
المسار 
الصحي 
لكليات 

(التمريض - 
الصحة العامة)

المسار الصحي لكليات 
(الطب–طب 

ا�سنان–الصيدلة 
ا�كلينيكية - العلوم 
الطبية والتطبيقية)

المسار 
الهندسي
(الهندسة-
التصاميم)

المسار العلمي
(إدارة ا�عمال- 
علوم الحاسب 

وتقنية 
المعلومات)

المسار 
ا�نساني
(االداب - 
التربية)

ابتداًء من
14/11/1438هـ 

الموافق
06/ 08/ 2017م
حتى االنتهاء 
من البرنامج

14/11/1438هـ 
الموافق

06 / 08/ 2017م

14/11/1438هـ
06/08/2017م

الى
01/01/1439هـ
21/09/2017م

برنامج تهيئة الكتروني للطالبات (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 
بخصوص اختبارات تحديد المستوي، وتهيئة الطالبات قبل قدومهم لبرنامج التهيئة 
الرئيسي المباشر ومن خالل رابط تويترالخاص بعمادة السنة التحضيرية بجامعة ا�مام 

عبدالرحمن بن فيصل :

   انطالق الصفحات االلكترونية الخاصة ببرنامج التهيئة.
والدراسات  التحضيرية  السنة  بعمادة  الخاصة  وا�نظمة  واللوائح  ا�رشادية  ا�دلة  رفع    

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

   وضع بنك ل´سئلة ا�كثر شيوعا والخاصة بالعمادة وا�جابة عليها.

البريد  خالل  من  عليها  والرد  وا�سئلة  االستفسارات  استقبال 
dpy.pp@uod.edu.saااللكتروني التالي:

استقبال الطالبات

كلمة مساعدة وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

نقطة بداية (حياتي الجامعية)

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

معلومات هامه عن القبول والتسجيل

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

التعريف با�رشاد ا�كاديمي و مركز مصادر التعلم

كيف أنجح في السنة التحضيرية

العيادة الطبية

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

الفترة الثانية:              لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار الصحي)

المكان:                 قاعة العثمان بالحرم الجامعي بالراكة

10:30
10:55

10:55

11:05
11:05

11:15

11:15

11:35

11:25
11:2511:35

11:55

11:55

12:05

12:05

12:15
12:15

12:30
12:30

12:40

12:40

01:30

الفترة ا�ولى:              لجميع طالبات السنة التحضيرية ( بكلية العلوم الطبية 
                                              التطبيقية بالجبيل)

المكان:            القاعة متعددة االغراض بكلية العلوم التطبيقية بالجبيل 

الفترة ا�ولى:            لطالبات السنة التحضيرية (المسار العلمي ) مجموعة ١

المكان:                        قاعة االميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان

استقبال الطالبات

كلمة مشرفة برنامج السنة التحضيرية بكلية العلوم الطبية التطبيقية

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

نقطة بداية (حياتي الجامعية)

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

كيف أنجح في السنة التحضيرية 

التعريف بأنظمة المكتبات

لقاء عميدة كلية العلوم التطبيقية بالجبيل

لقاء وكيلة شؤون الطالبات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

07:30
08:25

08:25

08:35

08:35

08:45

08:45

09:05

08:55
08:5509:05

09:20
09:20

09:35

09:35

09:45
09:45

10:00
10:20

10:00

10:20
10:30

10:3011:30

استقبال الطالبات

كلمة مساعد وكيل السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

نقطة بداية (حياتي الجامعية)

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

كيف أنجح في السنة التحضيرية
كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

لقاء عميدة كلية العلوم

لقاء وكيلة كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

لقاء وكيلة كلية إدارة ا�عمال

التعريف بأنظمة المكتبات

07:30
08:25

08:25

08:35
08:35

08:55

08:45

09:05

09:05
دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ 08:4508:55

09:25

09:25

09:35
09:35

09:45
09:45

10:00
10:00

10:15
10:15

10:30
10:30

10:45
10:45
10:50

مركز ا�رشاد الجامعي 10:5010:55
العيادة الطبية 10:5511:00

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات 11:0011:10
الرد على ا�سئلة واالستفسارات 11:1011:30

الفترة الثانية:                 لطالبات السنة التحضيرية (المسار العلمي ) مجموعة ٢

المكان:                          قاعة االميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان

استقبال الطالبات

كلمة مساعد وكيل السنة التحضيرية والدراسات المساندة
عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية
كيف أنجح في السنة التحضيرية

كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

لقاء عميدة كلية العلوم

لقاء وكيلة كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
لقاء وكيلة كلية إدارة ا�عمال

مركز االرشاد الجامعى

العيادة الطبية

التعريف بأنظمة المكتبات

12:00
12:25
12:35
12:45

13:05
13:25

13:40
13:55
14:10
14:25
14:35
14:40

12:25
12:35
12:45
13:05

نقطة بداية (حياتي الجامعية) 12:5512:55

13:25

13:40
13:55
14:10
14:25
14:35
14:40
14:45

عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات 14:4514:55

14:5515:05
15:0515:15

الرد على ا�سئلة واالستفسارات 15:1515:45

الثالثاء
21 ذو الحجة 1438هـ

الموافق
12 سبتمبر 2017 م

تعريف الطالبات (المسار الصحي والعلمي) با�نظمة واللوائح المعمول بها 
بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية والخدمات االلكترونية المقدمة 

للطالبات ومصادر التعلم وا�رشاد ا�كاديمي وتسجيل المقررات.

الهدف العام لليوم اليوم

الفترة ا�ولى:         لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسارات الصحي)

المكان:                 قاعة العثمان بالحرم الجامعي بالراكة

استقبال الطالبات

القران الكريم

كلمة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات (أ. د. دالل بنت محمد التميمي)

نبذه عن وكالة شؤون الطالبات-د.سمر بنت سالم باريان

اللوائح وا�نظمة لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل - د.سمر بنت سالم باريان

التعريف بأنظمة المكتبات

وكالة عمادة الدراسات الجامعيه للقبول والتسجيل 

عمادة ا�تصاالت وتقنية المعلومات

مركز ا�رشاد الجامعي

راحــــــــــــــــــة

ا�ربعاء
22 ذو الحجة 1438هـ

الموافق
13 سبتمبر 2017م

تعريف الطالبات (المسار الهندسي واالنساني) با�نظمة واللوائح المعمول 
بها بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية والخدمات االلكترونية 

المقدمة للطالبات ومصادر التعلم وا�رشاد ا�كاديمي وتسجيل المقررات.

الهدف العام لليوم اليوم

الفترة ا�ولى:           لجميع طالبات السنة التحضيرية ( المسار الهندسي ) 

المكان:                               قاعة العثمان بالحرم الجامعي بالراكة

الفترة الثانية:           لجميع طالبات السنة التحضيرية ( المسار الهندسي ) 

المكان:                               قاعة العثمان بالحرم الجامعي بالراكة

استقبال الطالبات

القران الكريم

كلمة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات (أ. د. دالل بنت محمد التميمي)

نبذه عن وكالة شؤون الطالبات - د.سمر بنت سالم باريان

اللوائح وا�نظمة لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل - د.سمر بنت سالم باريان

التعريف بأنظمة المكتبات

وكالة عمادة الدراسات الجامعيه للقبول والتسجيل 

عمادة ا�تصاالت وتقنية المعلومات

مركز ا�رشاد الجامعي

راحــــــــــــــــــــة

08:30

09:05
09:05

09:10

09:10

09:30

09:30

09:00

09:00

09:45

09:45

09:50

09:50

10:05

10:05

10:15

10:15

10:20

10:20

10:30

استقبال الطالبات

كلمة مساعدة وكيلة عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة لشؤون الطالبات

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية
دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

معلومات هامه عن القبول والتسجيل
إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

التعريف با�رشاد ا�كاديمي و مركز مصادر التعلم

كيف أنجح في السنة التحضيرية
العيادة الطبية

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

10:30
10:55

10:55

11:05

11:05

11:15

11:15

11:35

11:25
نقطة بداية (حياتي الجامعية) 11:2511:35

11:55
11:55

12:05
12:05

12:15

12:15

12:30
12:30

12:40

12:40

01:30

ونرحب  فيصل  بن  عبدالرحمن  ا�مام  جامعة  في  قبولك  لك  نبارك  الطالبة  عزيزتي 
ومستقبلك  دراستك  في  والنجاح  التوفيق  لك  ونتمنى  التحضيرية  للسنة  بانضمامك 
من  الجامعية  حياتك  في  محورية  سنة  (التحضيرية)  ا�ولى  السنة  أن  وحيث  العلمي، 
برنامج  حضور  عليك  يجب  فإنه  والنفسية،  وا�جتماعية  والعقلية  ا�كاديمية  الناحية 
الجدد  لطالباتها  المساندة  والدراسات  التحضيرية  السنة  عمادة  تقدمه  الذي  التهيئة 
والذي يهدف إلى تسهيل االنتقال والتكيف مع البيئة الجامعية والتعرف على ا�نظمة 
كما  عام،  بشكل  والجامعة  خاص  بشكل  التحضيرية  السنة  ببرنامج  المتعلقة  واللوائح 

يمكنك التعرف من خالله على الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالباتها.

برنامج تهيئة مباشر مع طالبات السنة التحضيرية بجامعة 
ا�مام عبدالرحمن بن فيصل 
 للعام الجامعي 1438/1439 هـ

برنامج تهيئة مباشر مع طالبات السنة التحضيرية بجامعة ا�مام 
عبدالرحمن بن فيصل -  للعام الجامعي 1438/1439 هـ

االرشاد الجامعى

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

اليوم 
ا�ول

اليوم 
الثاني
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برنامج التهيئة لطالبات السنة التحضيرية
بجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

للعام الجامعي

الفترة ا�ولى:      لطالبات السنة التحضيرية ( المسار ا�نساني ) مجموعة ١ 

المكان:                             قاعة ا�ميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان 

الفترة الثانية:      لطالبات السنة التحضيرية ( المسار ا�نساني ) مجموعة 2

المكان:                             قاعة ا�ميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان 

برنامج تهيئة مباشر مع طالبات السنة التحضيرية بجامعة 
ا�مام عبدالرحمن بن فيصل - للعام الجامعي 1438/1439 هـ

الخميس
23 ذو الحجة 1438هـ

الموافق
14 سبتمبر 2017م

١ - تعريف الطالبات (مسار انساني، وكلية المجتمع) با�نظمة واللوائح المعمول 
بها بالجامعة ونظام الدراسة بالسنة التحضيرية والخدمات االلكترونية المقدمة 

للطالبات ومصادر التعلم وا�شراف ا�كاديمي وتسجيل المقررات.
المختلفة  بالكليات  والهندسي)  الصحي  (المسار  الطالبات  تعريف   -  ٢

والتخصصات العامة (لقاء مع عمداء الكليات المستهدفة).
٣ - تعريف الطالبات (معرض تعريفي لجميع المسارات) بال´قسام داخل السنة 
االكاديمي،  ا�رشاد  خالل  من  للطالبات  تقدمها  التي  والخدمات  التحضيرية 

وا�رشاد النفسي، ومصادر التعلم، وا�نشطة الطالبية، وتسجيل المقررات

الهدف العام لليوم اليوم

     الفترة ا�ولى:              لطالبات السنة التحضيرية ( المسار االنساني ) مجموعة 3@

            المكان:                   قاعة ا�ميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان  

استقبال الطالبات

كلمة مساعد وكيل السنة التحضيرية والدراسات المساندة
عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل
إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

كيف أنجح في السنة التحضيرية
كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

التعريف بأنظمة المكتبات
مركز االرشاد الجامعى

العيادة الطبية

لقاء عميدة كلية ا�داب

07:30
08:25

08:25

08:35
08:35

08:45

08:45

09:05

08:55

نقطة بداية (حياتي الجامعية) 08:5509:05

09:25

09:25

09:35
09:35

09:45
09:45

10:00
10:00

10:15
10:15

10:30
10:30

10:40
10:40
10:45

لقاء وكيلة كلية التربية

10:4510:50
عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

الرد على ا�سئلة واالستفسارات
10:50
11:00

11:00
11:30

الفترة الثانية:              لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار العلمي  المجتمع الدمام والقطيف) 
 المكان:                                            قاعة ا�ميرة جواهر  بالحرم الجامعي بالريان  

استقبال الطالبات
كلمة مشرفة برنامج السنة التحضيرية بكلية المجتمع

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية
كيف أنجح في السنة التحضيرية 

لقاء عميدة كلية المجتمع
لقاء وكيلة شؤون الطالبات بكلية المجتمع 

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل

12:00
12:25

12:25

12:35
12:35

12:45

12:45

13:05

12:55

نقطة بداية (حياتي الجامعية) 12:5513:05

13:25
13:25

13:35

13:35

13:50
13:50

14:10
14:10
14:25

الرد على ا�سئلة واالستفسارات 14:2515:00

استقبال الطالبات

كلمة مساعد وكيل السنة التحضيرية والدراسات المساندة
عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

نقطة بداية (حياتي الجامعية)

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل

إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية
كيف أنجح في السنة التحضيرية

كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

التعريف بأنظمة المكتيات
لقاء وكيلة كلية التربية
لقاءعميدة كلية ا�داب

مركز االرشاد الجامعى

العيادة الطبية
عمادة ا�تصاالت وتقنية المعلومات

الرد على ا�سئلة واالستفسارات

07:30
08:25

08:25

08:35
08:35

08:55

08:45
دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ 08:4508:55

09:05
09:05

09:25
09:25

09:35
09:35

09:45
09:45

10:00
10:00

10:15
10:15

10:30
10:30

10:40
10:40
10:45

10:4510:50
10:5011:00
11:0011:30

استقبال الطالبات

كلمة مساعد وكيل السنة التحضيرية والدراسات المساندة

عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

كلمة وكيلة عمادة القبول والتسجيل
إرشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية

كيف أنجح في السنة التحضيرية

كلمة وكيلة عمادة شؤون الطالبات للخدمات وا�نشطة

التعريف بأنظمة المكتيات

مركز االرشاد الجامعى

العيادة الطبية

لقاء عميدة كلية ا�داب

12:00
12:25

12:35

12:45

13:05
13:25
13:35

13:50
14:05

14:20
14:30
14:35

12:25
12:35

12:45

12:55

نقطة بداية (حياتي الجامعية) 12:5513:05

13:25
13:35
13:50
14:05

14:20

14:30
14:35
14:40

لقاء وكيلة كلية التربية

عمادة االتصاتالت وتقنية المعلومات14:4014:50

14:5015:00

الرد على ا�سئلة واالستفسارات 15:0015:30

@ سترسل رسالة نصية SMS  للطالبات بالموعد 
الفترة ا�ولى:          لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار االنساني 

                                 بكلية التربية بالجبيل)
  المكان:                 قاعة االمير محمد بن فهد بكلية التربية بالجبيل

استقبال الطالبات

كلمة مشرفة برنامج السنة التحضيرية بكلية العلوم الطبية التطبيقية
عرض تقديمي عن برنامج السنة التحضيرية

دور الجامعة والعمادة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠

ارشادات هامة لطالبات السنة التحضيرية
كيف أنجح في السنة التحضيرية 

لقاء وكيلة شؤون الطالبات بكلية التربية بالجبيل

التعريف بأنظمة المكتبات
لقاء عميدة كلية التربية بالجبيل

07:30

08:35
08:35

08:45
08:45

09:05

08:55
نقطة بداية (حياتي الجامعية)  08:5509:05

08:25

08:25

09:20
09:20

09:35
09:35

09:45
09:45

10:00
10:00
10:20

ا�رشاد الجامعي 10:2010:30
الرد على ا�سئلة واالستفسارات 10:3011:30

للتواصل  واالستفسار

@ سترسل رسالة نصية SMS  للطالبات بالموعد 

معرض تعريفي لطالبات كل مسار على حدة – حسب الجدول الموضح أدناه

08:0002:00

المسار 
الصحي 
لكليات 

(التمريض - 
الصحة العامة)

المسار الصحي 
لكليات ( الطب – 

طب ا�سنان – 
الصيدلة 

ا�كلينيكية - 
العلوم الطبية 

والتطبيقية)

المسار 
الهندسي

المسار 
العلمي

(إدارة ا�عمال- 
علوم الحاسب 

وتقنية 
المعلومات)

 المسار
 االنساني

 (كلية االداب
(والتربية

الراكة: بهو 

مبنى 300

الراكة: بهو 
مبنى 300

 الجبيل: القاعة
 المتعددة
االغراض

الراكة: بهو 

مبنى 700

الريان: صالة 
كلية 
العلوم

 الريان: صالة
 كلية

@العلوم
 الجبيل: قاعة
 ا�مير محمد

بن فهد

هاتف مباشر: ١٣٣٣٣٢٦١١.- 
٠١٣٣٣٣٢٦٠٩- ٠١٣٣٣٣٢٦٠٣

البريد ا�ليكتروني لبرنامج التهيئة: 
dby.pp@uod.edu.sa

البريد ا�ليكتروني للعمادة: 
prep@uod.edu.sa

    @prep_uod :تويتر
www.uod.edu.sa:موقع الجامعة

أماكن
تهمك

1438 - 1439 هـ2017 - 2018 م

اليوم 
الثالث

   الفترة ا�ولى:                            لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار الصحي) 
        المكان:                                                     قاعة العثمان بالحرم الجامعي بالراكة

استقبال الطالبات
لقاء وكيلة كلية الطب

لقاء وكيلة كلية طب ا�سنان

لقاء وكيلة كلية الصيدلة ا�كلينيكية

لقاء وكيلة كلية التمريض
لقاء وكيلة كلية الصحة العامة

لقاء مفتوح مع منسقي المقررات بالمسار الصحي

لقاء وكيلة كلية العلوم الطبية و التطبيقية

07:30
08:30

08:30

08:45

08:45

09:00

09:00

09:15

09:15

09:30
09:30

09:45
09:45

10:00
10:00
10:30

استقبال الطالبات
لقاء عميدة كلية التصاميم

لقاء وكيلة كلية الهندسة

لقاء مفتوح مع منسقي المقررات بالمسار الهندسي

11:00
11:30

11:30

11:45

11:45

12:00

12:00

12:30

   الفترة الثانية:                             لجميع طالبات السنة التحضيرية (المسار الهندسي) 
        المكان:                                                     قاعة العثمان بالحرم الجامعي بالراكة


