جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل
كلية الصحة العامة

دليل خدمات الطالب
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كلمة عميدة الكلية
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد االنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
بداية تتمنى كلية الصحة العامة لكم أعزائي الطلبة التوفيق والسداد وتحقيق ما تصبون إليه من العلم
والتقدم .وأن تكونوا عنصرا فاعال في هذا الوطن الغالي وتسهمون في تحقيق رؤيته.
ويسرني أن أضع بين يديكم هذا الدليل الذي تم إعداده ليحوي أهم المعلومات المتعلقة بجوانب كلية
الصحة العامة واألنشطة المختلفة التي تهم وتخدم الطلبة الجامعيين خالل مسيرتهم الدراسية .حيث
يشمل الدليل تعريف بأقسام ووكاالت كلية الصحة العامة وإداراتها المختلفة .إضافة إلى كثير من
التوجيهات والنصائح المهمة والتي تعين الطلبة الجامعيين على المضي قدما في مسيرتهم الدراسية بقوة
وعزم.
أعزائي الطلبة آمل منكم قراءته بعناية فائقة؛ لتتم االستفادة من المعلومات والتقيد بالتعليمات الهامة.
فقد شارك في إعداد هذا الدليل األقسام العلمية والوكاالت بالكلية مشكورين جميعا والشكر والتقدير
كذلك لكل من شارك في إعداده ومراجعته وإخراجه.
أسأل هللا أن يكون في هذا الدليل المنفعة والخير ،وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.

عميدة كلية الصحة العامة
الدكتورة /هناء بنت محمد الحارثي
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نبذة عن الكلية وأقسامها
تم إنشاء كلية الصحة العامة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل عام 1436هـجرية الموافق لعام
 2014ميالدية لتخريج كفاءات أكاديمية متميزة في مجاالت الصحة العامة المختلفة .وتتضمن الكلية
ثالثة أقسام علمية وهي قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية وقسم الصحة العامة وقسم صحة البيئة
(برنامج الصحة والسالمة المهنية) ،وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في هذه التخصصات الثالثة .
باإلضافة إلى درجة الماجستير لنفس هذه التخصصات.

 -1قسم إدارة وتقنية المعلومات الصحية
رؤية القسم
أن نكون روادً في مهنة إدارة وتقنية المعلومات الصحية ،والعمل بكفاءة؛ لتحقيق تعليم متميز ،واثراء
البحث العلمي لخدمة المجتمع السعودي.
رسالة القسم
 إعداد خريجين مؤهلين ،ملتزمين بأخالقيات المهنة والتعاليم اإلسالمية ،وعلى مستوى عا ٍل مناالحتراف ،والثقة ،واإلبداع في مهنة إدارة وتقنية المعلومات الصحية.
 تشجيع التعليم والتعلم ،من خالل استخدام مجموعة متنوعة من موارد المعلومات والتكنولوجياتفي بيئة متعددة التخصصات ،مبنية على الممارسة القائمة على األدلة.
أهداف القسم
يقبل القسم طالبات فقط ،ومن أهم أهدافه ما يلي:
 ⁻تحديث البرامج التعليمية والمقررات التي توفر له كافة النظريات والتقنيات ،والممارسات الحديثة
في مجال إدارة وتقنية المعلومات الصحية.
 ⁻إعداد الخريجات وتأهيلهن؛ ليكونوا على درجة عالية من الكفاءة؛ لتلبية االحتياجات الحالية،
والمستقبلية لهذه المهنة في المملكة.
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 ⁻إعداد الطالبات وتركيز معرفتهن بنظم تكنولوجيا المعلومات؛ لتعزيز دورهن في تقديم الرعاية
الصحية وتحسينها.
 ⁻تدريب الطالبات على األدوات األساسية إلدارة الجودة ،واستخدام األدوات اإلحصائية والبحوث؛
من أجل تحسين عملية الجودة.
 ⁻إعداد الطالبات وتأهيلهن للحفاظ على مبادئ الخصوصية ،والسرية ،واألمن ،والمسائل القانونية
واألخالقية؛ حتى يتمكن من العمل بنجاح داخل المؤسسات الصحية.
 ⁻تعزيز مهارات االتصال بين الطالبات لرفع كفاءة العمل وبناء الفريق الصحي وقبولهن مسؤوليات
 ⁻تقديم الرعاية الصحية للمريض في النظام الصحي.
مجاالت العمل
يتيح القسم للخريجات فرصة العمل ،والتدرج في المناصب اإلدارية في أقسام متعددة بمختلف المنشآت
الصحية ،الحكومية والخاصة ،بأقسام :الجودة ،والملفات الطبية ،وأقسام البحوث الطبية.

 -2قسم الصحة العامة
رؤية القسم
برنامج رائد في مجال الصحة العامة يحقق التحول من التركيز على المرضى إلى التركيز على صحة
المجتمع ،وطنياً ،واقليمياً ،ودولياً.
رسالة القسم
تقديم خدمات معرفية مبتكرة للنهوض بالبحوث في مجال الصحة العامة ،وتعزيز الصحة والرفاهية؛
ومنع األمراض واإلعاقة والوفيات المبكرة ضمن شراكات مجتمعية فعالة.
أهداف القسم
يقبل القسم طالب وطالبات ،ومن أهم أهدافه ما يلي:
 ⁻إنشاء برنامج صحة عامة متخصص يلبي احتياجات المجتمع ويواكب أحدث المعايير الدولية
 ⁻إعداد كوادر ذات كفاءة عالية لتقديم أفضل خدمات في الرعاية الصحية والصحة العامة
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 ⁻تشجيع طالب الصحة العامة على المساهمة في البحوث والمؤتمرات العلمية واالجتماعات في
الجامعات العربية والدولية وعلى المستويين الوطني والدولي لتعزيز الصحة العامة.
 ⁻تحديث وتحسين مرافق وموارد التعليم والتدريس المنتظم والمستمر في مجاالت الصحة العامة
إنشاء أجيال واعية ومتحمسة لنشر الوعي وتعزيز الصحة العامة
 ⁻تطوير مناهج مبتكرة ومتطورة للتدريس والتعليم في مجال تعزيز الصحة.
مجاالت العمل
• وزارة الصحة بجميع قطاعتها.
• المستشفيات الحكومية واألهلية.
• المجال األكاديمي والبحثي في الجامعات والكليات.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• القطاعات الصناعية مثل شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وغيرهما من الشركات الوطنية
الكبرى.
• المنظمات الدولية والعالمية كمنظمة الصحة العالمية ومكاتبها االقليمية و هيئة األمم المتحدة
واليونيسف.

 -3قسم صحة البيئة (برنامج البكالوريوس في الصحة والسالمة المهنية)
رؤية القسم
برنامج رائد في مجال الصحة والسالمة المهنية.
رسالة القسم
تقديم متخصص مؤهل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع في مجال الصحة والسالمة المهنية.
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أهداف القسم
يقبل القسم طالب وطالبات ،والبرنامج األكاديمي لقسم صحة البيئة هو برنامج الصحة والسالمة
المهنية والذي يهدف بشكل عام إلى إعداد أخصائي صحة وسالمة مهنية يمتلك المهارات التالية:
 ⁻اإللمام بمفاهيم الصحة والسالمة المهنية.
 ⁻تطبيق مبادئ إدارة المخاطر لتوقع وتحديد وتقييم والسيطرة على المخاطر التي يتعرض لها
العاملين اثناء اداء عملهم
 ⁻تفسير وتطبيق المتطلبات التشريعية المحلية والدولية وأفضل الممارسات في بيئة العمل
 ⁻التفتيش والتدقيق على االلتزام بمعايير الصحة والسالمة المهنية في بيئة العمل.
 ⁻فهم وتقييم السلوك الفردي والجماعي لتطوير صحة وسالمة بيئة العمل
 ⁻فهم الثقافة التنظيمية وتأثيرها على مستوى صحة وسالمة بيئة العمل
 ⁻استخدام التواصل الفعال ووسائل التقنية والتطبيقات الحديثة المناسبة لمهام العمل.
 ⁻تصميم ودعم وتقييم برامج الصحة والسالمة المهنية لبيئات العمل المختلفة
مجاالت العمل
يعد دور أخصائي الصحة والسالمة المهنية محوريا ً في خدمة المجتمع ويمكنه أن يخدم في العديد من
القطاعات العامة والخاصة مثل:
• القطاع الصناعي بكافة أنواعه.
• القطاع الصحي بصوره المختلفة.
• القطاع الحكومي مثل البلديات واألمانات ،ووزارة البيئة ،والمياه ،والزراعة.
• القطاع الرقابي مثل هيئة األرصاد ،وحماية البيئة ،وهيئة الغذاء ،والدواء.
• هيئات الدفاع المدني والحرس الوطني.
• إدارات الصحة والسالمة المهنية بالقطاع العسكري والشرطة
• مكاتب االستشارات الخاصة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية.

للمزيد من المعلومات عن هذه األقسام وبرامجها األكاديمية الرجاء زيارة موقع الجامعة اإللكتروني:
https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-public-health
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رؤية ورسالة وقيم الكلية

الرؤية
VISION
.ًأن تكون الكلية رائدة في مجال الصحة العامة واألبحاث وخدمة المجتمع محليا وإقليميا ً وعالميا
A leader college in public health education, research, and community
services, locally, regionally, and internationally

الرسالة
تقديم خبرات ذات كفاءة عالية في التعليم والبحث وخدمة المجتمع في مجال
الصحة العامة

MISSION

Providing a high-quality professional experience focusing on
education, research and community service in public health

القيم
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 التنوعDiversity

االبتكارInnovation

المهنيةProfessionalism

 االحترامRespect

 روح الفريقTeamwork

 المسؤولية المجتمعيةSocial responsibility

VALUES

أهداف الكلية
الهدف 1

+

تطوير واستدامة خدمات التعليم والدعم الممتازة لطالب
الكلية
الهدف 2

+

تحقيق وصيانة البنية التحتية األساسية والتعلم والموارد
المالية لدعم الكلية
الهدف 3
توظيف أعضاء هيئة تدريس وموظفين مؤهلين تأهيالً
عاليا ومتنوعا واالحتفاظ بهم

+

الهدف 4
التأكيد على ثقافة التحسين المستمر للجودة وتنفيذ
أنظمة إدارة المخاطر

+

الهدف 5
تحقيق مكانة بارزة في البحوث عالية الجودة واألنشطة
العلمية

+

الهدف 6
المشاركة مع الممارسين والمجتمعات المحلية وشبكة
الخريجين وتعزيز الشراكة االستراتيجية

+
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الهيكل التنظيمي لكلية الصحة العامة
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خدمات الطلبة في كلية الصحة العامة:
الوكاالت التي تقدم خدمات للطلبة داخل كلية الصحة العامة:

-١

وكالة شؤون الطالبات في كلية الصحة العامة.

-٢

وكالة الشؤون االكاديمية.

-٣

وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

-٤

وكالة الكلية للتدريب واالمتياز.

-٥

وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.
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-١وكالة شؤون الطالبات في كلية الصحة العامة
حول الوكالة
وكالة الكلية لشؤون الطالبات هي إحدى فروع الهيكل التنظيمي في الكلية ،وتهدف هذه الوكالة أن
تكون رافدا من روافد تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية وذلك بتهيئة بيئة محفزة للطالبات من
خالل تقديم الدعم والتطوير لجميع ما يخدم الطالبة ويدفع مسيرتها األكاديمية؛ وذلك من خالل
الوحدات التابعة لها والتي تنمي الجوانب المعرفية والثقافية واالجتماعية.
كما تهدف الوكالة الى تعزيز مهارات الطالبات على االبتكار واإلبداع وبث مفهوم العمل التطوعي
من خالل توفير دعم لألنشطة غير المنهجية باإلضافة تطوير القدرات وتحسين مستوى األداء من
خالل تقديم البرامج والدورات التدريبة لكل من الكادر التعليمي واإلداري.
وتشرف وكالة الكلية لشؤون الطالبات إشرافا عاما على سير العملية التعليمية فنيا ودعم عجلة
التطور بالتأكد من سالمة القاعات الدراسية وجاهزيتها بجميع وسائل التكنلوجيا ،كما تسهم بعض
الوحدات إلى تقديم الدعم النفسي بما يضمن استقرار الطالبة وتهيئة الجو المناسب لها.
وسعيًا في تحقيق أعلى مستوى من الجودة والتميز في دعم الطالبات ،يعتبر هذا الموقع منبرا
للتعريف بالوكالة ،وجسر تواصل تستطيع الطالبة عن طريقه التواصل مع الوكالة وتقديم
استفساراتها ومقترحاتها وآرائها لتتمكن من خدمتها بما يزيدها تقدما وتمكنا في العملية التعليمية.

معلومات التواصل
وكالة الكلية لشؤون الطالبات
بريد التواصل CPH.VDSA@iau.edu.sa
هاتف013 3331242 :
سكرتارية وكالة الكلية لشؤون الطالبات
تحويلة 013333291 :
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 -٢وكالة الشؤون األكاديمية بكلية الصحة العامة
حول الوكالة
تهدف وكالة الشؤون األكاديمية بكلية الصحة العامة إلى التميز في تقديم خدمات أكاديمية عالية
الجودة واحترافية لطالب كلية الصحة العامة .كما تسعى الوكالة إلى تطوير الخدمات األكاديمية
بكلية الصحة العامة لتحقيق التميز في التعليم من خالل تحسين األداء وحل المشكالت.

مهام الوكالة
 .1توفير التسهيالت والدعم لكل الطلبة المؤهلين ،وخلق بيئة مليئة بالحماس داخل الكلية.
 .2إطالع الطلبة على اللوائح والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية.
 .3متابعة تقدم الطلبة طوال السنوات الدراسية.
 .4التنسيق مع اإلدارات المختلفة داخل أو خارج الكلية في تذليل الصعوبات المتعلقة بالطلبة.
 .5تشجيع الطلبة على تنمية المواهب وتطوير اإلبداع.
 .6تهيئة الخريجين والخريجات من أبناء الكلية لضمان أداء وظيفي ومهني متميز بما يضمن
تمثيال مشرفا للكلية والجامعة.

الوحدات التابعة للوكالة
 .1وحدة القبول والتسجيل
هي وحدة تعنى بخدمة الطلبة في التحويل والزيارة من داخل وخارج الجامعة ومعادلة المقررات
والمساعدة في تسجيل المقررات ومتابعة طلبات االعتذار والتأجيل وإعادة القيد وتغيير التخصص
وغيرها من المهام المتعلقة باالنتظام في الدراسة.
كما تُعنى هذه الوحدة بكل ما يخص الكلية في نظام سجالت الطالب اإللكتروني ( ،)SISومن
مهامها التالي:
 مراجعة وتصحيح دليل المقررات المدخل بناء على الخطة الدراسية لكل برنامج أكاديميفي الكلية بما في ذلك التحديثات المعتمدة والمتطلبات السابقة والمتزامنة للمقررات.
 طرح الجداول الدراسية المعتمدة على النظام. ربط حسابات أعضاء هيئة التدريس بالمقررات. حل إشكاالت تسجيل الطلبة. رفع تقارير التسجيل الفصلية.14

 .2وحدة اإلرشاد الطالبي
تتمثل مهمة عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة فيما يخص اإلرشاد الطالبي في تسهيل
وصول طلبة الكلية للمعلومة الصحيحة والوقوف على احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن ،وذلك ضمن
إطار عمل وكالة الشؤون األكاديمية بالكلية وأهداف وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية ومركز
اإلرشاد الجامعي.
كما تهدف الوحدة إلى تعريف أعضاء هيئة التدريس بأدوارهم فيما يخص:
 توجيه الطلبة فيما يخص تسجيل المقررات. الدراسة وإبداء الرأي بخصوص ما يتم إحالته من قبل وكالة الكلية للشؤون األكاديميةبخصوص:
 oطلبات ومشاكل التسجيل والحذف واإلضافة والتأجيل واالعتذار واالنسحاب
 oمعادلة المقررات والنظر في طلبات وقف وإعادة القيد
 oالمواظبة والغياب والتعثر
 oالتنسيق مع مركز اإلرشاد الجامعي بخصوص الحاالت الخاصة التي تستدعي
التدخل من قبل المختصين.
 .3وحدة الجداول واالختبارات
تُعنى وحدة الجداول واالختبارات بكل ما يتعلق بتقويم وجودة االختبارات ،حيث أنها تعمل تحت
مظلة وكالة الكلية للشؤون األكاديمية وبالتعاون مع مركز جودة التقويم واالختبارات بوكالة الجامعة
للشؤون األكاديمية لالطالع على مستجدات أطر العمل فيما يخص االختبارات والتقويم.
تقوم الوحدة باإلشراف على إعداد الجداول الدراسية وجداول االختبارات حسب أعداد الطلبة
المسجلين وحسب الطاقات االستيعابية للقاعات الدراسية والمعامل المتوفرة .كما تعمل الوحدة
باإلشراف على مراكز التصحيح اإللكتروني بالكلية ،ومتابعة مستويات نواتج التعلم والتي يتم
قياسها من خالل االختبارات.

 .4وحدة شؤون الطلبة
تُعنى هذه الوحدة بمتابعة كل ما يخص انخراط الطلبة في البيئة الجامعية من أنشطة طالبية
وفعاليات .كما تتابع هذه الوحدة إتاحة االستفادة من موارد الجامعة المتوفرة لدعم الطلبة سواء ماديا
أو معنويا أو تقنيا .ونظرا ً ألن األنشطة الطالبية متوائمة مع أعمال المجلس الطالبي ،فإن دور
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وكالة الكلية للشؤون األكاديمية يتمثل في التنسيق بين األعمال لضمان المشاركة الفعالة وزرع
ثقافة االندماج في فعاليات األندية والمجالس الطالبية.
 .5وحدة المناهج والوسائل
تعنى هذه الوحدة بمراجعة وتطوير المناهج والوسائل الالزمة لمساندة العملية التعليمية وتوفير
احتياجات الطلبة فيما يخص وسائل التعلم .كما تعنى الوحدة بالتحديث الدوري للمناهج والخطط
الدراسية والوسائل الالزمة لمواكبة التطور العلمي ومتطلبات سوق العمل .ويدخل ضمن
اختصاصات هذه الوحدة خدمة التعليم اإللكتروني التي تُعنى بإنشاء وحفظ المحتوى اإللكتروني
للمقررات الدراسية وتثقيف أعضاء هيئة التدريس والطلبة بنظام إدارة التعلم اإللكتروني (البالك
بورد) والمصادر اإللكترونية المتاحة.
 .6وحدة تطوير البرامج الدراسية والمناهج
تعنى هذه الوحدة بتطوير البرامج الدراسية بما يتفق مع خطط وبرامج الجامعة ومتطلبات الجودة
والتحديث المطلوب عليها .كما تعني اللجنة بمراجعة البرامج المستحدثة قبل اعتمادها.

روابط تخص وكالة الشؤون األكاديمية
دليل الخدمات اإللكترونية لنظام سجالت الطالب (مبادرة وعي)
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/lkhdmt_llktrwny_lltlb
.pdf
دليل طلبة الكلية للشؤون األكاديمية
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/wkl_lshwwn_lkdy
my_-_dlyl_ltlb_blkly_0.pdf

معلومات التواصل
وكالة الشؤون األكاديمية بكلية الصحة العامة
البريد اإللكتروني CPH.VDAA@IAU.EDU.SA
هاتف 0133335219
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 -٣وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
حول الوكالة
تهدف وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بتعزيز مكانة الكلية العلمية من خالل تنفيذ
السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي واإلشراف على الوحدات واللجان
المرتبطة بالوكالة ومتابعتها وتوجيهها نحو تنفيذ أهدافها وتجويد برامج الدراسات العليا
ومخرجاتها ،واالرتقاء بالمناشط العلمية وتجويد مخرجات األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس
والطالب بتشجيع البحث والنشر العلمي المتميز مما يسهم في تطوير االقتصاد الوطني لكي يصبح
من االقتصادات المبنية على المعرفة .واقتراح المشروعات والبرامج والخطط التطويرية المتعلقة
بالدراسات العليا والبحث العلمي لجعل الكلية رائدة في مجال البحث العلمي المشترك بين
التخصصات المختلفة للكلية مما يُكسب هذه األبحاث صفة الشمولية القابلة للتطبيق واالستفادة منها
في المجاالت الصحية.

مهام الوكالة
• متابعة سياسة الكلية للدراسات العليا واالبتعاث وتنفيذها
• اإلشراف على مراجعة شروط قبول في برامج الدارسات العليا وتطويرها.
• اإلشراف على عمليات الدراسات العليا في الكلية واختباراتها ولجانها.
• التنسيق مع وحدات الكلية في جميع المجاالت ذات العالقة.
• رئاسة لجان التابعة للوكالة ورفع تقريرها إلى الجهات المعنية.
• اإلشراف على فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدراسات العليا ،ومتابعة تنفيذها.
• اإلشراف على نشاطات الكلية في مجال البحث العلمي وتطور قدرتها.
• اإلشراف على تطوير استراتيجية البحوث وخطتها ،ووضع آليات تنفيذها في الكلية.
• اإلشراف على توفير الدعم المادي للبحوث من الجامعة ومن جهات تمويلية خارج الجامعة.
• استقبال ومتابعة احتياجات األقسام من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين في
التخصصات المختلفة.
• اإلشراف على متابعة أحوال مبتعثي الكلية في الخارج.
• استقبال ملفات طلبة الدراسات العليا المتقدمين لعمادة الدراسات العليا وتوزيعهم على
األقسام المختلفة في الكلية.
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• استقبال قرارات األقسام بكل ما يخص طلبات الدراسات العليا وإرسالها إلى عمادة
الدراسات العليا بعد اعتمادها من مجلس الكلية.
• اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار من عدم الدراسة وكذلك عمليات الحذف واإلضافة
وفقا لألنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص لطلبة الدراسات العليا.
• التنسيق مع عمادة البحث العلمي في الجامعة والمركز البحوث والحصول على دعم لها.
• التنسيق مع إدارة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة فيما يتعلق بعملية
االستقطاب.
• تشجيع إنشاء كراسي عملية متميزة أو مراكز بحثية.
• تقديم تقارير دورية لعميد الكلية عن سير العمل بالوحدات التابعة له وفقا للمهام المناط،
والصعوبات التي تواجهها.
• اإلشراف على الوحدات التابعة لوكالتها
• استحداث برامج الدراسات العليا (دكتوراه – ماجستير) بالكلية بما يتناسب مع سوق العمل
ورؤية المملكة2030
• اإلشراف على تنفيذ ما يحال إليه من موضوعات ذات اختصاص بالدراسات العليا والبحث
العلمي.
• متابعة تحديث موقع الكلية فيما يخص وكالته والوحدات اإلدارية التابعة لها.
• تنفيذ ما يكلفه به عميد الكلية من أعمال

الوحدات التابعة للوكالة
 .1وحدة الدراسات العليا
تختص الوحـدة بتشـجيع االلتحـاق بالدراسـات العليـا لخريجـي الجامعات المحليـة والوافدين
وتطويـر قدرات أعضـاء هيئـة التدريـس والهيئـات المعاونـة فـي مجـال الدراسـات العليـا لتحقيق
جـودة األداء العلمـي والبحثي.
 .2وحدة البحث العلمي
تختص الوحدة بالتركيز على االبتكار والتطوير في البحث العلمي وبرفـع كفـاءة وفاعليـة الكليـة
كأحـد المراكـز البحثيـة المتميـزة.
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 .3وحدة المعيدين والمحاضرين واالبتعاث
تختص هـذه الوحدة باسـتيفاء احتياجـات األقسام مـن المعيديـن والتأكـد مـن ابتعاثهـم إلـى الجامعات
ذوي المســتويات الراقيــة والتصنيــف العالمــي المتميــز وذلــك لتحقيــق مســتوي رفيــع مــن
األداء المســتقبلي ألعضاء هيئـة التدريـس.
روابط تخص وكالة اللدراسات العليا والبحث العلمي
دليل طالب الدراسات العليا لكلية الصحة العامة
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_ldrst_lly_kly_lsh
_lm.pdf

معلومات التواصل
وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي
البريد اإللكترونيcph.vdgs@iau.edu.sa :
هاتف0133331388 :
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 -٤وكالة الكلية للتدريب واالمتياز
حول الوكالة
تهدف الوكالة إلى التنظيم والتنسيق واإلشراف العام على شؤون تدريب الطلبة من خالل المقررات
ضا خال سنة االمتياز ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع
التدريبية أثناء المرحلة األكاديمية وأي ً
المستشفيات والشركات ومراكز التدريب المتميزة لتوفير فرص تدريبية مهنية وذات جودة عالية
وبما يحقق المخرجات المرجوة من برامج التدريب.

مهام الوكالة
• تنظيم عملية تدريب طالب الكلبة في مختلف جهات التدريب.
• متابعة تدريب الطلبة في أماكن التدريب المختلفة بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية.
• تعريــف جهــات التدريــب ببرامــج الكليــة المختلفــة لفتــح بــاب جديــد للتعــاون مــن
خــالل أقســام الكليــة
• إيجــاد قنــوات تعــاون ثابتــة مــع المؤسسات العلميــة ومراكــز األبحــاث إلشــراكها
فــي عمليــة التدريــب والتعليــم المســتمر.
• صياغــة المهــارات التدريبيــة بالتنســيق مــع األقســام العلميــة لتكــون فــي متنــاول
الطالــب وعضــو هيئــة التدريــس والمــدرب.
• إعــداد وصياغــة اللوائــح واالنظمــة الخاصــة بالتدريــب واالمتيــاز وفــق تعليمــات
وتعاميــم وقــرارات الجامعــة والكليــة الصــادرة بهــذا الخصــوص.
• إصدار واعتماد شهادات إتمام برنامج االمتياز.

الوحدات التابعة للوكالة
 .1وحدة التدريب
تختص الوحدة بتنظيم التدريب الخاص بمقررات التدريب الميداني والزيارات الميدانية لجميع أقسام
الكلية أثناء الدراسة األكاديمية قبل إنهاء متطلبات التخرج ،خالل السنوات الثانية والثالثة والرابعة.
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 .2وحدة االمتياز
تختص الوحدة بتنظيم ومتابعة سير برنامج االمتياز ،وهي السنة الخامسة في جميع أقسام الكلية
حيث يقضي الطلبة فترة تدريب لمدة عام في أحد المستشفيات أو جهات التدريب األخرى كل في
مجال تخصصه.
يقسم برنامج االمتياز الى فترات تدريبية حيث يتدرب الطلبة في اقسام مختلفة في جهات التدريب
المعتمدة لتطبيق المعرفة المكتسبة وصقل مهاراتهم واكتساب خبرات مهنية في مجال التخصص.

جهات التدريب
يتم اختيار جهات التدريب واعتمادها بما يتناسب مع متطلبات كل برنامج ومن ضمنها:
• مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
• مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
• مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام
• مجمع الدمام الطبي
• مستشفى القطيف المركزي
• مستشفى االمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام  -الحرس الوطني
• مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
• مستشفى د .سليمان الحبيب بالخبر
• مستشفى الموسى التخصصي باألحساء
• شركة الصحة القابضة – نموذج الرعاية الصحية
• شركة ارامكوا السعودية
• شركات سابك
• صدارة
• معادن
• شركة روابي القابضة
• شركة الطويرقي للحديد
• هيئة الغذاء والدواء
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع
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• أمانات المناطق والبلديات
• المطارات
روابط تخص وكالة التدريب واالمتياز
دليل اإلشراف على طالب االمتياز
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lshrf_l_tlb_lmtyz
.pdf
دليل االمتياز لبرنامج إدارة وتقنية المعلومات الصحية
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lmtyz_lbrnmj
_dr_wtqny_lmlwmt_lshy.pdf
دليل االمتياز لبرنامج الصحة العامة
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lmtyz_lbrnmj
_lsh_lm.pdf
دليل االمتياز لبرنامج صحة البيئة
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_lmtyz_lbr
nmj_sh_lbyy.pdf
دليل جهات التدريب لبرنامج إدارة وتقنية المعلومات الصحية
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_jht_ltdryb
_lbrnmj_dr_wtqny_lmlwmt_lshy.pdf
دليل جهات التدريب لبرنامج الصحة العامة
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_jht_ltdryb
_lbrnmj_lsh_lm.pdf
دليل جهات التدريب لبرنامج صحة البيئة
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_jht_ltd
ryb_lbrnmj_sh_lbyy.pdf
دليل منسقي شؤون االمتياز
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/dlyl_mnsqy
_shwwn_lmtyz.pdf
معلومات التواصل
وكالة الكلية للتدريب واالمتياز
cph.vdti@iau.edu.sa البريد اإللكتروني
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0133335201 الهاتف

 -٥وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
حول الوكالة
تهدف وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الى التطوير الدائم للكلية واالرتقاء بأدائها
على جميع األصعدة ،من خالل إعداد خطط التطوير والتدريب المناسبة لكافة أعضاء هيئة
التدريس ،والموظفين ،والطالب ،لتحسين أدائهم ،وكذلك من خالل متابعة آليات التطوير والعمل
عليها ،والتأكد من تطبيقها وفقا ً لمعايير الجودة المعمول بها على مستوى الجامعة.

مهام الوكالة
• تكريس مفهوم الجودة ونشر ثقافتها على مستوى الكلية.
• اإلشراف على تنفيذ برنامج التقويم واالعتماد األكاديمي.
• إعداد وتنفيذ الخطط التطويرية واإلستراتيجية للكلية منها إعــداد تقاريــر عــن
مســتويات األداء ورضاء المســتفيدين من األنشــطة المختلفة.
• تحديــد االحتياجــات التدريبيــة المتخصصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي األقســام
األكاديميــة بالكليــة والتنســيق مــع عمــادة تطويــر المهــارات فــي تنفيذهــا.
• تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى المشــاركة فــي حضــور الــدورات والبرامــج
التدريبيــة وورش العمل التي تقدمهــا لهــم عمــادة تطويــر المهــارات.
• اإلشراف على إعداد خطة لتطوير مهارات منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس
والموظفين والطلبة.
• اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للكلية وتوزيعه على الجهات المختصة بعد إقراره
من العميد.
• وضع أليات ومؤشرات لقياس جوده األداء في الكلية
• بناء قاعده بيانات إلنجازات الكلية
• تنفيذ ومتابعة نشاطات جوائز اإلبداع والتميز في األداء األكاديمي والبحثي والوظيفي في
الكلية.
• وضــع آليــة للتعــرف بتوقعــات ومتطلبــات ومســتوى رضــا عمــال وإبالغهــا إلــى
كل األقســام األكاديميــة والوحــدات اإلداريــة ذوي العالقــة.
• تنفيــذ ومتابعــة تقويــم وتطويــر األداء التدريســي لعضــو هيئــة التدريــس،
ومســاعدته لتحقيــق التميز المهنــي والعلمي.
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• العمل على مشاركة المجتمع المحلي للمساهمة في توعيه المجتمع والتنمية المستدامة.
• اضافه مقررات منهجيه تعنى بخدمه المجتمع
• إجراء الدراسات التي تساهم من خاللها كليه الصحة العامة في المسؤولية المجتمعية
• نشر ثقافه خدمه المجتمع لدى منسوبي الكلية من أعضاء وطالب ومتابعه ادخال
المبادرات في بنك المسؤولية المجتمعية

اللجان والوحدات التابعة للوكالة
 -1لجنة ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي
تقوم الوحدة بمراقبة العملية التعليمية وإدارتها بعناية خالل جميع مراحل التعلم والتدريس والتقييم.
تتبع الوحدة نظام بحث وتوثيق واضح قائم على األدلة؛ يتضمن جمع البيانات من ضمنها نماذج
استطالع الرأي وتحليلها وتحديثها الوثائق الداعمة الالزمة والتي من شأنها أن تكون مفيدة للحصول
على اعتماد  NCAAAوتحسين من مخرجات البرامج.
 -2وحدة تطوير األداء الوظيفي
تلتزم الوحدة بتزويد أعضاء هيئة التدريس بفرص التطوير لتحسين مهاراتهم في التعلم ،والتدريس
والقيادة ،واالنخراط في األنشطة العلمية والعملية بما في ذلك تطوير من األداء الوظيفي لدى عضو
هيئة التدريس للتميز على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
 -3وحدة المستندات والوثائق
تعنى هذه الوحدة بالتأكيد من وجود أدله ووثائق تدعم التقرير السنوي للكلية من قاعده بيانات
الموظفين والطالب وخدمة المجتمع وكذلك توثيق إنجازات الكلية من استشارات وابحاث وادله
تدعم قياس مؤشرات األداء.
 -4وحدة الخطة االستراتيجية وإدارة المخاطر
هي وحدة تهتم بوضع خطط استراتيجية للكلية والتأكد من تنفيذها لتحقيق اهداف الكلية التعليمية.
وكذلك تتولى هذه الوحدة على اعداد خطط استراتيجية ومرنة ومحدثة ،بأقصى قدر من الشفافية
والفعالية ووضع خطط مستقبليه ال داره المخاطر.
 -5وحدة خدمة المجتمع
تختص وحدة خدمة المجتمع بتفعيل دور كلية الصحة العامة في الخدمات المجتمعية بمختلف
المجاالت وخلق أبعاد التنمية المستدامة االجتماعية والبيئية بما يلبي احتياجات مجتمع اليوم وأجيال
الغد.
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 -6وحدة الدعم الفني للبرامج التدريبية والدبلومات المهنية وبيوت الخبرة
هي وحدة تعنى بمراجعه البرامج التدريبية ومتابعه العمل والتأكد من حل أي مشاكل فنيه خالل
اقامه الدورات .وتشجيع األعضاء بالمشاركة في مثل هذه الدورات واالستثمار بالتخصصات الدقيقة
لوضعها كبيوت خبره للكلية لدعم المجتمع.
روابط تخص وكالة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
دليل الخطة االستراتيجية بكلية الصحة العامة
https://udksamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msharkawy_iau_edu_sa/EdEaVHa
MleBKsWp61yOB298BRlkwoKZGTMdOuOq9PSNmew?e=d5kmyd
دليل إدارة المخاطر
https://udksamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msharkawy_iau_edu_sa/EWJSkH1DC
91PkoQyc9qPVtYB22j_q9i6Xj599B1wyVByow?e=MWqo5q
دليل إدارة الجودة
https://udksamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msharkawy_iau_edu_sa/EXzP78YvTo
dJpixuLi5UWtsBXa2OeSQ_f15pL-BaQwfDhg?e=HAYwAk
دليل التميز األكاديمي
https://udksamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msharkawy_iau_edu_sa/EcvMXWHm
vrREvUi3zKaL6P4BVjJAs4fJzL-dcZ5BElAv7Q?e=1lv68J
دليل خدمة المجتمع
https://udksamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/msharkawy_iau_edu_sa/EU1yeyZIltFJ
k4vNXPOZL6oBnYXexHwxhCGJPXAaCUqbBw?e=EweNWd

معلومات التواصل
وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
ر
ونCPH.VDSQCS@iau.edu.sa :
ر
البيد اإللكب ي
الهاتف013 3335213 :
سكرتارية وكالة الكلية للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع
013 3332958
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الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة

 -1خدمات عمادة شؤون الطالب
 -2خدمات المكتبة المركزية.
 -3خدمات عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات.
 -4خدمات مركز االرشاد الجامعي.
 -5خدمات عمادة التعليم االلكتروني ،والتعلم عن بعد.

26

عمادة شؤون الطالب

إن عمادة شؤون الطالب هي إحدى العمادات المساندة ،التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج
والخدمات واألنشطة ،تُعنى بخدمة الطالب والطالبات ورعايتهم؛ فكريا ونفسيا وثقافيا وجسديا،
وتهدف من خالل خدماتها وبرامجها وأنشطتها إلى اإلسهام في بناء شخصية متكاملة ومتوازنة
للطلبة ،وتهيئة بيئة جامعية جاذبة ،وبرامج محفزة ،وتطوير األندية والمبادرات الطالبية ،كما تسعى
إلى استثمار رأس المال البشري من خالل اكتشاف مواهب الطالب والطالبات وتنمية طاقاتهم
اإلبداعية ،وتقديم سبل الرعاية والدعم كافة لهم.
وتقدم عمادة شؤون الطالب مجموعة من الخدمات للطالب والطالبات في عدة مجاالت وهي:
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وكالة عمادة شؤون الطالب للخدمات
هي إحدى الوكاالت التابعة لعمادة شؤون الطالب والمعنية بتأمين بيئة سكنية مريحة ومحفزة
للطالب ،وتوفير خدمات غذائية صحية واقتصادية ،وتوفير التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي
لطالب اإلسكان الطالبي وخدمة طالب المنح الخارجية ورعايتهم ،وتجهيز وسائل مواصالت
آمنة ومريحة ،مع مواصلة االهتمام بمواكبة كل ما يستجد في مجال تقديم الخدمات الطالبية.
 - 1صندوق الطالب
يعد صندوق الطالب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أحد المرافق المهمة في عمادة شؤون
الطالب ،التصاله المباشر بحاجات الطالب المادية واحتياجاته الخاصة ،وقد تأسس الصندوق
بموجب الئحة خاصة منظمة لصناديق الطالب والمؤسسات التعليمية ،وقد جاءت بناء على موافقة
المجلس األعلى للجامعات السعودية بالجلسة المنعقدة في 1398/7/26ه ،وهو يسعى دائما ً لمواكبة
التطور المتسارع واالرتقاء بمستوى الخدة المقدمة للطالب وإنهاء اإلجراءات المالية بكفاءة عالية.
برامج الصندوق.
ً
أوال :برنامج السلف
يتم من خالل هذا البرنامج تقديم القروض للطالب ،حسب حاجتهم ،وتخصم أقساطا من مكافآتهم
الشهرية عن طريق قسم المكافآت بعمادة القبول والتسجيل.
.1

الشروط والضوابط لطلب سلفة:

✓

تعبئة نماذج طلب السلفة إلكترونيا.

✓

أن يكون الطالب من طالب الجامعة المنتظمين خالل الفصل الدراسي الذي تقدم فيه بطلب السلفة.

✓

أن يكون من الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت.

✓

أال يكون لدى الطالب سلفة سابقة يقوم بتسديدها ،وأال يكون قد حصل على إعانة خالل الفصل
نفسه.

✓

ال يتم إعفاء الطالب من رد السلفة إال بموافقة مجلس إدارة صندوق الطالب ،ولصندوق الطالب
اتخاذ الوسائل كافة الستعادة السلفة من الطالب.
ثانيًا :برنامج اإلعانات
يقدم الصندوق من خالل هذا البرنامج إعانة لطالب الجامعة المحتاجين (منها إعانات مقطوعة،
وإعانات لذوي االحتياجات الخاصة) .وتختلف قيمة اإلعانة من طالب إلى آخر حسب حاجة كل
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منهم حسب دراسة الحالة من قبل وحدة الرعاية الطالبية ،ووفق المرفقات في حالة كل طالب،
ويتم صرف اإلعانة مع مراعاة اآلتي:
.1

األوراق األساسية المطلوب إرفاقها:

❖

تعبئة نموذج طلب اإلعانة.

❖

خطاب مقدم من الطالب بطلب اإلعانة.

❖

السجل األكاديمي.

❖

صورة من الهوية الوطنية.

❖

صورة من البطاقة الجامعية.

❖

شهادة تعريف لولي األمر.

❖

تقرير راتب من الضمان االجتماعي لألسرة في حال وفاة الوالد.
.2

الشروط والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب اإلعانة:

❖

أن يكون قد تم تسجيل الطالب/الطالبة خالل الفصل الدراسي الذي تم التقدم فيه بطلب اإلعانة.

❖

أن تكون أسباب التقديم لإلعانة وفق الضوابط المنظمة لصرف اإلعانات.

❖

يلزم حضور صاحب الطلب بنفسه ،وال يجوز اإلنابة.

❖

إرفاق األوراق الرسمية التي تثبت حاجته إلى اإلعانة.

❖

أال يكون الطالب قد حصل على إعانة خالل الفصل الدراسي الذي طلبت فيه اإلعانة.

❖

يجوز للطالب الحصول على ثالث إعانات خالل المدة النظامية لدراسته ،ويلزم حضور الطالب
بنفسه.

❖

تعطى األولوية لمن لم يسبق لهم الحصول على إعانات.

❖

تلغى اإلعانة إذا تأخر الطالب عن استالمها أكثر من أسبوعين من تاريخ اعتماد صرفها.

❖

دراسة حالة الطالب من قبل الباحث االجتماعي.

❖

أن يكون ممن تنطبق عليهم حاالت اإلعانة.

❖

يحق إلدارة مجلس الصندوق االستثناء من بعض الشروط الواردة أعاله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ثالث ًا :برنامج التشغيل الطالبي
يهدف هذا البرنامج لتنمية مهارات طالب الجامعة ،واطالعهم على األعمال اإلدارية والفنية
لألقسام التي أتيحت لهم الفرصة للعمل بها الكتساب الخبرة ،إضافة إلى إفادة القطاعات المختلفة
بالجامعة من عمل هؤالء الطالب ،ويتم ترشيح الطالب المطلوب تشغيلهم خالل الفصل الدراسي
عن طريق الكلية بالتنسيق مع عمادة شؤون الطالب ،ويتم ذلك وفق الضوابط التالية:
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.1

أن تتاح أولوية فرص التشغيل للطالب ذوي الحاجة المادية ممن لم يسبق لهم العمل بالبرنامج

منذ التحاقهم بالجامعة.
.2

عدم تشغيل أي طالب سبق أن عمل ثالث مرات خالل فترة دراسته بالجامعة.

.3

ينبغي مراعاة عدم السماح للطالب الجمع بين فرصتي تشغيل خالل الفصل الدراسي الواحد.

.4

أال يزيد عدد ساعات العمل لكل جهة على الساعات المحددة.

.5

أال تزيد ساعات عمل الطالب على ( )60ستين ساعة في الفصل الدراسي.

.6

أال تزيد ساعات عمل الطالب خالل اليوم على ( )3ثالث ساعات.

.7

ترسل قوائم تشغيل الطالب لعمادة شؤون الطالب العتمادها ،وصرف مستحقات الطالب بعد

نهاية فترة التشغيل مباشرة.
.8

ترفع كشوف التشغيل بمرفقاتها قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ،عل ًما بأن تأخر الرفع

يترتب عليه تأجيل المستحقات إلى الفصل الذي يليه.
 -2اإلسكان الطالبي
نظرا إلى
يُعدُّ اإلسكان الطالبي أحد العوامل الرئيسة المؤثرة إيجابًيا في حياة الطالب الجامعي؛ ً
ابتعاده عن موطنه األصلي فترة دراسته ،وسببًا من أسباب استقراره النفسي وتحقيق أهدافه
بالتحصيل العلمي.
والجامعة في سعيها الدؤوب لتهيئة المناخ المناسب للطالب ،وفرت السكنَ الجامعي للطالب القادمين
من خارج مدينة الدمام أو من خارج المملكة كطالب المنح.
وفي سبيل وضْع األُطر والتعليمات الخاصة باإلسكان الطالبي ،قامت الجامعة بإعداد هذه القواعد
التنظيمية التي ت ُ ِّبينُ شروط الحصول على السكن والتعليمات المتعلقة بذلك.
تطبيقا للمادة ( )43في الفصل السابع من الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات ،والتي تنص
على أنه ":يجوز للجامعة إسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحلة الجامعية أو مرحلة
الدراسات العليا في حال توفُّر السكن لدى الجامعة".
الخدمات التي تقدمها إدارة اإلسكان الطالبي في عمادة شؤون الطالب لطالب اإلسكان:
 تُوفِّر إدارة اإلسكان الطالبي مشرفين ُمتخصصين طوال  24ساعة. ُغرف دراسية داخل اإلسكان.
 مكتبة للمطالعة والدراسة. وسيلة مواصالت ترددية من اإلسكان إلى الكليات والعودة إلى اإلسكان.30

 وحدة صيانة متخصصة. ُغرف أنشطة.
 صاالت رياضية. استراحات. مسجد. مطاعم وكافتيريا و"سوبر ماركت". ُغ َرف لذوي االحتياجات الخاصة.
 -3إدارة التغذية
هي إحدى إدارات عمادة شؤون الطالب المرتبطة بوكيل العمادة لشؤون الخدمات ،وتعنى
باإلشراف الكامل على خدمات التغذية الطالبية الرئيسة من (الفطور ،الغداء ،العشاء) ،وما يُقدم
"بالكافيتريات" ومكائن البيع السريع ،وتقوم باإلشراف على الخدمات الغذائية جميعها التي تقدم
في مناسبات الجامعة واألنشطة الطالبية ،وتحرص اإلدارة على أن تكون خدمات التغذية جميعها
المقدمة على مستوى صحي وغذائي ذي جودة عالية.
الرؤية :الريادة في تقديم الخدمات الغذائية.
الرسالة :تقديم خدمات غذائية صحية متميزة عالية الجودة لطالب الجامعة ومنسوبيها ،بتجهيزات
غذائية تتماشى مع المواصفات العالمية.
خدمــات إدارة التـغذية
 -1المطاعم(:مطعم الطالب – مطعم الطالبات) يتم تقديم ثالث وجبات يوميا (فطور – غداء –
عشاء) في مطاعم الجامعة خالل أيام األسبوع.
" -2الكافتيريات" :متابعة عمل "الكافتيريات" في كليات الجامعة وإداراتها جميعها.
 -3الخدمات الغذائية لألنشطة الطالبية :تشارك إدارة التغذية في توفير الخدمة الغذائية دع ًما
إلنجاح األنشطة الطالبية.
مواعيد الوجبات في المطعم الجامعي الرئيس للطالب:
-1

الفطور :من الساعة ( )9:30 -7صباحا

-2

الغداء :من الساعة ( 11:30إلى  )1:30ظهرا

-3

العشاء :من الساعة ( 7إلى  )9مساء

-

تقدم إدارة التغذية خدمة شحن البطاقة الذكية لشراء الوجبات الغذائية من المطعم ،وتتم

عملية الشحن بأي مبلغ مالي في مطعم الجامعة من الساعة ( 8صباحا إلى  2مساء).
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 -4وحدة الرعاية الطالبية
وحدة تعنى بتقديم أنشطة وخدمات طالبية متخصصة تسعى إلى نشر الوعي والفكر اإليجابي بين
الطالب ،واكتشاف الطاقات ،وتوجيهها نحو تحقيق األهداف والريادة في الرعاية الفكرية والثقافية
واالجتماعية والنفسية والخدمات الطالبية على مستوى الجامعات السعودية.
األهداف:
 .1إتاحة الفرصة للشباب الجامعي لممارسة هوايتهم وميولهم.
 .2تدريب الشباب على مناقشة ومواجهة القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع.
 .3حماية الشباب من آفات االنحرافات الفكرية والسلوكية.
 .4تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية للطالب ومساعدتهم في حل المشكالت.
 .5إحياء مشاعر الوالء وروح االنتماء لدى الشباب وتحقيق التوافق االجتماعي.
 .6تهيئة المناخ المناسب لخلق التفاعل االجتماعي داخل المجتمع الطالبي.
 .7تنمية الشخصية السوية من خالل ممارسة األنشطة المختلفة.
 .8التوجيه المهني الختيار أنسب التخصصات والمواد الدراسية في ضوء قدرات الطالب وميوله.
 .9إعداد النشرات والكتيبات التثقيفية في مجاالت الحياة المختلفة.
 .10تدريب وصقل مهارات الطالب وتزويدهم بالمعلومات والمعرفة التي تؤهلهم للعمل في حل
مشكالت المجتمع المحيط بهم.

وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة
هي إحدى الوكاالت التابعة لعمادة شؤون الطالب والمعنية بأوجه النشاط الثقافي واالجتماعي
والكشفي والرياضي والفني وصقل المهارات الطالبية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030
ومهارات القرن الحادي والعشرين ،كما تعنى الوكالة بتصميم هذه الخطط والبرامج واإلشراف
على تنفيذها بما يحقق األهداف وفقا ً للسياسة العامة للتعليم بالمملكة وأهداف ورسالة وقيم الجامعة،
وفيما يلي استعراض لما قدمته من برامج وأنشطة خالل العام الجامعي 1443/1442هـ.
 -1برنامج تطوير المهارات اإلبداعية
برنامج تنفذه عمادة شؤون الطالب يهدف لمساعدة الطالب على تعلم وتطبيق المهارات بطريقة
عملية والتي تؤدي إلى صقل مهارات الطالب في مجاالت إبداعية عصرية لها أثر نفسي على
الطالب باإلضافة إلى المردود االقتصادي المتوقع في حال إتقان مهارة من هذه المهارات ورفع
كفاءتهم بعد التخرج من الجامعة ،وتم تنفيذ عدد من البرامج خالل العام الجامعي 1442/1441ه.
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 -2وحدة المبادرات الشبابية
تقوم هذه الوحدة على جانبين؛ يُعنى الجانب األول بدعم وتطوير وتبني المشاريع والمبادرات
النوعية المنبثقة عن طلبة جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وتهيئة الفرص لتمكين الطلبة
(ذكورا وإناثا) ،وتحقيق أعلى مستويات اإلنجاز ألفكارهم اإلبداعية الخالقة ،على المستويين؛
المعرفي النظري ،والعملي التطبيقي.
ويُعنى الجانب اآلخر برفع مستوى الوعي ،ونشر المعرفة في المجتمع الجامعي والمحلي ،من
خالل تشجع الطلبة على البحث العلمي الهادف ،وصقل مهاراتهم البحثية وإبداعهم العلمي
والمعرفي والخدمي واالبتكاري وريادة األعمال ،من خالل عدد من األنشطة والدورات والفعاليات
والمؤتمرات والملتقيات الطالبية الهادفة.
 -3األندية والمجالس الطالبية
تعد األندية الطالبية في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؛ مركزا مهما الكتشاف وتطوير مواهب
الطالب وتنميتها ،إذ تتيح لهم امتالك خبرات تعليمية تساعدهم في االندماج بالمجتمع ،كما تساهم في
توفير بيئة داعمة للحوار الراقي والتواصل الفعال بين الطالب بهدف استثمار أوقات فراغهم؛ وفق
أسس علمية وتربوية وتحت إشراف مجموعة من المختصين التربويين.
يستطيع الطالب االنضمام لجميع األندية العامة وهي:
 .1نادي رؤية 2030
 .2نادي نبراس
 .3نادي الجوالة
 .4نادي المسرح
 .5النادي الصحي
 .6نادي المنح
 .7نادي منتدى القراء
 .8نادي اإلسكان الطالبي
 .9النادي الثقافي
.10النادي الرياضي
 .11نادي التصوير
 .12نادي بادر
 .13نادي نزاهة
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 .14نادي همم
 .15نادي اإلعالم والعالقات الطالبية
 يستطيع الطالب الترشح للمجلس الطالبي من خالل الكلية -4إدارة النشاط الرياضي
تشرف اإلدارة على البرامج الرياضية التي تخدم طالب الجامعة ،وبدورها تبني الطالب وتنمي
قدرا تهم العقلية ،وتصقل مواهبهم الرياضية وتطورها ،وتساعدهم على استثمار أوقاتهم بما يعود
عليهم بالنفع والفائدة ،وتجعل الطالب قادرا على التعبير عن ذاته واكتساب الثقة بنفسه ،واالنتماء
إلى المجتمع من حوله ،وتنمية قدراته البدنية والحركية ،ومن هذا المنطلق أولت عمادة شؤون
الطالب في الجامعة األنشطة الرياضية مزيدًا من العناية؛ لذا سعت إلى إقامة العديد من البرامج،
وحرصت على المشاركة في البطوالت المحلية والدولية المختلفة ،كما قامت بترتيب مشاركات
الطالب ضمن فريق الجامعة في بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات السعودية ،وقامت بتجهيز
المنشآت الرياضية المختلفة بالمدينة الجامعية لممارسة النشاطات الرياضية بأنواعها جميعا ،كما
قامت بتأهيل ملعب كرة القدم بالحرم الجامعي ،وكذلك صالة الفهد الرياضية.
الخدمات المقدمة هي:
 االستفادة من المنشآت الرياضية (الصالة الرياضية بجميع مرافقها ،حجز المالعب الخارجية) المشاركة في النشاطات والمسابقات الرياضية الداخلية المشاركة في منتخبات الجامعة في بطولة الجامعات السعودية. -5مركز تنمية المهارات الطالبية
هو مركز تدريبي بعمادة شؤون الطالب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يهدف إلى تطوير وصقل
مهارات الطالب والطالبات علمياً ،وثقافياً ،وفنياً ،وإدارياً ،واجتماعياً ،ومنح الطالب سجالً مهاريا ً بعد
التخرج؛ ليكون عونا ً له في سوق العمل.
 يستطيع الطالب التسجيل في جميع الدورات المتاحة في الجامعة من خالل صفحة الطالب عبرالدخول إلى موقع المركز بنفس الحساب الجامعي.
 يستطيع الطالب إضافة الدورات وورش العمل التي حصل عليها من جهات خارجية وداخليةوالجوائز في جميع المجاالت والنشر العلمي والمشاركات الطالبية وعضوية المجالس واألندية
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الطالبية والمؤتمرات والندوات وساعات خدمة المجتمع منذ تاريخ تدشين المركز 2021 /10/5
م ،الموافق  1443/2/28ه.
 يستطيع الطالب متابعة تقدم سجله المهاري خالل دراسته الجامعة وطباعته بأي وقت. -6مجلة بوح الطالبية
وهي مجلة طالبية سنوية متنوعة الكتشاف مواهب طالب وطالبات الجامعة وتنمية مهاراتهم
المختلفة وإبراز أعمالهم ،يستطيع الطالب المشاركة فيها في أي مجال من المجاالت
ترسل المشاركات على اإليميل jkalkhaldi@iau.edu.sa
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المكتبة المركزية
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الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزية للجامعة
• تداول الكتاب
• التجديد عبر األنترنت
• خدمة مرجعية
• غرف الدراسة الجماعية
• برنامج تدريب محو األمية المعلوماتية
• برنامج أمناء مكتبات االتصال
• االستعارة
• خدمة واي فاي االنترنت

األوقات المتاحة في المكتبة المركزية للجامعة

▪

األحد ،االثنين ،الثالثاء ،األربعاء والخميس

 08:00ص  10:00 -م

▪

نهاية الفصل الدراسي (خالل االمتحانات)

 08:00ص  12:00 -م

▪

يوم السبت

▪

الجمعة

10:00ص –  03:00م
مغلقة

قواعد المكتبة المركزية للجامعة
• المكتبة مكان مشترك للدراسة.
• احترام األشخاص الذين يدرسون من حولك.
ضا.
• حافظ على صوتك منخف ً
• ممنوع تناول المشروبات  /األكل  /النوم  /الموسيقى الصاخبة وما إلى ذلك.
• ال يسمح للطالب بارتداء الشورتات داخل المكتبة.
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كيفية تحديد موقع الكتب في المكتبة المركزية
• التصفح حسب الموضوع ،أي أن جميع مواد المكتبة مرتبة وفقًا لمخطط  LCويمكن
تصفحها حسب الموضوع ،فعلى سبيل المثال في الحرم الجامعي  /خارج الحرم الجامعي
• قم بزيارة فهرس المكتبة واحصل على رقم االتصال من فهرس المكتبة
• تحقق من حالة توفر الكتب على اإلنترنت وإذا كان موجودًا في المكتبة ،فحضر إلى قسم
اإلعارة للحصول عليه
• إذا تم إصدار حجز بالفعل عبر اإلنترنت باستخدام الرقم الجامعي ورقم التعريف الشخصي
(إذا كان رقم التعريف الشخصي غير معروف ،فيرجى سؤال موظفي مكتب اإلعارة عن
ذلك).
• إذا كنت داخل المكتبة ،يمكنك التحقق بنفسك من مواد المكتبة باستخدام الرقم الجامعي ورقم
التعريف الشخصي للمكتبة على جهاز التحقق من الهوية.

وسائل التواصل مع القائمين على المكتبة المركزية للجامعة
الكلية/العمادة

أمين المكتبة

الهاتف

ايميل

كلية الصحة العامة

أ .محمد أجمل خان

32809

makhan@iau.edu.sa
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عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
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خدمات عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات
الحساب الجامعي
هو الحساب الخاص بالطالب والذي يمكنه من الوصول لكافة الخدمات اإللكترونية
وبمجرد قبول الطالب في الجامعة يتم إنشاء حساب جامعي:
الرقم الجامعي@iau.edu.sa
مالحظة:
استخدام الشبكة محدود على جهازين فقط ،كما يعتبر الحساب مسؤولية شخصية ويجب المحافظة
على سرية كلمة المرور
انشاء كلمة المرور عن طريق :الصفحة الرئيسية  -الخدمات االلكترونية

الخدمات االلكترونية
• هي البوابة التي من خاللها يمكنك الوصول إلى كافة الخدمات اإللكترونية ،وتتوفر فيها
بعض الخدمات مثل:
 _نظام سجالت الطالب نظام البالك بورد المكتبة الرقمية شهادة التعريف الجداول الدراسية• تطبيق الجوال.
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يمكنكم استخدام الشبكة الالسلكية الخاصة بالجامعة من خالل بحث عن اسم الشبكة وإدخال اسم
المستخدم وكلمة المرور

Wi-Fi

مجموعة برامج أوفيس  365يمكن لمنسوبي الجامعة من طالب وأعضاء هيئة تدريس
الحصول على  15نسخة مجانية باإلضافة الى االستخدام على الشبكة دون الحاجة على تثبيت
برامج األوفيس

األوفيس ،وذلك من خالل الموقع الخاص بـ Microsoft 365
مساحة تخزين سحابية بمساحة  1تيرا ( 1024جيجا) يمكن الوصول اليها من خالل رابط
الموقع الخاص بـ Microsoft 365

OneDrive

الدعم الفني (ساند)
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يمكن الوصول الى ساند عبر

نظام الدعم
الفني
(ساند)

رابط ساند

خدمات
تقنية
المعلومات

الخدمات
االلكترونية

/https://saned.iau.edu.sa/assystnet

الهاتف الموحد

٠١٣٣٣٣١١١١

الواتس اب

٠١٣٣٣٣١١١٢
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مركز االرشاد الجامعي
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خدمات مركز اإلرشاد الجامعي

أهداف المركز
اﻟﻘﯾم

اﳋﺼﻮﺻﯿﺔ
Confidentiality

Values

ﺑ ﺔ ﺗﻨﻈﳰﯿﺔ ﲱﯿﺔ
Healthy
Organizational
Climate

اﻟﺘﻨﻮع

Diversity

اﻟﺴﻌﻲٕاﱃ ا ﳣﲒ
Striving for
Excellence

0133330844

وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل

اﻟﺘﻌﺎون

Collaboration

contact

CAC@IAU.EDU.SA
اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

IAUCC

Social Media

@IAUCC
_IAUCC

• تقديم الخدمة لجميع طلبة الجامعة والعاملين بها ،والمجتمع المحيط خدمة شاملة رفيعة
المستوى من أجل أن نطور قدراتهم وننمي لديهم مهارات تعلم دائمة.
• تأدية دورا ً وقائيا ً في مساعدة الطالب على تحديد وتعلم المهارات التي ستساعدهم على
تحقيق أهدافهم التعليمية والحياتية بصورة فعالة.
• دعم وتحسين النمو والتطور الصحي للطالب من خالل تقديم االستشارات لهم الى جانب
توعية المجتمع الجامعي.
• توفير بيئة آمنه للطالب ونقوم بدور يسهم في تحقيق البيئة الجامعية اآلمنة.
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أنواع الخدمات اإلرشادية المقدمة من المركز
نوع الخدمة االرشادية

من يمكنه االستفادة
منها؟

من الذي يقدم
الخدمة؟

كم تمتد فترة الخدمة؟
من  6الى  8جلسات
(مدة الجلسة  45دقيقة تقريباً)
من  4الى  6جلسات
(مدة الجلسة  45دقيقة تقريباً)

اإلرشاد الفردي

المرشد المختص

اإلرشاد الجمعي

المرشد المختص

االستشارة النفسية
السريعة

المرشد المختص

جلسة تمتد من  15الى  30دقيقة

االخصائي النفسي
اإلكلينيكي

حسبما تقتضي الحاجة
(وفقًا لما تتطلبه عملية التقييم)
التقييم المبدئي
(تمتد  50دقيقة تقريبا)ً

التقييم النفسي
خدمات الطب النفسي

جميع طلبة وطالبات
الجامعة وكلياتها
والعاملين بها

الطبيب النفسي

خدمة أخذ موعد
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حرصا ً من مركز االرشاد الجامعي على االستمرار في تطوير خدماته االرشادية لمنسوبي الجامعة
من الطالب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية في ظل الظروف االحترازية فقد تم
إطالق خدمة (العيادة االفتراضية).
للتسجيل في العيادة االفتراضية
سجل بياناتك على رابط مستشارك على صفحة الجامعة الرئيسي وسيتم التواصل من خالل اإليميل
وتقديم االستشارة عبر برنامج زوم
رابط مستشارك
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzdz3t7ZTDqyu3bmOK9B
395bac3VtfAD1sUOr-afk1OxVPRw/viewform

اإلحالة

إحالتها إلى
مستشفى الملك
فهد الجامعي

مؤتمر الحالة

المستشار النفسي
االكلينيكي بمركز
االرشاد

المرشد بالوحدة

اإلحالة من عضو
هيئة التدريس أو
المشرف
األكاديمي

معلومات التواصل
مركز االرشاد الجامعي
البريد اإللكتروني cac@iau.edu.sa
الهاتف 0133330844

46

عمادة التعليم االلكتروني
والتعليم عن بعد
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خدمات عمادة التعليم االلكتروني ،والتعلم عن بعد
خدمات طالب االنتظام
-

انشاء حساب على البالك بورد.

 االستفادة من كافة خدمات البالك بورد وتشمل:• متابعة المحتوى التعليمي االلكتروني.
• تنفيذ الواجبات االلكترونية
• حل االختبارات االلكترونية
• االطالع على الدرجات وعناصر التقييم
• التواصل مع أعضاء هيئة التدريس
 االستفادة من الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها العمادة. -تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة.

معلومات التواصل
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
elearning@iau.edu.sa
الهاتف٠١٣٣٣٣٠٣٨٥ :

اعداد:
د .محمود شرقاوي
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