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 :ن النظامع

والتعلم عن بعد لهدف تسهيل عملية إدارة أنشئت بوابة عمادة التعليم اإللكتروني 

أنظمة التعليم اإللكتروني بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل وتقديم خدمات مؤتمتة 

وقد ساهمت البوابة في زيادة أعداد المنتسبين لبرامج التعلم  .لطالب التعلم عن بعد

 .عن بعد إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

 

 هداف النظام:أ

 .تسهيل عملية إدارة أنظمة التعلم اإللكتروني بالجامعة -1

 .زيادة القدرة االستيعابية لبرامج التعلم عن بعد -2

 .تسريع تقديم الخدمات لطالب التعلم عن بعد -3

 والمستفيدين منرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لطالب التعلم عن بعد  -4

 .األنظمة بشكل عام

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 بالدليل.ليتم شرحها الخدمات التي يقدمها النظام للمستفيد بقائمة 

 خدمة االنسحاب من الجامعة لطالب التعلم عن بعد. 

 خدمة تحديد مركز االختبار لطالب التعلم عن بعد. 

  تقديم طلب اعتراض على نتيجة االختبارات النهائية الخاصة بنظام التعلم عن

 .عدب

 إصدار شهادة حضور اختبار التعلم ع بعد. 

 استرداد الرسوم الدراسية الخاصة بنظام التعلم عن بعد. 

 :من النظام نوالمستفيد

 .طالب التعلم عن بعد

 

 :رابط النظام

https://elearning.iau.edu.sa 

 

 

  

 نبذة عامة عن النظام

 

https://elearning.iau.edu.sa/
https://elearning.iau.edu.sa/
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 تسجيل الدخول 

 .عن طريق الرابط الدخول على بوابة التعلم عن بعد

 

 

 

 

 النظامالوصول إلى كيفية 
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 خدمة االنسحاب من الجامعة لطالب التعلم عن بعد   -1

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .ال يوجد

 خطوات التنفيذ:

 يتم استقبال الطلب الكترونيا.  

 التعلم عن بعد الذهاب الى بوابة. 

 نظام الدعم والمساندة. 

 الدخول على نظام الدعم والمساندة. 

 

 

 

 خدمات النظام
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 تحديد مركز االختبار لطالب التعلم عن بعد  -2

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .ال يوجد

 خطوات التنفيذ:

 يتم إضافة مراكز االختبارات للطالب. 

  إلكترونيايتم جمع خيارات الطالب عن طريق النظام. 
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 تقديم طلب اعتراض على نتيجة االختبارات النهائية الخاصة بنظام التعلم عن بعد -3

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .ال يوجد

 خطوات التنفيذ:

 .يتم استقبال الطلب الكترونيا 

 .يحال الطالب إلى الشؤون األكاديمية 

 .يتم الرد على صاحب الطلب 
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 شهادة حضور اختبار التعلم عن بعد إصدار -4

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 .ال يوجد

 خطوات التنفيذ:

 يدخل الطالب الرقم الجامعي ورقم الهوية. 

 كملف  يتم إصدار التعريف الكترونياpdf. 
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 استرداد الرسوم الدراسية الخاصة بطالب التعلم عن بعد -5

 الخدمة:متطلبات وشروط الحصول على 

 .ال يوجد

 خطوات التنفيذ:

 .يتم استقبال الطلب الكترونيا 

 .يحال الطالب إلى المالية 

  .يتم الرد على صاحب الطلب 

 في حال الموافقة يلزم حضور الشخص الستكمال اإلجراءات. 
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 .الخروجيستطيع المستخدم تسجيل الخروج من النظام عن طريق أيقونة تسجيل 

 الخروج من النظام
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 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام المسؤول/ الشخص الجهة 

عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن 

 بعد
mralrashdani@iau.edu.sa 32460 

 

  

 طرق التواصل
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