الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

ﻋﻤــــﺎدة اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت

Deanship of Information and Communication Technology

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي

ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات

اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋـﻦ ﺑـﻌﺪ
1

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

تقديم |
فــي إطــار جهــود جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل الراميــة إلــى
الحفــاظ علــى ســامة منســوبيها ،وتطبيقــا للتوجيهــات الحكوميــة
بتعليــق الحضــور لمقــرات العمــل فــي الجهات الحكومية كأحــد اإلجراءات
االحترازيــة للوقايــة مــن انتشــار فايــروس كورونــا (،)COVID-19
ولضمــان اســتمرارية األعمــال بيــن جميــع مكونــات الجامعــة فــي بيئــة
عمــل آمنــة وســليمة ،قامــت إدارة الجامعــة ممثلــة بعمــادة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات بتســخير البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لدعــم الجهــات
المختلفــة فــي الجامعــة لتســيير جميــع أعمالهــا عــن بعــد مــع ضمــان
أعلــى مســتويات تقديــم الخدمــات.
فقــد وفــرت عمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات عبــر هــذه اآلليــة
مجموعــة مــن أهــم أنظمــة وأدوات العمــل التشــاركي ،إذ يمكــن
للمســتفيدين اســتخدامها كأنظمــة تقنيــة للعمــل عــن بعــد ،ولتحقيــق
اســتفادة جميــع منســوبي الجامعــة مــن هــذه األنظمــة واألدوات
قامــت العمــادة بتوفيــر قنــوات للدعــم والمســاندة ،حيــث يمكــن ألي
جهــة تقديــم استفســاراتها مــن خــال القنــوات التــي توفرهــا العمــادة
والتــي ســيتم شــرحها الحقــا ،وفيمــا يلــي األنظمــة التــي ستســتخدم
إلدارة األعمــال ومتابعتهــا عــن بعــد مصنفــة حســب فئــات الجامعــة:
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ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

إدارة اﻟﺠــــــــــﺎﻣــﻌـــﺔ
ﻣﺪﻳـﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،اﻟـﻮﻛﻼء،
اﻟﻌﻤﺪاء،ﻣﺪراء اﻹدارات
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الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

إدارة الجامعة (مدير الجامعة ،الوكالء ،العمداء ،مدراء اإلدارت) |
م

الخدمة

وصف الخدمة

1

تمكــن هــذه الخدمــة منســوبي
الجامعــة لالســتفادة مــن كافــة
الخصائــص التــي يقدمهــا
الهاتــف الشــبكي مــن خــال
االتصــال مــن
الهواتــف الذكيــة (الجــوال) أو
خــال هواتــف
الالبتــوب حيــث يتطلــب ذلــك
سيســكو
تحميــل تطبيــق سيســكو جابــر
علــى الجــوال أو الالبتــوب ثــم
طلــب تفعيــل الخدمــة مــن
خــال نظــام ســاند.

2

نظام
المراسالت
E-Morasalat

متابعــة المعامــات اإلداريــة
وإرســال
()E-Morasalat
المعامــات،
واســتقبال
واالســتفادة مــن جميــع
االمكانــات التــي يتيحهــا نظــام
المراســات ()talasaroM-E
وذلــك مــن خــال الجــوال أو
الالبتــوب ومــن داخــل الجامعــة
وخارجهــا.

3

خدمات
الدعم الفني
()SANED

مــن خــال الدخــول إلــى
يســتطيع
ســاند
نظــام
المســتفيد مــن طلــب الدعــم
الفنــي والمســاعدة فــي
المجــاالت التقنيــة باإلضافــة
إلــى االســتفادة مــن جميــع
الخدمــات التــي يقدمهــا نظــام
ســاند ()SANED System
وذلــك مــن خــال الجــوال أو
الالبتــوب ومــن داخــل الجامعــة
وخارجهــا.

األنظمة الداعمة للخدمة

طريقة الوصل للخدمة

يمكــن طلــب الخدمــة مــن خــال
نظــام ســاند والــذي يمكــن الدخــول
تطبيــق  ،Cisco Jaberيتــم إليــه مــن خــارج الجامعــة مــن خــال
تحميــل التطبيــق علــى
الرابــط:
الجــوال أو جهــاز  PCعــادي أو
iauview.iau.edu.sa
البتــوب.
الشــبكات
تبويــب
واختيــار
و ا ال تصــا ل .

VPN
VDI Solutions
)(VMware

•
•

تــم تزويــد جميــع منســوبي
الجامعــة بكيفيــة االســتخدام
البريــد
خــال
مــن
ا ال لكتر و نــي .

VPN
VDI Solutions
)(VMware

•
•

تــم تزويــد جميــع منســوبي
الجامعــة بكيفيــة االســتخدام
البريــد
خــال
مــن
ا ال لكتر و نــي .
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	•تــم تفعيــل  VPNلجميــع
أعضــاء إدارة الجامعــة.
	•يمكــن اســتخدام خدمــة ال
 IDVمــن خــال الرابــط:

iauview.iau.edu.sa

	•أو مــن خــال التطبيــق ،تــم
تزويــد جميــع المنســوبين
باإلجــراءات والروابــط مــن
خــال البريــد االلكترونــي.
	•تــم تفعيــل  VPNلجميــع
أعضــاء إدارة الجامعــة.
	•يمكــن اســتخدام خدمــة ال
 VDIمــن خــال الرابــط:

iauview.iau.edu.sa

	•أو مــن خــال التطبيــق ،تــم
تزويــد جميــع المنســوبين
باإلجــراءات والروابــط مــن
خــال البريــد االلكترونــي.

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

4

خدمات
تقنية البيئة
االفتراضية
VDI

5

خدمات
التواصل
عبر البريد
االلكتروني
الرسمي

وصف الخدمة
•تمكــن هــذه الخدمــة
المســتفيد مــن طلــب
تجهيــز محتــوى حســب
المســتخدم
طلــب
جميــع
(يشــمل
التــي
األنظمــة
يحتاجهــا المســتفيد)
باســتخدام
وذلــك
VDI
الـــ
تقنيــة
لمســاعدة المســتخدم
الوصــول
مــن
للمحتــوى مــن خــال
شــبكة الجامعــة أومــن
خالــل شــبكة االنترنــت.
•حيــث تــم تجهيــز
يشــمل:
محتــوى
» »نظام االتصاالت
اإلدارية (.)E-Morasalat
» »نظام الدعم
الفني ساند (SANED
.)System
وهــذا المحتــوى متــاح حاليــا
لجميــع المســتفيدين مــن
المذكوريــن
النظاميــن
حيــث تمكــن هــذه الخدمــة
الوصــول
المســتخدمين
واســتخدام النظاميــن مــن
داخــل الجامعــة وخارجهــا.
اســتخدام االيميــل الرســمي
مــن خــارج الجامعــة .هــذه
الخدمــة متوفــرة لجميــع
الفئــات مــن منســوبي
الجامعــة حيــث يمكــن مــن
خاللهــا متابعــة ســير العمــل
وتبــادل الرســائل والتعاميــم
والمخاطبــات والمراســات.

األنظمة الداعمة للخدمة

VDI Solutions

طريقة الوصل للخدمة

•للوصــول إلــى هذه األنظمة
باســتخدام تقنيــة الـــ  VDIقم
باســتخدام الرابــط التالــي
والدخــول باســم المســتخدم
وكلمــة المــرور المســتخدمة
الخاصــة بحســاب الجامعــة:

iauview.iau.edu.sa

•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.
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تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com
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7

8

الخدمة

وصف الخدمة

خدمــة المواعيــد تتيح هذه الخدمة امكانية
جدولة المواعيد واألحداث.
و التقويــم

االجتماعات
المرئية
والصوتية

يمكــن اســتخدام خــذه الخدمــة
لعقــد اجتماعــات صوتيــة أو
مرئيــة لعــدد غيــر محــدود مــن
األطــراف .حيــث يســتفاد
مــن هــذه الخدمــة مــن داخــل
الجامعــة وخارجهــا ,كمــا تتيــح
هــذه الخدمــة عقــد مجالــس
الجامعــة ومجالــس األقســام
واجتماعــات
والكليــات
اإلدارات والعمــادات واللجــان
ا لمختلفــة .

األنظمة الداعمة للخدمة
•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.

طريقة الوصل للخدمة
تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.
الروابط الخاصة بتطبيق Microsoft
:Teams
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

•	 Microsoft Teams
•	 Zoom
•	 Skype for Business

الروابط الخاصة بتطبيق :Zoom
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.
الروابط الخاصة بتطبيق Skype
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.

مــن خــال هــذه الخدمــة
يســتطيع المســتفيد الدخــول
خدمة الوصول
علــى جهــازه المكتبــي عــن
لجهاز المكتب
بعــد واســتخدامه كمــا لــو كان
يســتخدمه بشــكل مباشــر.

VPN

يمكــن طلــب الخدمــة مــن خــال
نظــام ســاند والــذي يمكــن الدخــول
إليــه مــن خــارج الجامعــة مــن خــال
الرابــط:

iauview.iau.edu.sa
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الخدمة

وصف الخدمة

األنظمة الداعمة للخدمة

9

التخزين
السحابي
ومشاركة
الملفات
وسرعة
وسهولة
الوصول إليها

تتيــح هــذه الخدمــة التخزيــن
للملفــات
الســحابي
والوصــول اليهــا عــن طريــق
شــبكة االنترنــت ومشــاركتها
مــع الغيــر.

OneDrive

مــن خــال هــذه الخدمــة
منســوبي
يســتطيع
الجامعــة أخــذ المواعيــد
خدمــات مركــز الطبيــة ،التواصــل ومراجعــة
 10طــب األســرة الطبيــب لتشــخيص المريــض
الطبيــة،
و ا لمجتمــع واالستشــارات
الحصــول علــى التقاريــر
الطبيــة وتوجيــه المريــض
العالجيــة.
للخطــة

11

الخدمات
المجتمعية

Virtual Clinic

طريقة الوصل للخدمة
يمكن الوصول لهذه الخدمة من
خالل:
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

تــم ارســال ايميــات توعيــة
لجميــع منســوبي الجامعــة ،حيــث
تتــم الخدمــة مــن خــال التطبيــق
.Microsoft
Teams

توفــر الجامعــة منصــة خاصــة
بالخدمــات المجتمعيــة إلتاحــة
يمكن الوصول للخدمة من خالل
مــن
للراغبيــن
الفرصــة
القطاعيــن العــام والخــاص البوابــة االلكترونيــة لخدمــة الرابط:
Community Service Electronic
المجتمــع
والقطــاع الخيــري واألفــراد
Gate
بإبــرام شــراكة مجتمعيــة مــع
الجامعــة فــي مجــال التطــوع
وخدمــة المجتمــع.
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ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم |
األنظمة الداعمة للخدمة

م

الخدمة

وصف الخدمة

1

خدمات التعلم
عن بعد

مــن خــال هــذه الخدمــات
يتــم إدارة العمليــة التعليميــة،
حيــث يقــوم الــكادر التعليمــي
بتقديــم المحاضــرات وحلقــات
النقــاش والتواصــل مــع جميــع
الطلبــة وعقــد االختبــارات مــن
خــال أنظمــة التعلــم عــن بعــد.

2

االتصال من
خالل هواتف
سيسكو

تمكــن هــذه الخدمــة منســوبي
الجامعــة لالســتفادة مــن كافــة
الخصائــص التــي يقدمهــا
الهاتــف الشــبكي مــن خــال
الهواتــف الذكيــة (الجــوال) أو
الالبتــوب حيــث يتطلــب ذلــك
تحميــل تطبيــق سيســكو جابــر
علــى الجــوال أو الالبتــوب ثــم
طلــب تفعيــل الخدمــة مــن
خــال نظــام ســاند.

3

خدمات
الدعم الفني
()SANED

مــن خــال الدخــول إلــى
يســطيع
ســاند
نظــام
المســتفيد مــن طلــب الدعــم
)VDI Solutions (VMware
الفنــي والمســاعدة فــي
جميــع
تزويــد
ســيتم
المجــاالت التقنيــة باإلضافــة
منســوبي الجامعــة بكيفيــة
إلــى االســتفادة مــن جميــع
االســتخدام مــن خــال
الخدمــات التــي يقدمهــا نظــام
االلكترونــي
.البريــد
ســاند ()SANED System
وذلــك مــن خــال الجــوال أو
الالبتــوب ومــن داخــل الجامعــة
و خا ر جهــا

•	 Blackboard
•	 Blackboard
Collaboration
•	 Zoom

طريقة الوصل للخدمة
يمكن الوصول إلى Blackboard
من خالل الرابط:
vle.iau.edu.sa
الروابط الخاصة بتطبيق :Zoom
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

يمكن طلب الخدمة من خالل نظام
•تطبيق Cisco Jaber
ساند والذي يمكن الدخول إليه من
•يتــم تحميــل التطبيــق خارج الجامعة من خالل الرابط:
علــى الجــوال أو جهــاز
iauview.iau.edu.sa
 PCعــادي أو البتــوب.
واختيار تبويب الشبكات واالتصال.

6

يمكن استخدام الخدمة من خالل
الرابط:

iauview.iau.edu.sa

أو مــن خــال التطبيــق ،تــم تزويــد
جميــع المنســوبين باإلجــراءات
والروابــط مــن خــال البريــد
ا إل لكتر و نــي .

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

4

خدمات
تقنية البيئة
االفتراضية
VDI

5

خدمات
التواصل
عبر البريد
االلكتروني
الرسمي

6

وصف الخدمة
تمكــن هــذه الخدمة المســتفيد
مــن طلــب تجهيــز محتــوى
حســب طلــب المســتخدم
(يشــمل جميــع األنظمــة التــي
يحتاجهــا المســتفيد) وذلــك
باســتخدام تقنيــة الـــ VDI
لمســاعدة المســتخدم مــن
الوصــول للمحتــوى مــن خــال
شــبكة الجامعــة أومــن خالــل
شــبكة االنترنــت ،حيــث تــم
تجهيــز محتــوى يشــمل:
االتصــاالت
•نظــام
اإلداريــة(.)E-Morasalat
•نظــام الدعــم الفنــي
(SANED
ســاند
. )S y s t e m
وهــذا المحتــوى متــاح حاليــا
لجميــع المســتفيدين مــن
المذكوريــن
النظاميــن
حيــث تمكــن هــذه الخدمــة
الوصــول
المســتخدمين
واســتخدام النظاميــن مــن
داخــل الجامعــة وخارجهــا.
اســتخدام االيميــل الرســمي
مــن خــارج الجامعــة .هــذه
الخدمــة متوفــرة لجميــع
الفئــات مــن منســوبي
الجامعــة حيــث يمكــن مــن
خاللهــا متابعــة ســير العمــل
وتبــادل الرســائل والتعاميــم
والمخاطبــات والمراســات.

خدمــة المواعيــد تتيح هذه الخدمة امكانية
جدولة المواعيد واألحداث.
و التقويــم

األنظمة الداعمة للخدمة

VDI Solutions

طريقة الوصل للخدمة

للوصــول إلــى هــذه األنظمــة
باســتخدام تقنيــة الـــ  VDIقــم
باســتخدام الرابــط التالــي والدخــول
باســم المســتخدم وكلمــة المــرور
المســتخدمة الخاصــة بحســاب
ا لجا معــة :

iauview.iau.edu.sa

•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.

•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.

7

تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.
تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

وصف الخدمة

7

مجالس
األقسام
واجتماعات
اللجان
والمشاريع
االجتماعات
المرئية
والصوتية

يمكــن اســتخدام خــذه الخدمــة
لعقــد اجتماعــات صوتيــة أو
مرئيــة لعــدد غيــر محــدود مــن
األطــراف .حيــث يســتفاد
مــن هــذه الخدمــة مــن داخــل
الجامعــة وخارجهــا ,كمــا تتيــح
هــذه الخدمــة عقــد مجالــس
الجامعــة ومجالــس األقســام
واجتماعــات
والكليــات
اإلدارات والعمــادات واللجــان
ا لمختلفــة .

9

التخزين
السحابي
ومشاركة
الملفات
وسرعة
وسهولة
الوصول إليها

تتيــح هــذه الخدمــة التخزيــن
للملفــات
الســحابي
والوصــول اليهــا عــن طريــق
شــبكة االنترنــت ومشــاركتها
مــع الغيــر.

األنظمة الداعمة للخدمة

طريقة الوصل للخدمة
الروابط الخاصة بتطبيق Microsoft
:Teams
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

•	 Microsoft Teams
•	 Zoom
•	 Skype for Business

الروابط الخاصة بتطبيق :Zoom
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.
الروابط الخاصة بتطبيق Skype
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.

OneDrive

8

يمكن الوصول لهذه الخدمة من
خالل:
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

وصف الخدمة

األنظمة الداعمة للخدمة

10

خدمات البحث
العلمي

تتيــح هــذه الخدمــة للباحثيــن
الوصــول إلــى جميــع الخدمــات
المقدمــة مــن عمــادة البحــث
العلمــي مــن اي مــكان وفــي
أي وقــت.

IAUConveris

مــن خــال هــذه الخدمــة
منســوبي
يســتطيع
الجامعــة أخــذ المواعيــد
خدمــات مركــز الطبيــة ،التواصــل ومراجعــة
 11طــب األســرة الطبيــب لتشــخيص المريــض
الطبيــة،
و ا لمجتمــع واالستشــارات
الحصــول علــى التقاريــر
الطبيــة وتوجيــه المريــض
العالجيــة.
للخطــة

Virtual Clinic

12

الخدمات
المجتمعية

طريقة الوصل للخدمة

يمكــن الدخــول إلــى هــذه الخدمــة
مــن خــال الرابــط:
IAUConveris

تــم ارســال ايميــات توعيــة
لجميــع منســوبي الجامعــة ،حيــث
تتــم الخدمــة مــن خــال التطبيــق
.Microsoft
Teams

توفــر الجامعــة منصــة خاصــة
بالخدمــات المجتمعيــة إلتاحــة
يمكن الوصول للخدمة من خالل
مــن
للراغبيــن
الفرصــة
القطاعيــن العــام والخــاص البوابــة االلكترونيــة لخدمــة الرابط:
Community Service Electronic
المجتمــع
والقطــاع الخيــري واألفــراد
Gate
بإبــرام شــراكة مجتمعيــة مــع
الجامعــة فــي مجــال التطــوع
وخدمــة المجتمــع.

9

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ

10

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

الموظفين واإلداريين |
األنظمة الداعمة للخدمة

م

الخدمة

وصف الخدمة

1

االتصال من
خالل هواتف
سيسكو

تمكــن هــذه الخدمــة منســوبي
الجامعــة لالســتفادة مــن كافــة
الخصائــص التــي يقدمهــا
الهاتــف الشــبكي مــن خــال
الهواتــف الذكيــة (الجــوال) أو
الالبتــوب حيــث يتطلــب ذلــك
تحميــل تطبيــق سيســكو جابــر
علــى الجــوال أو الالبتــوب ثــم
طلــب تفعيــل الخدمــة مــن
خــال نظــام ســاند.

2

نظام
المراسالت
E-Morasalat

متابعــة المعامــات اإلداريــة
وإرســال
()E-Morasalat
المعامــات،
واســتقبال
واالســتفادة مــن جميــع
االمكانــات التــي يتيحهــا نظــام
المراســات ()talasaroM-E
وذلــك مــن خــال الجــوال أو
الالبتــوب ومــن داخــل الجامعــة
وخارجهــا.

3

خدمات
الدعم الفني
()SANED

مــن خــال الدخــول إلــى
يســطيع
ســاند
نظــام
المســتفيد مــن طلــب الدعــم
)VDI Solutions (VMware
الفنــي والمســاعدة فــي
جميــع
تزويــد
ســيتم
المجــاالت التقنيــة باإلضافــة
منســوبي الجامعــة بكيفيــة
إلــى االســتفادة مــن جميــع
االســتخدام مــن خــال
الخدمــات التــي يقدمهــا نظــام
االلكترونــي
.البريــد
ســاند ()SANED System
وذلــك مــن خــال الجــوال أو
الالبتــوب ومــن داخــل الجامعــة
و خا ر جهــا

طريقة الوصل للخدمة

يمكن طلب الخدمة من خالل نظام
ساند والذي يمكن الدخول إليه من
•تطبيق Cisco Jaber
•يتــم تحميــل التطبيــق خارج الجامعة من خالل الرابط:
علــى الجــوال أو جهــاز
 PCعــادي أو البتــوب.
iauview.iau.edu.sa
واختيار تبويب الشبكات واالتصال.

VPN
VDI Solutions
)(VMware

•
•

تــم تزويــد جميــع منســوبي
الجامعــة بكيفيــة االســتخدام
البريــد
خــال
مــن
ا ال لكتر و نــي .
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	•تــم تفعيــل  VPNلجميــع
أعضــاء إدارة الجامعــة.
	•يمكــن اســتخدام خدمــة ال
 IDVمــن خــال الرابــط:

iauview.iau.edu.sa

	•أو مــن خــال التطبيــق ،تــم
تزويــد جميــع المنســوبين
باإلجــراءات والروابــط مــن
خــال البريــد االلكترونــي.
يمكن استخدام الخدمة من خالل
الرابط:

iauview.iau.edu.sa

أو مــن خــال التطبيــق ،تــم تزويــد
جميــع المنســوبين باإلجــراءات
والروابــط مــن خــال البريــد
ا إل لكتر و نــي .

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

4

خدمات
تقنية البيئة
االفتراضية
VDI

5

خدمات
التواصل
عبر البريد
االلكتروني
الرسمي

6

وصف الخدمة
تمكــن هــذه الخدمة المســتفيد
مــن طلــب تجهيــز محتــوى
حســب طلــب المســتخدم
(يشــمل جميــع األنظمــة التــي
يحتاجهــا المســتفيد) وذلــك
باســتخدام تقنيــة الـــ VDI
لمســاعدة المســتخدم مــن
الوصــول للمحتــوى مــن خــال
شــبكة الجامعــة أومــن خالــل
شــبكة االنترنــت ،حيــث تــم
تجهيــز محتــوى يشــمل:
االتصــاالت
•نظــام
اإلداريــة(.)E-Morasalat
•نظــام الدعــم الفنــي
(SANED
ســاند
. )S y s t e m
وهــذا المحتــوى متــاح حاليــا
لجميــع المســتفيدين مــن
المذكوريــن
النظاميــن
حيــث تمكــن هــذه الخدمــة
الوصــول
المســتخدمين
واســتخدام النظاميــن مــن
داخــل الجامعــة وخارجهــا.
اســتخدام االيميــل الرســمي
مــن خــارج الجامعــة .هــذه
الخدمــة متوفــرة لجميــع
الفئــات مــن منســوبي
الجامعــة حيــث يمكــن مــن
خاللهــا متابعــة ســير العمــل
وتبــادل الرســائل والتعاميــم
والمخاطبــات والمراســات.

خدمــة المواعيــد تتيح هذه الخدمة امكانية
جدولة المواعيد واألحداث.
و التقويــم

األنظمة الداعمة للخدمة

VDI Solutions

طريقة الوصل للخدمة

للوصــول إلــى هــذه األنظمــة
باســتخدام تقنيــة الـــ  VDIقــم
باســتخدام الرابــط التالــي والدخــول
باســم المســتخدم وكلمــة المــرور
المســتخدمة الخاصــة بحســاب
ا لجا معــة :

iauview.iau.edu.sa

•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.
•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.
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تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.
تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

وصف الخدمة

7

االجتماعات
المرئية
والصوتية

يمكــن اســتخدام خــذه الخدمــة
لعقــد اجتماعــات صوتيــة أو
مرئيــة لعــدد غيــر محــدود مــن
األطــراف .حيــث يســتفاد
مــن هــذه الخدمــة مــن داخــل
الجامعــة وخارجهــا ,كمــا تتيــح
هــذه الخدمــة عقــد مجالــس
الجامعــة ومجالــس األقســام
واجتماعــات
والكليــات
اإلدارات والعمــادات واللجــان
ا لمختلفــة .

8

األنظمة الداعمة للخدمة

طريقة الوصل للخدمة
الروابط الخاصة بتطبيق Microsoft
:Teams
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

•	 Microsoft Teams
•	 Zoom
•	 Skype for Business

الروابط الخاصة بتطبيق :Zoom
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.
الروابط الخاصة بتطبيق Skype
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.

مــن خــال هــذه الخدمــة
يســتطيع المســتفيد الدخــول
علــى جهــازه المكتبــي عــن
بعــد واســتخدامه كمــا لــو كان
خدمة الوصول يســتخدمه بشــكل مباشــر،
لجاهز المكتب هــذه الخدمــة متوفــرة فقــط
للمشــرفين علــى األنظمــة
مــن عمــادة االتصــاالت
وتقنيــة المعلومــات.

VPN

يمكــن طلــب الخدمــة مــن خــال
نظــام ســاند والــذي يمكــن الدخــول
إليــه مــن خــارج الجامعــة مــن خــال
الرابــط:

iauview.iau.edu.sa
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الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

وصف الخدمة

األنظمة الداعمة للخدمة

9

التخزين
السحابي
ومشاركة
الملفات
وسرعة
وسهولة
الوصول إليها

تتيــح هــذه الخدمــة التخزيــن
للملفــات
الســحابي
والوصــول اليهــا عــن طريــق
شــبكة االنترنــت ومشــاركتها
مــع الغيــر.

OneDrive

مــن خــال هــذه الخدمــة
منســوبي
يســتطيع
الجامعــة أخــذ المواعيــد
خدمــات مركــز الطبيــة ،التواصــل ومراجعــة
 10طــب األســرة الطبيــب لتشــخيص المريــض
الطبيــة،
و ا لمجتمــع واالستشــارات
الحصــول علــى التقاريــر
الطبيــة وتوجيــه المريــض
العالجيــة.
للخطــة

11

الخدمات
المجتمعية

Virtual Clinic

طريقة الوصل للخدمة
يمكن الوصول لهذه الخدمة من
خالل:
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

تــم ارســال ايميــات توعيــة
لجميــع منســوبي الجامعــة ،حيــث
تتــم الخدمــة مــن خــال التطبيــق
.Microsoft
Teams

توفــر الجامعــة منصــة خاصــة
بالخدمــات المجتمعيــة إلتاحــة
يمكن الوصول للخدمة من خالل
مــن
للراغبيــن
الفرصــة
القطاعيــن العــام والخــاص البوابــة االلكترونيــة لخدمــة الرابط:
Community Service Electronic
المجتمــع
والقطــاع الخيــري واألفــراد
Gate
بإبــرام شــراكة مجتمعيــة مــع
الجامعــة فــي مجــال التطــوع
وخدمــة المجتمــع.
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الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
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الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

الطالب والطالبات |
األنظمة الداعمة للخدمة

م

الخدمة

وصف الخدمة

1

خدمات التعلم
عن بعد

مــن خــال هــذه الخدمــات
يتــم إدارة العمليــة التعليميــة،
حيــث يقــوم الــكادر التعليمــي
بتقديــم المحاضــرات وحلقــات
النقــاش والتواصــل مــع جميــع
الطلبــة وعقــد االختبــارات مــن
خــال أنظمــة التعلــم عــن بعــد.

2

خدمات
الدعم الفني
()SANED

مــن خــال الدخــول إلــى
يســطيع
ســاند
نظــام
المســتفيد مــن طلــب الدعــم
)VDI Solutions (VMware
الفنــي والمســاعدة فــي
جميــع
تزويــد
ســيتم
المجــاالت التقنيــة باإلضافــة
منســوبي الجامعــة بكيفيــة
إلــى االســتفادة مــن جميــع
االســتخدام مــن خــال
الخدمــات التــي يقدمهــا نظــام
االلكترونــي
.البريــد
ســاند ()SANED System
وذلــك مــن خــال الجــوال أو
الالبتــوب ومــن داخــل الجامعــة
و خا ر جهــا

•	 Blackboard
•	 Blackboard
Collaboration
•	 Zoom
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طريقة الوصل للخدمة
يمكن الوصول إلى Blackboard
من خالل الرابط:
vle.iau.edu.sa
الروابط الخاصة بتطبيق :Zoom
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.
يمكن استخدام الخدمة من خالل
الرابط:

iauview.iau.edu.sa

أو مــن خــال التطبيــق ،تــم تزويــد
جميــع المنســوبين باإلجــراءات
والروابــط مــن خــال البريــد
ا إل لكتر و نــي .

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

3

خدمات
تقنية البيئة
االفتراضية
VDI

4

خدمات
التواصل
عبر البريد
االلكتروني
الرسمي

5

وصف الخدمة
تمكــن هــذه الخدمة المســتفيد
مــن طلــب تجهيــز محتــوى
حســب طلــب المســتخدم
(يشــمل جميــع األنظمــة التــي
يحتاجهــا المســتفيد) وذلــك
باســتخدام تقنيــة الـــ VDI
لمســاعدة المســتخدم مــن
الوصــول للمحتــوى مــن خــال
شــبكة الجامعــة أومــن خالــل
شــبكة االنترنــت ،حيــث تــم
تجهيــز محتــوى يشــمل:
االتصــاالت
•نظــام
اإلداريــة(.)E-Morasalat
•نظــام الدعــم الفنــي
(SANED
ســاند
. )S y s t e m
وهــذا المحتــوى متــاح حاليــا
لجميــع المســتفيدين مــن
المذكوريــن
النظاميــن
حيــث تمكــن هــذه الخدمــة
الوصــول
المســتخدمين
واســتخدام النظاميــن مــن
داخــل الجامعــة وخارجهــا.
اســتخدام االيميــل الرســمي
مــن خــارج الجامعــة .هــذه
الخدمــة متوفــرة لجميــع
الفئــات مــن منســوبي
الجامعــة حيــث يمكــن مــن
خاللهــا متابعــة ســير العمــل
وتبــادل الرســائل والتعاميــم
والمخاطبــات والمراســات.

خدمــة المواعيــد تتيح هذه الخدمة امكانية
جدولة المواعيد واألحداث.
و التقويــم

األنظمة الداعمة للخدمة

VDI Solutions

طريقة الوصل للخدمة

للوصــول إلــى هــذه األنظمــة
باســتخدام تقنيــة الـــ  VDIقــم
باســتخدام الرابــط التالــي والدخــول
باســم المســتخدم وكلمــة المــرور
المســتخدمة الخاصــة بحســاب
ا لجا معــة :

iauview.iau.edu.sa

•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.

•تطبيــق MS Outlook
تحميــل
(يمكــن
التطبيــق علــى الجــوال
أو علــى الالبتــوب.
•أو مــن خــال الموقــع
الرســمي للتطبيــق.
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تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.
تحميل التطبيق من:
)•	 Apple store (Click Here
)•	 Play Store (Click Here
أو من خالل رابط الموقع الرسمي
للتطبيق:
outlook.office.com.

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

م

الخدمة

وصف الخدمة

األنظمة الداعمة للخدمة

6

التخزين
السحابي
ومشاركة
الملفات
وسرعة
وسهولة
الوصول إليها

تتيــح هــذه الخدمــة التخزيــن
للملفــات
الســحابي
والوصــول اليهــا عــن طريــق
شــبكة االنترنــت ومشــاركتها
مــع الغيــر.

OneDrive

7

خدمات البحث
العلمي

تتيــح هــذه الخدمــة للباحثيــن
الوصــول إلــى جميــع الخدمــات
المقدمــة مــن عمــادة البحــث
العلمــي مــن اي مــكان وفــي
أي وقــت.

IAUConveris

مــن خــال هــذه الخدمــة
منســوبي
يســتطيع
الجامعــة أخــذ المواعيــد
خدمــات مركــز الطبيــة ،التواصــل ومراجعــة
طــب األســرة الطبيــب لتشــخيص المريــض
الطبيــة،
و ا لمجتمــع واالستشــارات
الحصــول علــى التقاريــر
الطبيــة وتوجيــه المريــض
العالجيــة.
للخطــة

Virtual Clinic

8

9

الخدمات
المجتمعية

طريقة الوصل للخدمة
يمكن الوصول لهذه الخدمة من
خالل:
•رابط التحميل على االب
توب.
•رابط التحميل على أجهزة
أندرويد.
•رابط التحميل على أجهزة
أبل.
•رابط الدخول من خالل
المتصفح.

يمكــن الدخــول إلــى هــذه الخدمــة
مــن خــال الرابــط:
IAUConveris

تــم ارســال ايميــات توعيــة
لجميــع منســوبي الجامعــة ،حيــث
تتــم الخدمــة مــن خــال التطبيــق
.Microsoft
Teams

توفــر الجامعــة منصــة خاصــة
بالخدمــات المجتمعيــة إلتاحــة
يمكن الوصول للخدمة من خالل
مــن
للراغبيــن
الفرصــة
القطاعيــن العــام والخــاص البوابــة االلكترونيــة لخدمــة الرابط:
Community Service Electronic
المجتمــع
والقطــاع الخيــري واألفــراد
Gate
بإبــرام شــراكة مجتمعيــة مــع
الجامعــة فــي مجــال التطــوع
وخدمــة المجتمــع.
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الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

19

الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

الخدمات المجتمعية |
م

الخدمة

1

الخدمات
المجتمعية

وصف الخدمة

األنظمة الداعمة للخدمة

طريقة الوصل للخدمة

توفــر الجامعــة منصــة خاصــة
بالخدمــات المجتمعيــة إلتاحــة
يمكن الوصول للخدمة من خالل
مــن
للراغبيــن
الفرصــة
القطاعيــن العــام والخــاص البوابــة االلكترونيــة لخدمــة الرابط:
Community Service Electronic
المجتمــع
والقطــاع الخيــري واألفــراد
Gate
بإبــرام شــراكة مجتمعيــة مــع
الجامعــة فــي مجــال التطــوع
وخدمــة المجتمــع.
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الدليل االرشادي آللية تطبيق إجراءات العمل عن بعد

ﺻﻤﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
وﺣـــﺪة ﻫـــﻮﻳـــــﺔ اﻟﺠــــــــــﺎﻣﻌﺔ
Brand Management Unit
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