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 نقــدم بيــن يديكــم حقيبــة تعريفيــة بالخدمــات

اإلمــــــام بـجــــامعة  للطـــالبــــــات   المـقــــدمة 

بنظــام مســتعينة  فيصـــــل  بــن   عبدالرحمــن 

الباركــود تســهياًل للوصــول للخدمــة المطلوبة



الخدمات اإللكترونية

https://eservices.iau.edu.sa/#/login


عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

https://iauelearning.iau.edu.sa/


عمادة شؤون الطالب

دليل المستخدم لنظام سجالت الطالب

برنامج تهيئة الطالب 

التقويم األكاديمي 

برنامج تهيئة الطالبات 

وثيقة حقوق الطالب وواجباته 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-student-affairs
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/ltlb_0.pdf
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/orientation-program/orientation-program-male-students 
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration/academic-calendar 
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/orientation-program/orientation-program-female-students 
https://www.iau.edu.sa/sites/default/files/resources/1_4.pdf 


عمادة القبول والتسجيل 

الخدمات االلكترونية للعمادة 

بوابة القبول اإللكتروني 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-admissions-and-registration/online-services 
https://admitportal.iau.edu.sa/web/ 


عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

طلب اإلعفاء من دراسة مقرر 
اللغة االنجليزية

http://pyservices.iau.edu.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-preparatory-year-and-supporting-studies/orientation-program/exemption-from-the-general-english-course


المكتــبــــة 

الخدمات االلكترونية بموقع عمادة شؤون المكتبات

خدمات بوابة المصادر االلكترونية 

بوابة المصادر االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية

الفهرس االلكتروني لمكتبات الجامعة 

محرك البحث سيمون باللغتين العربية واالنجليزية

المستودع الرقمي باللغتين العربية واالنجليزية

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-library-affairs  
http://library.iau.edu.sa/limited/menu_ar.htm
http://Catalog.iau.edu.sa 
http://iau.summon.serialssolutions.com/#!/
http://p8080-repository.iau.edu.sa.library.iau.edu.sa/xmlui/?locale-attribute=ar


ادلة موضوعية لكل كلية، تتضمن التقسيم الموضوعي لكل 
المصادر االلكترونية الخاصة بجميع الكليات مرتبطة بمعلومات 

مكتبي التواصل لكل كلية

قواعد البيانات مرتبة هجائيًا باللغتين العربية واالنجليزية

انشاء ادلة موضوعية لكل كلية، تتضمن التقسيم 
الموضوعي لكل المصادر االلكترونية الخاصة بجميع الكليات

اتاحة الكتب االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية بالبحث 
الهجائي أو الموضوعي

البحث بالدوريات االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية 
باستخدام قائمة البحث الهجائية

تقسيم مصادر المعلومات االلكترونية موضوعيًا باللغتين 
العربية واالنجليزية

تطبيقات الهاتف المحمول للوصول الى المصادر االلكترونية

ILRC أنشطة وحدة مصادر التعلم والبحث العلمي

http://library.iau.edu.sa/limited/menu_ar.htm
http://library.iau.edu.sa/limited/databasesa-z_ar.htm
http://library.iau.edu.sa/public/SubjectGuide_en.htm
http://library.iau.edu.sa/limited/e-books_ar.htm
https://by7nn3rg6h.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=BY7NN3RG6H#/search/?searchControl=title&searchType=a_to_z&criteria=A&language=ar-sa&titleType=JOURNALS
https://by7nn3rg6h.search.serialssolutions.com/ejp/index.html?libHash=BY7NN3RG6H#/?language=ar-sa&titleType=ALL&category=HE
http://library.iau.edu.sa/public/apps_ar.htm
http://library.iau.edu.sa/public/ilrc_ar.htm


قائمة بأسماء مكتبي التواصل لكل كلية

اتاحة المواد السمعية والبصرية )باللغتين العربية واالنجليزية( 
كأدوات داعمة للبحث الذاتي ببوابة المصادر االلكترونية

موضوعات الدورات التدريبية باللغتين العربية واالنجليزية

نموذج طلب الدورات التدريبية بالحرم الجامعي بالراكة / 
والمستشفى باللغتين العربية واالنجليزية

نموذج طلب الدورات التدريبية بالحرم الجامعي بالريان

دليل المستخدم / أسئلة المستخدمين المتكررة / اسأل 
المكتبة عبر المحادثة

خدمات بوابة المصادر االلكترونية 

البحث البسيط بالموضوع، بالمؤلف، بسنة النشر، السلسلة 
وعنوان المجلة العلمية باللغتين العربية واإلنجليزية مع تضييق 

نطاق البحث في مكتبة معينة أو جميع مكتبات الجامعة

http://library.iau.edu.sa/public/ilrc_ar.htm#contacts
http://library.iau.edu.sa/public/ILRC_en.htm#training_videos
http://library.iau.edu.sa/public/ilrc_ar.htm#modules
http://library.iau.edu.sa/public/trainingRequestForm_EN.htm
http://library.iau.edu.sa/public/trainingRequestFormGCCL_ar.htm
http://library.iau.edu.sa/public/askalibrarian_ar.htm#ask
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=OTxef3RyTF/MAIN/X/60/502/X


البجث المتقدم بأكثر من عنصر من العناصر السابقة باإلضافة 
إلى البحث بنوع المصدر )مجلة أو راسلة...إلخ( ولغة المصدر مع 

تضييق نطاق البحث في مكتبة معينة أو جميع مكتبات الجامعة

خدمة الحجز األكاديمي ألوعية يحتاج عضو هيئة التدريس 
البقائها بالمكتبة وإتاحتها للطلبة من خالل خيار »إدراج حجز 

أكاديمي بنتائج البحث«

البحث المرئي وهو يتيح البحث في قطاعات موضوعية  
عريضة بالصور

خدمة اإلحاطة الجارية لجميع ما أضيف بفهرس مكتبات 
الجامعة في جميع التخصصات باللغتن العربية واإلنجليزية

التعرف على سياسات مكتبات الجامعة باللغتين العربية 
واإلنجليزية  

خدمة التعرف على المواد المعارة لمستفيد معين وتجديدها وتغيير 
عنوانه المسجل على حسابه بالمكتبة من خالل خيار حسابي

متابعة طلبات المستفيد من المكتبة من خالل خيار طلبات 
متضمنا طلبات االعارة التبادلية، وطلبات الحجز 

خدمة حجز وعاء معار من خالل خيار »إدراج حجز« بنتائج البحث  

http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=QkDc4iIlGd/MAIN/X/2/1000
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=lvvMaMLftU/MAIN/X/60/502/X
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6BD683nrci/MAIN/X/28/473/X?gateway_name=IBISTRO
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ceLsxp3ow9/MAIN/X/1/26/X/BLASTOFF
https://library.iau.edu.sa/public/circulationPolicy_ar.htm
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=9uNp4FjXFb/MAIN/X/1/488/X/BLASTOFF
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=hAJx8akl2N/MAIN/X/1/446/X/BLASTOFF
http://catalog.iau.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=lvvMaMLftU/MAIN/X/60/502/X


مواقع المكتبات

مواعيد العمل بالمكتبات المركزية

1  |    المكتبة المركزية - الراكة

2  |    المكتبة المركزية - الريان

8:00 ص. الى  5:00 م.

8:00 ص. الى  2:15 م.

 مـغــلــقــة.

من االحد الى األربعاء    

يـــــوم الخـمـــيـــــــــس    

الجـــمـعــة والســبــت    

>

>

>

مبنى 20، بالحرم الجامعي الغربي بالراكة

مبنى المكتبة المركزية بالريان بمجمع كليات الريان



سعادة وكيلة عمادة شؤون المكتبات

00966-33337064 ssalhajri@iau.edu.sa سعادة الدكتورة سمية الهاجري

نقط تواصل مسؤوالت المكتبة المركزية    |    الــراكـــة

00966-33332830 maaali@iau.edu.sa د. منال السيد أحمد علي مشرفة المكتبة المركزية 

00966-33331292 mabali@iau.edu.sa  الخدمات المرجعية العربية ودعم 
البحث العلمي ميساء عبد الفتاح عباس

00966-33332823 aralrubaya@iau.edu.sa  وحدة االتاحة وخدمات االعارة 
والتداول أمل راشد الربيع

00966-33332822 dsalshallof@iau.edu.sa  وحدة االتاحة وخدمات االعارة 
والتداول دنيا سالم الشلوف

00966-33332821 ahaji@iau.edu.sa عواطف مزعل الحاجي وحدة الخدمات الداعمة

00966-33332824 rsalzerai@iau.edu.sa مكتبية خدمات المستفيدين رنا صالح الزريعي

00966-33332824 hotaiby@iau.edu.sa حصة عبد الله العتيبي مكتبية خدمات المستفيدين

00966-33332824 mjshamrani@iau.edu.sa منيرة جبار الشمراني مكتبية خدمات المستفيدين

نقط تواصل مسؤوالت المكتبة المركزية    |    الريــــان

00966-33337016 awmostafa@iau.edu.sa د. أمل وجيه حمدي مشرفة المكتبة المركزية 

00966-33337150 szedan@iau.edu.sa د.سفانة زيدان مكتبية تواصل كلية اآلداب

00966-33337127 haelhelw@iau.edu.sa  مكتبية تواصل كليات المجتمع 
بالقطيف والدمام هبة الحلو

00966-33337466 dnabufazaa@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين دعاء نظمي أبو فزع  

00966-33337463 amalzhrani@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين أمل موسى الزهراني

00966-33337141 hralenasi@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين هند رافع العنزي

00966-33337135 ysalfayez@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين يارا سليمان الفايز

00966-33337142 hoalghobainey@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين هيا عمر الغبيني

00966-33337136 aaalshwayah@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين عبير عبد الله آل شوية 

00966-33337139 amsalami@iau.edu.sa  مكتبية خدمات االتاحة 
والمستفيدين أمل طاهر سالمي



الخدمات الصحية ) المستشفى الجامعي + طب األسرة(

نموذج طلب إعادة صرف مستلزمات 
أجهزة السكر من قسم التثقيف الصحي 

نموذج طلب إعادة صرف الدواء

عيادات مستشفى الملك فهد 
WhatsApp الجامعي على

https://www.iau.edu.sa/ar/university-hospitals
https://healtheducationrefill.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=zVC4DkbsfSC5RCNGxsIbHA%3D%3D&lcfpn=false 
https://www.iau.edu.sa/ar/university-hospitals/king-fahd-hospital-of-the-university/clinical-departments/pharmacy-department/medication-refill-form 
https://www.iau.edu.sa/ar/university-hospitals/king-fahd-hospital-of-the-university/hospital-whatsapp 


االحد الى الخميس                        8 ص – 2 م

االحد الى الخميس                        8 ص – 2 م

االحد الى الخميس                        8 ص – 2 م

كلية العلوم بالريان                         تحويلة االستقبال 37099

الجييل – المبنى الرئيسي

الجبيل – المبنى الرئيسي بجانب البوابة الرئيسية

مجمع عيادات الريان

عيادة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 

عيادة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل

الخدمات الصحية ) المستشفى الجامعي + طب األسرة(

 العيادة االفتراضية لمركز طب االسرة والمجتمع الجامعي
013335111لالستفسار وحجز المواعيد               



التغـــذيــــة



المطاعم والمقاهي الموقع الكلیة 

مقهى فوندي

مركز التغذية
كلیة اآلداب 

مطعم تاوة رحيمه

مطعم الفطور السريع 

روابي الشام

مقهى دانكن دونات الصالة

مقهى الكوب األول بالقرب من المصلى 

روابي الشامكلیة العلوم
مركز التغذية

بابا خباز

مطعم شركة التميمي مركز التغذية كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

مقهى دانكن دونات  C25 الساحة الخارجية مينى مجمع الكليات بالراكة

مقهى فيوال / مقهى كاسبن مبنى 300 كلية الطب

مقهى فيوال مبنى 900 كلية الهندسة

مقهى سولين مبنى 650 كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

مقهى كانتين مبنى 55 كلية العلوم الطبية التطبيقية

مقهى نون الدور الثاني كلية المجتمع بالدمام

مقهى نون الدور األرضي كلية المجتمع بالقطيف

دانيال C25 مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع



اإلســكــان الطــالبـــي 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/deanships/deanship-of-student-affairs/services/student-housing 


مـركـز الخريجيــن والتنــميــة المهنــية

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/alumni-and-career-development-center 


دليل المنتجعات 

دليل المستشفيات بالمنطقة الشرقية 

دليل المتاحف 

دليل المدن الترفيهيه

دليل المراكز التجارية 

دليل مكاتب تأجير السيارات 

الدليل اإلرشــادي والسيـــاحي 

https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA.aspx 
https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA.aspx 
https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81.aspx 
https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx 
https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.aspx 


دليل وكاالت السفر 

موقع امانة المنطقة الشرقية 

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي  ) اثراء( 

الخطوط السعودية 

سايتك ) مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (

طيران ناس 

أبشر )لكافة خدمات وزارة الداخلية : األحوال المدنية - جوازات – مرور(

الخطوط السعودية الخليجية 

طيران اديل

https://www.eamana.gov.sa/ 
https://www.eamana.gov.sa/GuideAndTourism/Pages/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%83%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1.aspx
https://www.ithra.com/ 
http://www.scitech.com.sa/ar/page/Main 
https://www.flynas.com/ar 
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home 
http://www.saudigulfairlines.com/ar/home 
https://m.saudiairlines.com 
https://www.flyadeal.com/ar/ 


عروض خاصة لمنسوبي الجامعة

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/directorates/directorate-for-public-relations-and-media/special-offers-for-staff-and-students


أرقام تهمك



رقم االتصال الجھة 

911 الطوارئ

999 الشرطة

997 الھالل األحمر

 998 الدفاع المدني 

011-4185100 ھیئة حقوق اإلنسان

1919 مركز تلقي بالغات العنف األسري

116111 خط مساندة الطفل

920020405 ابشر

 920022133 وكالة وزارة الداخلیة لألحوال المدنیة 

 920033334 الرقم الموحد لوزارة الخارجیة 

 937 وزارة الصحة 

993 المرور 

 995 مكافحة المخدرات 

 19911 وزارة العمل 

 920000667 وزارة التجارة

933 الشركة السعودیة للكھرباء

939 طوارئ المیاه



تطبيقات تهمك



 االيــفـون االيــفـون

 االيــفـون االيــفـون

 االيــفـون

 االيــفـون االيــفـون

 االيــفـون

 االيــفـون

صـحـة
Sehha

توكلنـــا

موعد
Mawid 

اعتمرنــــا

تــطــمــن
Tetamman

 جامعة اإلمام
 عبدالرحمن بن

MY IAU فيصل

صـحـتي
Sehhaty

أبشر

تــبــاعـــد
COVID-19 KSA

 عمادة التعليم
 اإللكتروني

 والتعلم عن بعد
Elearning IAU

االندرويداالندرويد

االندرويداالندرويد

االندرويداالندرويد

االندرويداالندرويد

االندرويداالندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubieva.caas.userapp.droid&hl=ar&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar 
https://play.google.com/store/apps/details?id=moh.gov.sa.mawid 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tetaman.home 
https://play.google.com/store/apps/details?id=myiau.uod.com.myiau 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lean.sehhaty&hl=ar&gl=US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.moi&hl=ar&gl=US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud&hl=ar&gl=US 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deanship 
 https://apps.apple.com/sa/app/sehha-%D8%B5%D8%AD%D8%A9/id1205814003
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar 
https://apps.apple.com/sa/app/mawid-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF/id1295059205 
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar 
https://apps.apple.com/sa/app/%d8%aa%d8%b7%d9%85%d9%86/id1503939198
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%8A-sehhaty/id1459266578 
https://apps.apple.com/nz/app/%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B1/id1004966456 
https://apps.apple.com/sa/app/my-iau/id1214071868
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-covid-19-ksa/id1514704802?l=ar 


قــســــم خــدمـــــة المنــسوبــــات 
بوكالة الجامعة لشــؤون الطالبات

أ.فاطمــة عبدالله الملحم
إشــراف :أ. ابتســام عبدالله السالم

إعداد وتنفـيـذ

faalmulhim@iau.edu.saللمقترحات واالستفسارات               




