامعي 1442 هـ

الفترة األولي 
طالب المسار الصحي )وسيلة االتصال: أونالين باستخدام برنامج الزووم(



الفترة الثانية 
طالب المسار الهندسي )وسيلة االتصال: أونالين باستخدام برنامج الزووم(

الفترة الثالثة 
طالب المسار العلمي )وسيلة االتصال: أونالين باستخدام برنامج الزووم(
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الموضوع

لقاء سعادة عميد كلية الهندسة

لقاء سعادة عميد كلية العمارة والتخطيط

الكلمة الختامية 

الموضوع

لقاء سعادة عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

لقاء سعادة عميد كلية إدارة األعمال

الكلمة الختامية 

الموضوع

نقطة تحول

Communication Skills & Dealing with Stress

الموضوع

كيف تكون طالبا متفوقا

Managing your Time & PYP Challenges and Expectations

اليوم الرابع

برنامج التهيئة )أونالين باستخدام برنامج الزووم( لطالب السنة التحضيرية 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل - للعام الجامعي 1442 هـ

يهدف اليوم إلى:
1. تقديــم ورش عمــل للطــالب الجــدد لبعــض المهــارات الحياتيــة تشــتمل علــى المهــارات 

االجتماعيــة ومهــارات العالقــات بيــن األشــخاص لتأهيلهــم للحيــاة الجامعيــة بســهولة.

الخميس
8 محرم 1442 الموافق

27  أغسطس 2020

الفترة األولي
جميع طالب السنة التحضيرية مسار )صحي – هندسي – علمي( 

وسيلة االتصال: أونالين باستخدام برنامج الزووم

الفترة الثانية 
جميع طالب السنة التحضيرية مسار )صحي - هندسي - علمي( 

وسيلة االتصال: أونالين باستخدام برنامج الزووم

https://orientationpyp2020.questionpro.com
رابط التسجيل:


