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ضمن فعاليات البرنامج التعريفي الذي تنظمه عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود للطالب 
عبد هللا السلمان يرافقه وكيل . د. والطالبات المقبولين للدراسة في الجامعة، زار وكيل الجامعة أ

ية وتفقد سير عبدالعزيز العثمان عمادة السنة التحضير. الجامعة للشؤون التعليمية األكاديمية د
 . نامي بن مفرج الجهني. البرنامج التعريفي يرافقه عميد السنة التحضيرية د

وقال السلمان خالل جولته التي قام بها لعمادة السنة التحضيرية لتفقد سير فعاليات البرنامج التعريفي 
لبداية العام للمستجدين الذي تقيمه العمادة مطلع كل عام دراسي أن الجامعة اكملت استعداداتها 

الجديد من خالل توفير وتسخير كامل األمكانيات لطالب الجامعة، وأضاف السلمان ألن ما رأيته اليوم 
من استعداد في عمادة السنة التحضيرية يثلج الصدر فالخطوات جميعها واضحة للطالب وبكل يسر 

لسلمان أن التحضيرية و قال ا، و هي جهود كبيرة يشكر عليها منسوبي السنة التحضيرية، وسهولة
هي بوابة الجامعة والواقع يتكلم مشيراً إلى أن الجامعة خلية نحل مستمرة طوال العام وأن معالي 

وقد وجه كافة قيادات الجامعة بالوقوف ، مدير الجامعة يطلع عن كثب على سير العملية في كل عام
 . على سير العمل منذ اليوم األول
دة السنة التحضيرية قد بدأت بزيارة مقر الترحيب واستقبال الطلبة و كانت جولة السلمان في عما

المستجدين في خيمة ُخصصت الستقبال الطلبة، حيث ألقى عميد التحضيرية كلمة تم من خاللها تزويد 
الطالب بالتعليمات والقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في جامعة الملك سعود و قد رحب فيها 

وتم . هم بالبيئة األكاديمية التي تتمتع بها التحضيرية والتي ترتكز على التعلم بالترفيهبالطلبة ووجه
عرض فيلم تعريفي عن جامعة الملك سعود ثم كلمة للمشرف على وحدة اإلرشاد الطالبي ثم حضور 

مروراً  الفيلم التعريفي عن العمادة السنة التحضيرية، تلى ذلك اختبار تحديد مستوى اللغة االنجليزية،
بخطوة إصدار البطاقة الجامعية، واختتمت الجولة باالطالع على الخطوة النهائية الخاصة باستالم 

 . بطاقة الصراف اآللي
ُيذكر إلى أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطالب برؤية ورسالة وأهداف جامعة الملك سعود والسنة 

مة  للدراسة الجامعية، تعزيز وترسيخ مفهوم التحضيرية، وتزويدهم بالمعلومات واللوائح المنظِّ
اإلحساس بالمسؤولية واالنضباط لدى الطالب، والتعريف باألقسام األكاديمية والوحدات المساندة 
والمرافقة بالعمادة، واالطالع على الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم استكمال اإلجراءات الالزمة 

 . النتظام الطالب في الدراسة الجامعية
 


