
إذا كنت تريد أن تصبح طبيبًا أو مهندسًا أو عالمًا أو ترغب في  الحصول على أي 
مؤهل البد من االستعداد الجيد له وتعلم مهاراته. هدفنا هو مساعدة الطالب 

في سعيهم إلى تحقيق  أهدافهم األكاديمية وطموحاتهم.

مركز دعم التعلم
مبادرة نوعية لدمع تعمل الطالب

الرؤية
ندعم تعلم 
جميع الطالب

ال ندخر جهدًا
لمساعدة الطالب

 و تعزيز فرص نجاحهم

الرسالة



نرحب بكم …
مركــز دعــم التعلــم هــو عبــارة عــن وحــدة داخــل الجامعــة تحتــوي علــى مجموعــة مــن 
المصــادر التفاعليــة المتنوعــة مــن أجــل دعــم العمليــة التعليميــة، ويقــع المقــر الرئيــس 
للمركــز فــي الحــرم الجامعــي الصحــي ولديــه 8   فــروع أخــرى موزعــة عبــر كل مواقــع 

الجامعــة
والمركز مجهز بأنواع مختلفة من المعدات واألجهزة السمعية والبصرية.

فــي  المركـــــــــــــز 
االســتعداد  أتـــــم 
تكــــــم  عــد لمســـــا
كل  تخطــي  علــى 
التــي  الصعوبــات 

تواجهكــم. قــد 

مواقع مركز دعم التعلم
الطالب:

• البرج الطبي قاعة 3048 الدور الثالث

• الحرم الجامعي القديم: مبنى رقم 450 قاعة 50

الطالبات:
• الراكة: مبنى رقم300 قاعة رقم 310

• الراكة:مبنى 900 قاعة 909
C20 الريان: قاعة  رقم •

• الريان: برج 65 قاعة 0-9
• الجبيل

TH2 كلية خدمة الجتمع القطيف: قاعة  رقم •
• كلية خدمة المجتمع الدمام قاعة رقم 1



ساعات العمل:
    من األحد إلى الخميس 

 صباحًا 08:00 إلى 04:00 مساًء

أنشطة ومبادرات المركز
يقوم المركز بمبادرات كثيرة لضمان أقصى استفادة منها:

•مبــادرة أتمتــة نظــام التســجيل بالمركــز ومــا يتعلــق بأعمال التغذيــة الراجعة 
واحصائيات االستشــارات المقدمة

•مبادرة تعليم األقران والتعليم التشاركي 
English Club مبادرة نادي اللغة اإلنجليزية•

 Idiom of the day مبادرة•
•مبادرة الدعم االفتراضي قبيل االختبارات

•اســتقبال مشــاركات الطــالب والطالبــات لنشــرها فــي مجلــة الســنة 
Newsletter التحضيريــة 

•مبادرة بنك مصادر المعلومات المرئية والمسموعة



يضــم المركــز نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الخبــرة 
والمؤهــالت العليــا الذيــن هــم علــى أتــم االســتعداد لتقديــم 

ــواد. ــع الم ــي جمي المســاعدة ف
يحتوي المركز على أجهزة متطورة:

• أجهزة كمبيوتر آبل آي ماك
• سماعا ت   

• أجهزة نسخ متطورة
• جهاز تلفزيون 

• جهاز عرض 
• منصة الكترونية 

• السبورة التفاعلية الذكية
• السبورة التقليدية                                                                            

بعض اإلحصائيات :
ــر  ــم أكث ــز بتقدي ــاء العــام الدراســي المنصــرم2021/2020 قــام المرك أثن
والطالبــات وشــهد  للطــالب  تعلــم  حالــة استشــارة ودعــم  مــن6000 
أغلبهــم تطــورًا وتحســنا ملحوظــا فــي درجاتهــم فــي االمتحــان النهائــي.



ما يقدمه المركز :
• الدورات والمشاورات الفردية

• مجموعات لدراسة كل المقررات
• تعليم مهارات اجتياز االختبار بنجاح

• تعليم مهارات تقنية
• سلسلة من اللقاءات التفاعلية للدراس

• توفير بيئة مناسبة للخطط العالجية 



الدعم األكاديمي الخاص
يتطلــع المركــز إلــى مســاعدة ومرافقــة الطالــب إلــى النجــاح حيــث يهــدف 
ــر  ــك بتوفي ــاح وذل ــز فــرص النج ــم وتعزي ــة التعل ــى دعــم عملي أساســًا إل
بيئــة ســليمة للمســاعدة والدعــم األكاديمــي المناســب لجميــع الطــالب 
خاصــة منهــم أولئــك الذيــن قــد تواجههــم صعوبــات فــي عمليــة التعلــم 

خــالل الســنة الدراســية.

مــا علــى الطالــب ســوى البحــث فــي الجــدول عــن الموضــوع الــذي يحتــاج 
المســاعدة فيــه.

االتواصل:
dpy.lrsc@iau.edu.sa :البريد االلكتروني

www.iau.edu.sa :الموقع االليكتروني للجامعة

بالكبورد: 

 Male : LRSC M  

Female :LRSC F  


