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ــام  ــة اإلم ــاندة بجامع ــات املس ــة والدراس ــنة التحضريي ــادة الس ــم يف ع ــب بك ــرين أن أرح      ي

ــة يف  ــري مــن عــادات الســنة التحضريي ــي أصبحــت اآلن مرجعــاً لكث ــن فيصــل الت ــد الرحمــن ب عب

الجامعــات الســعودية، وكليــات الجامعــة ، وتعتمــد العــادة اســتخدام أحــدث الطــرق العلميــة يف 

ــة،  ــة املطــورة مــن إعــداد طالــب جامعــي مبعايــري عامليــة وكفــاءة عالي التدريــس واملناهــج العلمي

وذلــك تحــت إرشاف نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وكافــة الكــوادر البرشيــة األخــرى الذيــن 

يعملــون جميعــاُ كفريــق واحــد لتحقيــق رؤيــة العــادة ورســالتها وأهدافهــا املنشــودة بوجــه خــاص 

، ورســالة وأهــداف الجامعــة بوجــه عــام؛ وتبــذل إدارة العــادة جهــوداً كبــرية للعمــل عــى رفــع 

مســتوى العمليــة التعليميــة وتطويرهــا بصفة مســتمرة، وتســعى باســتمرار الســتثار أوقــات الطالب 

ــا يف توفــري الخدمــات التــي تســاعدهم يف حياتهــم الجامعيــة وغريهــا، لذلــك  األعــزاء، واملــي قُدًم

اســتحدثت العــادة بوابــة خدمــات الطالــب املســؤولة بشــكل مبــارش عــن التعامــل مــع الطــالب يف 

مجــال تقديــم الخدمــات املســاندة، مثــل: تســجيل املقــررات، تقديــم املعلومــات الخاصــة باإلرشــاد 

األكادميــي، اإلرشــاد النفــي، اإلرشاف الطــاليب، مركــز دعــم التعلــم، األنشــطة الطالبيــة، والتســجيل 

يف كافــة الربامــج التــي تســتحدثها العــادة مــن أجــل خدمــة الطــالب، كــا توفــر البوابــة الخدمــات 

ألوليــاء األمــور مــن أجــل االطــالع  عــى الوضــع األكادميــي ألبنائهــم، ، وميكــن للطالــب الحصــول عــى 

ــاة الطالبيــة داخــل عــادة  العديــد مــن املعلومــات بشــأن كافــة األمــور املتعلقــة بالدراســة والحي

الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة والجامعــة.

ــة  ــتخدام البواب ــة اس ــول طريق ــه ح ــاد ب ــل االسرتش ــن أج ــل م ــذا الدلي ــم ه ــم تصمي ــد ت      وق

واالســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة بــكل يــر وســهولة.

ونتمنى لجميع الطالب التوفيق والنجاح

عميد السنة التحضريية والدراسات املساندة

د         ه�ي هد ا�ل�ف �ن �لف �لي�ف �لب د ا�لع�ف د.�ل�ب

كلمة العميد
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      لقــد تبــوأت عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل مكانــة مرموقــة مــن 

ــة التــي  خــالل تبنيهــا أفضــل املارســات يف تقديــم الخدمــات األكادمييــة وغــري األكادمييــة لطالبهــا مبــا فيهــا الخدمــات اإللكرتوني

تهــدف إلنجــاز العمــل والخدمــات بــأرسع وقــت، وبدقــة عاليــة؛ حتــى أصبحــت العــادة بيــت خــربة ومرجعــاً لكثــري مــن الجهــات 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.

     ويقدم هذا الدليل اسرتشاداً حول طريقة استخدام البوابة واالستفادة من الخدمات املقدمة بكل ير وسهولة.

 الرؤية

الريادة يف تقديم خدمات أكادميية وغري أكادميية، وتوفري املعلومات للطالب بير وسهولة و بجودة عالية، ودقة متناهية.

 الرسالة 

     تقديــم أجــود خدمــات دعــم التعلــم، والنصــح واإلرشــاد للطــالب، وأن تكــون حلقــة وصــل فاعلــة بــن الطالــب وكل وحــدات 

وأقســام العــادة.

األهداف

• توفري وسيلة سهلة ورسيعة للتواصل مع الطالب ذوي املشكالت املختلفة.

• تقديم الخدمة اإللكرتونية ألكرب عدد ممكن من الطالب.

• تيسري التواصل بني املدرسني ووحدة اإلرشاد األكادميي والنفيس ومركز دعم التعلم عن طريق برنامج إلكرتوين.

• تبادل الخربات بني املرشفني وتفعيل العمل كفريق واحد.

• توفري مصادر موثقة عن حالة الطالب السلوكية واألكادميية.

• تطبيق الربنامج عىل كليات الجامعة.

• إمكانيــة االســتفادة مــن املعلومــات اإلرشافيــة يف أرشــيف الربنامــج للتعامــل مــع الطالــب يف الكليــات ومعرفــة ســريته الســلوكية 

والدراســية.

• تقديم برامج إلكرتونية تفاعلية إرشافية موجهة للطالب.

• تعميق مفهوم السالمة الفكرية لدى طالب العامدة.

مقدمة
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 اخلدمات املقدمة من
بوابة خدمات الطالب

اإلرشاد األكاديمي حقيبة التطوع

خدمات البرامج فكرة البرنامج

البرامج التدريبية

مركز اإلرشاد الجامعي

نقاطي خدمات أولياء األمور

اإلشراف الطالبي

مركز دعم التعلم

وحدة شؤون الطالببرنامج علمني زمييل
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فكرة البرنامج

خدمات البرنامج

حقيبة التطوع

تعــرض هــذه األيقونــة آليــة عمــل الربنامــج وكيفيــة التعامــل معــه وكذلــك آليــة التســجيل يف الربنامــج والحصــول عــى إســم 

املســتخدم وكلمــة الــر الخاصــة به.كــا تعــرض هــذه األيقونــة خطــوات متابعــة الطلــب الخــاص بالطالــب وكيفيــة الــرد 

عليــه، والسياســة التــي يتبعهــا الربنامــج يف الطلبــات التــي تقــدم مــن خاللــه.

تعــرض هــذه األيقونــة الخدمــات التــي يقدمهــا الربنامــج وذلــك مــن خــالل عــرض أنــواع الخدمــات التــي ميكــن للمســتخدم 

االســتفادة منهــا ســواء كان)طالــب –عضــو هيئــة تدريس-مرشــد أكادميي-مرشــد نفي-مــرشف طاليب-منســق مركــز املصــادر 

ودعم التعلم-مرشف وحدة شؤون الطالب-مسؤول حقيبة الحوار املجتمعي-منسق التدريب والتطوير-ويل األمر( 

ــة إىل األعــال  ــذ يف هــذا الشــأن باإلضاف ــي تنف ــة الت ــدورات التدريبي ــة الحــوار املجتمعــي وال ــة بحقيب ــص هــذه األيقون تخت

ــة الحــوار املجتمعــي. ــة التــي ميكــن أن يســجل فيهــا الطــالب يف هــذا املوضــوع مــن خــالل اللجنــة الخاصــة بحقيب التطوعي

املجلة اإلرشادية

يتــم تكويــن فريــق عمــل مــن الطــالب بــإرشاف أحــد املرشــدين األكادمييــن بالتعــاون مــع املرشــد النفــي بتنفيــذ مجلــة 

إرشــادية تنــرش كل مــا يخــص عمليــة اإلرشــاد النفــس واألكادميــي والطــاليب للطــالب مــن خــالل املجلــة والتــي يتــم تحديثهــا 

شــهرياً مبــا يســتجد مــن أمــور.
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البرامج التدريبية

مركز دعم التعلم

ــس أصحــاب الخــربة يف هــذا  ــة التدري ــر الطــالب« مــن خــالل مجموعــة مــن أعضــاء هيئ ــب وتطوي ــة »تدري ــم تشــكيل لجن ت

املجــال وذلــك لطــرح عــدد مــن الــدورات التدريبيــة يقــوم الطــالب بالتســجيل فيهــا مــن خــالل هــذه األيقونــة و التــي تخــدم 

ــة. ــة واألكادميي ــد مــن الجوانــب النفســية واإلجتاعي الطالــب يف العدي

ــع مســارات العــادة - طــالب  ــم يف جمي ــة والدراســات املســاندة بإنشــاء مركــز دعــم التعل قامــت عــادة الســنة التحضريي

وطالبــات -، وذلــك لتقديــم خدمــات الدعــم األكادميــي لجميــع الطــالب والطالبــات، وذلــك مــن خــالل طــرح برامــج أكادمييــة 

لهــم لرفــع مســتوى التحصيــل لهــؤالء الطــالب والطالبــات. ويتــم ذلــك عــن طريــق تحويلهــم مــن خــالل عضــو هيئــة التدريــس 

أو املــرشف األكادميــي لهــذا املركــز بإســتخدام هــذه األيقونــة، وتعبئــة منــوذج أعــد مــن اجــل ذلــك. كــا يتــم ارســال تقاريــر 

دوريــة مــن قبــل منســق مركــز دعــم التعلــم للمرشــد األكادميــي مــن خــالل بوابــة خدمــات الطالــب توضــح ماتــم أجــراؤه 

للطــالب والطالبــات باإلضافــة إىل أنهــا توضــح مــدى التقــدم يف مســتوى الطالــب التحصيــي بعــد التحاقــة باملركــز.
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مركز اإلرشاد

برنامج علمني زميلي

وحدة شؤون الطالب

نقاطي

ــس أو املرشــد  ــة التدري ــح لعضــو هيئ ــب تتي ــات الطال ــة خدم ــإن بواب ــة ف ــن مؤسســات الجامع ــل ب ــن أجــل التكام      م

األكادميــي تحويــل الطالــب عــى املختصــن يف مركــز اإلرشــاد الجامعــي ، وذلــك للتعــاون يف مســاعدة الطالــب يف التغلــب 

ــاد  ــز اإلرش ــن مرك ــر م ــال تقاري ــة ارس ــح البواب ــك تتي ــا. كذل ــاين منه ــد يع ــي ق ــة الت ــية واالجتاعي ــكالت النفس ــى املش ع

ــب مــن إجــراءات مســاعدة.   ــع الطال ــم م الجامعــي عــن مات

انطالقــاً مــن اســرتاتجية التعلــم باألقــران تقــدم بوابــة خدمــات الطالــب عــدد مــن الربامــج التــي يقــوم بهــا عــدد مــن الطــالب 

الذيــن تــم تدريبهــم مــن قبــل عــدد مــن املتخصصــن يف تقديــم برامــج تدريبيــة أو تقديــم رشح عــدد مــن الــدروس لزمالئهــم 

الطــالب وذلــك مــن خــالل إعــالن ذلــك مــن خــالل هــذه األيقونــة للطــالب ومــن ثــم يتــم التســجيل مــن قبــل الطــالب الراغبــن 

يف حضــور هــذه الربامــج مــن خــالل هــذه األيقونــة ويف نهايــة الربنامــج يتــم طــرح تقييــم لهــؤالء الطــالب مــن قبــل زمالئهــم.

يتــم مــن خــالل هــذه األيقونــة إعــالن خطــة األنشــطة التــي تطرحهــا وحــدة شــؤون الطــالب خــالل العــام الــدرايس، وذلــك مــن 

أجــل اطــالع الطــالب عليهــا ومــن ثــم اختيــار الفعاليــات الراغبــن يف اإلشــرتاك والتســجيل فيهــا مــن خــالل األيقونــة الخاصــة 

بوحــدة شــؤون الطــالب، كــا يتــم مــن خــالل هــذه األيقونــة تقييــم الطــالب لهــذه الفعاليــات مــن أجــل التطويــر وتــاليف أوجــه 

القصــور إن وجــدت يف الفعاليــات القادمــة.

تتيــح هــذه األيقونــة للطــالب تســجيل النقــاط املكتســبة مــن خــالل املشــاركة يف أنشــطة وبرامــج العــادة )األنشــطة الطالبيــة-

الــدورات التدريبيــة(؛ كــا تســجل هــذه األيقونــة املخالفــات األكادمييــة وغــري األكادمييــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب خــالل 

العــام الــدرايس.
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خدمات أولياء األمور

أخبار العمادة

اتصل بنا

تتيــح هــذه األيقونــة ألوليــاء األمــور االستفســار عــن األداء األكادميــي ألبنائهــم وكذلــك درجاتــه يف االختبــارات ونســب غيابــه 

باإلضافــه إىل مشــاركته يف األنشــطة والفعاليــات، وطلــب املقابلــة مــع أحــد املســؤولن يف العــادة بخصــوص الطالــب، ويتــم 

ذلــك مــن خــالل قاعــدة البيانــات التــي تــم اإلنتهــاء منهــا عــن معلومــات أوليــاء األمــور مــن حيــث )اإلمييــل ورقــم الجــوال 

ورقــم الهويــة الوطنيــة ( وذلــك إلنشــاء حســاب خــاص بــكل ويل أمــر يســتطيع الدخــول بــه عــى هــذه األيقونــة.

تتيــح هــذه األيقونــة أخبــار عــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة للجميــع باإلضافــة اىل النســخ اإللكرتونيــة مــن 

املجلــة الخاصــة بالعــادة ) باللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة(.

ــة  ــاء األقســام، ومنســقي املســارات، وأعضــاء هيئ ــد، ووكالء العــادة، ورؤس ــالت الخاصــة بالعمي ــة اإلميي ــح هــذه األيقون تتي

التدريــس وأرقــام التواصــل بهــم والســاعات املكتبيــة الخاصــة بهــم والجــداول التدريســة الخاصــة بأعضــاء هيئــة التدريــس.

بوابة
خدمات الطالب 
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 كيفية استخدام
الطالب للبوابة

تعتــرب البوابــة اإللكرتونيــة حلقــة اتصــال وتفاعــل مــا بــن الطلبــة  واملدرســن واملرشفــن األكادمييــن واملرشفــن النفســين  ومركــز دعــم 

التعلــم ، وذلــك لتســهيل عمليــة تواصــل الطالــب مــع املرشفــن ومركــز دعــم التعلــم، كــا ميكــن االطــالع مــن خاللهــا عــى آخــر 

االخبــار وامللفــات واالســتبيانات الخاصــة بعــادة الســنة التحضرييــة وذلــك بصــورة إلكرتونيــة.

يتمكن الطالب الدخول عىل البوابة من خالل الرابط التجريبي التايل:

http://10.31.4.35:8063/Account/Login?ReturnUrl=%2f

أواًل:تفعيل حساب الطالب على البوابة:

ــم  ــي ) اس ــه الجامع ــجيل رقم ــب بتس ــوم الطال 1 - يق

املســتخدم( ورقــم الســجل املدين)كلمــة املــرور(

ــة  ــة التالي ــه الصفح ــر ل ــب تظه ــول الطال ــد دخ 2 - عن

ــايت. ــة إدارة طلب ــى ايقون ــط ع ــوم بالضغ ــث يق حي

الخــاص  الخيــار  بالضغــط عــى  الطالــب  يقــوم   -  3

اإلرشــاد. لوحــدة  طلــب  بتقديــم 

ــع  ــه م ــب بوصــف املشــكلة الخاصــة ب ــوم الطال 4 - يق

ــادية ( ــة ، إرش ــكلة )أكادميي ــوع املش ــد ن تحدي
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5 - عنــد العــودة لطلبــايت تظهــر للطالــب الصفحــة 

التاليــة يســتطيع مــن خاللهــا مــا يــي ) حالــة الطلــب ، 

ــب (. ــذف الطل ــب ، ح ــرض الطل ــالق ، ع ــخ االغ تاري

6 - يســتطيع الطالــب مــن خــالل هــذه األيقونــة تصفــح 

مجلــة اإلرشــاد األكادميــي التــي تعــرض موضوعــات 

ــة. ــب الجامع ــم طال ــادية ته إرش

7 - يســتطيع الطالــب مــن خــالل هــذه األيقونــة التواصــل 

مــع املــرشف األكادميــي الخــاص بــه .

ــات التواصــل الخاصــة باملــرشف  ــع بيان ــا جمي ــر هن يظه

األكادميي الخاص بالطالب 

8 - يســتطيع الطالــب مــن خــالل هــذه األيقونــة الدخــول 

ــن  ــة م ــب مجموع ــرض للطال ــادية تع ــط إرش ــى رواب ع

التحفيزيــة  الفيديــو  ومقاطــع  النفســية  اإلختبــارات 

والربامــج التدريبيــة املصــورة التــي تخــدم الطالــب يف 

الحيــاة الجامعيــة.

ــة تصفــح  9 - يســتطيع الطالــب مــن خــالل هــذه األيقون

ــة  ــأول مــن خــالل أيقون ــار الخاصــة بالعــادة أوالً ب اإلخب

ــار. األخب
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ثانياً: حساب عضو هيئة التدريس )املشرف األكادميي/املشرف النفسي( للبوابة

يتمكن عضو هيئة التدريس املرشف األكادميي الدخول عىل البوابة من خالل الرابط التجريبي التايل:

http://10.31.4.35:8063/Account/Login?ReturnUrl=%2f
ــد الجامعــي  ) فقــط  1 - يقــوم املــرشف بتســجيل الربي

االســم دون @........الــخ ( ورقــم الســجل املــدين/ اإلقامــة 

)كلمــة املــرور(

2 - تظهر للمرشف الصفحة التالية :

5 - بعــد الضغــط عــى أيقونــة مهامــي ميكــن اســتعراض 

الطلبــات الــواردة إىل املــرشف األكادميــي.

6 - استعراض طلب مقدم لإلرشاف األكادميي.

ــي(  ــرشف األكادمي ــة التدريس)امل ــل عضــو هيئ 3 - يدخ

عــى ايقونــة طلبــايت فيظهــر لــه إختياريــن كــا يف الصــورة

)إرشــاد  املجــال  بإختيــار  األكادميــي  املــرشف  يقــوم 

بتعبئــة  ويقــوم  التعلــم(  دعــم  )مركــز  أكادميــي(أو 

بذلــك. الخــاص  الطلــب 

4 - فيــا يخــص الطلبــات الــواردة إىل املــرشف األكادميــي 

أيقونــة) مهامــي( فهــي تختــص بعــرض الطلبــات الــواردة 

ــي أو  ــرشف األكادمي ــن امل ــا م ــرد عليه ــالب لل ــن الط م

التحويــل إىل مركــز دعــم التعلــم.
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ثالثا: حساب منسق مركز دعم التعلم.
ــم  ــجيل اس ــم بتس ــم التعل ــز دع ــق مرك ــوم منس 1 - يق

املســتخدم ورقــم الهويــة الوطنيــة أو رقــم اإلقامــة مــن 

ــة. خــالل الصفحــة الرئيســة للبواب

2 - تظهر ملنسق مركز دعم التعلم الصفحة التالية:

3 - يقوم منسق مركز دعم التعلم بفتح األيقونة الخاصة مبهامي للرد عى الطلبات الواردة إليه:
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األسئلة األكثر شيوعاً

١- ما هي بوابة خدمات الطالب؟

تعتــرب بوابــة خدمــات الطالــب حلقــة اتصــال وتفاعــل بــن الطلبــة  واملدرســن واملرشفــن األكادمييــن واملرشفن النفســين 

ومركــز دعــم التعلــم ، وذلــك لتســهيل عمليــة تواصــل الطالــب مــع املرشفــن ومركــز دعــم التعلــم، كــا ميكــن االطــالع 

مــن خاللهــا عــى آخــر االخبــار وامللفــات واالســتبيانات الخاصــة بعــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة وذلــك 

بصــورة إلكرتونيــة.

2 - هل يستطيع الطالب استخدام بوابة خدمات الطالب من خارج الجامعة؟

ــق  ــاك تطبي ــاً ســيكون هن ــب مــن خــارج الجامعــة؛ وقريب ــات الطال ــة خدم ــب أن يســتخدم بواب نعــم يســتطيع الطال

ــة مــن خــالل الجــوال. للبواب

3 - كيف ميكن الدخول عىل بوابة خدمات الطالب؟

)http://10.31.4.35:8063/Account/Login?ReturnUrl=%2f( من خالل الرابط

يقوم الطالب بتسجيل رقمه الجامعي ) اسم املستخدم( ورقم السجل املدين)كلمة املرور(.

4 - ما األوقات التي ميكن فيها استخدام بوابة خدمات الطالب؟

ميكــن للطالــب اســتخدام البوابــة يف أي وقــت ومــن أي مــكان مــن خــالل الجــوال الشــخيص أو جهــاز الحاســب اآليل 

الخــاص بــه.

5 - هل تغني البوابة عن حضور جلسات اإلرشاد األكادميي مع املرشف األكادميي الخاص بشعبتي؟

هنــاك تكامــل بــن الجلســات الخاصــة باإلرشــاد األكادميــي مــع املــرشف األكادميــي والشــعبة، وبوابــة خدمــات الطالــب؛ 

وتتميــز البوابــة بالريــة التامــة وإتاحــة االســتخدام يف أي وقــت ومــن أي مــكان. 

6 - هل ميكن مراجعة مركز دعم التعلم من خالل بوابة خدمات الطالب؟

ــة التدريــس الخــاص  ــه أو مــن خــالل عضــو هيئ نعــم ميكــن للطــالب ذلــك مــن خــالل املــرشف األكادميــي الخــاص ب

ــب. بالطال
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7 - ما نوع املخالفات التي تحسب عىل الطالب من خالل برنامج نقاطي؟

     إن املــادة الثالثــة عــرش مــن الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل تنــص عــى 

»كل خــروج عــى اآلداب اإلنســانية والقيــم اإلســالمية واألنظمــة واللوائــح والتعليــات الجامعيــة واالنظمــة الحكوميــة 

ومــا يســبب الــرر لآلخريــن واملنشــآت يعــد مخالفــة تقتــي العقوبــة« وللتعــرف عــى املخالفــات يرجــى الرجــوع إىل 

الئحــة ضبــط ســلوك الطــالب )التأديــب( بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل:

8 - هل املشكالت التي يعرضها الطالب من خالل بوابة خدمات الطالب يطلع عليها عدد كبري من األشخاص؟

ــا إال  ــع عليه ــة وال يطل ــة تام ــل بري ــب تعام ــات الطال ــة خدم ــب مــن خــالل بواب ــا الطال ــي يعرضه ال، املشــكالت الت

ــذه املشــكلة. ــة به صاحــب الصالحي

9 - هل أستطيع أن أطلع عىل أخبار عامدة السنة التحضريية والدراسات املساندة من خالل بوابة خدمات الطالب؟

نعــم يســتطيع الطالــب ذلــك مــن خــالل األيقونــة الخاصــة باألخبــار والتــي يجــرى تحديثهــا باســتمرار مبــا يســتجد مــن 

أخبــار العــادة.

10 - هل تساعدين بوابة خدمات الطالب يف الجوانب اإلرشادية األكادميية والنفسية؟

ــك مــن  ــب اإلســتزادة مــن ذل ــب, وميكــن للطال ــة خدمــات الطال ــرب مــن األهــداف األساســية لبواب ــك يعت نعــم ألن ذل

ــة روابــط إرشــادية فهــي تلبــي هــذا املطلــب للطــالب. خــالل ايقون

11 - هــل أســتطيع الحصــول عــىل عناويــن ومواعيــد الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد للطــالب بالعــامدة مــن خــالل بوابــة 

خدمــات الطالــب؟

نعــم يســتطيع الطالــب ذلــك مــن خــالل األيقونــة الخاصــة بالــدورات التدريبيــة التــي تعلــن للطــالب عناويــن ومواعيــد 

الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد للطــالب بعــادة الســنة التحضرييــة والدراســات املســاندة.



بوابة خدمات الطالب

17
دليل المستخدم

يف حالــة وجــود مشــكلة يف اســتخدام بوابــة خدمــات الطالــب ميكنــك التواصــل مع مســؤول 

الدعــم الفنــي للبوابــة مــن خــالل االمييــالت التالية:

yarady@iau.edu.sa

nmanbtawi@iau.edu.sa

خدمات الدعم الفني لبوابة خدمات الطالب:
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