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 :ن النظامع

هو مجموعة من  الخدمات التي يقدمها مركز االرشاد الجامعي بجامعة االمام عبدالرحمن بن      

فيصل، والتي جاءت متماشية مع  متللبعات االعتمعاد العدولي، حيعل تذعمل هعذا الخعدمات حجعز 

موععععد فعععي المركعععز وو وحعععد الوحعععدات االرشعععادية بالكليعععات الجامعيعععة ، وكعععذل  خدمعععة اال تذعععارة 

الخط الساخن ، وتقييم للخدمات التي يقدمها المركز ، وطلب إحالعة العى احعد  السريعة عن طريق

 Mental Health Facilitator Trainingعيعادات المركعز، وكعذل  برنعامس ميسعر الخعدمات النفسعية  

MHF   

 

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

    خدمة طلب حجز موعدMake an Appointment  . 

     خدمة تقييم الخدمات االرشاديةCounseling Service Evaluations   . 

   خدمة الخط الساخنHot Line  . 

    خدمة طلب احالة داخلية للعياداتInternal Referrals to Clinical 

Psychologist  .                                                                                      

 :من النظام نوالمستفيد

 الجامعة طلبة. 

 وعضاء هيئة التدريس. 

 الموظفين بالجامعة. 

 :رابط النظام

 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/university-counseling-center 

 

  

 نبذة عامة عن النظام

 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/university-counseling-center
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مععن خععدمات النظععام المتععوفرة لععدش مركععز االرشععاد الجععامعي مععن  يمكععن االطععاال واال ععتفادة

 :رابط التاليال صفحة مركز اإلرشاد الجامعي على لدخول الىخال ا

 https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/university-counseling-center 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسجيل الدخول 

  .صفحة جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصللى إالدخول  .1

  .الرئيسية بالجامعةالموجودة على الصفحة اإلدارة يقونة ولى إالدخول  .2

 . المراكزالذهاب الى قائمة  .3

  .الخدمات التي يقدمها المركز  وتذتمل على جمي اختيار مركز االرشاد الجامعي  .4

 الوصول إلى النظامكيفية 

1.: 

 الشاشة الرئيسية لمركز اإلرشاد الجامعي -1شاشة توضيحية: 

https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/university-counseling-center
https://www.iau.edu.sa/ar/administration/centers/university-counseling-center
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 " Make an Appointmentخدمة طلب حجز موعد "   -1

حدش إو وش عيادة االرشاد النفسي بالمركز وهي عبارة عن خدمة تتيح طلب موعد لد

 وحدات الخدمات االرشادية بالكليات الجامعية والتي تتب  المركز .
 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 و منسوبيها .وحد طاب الجامعة و يكونن و 

 خطوات التنفيذ:

 (.رابط حجز موعد( ومن ثم الضغط على )حجز موعدالضغط على ويقونة ) .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(إر الوالضغط على زر ) البيانات المللوبةنموذج حجز الموعد بة تعبئ .2

 خدمات النظام

2.: 
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 نموذج )تسجيل موعد( -2شاشة توضيحية: 
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 "Counseling Service Evaluationsتقييم الخدمات االرشادية "  -2

ية التي يتلقاها هو عبارة عن رابط يتيح للمستفيد من الخدمات اال تذارية واالرشاد

 تقييم درجة الرضا لديه عن الخدمة المقدمة له.في المركز 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 خدمات االرشادية.وحد التلقى  المستفيد قد ن يكونو 

 خطوات التنفيذ:

 .(مستذارك النفسيالضغط على ويقونة ) .1

 (.تقييم خدمات مركز اإلرشاد الجامعياختيار الخدمة ) .2

 (.إر الاال تبيان ومن ثم الضغط على زر ) ةتعبئ .3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg5dGHCVxWJHSUIGh2jWnYS8BgloX055

8pYtAp1mX8rtU3Eg/viewform 

  

 نموذج تقييم الخدمات اإلرشادية -3شاشة توضيحية: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg5dGHCVxWJHSUIGh2jWnYS8BgloX0558pYtAp1mX8rtU3Eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg5dGHCVxWJHSUIGh2jWnYS8BgloX0558pYtAp1mX8rtU3Eg/viewform
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 " Hot Line"  الخط الساخن -3

تعععا   للعمععاء مععن  خعععال تقععديم المذعععورة النفسععية وا  عععرية  وهععو عبععارة ععععن خدمععة تم

الجامعي   وا كاديمية واالجتماعية والمهنية   باالتصال على الخط الساخن لمركز اإلرشاد

013333000.. 

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 يوجد ال 

 خطوات التنفيذ:

 (.خدماتناالضغط على ويقونة ) .1

ط الساخن لمركز الخ وف يتم عرض صفحة تذمل على خدمات المركز وبيانات  .2

 .اإلرشاد الجامعي

  

خدمات المركزلواجهة شاشة    3رسم توضيحي 
المركزخدمات ونشاطات  -4شاشة توضيحية: 
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 "" Internal Referrals to Clinical Psychologist طلب احالة داخلية للعيادات -4

عنععد احتيععاجهم لخدمععة ال تقععدم مععن قبععل رة عععن خدمععة تسععمح بتحويععل العمععاء وهععي عبععا

 .المركز الرئيسي وحدات الخدمات اإلرشادية بالكليات ومن ثم تحويلها إلى عيادات

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

 التحويلللب تعبئه  بيانات اإلحالة كاملة من قبل الذخص الذي قام ب.  

 خطوات التنفيذ:

( من القائمة اإلحالة من وعضاء هيئة التدريس والموظفينالضغط على ويقونة ) .1

 ومن ثم الضغط على نموذج اإلحالة. الرئيسية

 
 اختيار خدمة اإلحالة -5شاشة توضيحية: 

 (. Doneة نموذج اإلحالة بالبيانات المللوبة ومن ثم الضغط على زر )تعبئ .2
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 نموذج اإلحالة -6شاشة توضيحية: 

 

االخصائي بالعيادة يتم التواصل م  العميل لتحديد موعد جلسة من قبل  .3

 .الرئيسية
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النماذج الخاصة بالخدمة التي  تعبئةن يستكمل المستفيد ومثل عملية الخروج من النظام بعد تت

.   النموذجغاق الذاشة الرئيسية للخروج من إالحصول عليها ، ومن ثم يقوم بيرغب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 aamohamed@iau.edu.sa 30846 د. احمد عمرو عبدالله

 smalebeisat@iau.edu.sa 30844 .صا  محمد العبيساتو

 hialzahid@iau.edu.sa 30849 هدش ابراهيم الزاهد

 rdalshehri@iau.edu.sa 30885 ا. ريم دايل الذهري

 olalkhateeb@iau.edu.sa 30850 عا للفي الخليب

 malmobarek@iau.edu.sa 33802 محمد عبدالله ال مبارك

 cac@iau.edu.sa 30840 مركز االرشاد الجامعي

 

 طرق التواصل
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