البرنامج التعريفي للطلبة الجدد للعام الجامعي  – 2020/2019الفصل الدراسي األول
الوقت
اليوم والتاريخ
9:00 -8:30

األحد
2019/9/15

الثالثاء
2019/9/17

األربعاء
2019/9/18

اللقاء األول
مع رئيس
الجامعة
م1

محاضرة تعريفية عن خدمات
دائرة شؤون الطلبة  +السكن
الداخلي للطالبات
م2
___________
زيارة ميدانية للحرم الجامعي م1

محاضرة األمن والسالمة +
خدمات العيادة – النقل الطالبي
– م1

محاضرة تعريفية عن خدمات
دائرة شؤون الطلبة  +السكن
الداخلي للطالبات
م1
__________
زيارة ميدانية للحرم الجامعي م2

إختبار تحديد المستوى في مادة الرياضيات
( لجميع الطلبة الجدد )

ورشة جامعي بإمتياز
"توافق وأخالقيات وسلوكيات
جامعية"
دائرة شؤون الطلبة م1

ورشة جامعي بإمتياز
"توافق وأخالقيات وسلوكيات
جامعية"
دائرة شؤون الطلبة ( م) 2

لقاء تعريفي مع أولياء أمور الطلبة لتعريفهم بالجامعة والخدمات
التي تقدمها للطلبة  -بقاعة محاضرات ( – )1مبنى االدارة

محاضرة األمن والسالمة +
خدمات العيادة – النقل الطالبي
م2

لقاء تعريفي عن كيفية اإلستفادة
من خدمات تقنية المعلومات
(الدخول لجهاز الحاسب اآللي،
استخدام اإليميل ،التسجيل
،إستخدام موقع الجامعة،
االختبارات واإلستبيانات
اإللكترونية – استخدام البوابة
االلكترونية ) م1

لقاء تعريفي عن كيفية
اإلستفادة من خدمات
تقنية المعلومات (الدخول
لجهاز الحاسب اآللي،
استخدام اإليميل ،التسجيل
،إستخدام موقع الجامعة،
االختبارات واإلستبيانات
اإللكترونية – استخدام
البوابة االلكترونية )م2

لقاء عميد كلية اآلداب بطلبة كلية اآلداب  -القاعة الرئيسية
لقاء عميد كلية القانون بطلبة كلية القانون – قاعة المحاضرات  ( 1مبنى االدارة )
لقاء عميد كلية إدارة األعمال بطلبة اإلدارة باللغة العربية  +الوثائق والمحفوظات – قاعة
المحاضرات  ( 2مبنى االدارة )

استراحة

اإلثنين
2019/9/16

اللقاء األول مع
رئيس
الجامعة
م2

9:30 – 9:00

10:30-9:30

11:30-10:30

12:30 – 11:30

1:30-12:30

اختبار تحديد المستوى في مادة اللغة اإلنجليزية لطلبة البرنامج التأسيسي

2:30-1:30

محاضرة تعريفية عن
البرنامج التأسيسي
(لطلبة البرنامج التأسيسي)

مالحظة  :ستكون هناك
أمسية ترفيهية للطلبة الجدد
الساعة السابعة مساء
بالساحة الخارجية

محاضرة تعريفية عن خدمات
محاضرة تعريفية عن خدمات
دائرة القبول والتسجيل +لقاء
دائرة القبول والتسجيل +لقاء
مع ممثلي التعليم العالي +
مع ممثلي التعليم العالي +
الدائرة المالية
اختبار تحديد المستوى في مادة تقنية المعلومات
الدائرة المالية
م2
( لجميع الطلبة الجدد(
م1
___________
زيارة لمركز مصادر التعلم
زيارة لمركز مصادر التعلم
م1
م2
معرض تخصصات الجامعة من الكليات المختلفة  +معرض جماعات األنشطة الطالبية ( مبنى مركز الخدمات الطالبية )
إستالم الكتب الدراسية  +الحصول على النتائج  +التسجيل للشُعب الدراسية لطلبة البرنامج التأسيسي
المقابالت الشخصية لطالبات تخصص المجال األول والمجال الثاني – القاعات الدراسية بكلية إدارة األعمال
زيارة ميدانية ألولياء األمور لمرافق الجامعة

استراحة

 مالحظة /يقصد بالمجموعة ( )1طلبة كلية اآلداب والعلوم االنسانية ( تخصص مجال أول  +مجال ثاني  +ارشاد نفسي )
 ستقام يوم األثنين أمسية تتضمن فقرات ترفيهية منوعة وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في الساحة الخارجية .

 -والمجموعة ( ) 2بقية الطلبة .





ستكون اللقاءات والمحاضرات بالقاعة الرئيسية بمبنى مركز الخدمات الطالبية عدا لقاء طلبة كليتي القانون وإدارة االعمال فسيكون بمبنى االدارة  ..أما بالنسبة لالمتحانات فستكون في القاعات الدراسية بمبنى مركز اللغات والبرنامج التأسيسي +مركز
مصادر التعلم .
يرجى من جميع الطلبة االلتزام بجدول البرنامج من أجل تحقيق االستفادة القصوى من البرنامج التعريفي والتعرف على حقوقهم وواجباتهم كطلبة جامعيين .
يرجى التأكيد على أولياء األمور حضور البرنامج الخاص بهم لما فيه مصلحة أبنائهم الطلبة .

