
 م2017/2018للعام األكاديمي  األسبوع التعريفي رنامجب

 المكان المنفذ موضوع اللقاء الوقت الجلسة اليوم والتاريخ

 

 

 

 

 األحد

27/8 

 

 

 

 األولى

 القبول والتسجيل مركز التسجيل المطلوبة  ووثائق تسليم مستندات 08:00-10:00

 نزوىقاعة 

 أحد الطالب القرآن الكريم 10:00-10:05

 مركز مصادر التعلم عرض تعريفي بالكليات 10:05-10:15

 عميد الكلية كلمة ترحيبية 10:15-10:35

 مركز مصادر التعلم عرض حول إنجازات  الكلية 10:35-10:50

10:50-11:00 
دارية مدير الشؤون اإل لكليةلالتعريف بالهيكل التنظيمي اإلداري  

 والمالية

 11:30-11:00 استراحة

 الثانية

11:30-12:00 
رئيس مركز القبول  القبول والتسجيل بمركزالتعريف 

 والتسجيل

 نزوىقاعة 

12:00-12:45 

 التأسيسي بالبرنامجالتعريف 

 . اختبار تحديد المستوىبقسم اللغة االنجليزية والتعريف 

اختبار تحديد المستوى قسم المتطلبات العامة وبالتعريف 

 والحاسوبللرياضيات 

 قسم اللغة اإلنجليزية

 

 قسم المتطلبات العامة

      

 االثنين

28/8 

 Fمبنى  قسم اللغة اإلنجليزية تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية امتحان 10:00-9:00 األولى

 11:00-10:00استراحة 

  Fمبنى  قسم المتطلبات العامة رياضياتتحديد المستوى في ال امتحان 12:00-11:00 الثانية 

 الطالبات )لإلناث(مبنى شؤون   – )للذكور( مطعم الطالب:  فتح حسابات بنكية    2:00-12:00 لثةالثا

ة مركز الخدمات الطالبي تثبيت البصمة  قاعة نزوى 
      

 الثالثاء

29/8 

 اسوبمختبرات الح قسم المتطلبات العامة لمهارات الحاسوبتحديد المستوى  امتحان 10:00-9:00 االولى

 التعلم مركز مصادر التعلم مركز مصادر ) إناث( مركز مصادر التعلمجولة ميدانية ب 11:00-10:00 الثانية

 11:30-11:00استراحة 

 الثالثة 
)ادارة األعمال، دراسات  التعريف باألقسام األكاديمية 11:30-12:30

 االتصال، التصميم( 

رؤساء األقسام 

 األكاديمية 
 نزوىقاعة 

 رابعة ال
امتحان تحدي لمهارات الحاسوب )للطلبة الذين حققوا  1:00-2:00

 بة في امتحان تحديد المستوى فقط(المستويات المطلو
 اسوبمختبرات الح قسم المتطلبات العامة

      

 

 

 األربعاء

30/8 

 األولى

  

9:00-11:30 

 امتحان تحدي للغة االنجليزية )للطلبة الذين حققوا

، المستويات المطلوبة في امتحان تحديد المستوى فقط

 (الجزء األول

 Fمبنى  قسم اللغة االنجليزية

09:00-9:30 
 التعريف باألنشطة الطالبية

 يالتعريف بالمجلس الطالب

 ةمركز الخدمات الطالبي

 نزوىقاعة 

التدريب والتوجيه مركز  الطالبي التوجيه الوظيفيمركز التدريب والتعريف ب 09:30-10:00

 الوظيفي الطالبي

 العبري . عبدهللا أ كلمة عن الحياة الجامعية 10:00-10:30

 مركز الخدمات الطالبية لطالباتلخاصة  جلسة 10:30-11:00

 التعلم مركز مصادر التعلم مركز مصادر ) للذكور( مركز مصادر التعلمجولة ميدانية ب 10:30-11:30

 12:00-11:30 استراحة

امتحان تحدي للرياضيات )للطلبة الذين حققوا المستويات  1:00-12:00 الثانية

 بة في امتحان تحديد المستوى فقط(المطلو
 قسم المتطلبات العامة

 Fمبنى 

 

امتحان تحدي للغة االنجليزية )للطلبة الذين حققوا  11:00-9:00 األولى   10/9األحد 

 امتحان تحديد المستوى فقطالمستويات المطلوبة في 

 (الجزأين الثاني والثالث

 Fمبنى  قسم اللغة االنجليزية

 


