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المحتويات

المقدمة

نبذة عن الكلية

ف على أقسام الكلية تَعرَّ

اإلرشاد األكاديمي والنفسي

وحدة الشؤون التعليمية

Exit Exam ختبار نهاية البرنامج المعياري إ

حقيبة دليل الطالب اإللكترونية

دليل العودة اآلمنة في ظل جائحة كورونا

مرافق وخدمات الكلية

األنشطة الطالبية في الكلية

تسكين الرغبات باألقسام العلمية

تواصل معنا

:يهيمكنك االنتقال مباشرة إلى المحتوى المطلوب عن طريق النقر عل



ِحيم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم هللا الرَّ

جداا وسعيدونومود ةب  حبكلنستقبلك.الطبيالتأهيلعلومكليةكُل ِّيتنافيبكوسهالا أهالا 

اتكونبأنالختيارك .المباركالصرحهذامنجزءا

نا علومبكليةجدينالمستوالطالباتللطالبالتعريفياللقاءملف)يديكبيننقدمأنيُسرُّ

ا ليكونوأقسامهاالكليةعنمعلوماتعلىيحتويوالذي(الطبيالتأهيل تحديديفلكعونا

علىعينكليوالجامعةالكليةوتعليماتأنظمةعلىالضوءيلقيكماالتخصصيةرغباتك

بكلسيةوالدراالعامةحياتكلمواصلتتحتاجهاقدالتياإلرشاداتبعضوعلىبهااإلحاطة

.وسهولةيسر

ركبدايةكلومعالجديدالدراسيعامنابدايةومع هللخالصةا تكونبأنالنيةبتجديدنُذك ِّ

ا سلكومنعمله،منخير  المؤمنفَنِّيَّةُ تعالى، ا فيهيلتمسطريقا ا لههللاه لسعلما إلىطريقا

.الجنة

مخلوق  رمِّ أكلنفعمنكمبادرة  بمثابةهيالطبيالتأهيلعلومكليةإلىاالنضماماختيارك

مهالذياإلنسانوهوأالاألرضوجهعلى وتحقيق.والبحرالبر ِّ فيوحملهتعالىهللاكرَّ

واالمتيازلتفوقِّ اشعارِّ ورفعواالجتهادالمثابرةمسؤوليةعاتقكعلىيضعُ النبيلةالغايةهذه

ا دراسته،ستختارالذيالتخصصأسرارومعرفةتعلمفي التمكنهدفعينيكنصبواضعا

.بالبنانيهإليُشارُ ممنوتكونفيهتبرزحتىالتخصصهذاوأساسياتتفاصيلكلمن

ا  يديموأنك،وطموحاتآمالكتحقيقفيويوفقكالعملبهذاينفعأنتعالىهللانسألختاما

.بخيروأنتعاموكلواألمانالصحةعلينا

المقدمة



:رسالة الكلية

م إعداد خريجين مؤهلين في علو

التأهيل الطبي لخدمة المجتمع

ا  ا وبحثيا .علميا

نبذة عن الكلية

:مقدمة عن الكلية

أنشئت كلية علوم التأهيل الطبي في 

هـ بالقرار السامي الكريم من مقام١٤٣٥/هـ١٤٣٤عام 

خادم الحرمين الشريفين من أجل الوفاء بإحتياجات المملكة من 

دى تخصصات علوم التأهيل الطبي للذكور واإلناث، ولتكون الكلية إح

تمل الكلية وتش. الكليات الصحية بالمركز الطبي في جامعة الملك عبدالعزيز

على خمس أقسام علمية والتي تضم كالا من قسم العالج الوظيفي،           

قسم العالج التنفسي، قسم العالج الطبيعي، قسم 

األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية، 

و أخيراا قسم عالج علل السمع و 

.اضطرابات التخاطب

:رؤية الكلية

.التميز في برامج علوم التأهيل الطبي



ليةالهيكل التنظيمي للك

عميد الكلية المكلف

أحمد الغامدي. د

وكيل الكلية

رويد قهوجي. د

وكيل الكلية للتطوير

معتصم الحربي. د

وكيل الكلية للشؤون السريرية

مصطفى لنجاوي. د

وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحث العلمي

طالل قدح. د

رئيس قسم العالج الطبيعي

زياد نعمة هللا. د

رئيس قسم العالج الوظيفي

عبد العزيز بامعروف. د

رئيس قسم العالج التنفسي

هاجد العتيبي. د

رئيس قسم األطراف الصناعية و 

األجهزة التعويضية

عبد هللا القرني. د

نبذة عن الكلية

وكيلة الكلية

أفنان الخطيب. د

مشرفة قسم العالج الطبيعي 

والعالج الوظيفي

بيان باعطية. د

رئيسة قسم عالج علل السمع 

واضطرابات التخاطب

ندى فقيه. د

مشرفة قسم العالج التنفسي

ندى فقيه. د



ف َعلَى أَْقَساِم الُكل ِيَّة تَعَرَّ



قسم العالج 

الوظيفي

قسم العالج 

التنفسي

قسم العالج 

الطبيعي
قسم األطراف 

الصناعية و 

األجهزة 

التعويضية قسم عالج 

علل السمع و 

اضطرابات 

التخاطب

:و التي تضم كالا من

.برنامج البكالوريوس لم ينطلق بعد

ف َعلَى أَقْ  ةَساِم الُكل ِيَّ تَعَرَّ



قسـم العـالج الوظيفـي

وريوسإطَّلع على البروشور التعريفي لبرنامج بكال

:تاليةالعالج الوظيفي عن طريق النقر على األيقونة ال

شاهد الفيديو التعريفي

:لمن هو أخصائي العالج الوظيفي

Email: ABAMAROUF@KAU.EDU.SA

للمزيد من المعلومات 
:متواصل مع رئيس القس

عبد العزيز بامعروف. د
اضغط هنا

اضغط للمشاهدة

https://drive.google.com/file/d/1TurksbFbJad4co8CmbJT3_Dq4pJrrdx3/view
https://drive.google.com/file/d/1qAk_CmTNcyC0-TsTcPiVzDphqvxOTG6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAk_CmTNcyC0-TsTcPiVzDphqvxOTG6w/view?usp=sharing
mailto:ABAMAROUF@KAU.EDU.SA


قسـم العـالج التنفسـي

وسإطلع على البروشور التعريفي لبرنامج بكالوري

:لتاليةالعالج التنفسي عن طريق النقر على األيقونة ا

شاهد الفيديو التعريفي

:لتخصص العالج التنفسي

للمزيد من المعلومات 
:متواصل مع رئيس القس

هاجد العتيبي. د

Email: halotaibi1@kau.edu.sa

اضغط هنا

اضغط للمشاهدة

https://drive.google.com/file/d/1Pido_kJkFxLo_1iWexGMIlwNeKJPFUww/view
https://drive.google.com/file/d/1LDBofCiY95sUfZncQCv2BCU1fLUquA3r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LDBofCiY95sUfZncQCv2BCU1fLUquA3r/view?usp=sharing


قسـم العـالج الطبيعـي

وسإطلع على البروشور التعريفي لبرنامج بكالوري

:تاليةالعالج الطبيعي عن طريق النقر على األيقونة ال

شاهد الفيديو التعريفي 

:لقسم وتخصص العالج الطبيعي

للمزيد من المعلومات 
:متواصل مع رئيس القس

زياد نعمة هللا. د

Email: zneamatallah@kau.edu.sa

اضغط هنا

اضغط للمشاهدة

https://drive.google.com/file/d/1YqB4kdM-Phgv8Xf3blMyF5Dh8Kase5m8/view
https://drive.google.com/file/d/1iIL7RtmfDIV02123_fg5rm8OcUJ839qz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIL7RtmfDIV02123_fg5rm8OcUJ839qz/view?usp=sharing


اإلرشاد األكاديمي والنفسي



آلية اإلرشاد األكاديمي
بكلية علوم التأهيل الطبي

اإلرشاد األكاديمي

ا لإلجراءات  سيتم توفير الجلسات خالل جائحة كورونا عن بعد إتباعا

.اإلحترازية

.إسم وإيميل المرشد األكاديمي في نظام أودس( ـة)سيظهر للطالب

اد تتبع كلية علوم التأهيل الطبي آليات ولوائح اإلرش

.األكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز

تقوم لجنة اإلرشاد األكاديمي بتوزيع الطالب على المرشدين 

.األكاديميين في بداية العام الدراسي

تقام جلسات إرشاد جماعيه وفردية بشكل دوري خالل الفصل 

.الدراسي



فسي سببه ن( ـة)إن كان تعثر الطالب

ه أو صحي، من واجب المرشد تحويل

للجهة المختصة داخل الجامعة 

.ومتابعة الحالة

توفير الدعم األكاديمي والمعنوي

ة في أثناء دراسته بالكلي( ـة)للطالب

.خصوصية وسرية تامة

ا و إن تعثر أكادي( ـة)تشجيع الطالب ميا

.توجيهه إلى الحلول المناسبة 

دى يوجه المرشد إلى تنمية نقاط القوة ل

الطالب سواء عن طريق اإلشتراك 

ي باألنشطة المتعددة داخل الكلية أو ف

الجامعة، اإلشتراك في مسابقات 

ومنافسات علمية ،أو الحصول على 

تدريب يخدم نمو شخصيته كفرد 

.وكممارس صحي في المستقبل

اإلرشاد األكاديمي

مهام المرشد األكاديمي

١

٢

٣

٤



التواصل مع ( ـة)من حق الطالب

مرشده حين الحاجة خالل أوقات 

ي الدوام وعبر وسائل التواصل الت

.حددها المرشد

التجاوب مع المشرف( ـة)على الطالب

عن طريق الرد على الرسائل التي 

ا تصله وحضور جلسات اإلرشاد كلم

.دعي إليها

ة مع التحاور بشفافي( ـة)على الطالب

بما فيها اإلفصاح عن أي)المرشد 

من ليتمكن المرشد( حالة طبية مزمنة

أداء دوره ودعم الطالب باستخدام 

.الوسائل المتاحة

ر عن مقر( ـة)إذا كان استفسار الطالب

كتساؤل عن درجات أو محتوى)معين 

اذ فاألفضل اإلجتماع مع أست( المقرر

. المقرر أولا 

مهام الطالب

اإلرشاد األكاديمي

١

٢

٣

٤



٢
١

يها توفر جامعة الملك عبد العزيز بشطر

الجماعي )جلسات لإلرشاد النفسي 

.لطالبها( والفردي

من الطبيعي أن يمر 

بضغوطات ( ـة)الطالب

نفسية أثناء الدراسة، 

خاصة مع بداية تخصص

جديد ومرحلة جديدة في 

.حياتهم الدراسية

ننصح أن يفصح الطالب

لمرشده األكاديمي في حال

ة وجود مشكلة نفسية مزمن

أو إذا سبق له مراجعة 

ن طبيب نفسي لنتمكن م

د توجيهه وتحويله لإلرشا

.النفسي

ية يتضمن اإلرشاد النفسي كيف

التعامل مع القلق والضغوطات

أثناء االختبارات، ونصائح 

.لإلستذكار وتحسين األداء

كيف أتواصل مع اإلرشاد النفسي؟

ا لإلجراءات اإلحترازية والعودة اآلمنة، ستقدم خدمات اإلرشاد النفسي عن  إتباعا

.بعد في الفصل الحالي

شطر الطالبات شطر الطالب

٠٥٦٥٠٤٠٢٣٢ ٠٥٣٥٣٨٨٠٤٣ :اإلتصال على الرقم

Dsa.guidance@kau.edu.sa :لأو التواصل على اإليمي

أو على حساب توتير 

مركز اإلرشاد الجامعي

اإلرشاد النفسي

٣
٤

اضغط هنا

mailto:Dsa.guidance@kau.edu.sa
https://twitter.com/dsakau11?lang=ar


وحدة الشؤون التعليمية



ةوحدة الشؤون التعليمي

مرحلةلالدراسيةواللوائحواألنظمةاإلجراءاتتنفيذعلىتشرفوحدةهي

مختصهوكذلك.تطبيقهامنوالتأكدلهاالتنفيذيةوالقواعدالبكالوريوس

ونبالشؤالخاصةواألنظمةوالسياساتاألهدافتنفيذعلىباإلشراف

العلميةاألقساممعالتنسيقيتموكما.العلميةاألقساممعبالتنسيقالتعليمية

لتسهيلفةالمختلواإلداراتوالكلياتوالتسجيلالقبولوعمادةالكليةووكالة

معيقالتنسالىباإلضافة.التعليميةالشؤونبمهامالمتعلقةاإلجراءات

قبلمنهاتنفيذومتابعةالفصليةالدراسيةالجداولإلعدادالعلميةاألقسام

فيطلبةللالعامةوالموادالدراسيةالموادوتسجيلوالتسجيل،القبولعمادة

جيلوالتسالقبولعمادةمخاطبةكذلك،الوحدةمهامومن.المستوياتجميع

.لحلهاوالطالباتبالطالبالخاصةبالمشاكليتعلقفيما

ماهي وحدة الشؤون التعليمية؟



(شطر الطالبات)

االلكترونيالبريد

fmrs-au@kau.edu.sa

(شطر الطالب)

اإللكترونيالبريد

hialsharif@kau.edu.sa

الطالبة / ما الذي يستفيد منه الطالب

من وحدة الشؤون التعليمية؟

التخصيص

بعد 

التسكين

معادلة المواد

إجراءات التخرج

إنشاء

شعب المقررات

حذف وإضافة 

مواد على الجداول 

الدراسية

االستفسار عن 

األمور المالية 

الخاصة بالطالب

تسجيل المواد 

الحرة

جداول االختبارات

ةالنهائية و الدوري

تسجيل الجداول 

الدراسية

متابعة الطلبة 

المتعثرين

إجراءات التحويل

من كليات أخرى

لاالعتذار والتأجي

ةوحدة الشؤون التعليمي

للمزيد من المعلومات واالستفادة من الخدمات 

:التواصل مع وحدة الشؤون التعليمية



إختبار نهاية البرنامج المعياري 

Exit Exam

ما هو اختبار نهاية البرنامج المعياري؟

هو اختبار إلزامي على جميع الطلبة يتم إجراؤه في العام الدراسي النهائي من مرحلة 

داية عامهم البكالوريوس وهو متطلب أساسي للتخرج وسيتم تدريب الطلبة على االختبار من ب

.الدراسي النهائي مع إعطائهم محاضرة تعريفية عن االختبار ومحتواه

:أهداف االختبار

.تقويم أداء الطلبة في إكتساب المعارف والمهارات األساسية لمرحلة البكالوريوس•

ي ككل التأكد من مدى تحقيق الطلبة للمخرجات التعليمية على مستوى البرنامج الدراس•

.وليس على مستوى المقررات

بارات تهيئة الطالب والطالبات الجتياز االختبارات المهنية من خالل تدريبهم على اخت•

.شبيهة له

.القياس الدقيق المباشر لمخرجات البرنامج الدراسي•

.استيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي الوطني والدولي•

ية والعمل التعرف على نقاط القوة ونقاط التحسين على مستوى المقررات والبرامج الدراس•

.على وضع خطط التحسين متى استلزم األمر



حقـيـبــة

دليل الطالب اإللكترونية



اإلرشاد األكاديمي

(الطالبة/دليل الطالب)

الئحة الطالب الجامعي 

(الحقوق والواجبات)

وتحتوي على اللوائح الدراسية 
زوالتنظيمية بجامعة الملك عبد العزي

رنامج الطالبة باإلطالع واإلحاطة باللوائح قبل البدء بالب/يلتزم الطالب* 
:الدراسي و التي تشمل كالا من

الئحة

الدراسة و االختبارات

دليل الخدمات 

األكاديمية اإللكترونية

ODUS Plus

ةحقيبة دليل الطالب اإللكتروني

الطالبة /دليل الطالب

لالعتماد األكاديمي

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

https://prod.kau.edu.sa/admission/Guides/STUDENT.PDF
https://prod.kau.edu.sa/admission/Guides/odusplus.PDF
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Files/211/Files/159849_%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8.pdf
https://prod.kau.edu.sa/admission/er1436/for_std.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ohs_uuPQiaAehLo9FHCMgfyHnsCSCShq/view?usp=sharing


ةخدمات مفيدة تقدمها الجامعة للطلب

:ومن أبرز خدماتها

.التشغيل الطالبيخدمة1.

ات خدمات تقسيط األجهزة والقروض الطالبيه وتسليم بطاق2.

مقدمة المكافات وشهادات الدورات واالمتياز وتخفيض التذاكر ال

.مركز خدمة الطالبمن 

خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني واألكاديمي 3.

.مركز اإلرشاد الجامعيوالمالي للطالب الجامعي والمقدمة من 

ع وللمزيد من التفاصيل عن الخدمات المقدمة من العمادة اإلطال❖

(.دليل الطلبة إلى األنشطة والخدمات الجامعية)على 

:ومن أبرز خدماتها

.  ربط التقويم الجامعي بالهاتف الذكيخدمة 1.

.هـ١٤٤٢للعام ( انتظام)التقويم األكاديمي للفصل الدراسي األول 2.
اضغط هنا

اضغط هنا

https://studentaffairs.kau.edu.sa/pages-231715.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273551.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273034.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-flip-book.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Default-211-AR
https://twitter.com/st_affairs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://admission.kau.edu.sa/Default-210-AR
https://admission.kau.edu.sa/Pages-262234.aspx
https://drive.google.com/file/d/1dx1e24Di9qtMKaRyC4k_3A76LR75bAZi/view
https://twitter.com/admissionweb?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


ةخدمات مفيدة تقدمها الجامعة للطلب

:ومن أبرز خدماتها

عدة والذي يتيح للطالب الوصول السريع لMyKAUتطبيق جامعتي •

خدمات منها الجدول الدراسي وكشف الدرجات و خدمة احتساب 

.المعدل وغيرها

:ومن أبرز خدماتها

.رونيةالدورات التدريبية للتعامل مع قواعد البيانات اإللكت•

:بمعهد اللغة اإلنجليزيةمركز الكتابة األكاديمية خدمات 

ابة حيث يقدم المركز دورات منتظمة تهدف إلى تطوير مهارة الكت•

.األكاديمية باللغة اإلنجليزية

:مركز الخدمات الطبية الجامعي والذي يقدم

خدمات عالجية أولية مجانية لمنسوبي وطالب وطالبات جامعة         •

.الملك عبدالعزيز

966559669312+: لالستفسارات التواصل على واتساب ✓

.حجز المواعيدخدمة ✓ اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

https://it.kau.edu.sa/Default-223-AR
https://mykau.kau.edu.sa/Default-223111-AR
https://library.kau.edu.sa/Default-212-AR
https://twitter.com/kaulibrary?lang=ar
https://twitter.com/dit_kau?lang=ar
https://eli-wcenter.kau.edu.sa/Default-126888-AR
https://eli-wcenter.kau.edu.sa/Default-126888-AR
https://sihatak.kau.edu.sa/Default-407888-AR
https://twitter.com/KAUAUC


يل في ظل ظروف جائحة كورونا وحرصاً على سالمتك، نأمل منك قراءة دل

عام جامعة الملك عبد العزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول من ال

:هـ قبل البدء بالبرنامج الدراسي١٤٤٢الدراسي 

دليل جامعة الملك عبد العزيز للعودة 

اآلمنة للدراسة 

المذكورة إتباعاً للتعليمات( تباعد)و( توكلنا)كما نأمل منك تحميل تطبيقي 

:في الدليل عن طريق النقر المباشر على األيقونات باألسفل

دليل العودة اآلمنة

اضغط هنا

App Store

Google Play

((Covid-19 KSAتباعد (Covid-19 KSA)توكلنا 

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

https://drive.google.com/file/d/1eiaC_VFu09S4g2xtzX4fUn2LHTKz3jdd/view
https://apps.apple.com/us/app/tabaud-covid-19-ksa/id1514704802
https://apps.apple.com/us/app/tawakkalna-covid-19-ksa/id1506236754
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna


مرافق وخدمات الكلية



شطر الطالب

من مرافق وخدمات الكلية
(:المعامل)الدور األرضي 

.معمل العالج الكهربائي•

.معمل العالج المائي•

.معمل المهارات السريرية•

.معمل اإلختبارات والمقاييس•

.معمل التمرينات العالجية•

.الصالة الرياضية•

.خزانات الطالب•

:الدور األول

.قاعة مسرح الكلية•

.معمل الحاسب اآللي•

.المصلى•

:الدور الثاني

.القاعات الدراسية•

.قاعة المذاكرة•

.المصلى•

:الدور الثالث

.مكتب العميد•

مكاتب الوكالء ورؤساء األقسام •

.وأعضاء هيئة التدريس

.مكتب وحدة الشؤون التعليمية•

.المصلى الرئيسي•



:موقع الكلية على الخريطة

٥٠٢مبنى رقم –كلية علوم التأهيل الطبي 

(٤٧١رية المبنى الوسط بين مبنى وادي جدة ومبنى السنة التحضي)

اضغط هنا

شطر الطالب

مبنى كلية علوم التأهيل الطبي

مبنى السنة 

التحضيرية

مبنى وادي جدة

https://goo.gl/maps/V99zTiznhnaDPaZN7


شطر الطالبات

الكليةخدماتومرافقمن
:رضياألالدور

.السكرتاريةوالوكيلةمكتب•

.ليميةالتعالشؤونعلىكاديميةاألالمشرفةمكتب•

.العامةوالعالقاتاألنشطةوحدةمكتب•

.التعليميةالشؤونوحدةمكتب•

.التعليميةالخدماتمكتب•

.الدراسيةالقاعات•

.المصلى•

.خزانات الطالبات•

.مكائن شراء األطعمة والمشروبات•

:الثانيالدور

.الطبيعيالعالجقسممشرفةمكتب•

.قساماألسكرتيرةوالتدريسهيئةعضاءمكاتب أ•

(.٢٦)والتنفسي رقم الطبيعيعالجالمعمل•

(.١٥)والتنفسي رقم الطبيعيعالجالمعمل•

(.٢٣)رقم الوظيفيالعالجمعمل•

.الدراسيةالقاعات•

.معيداتومحاضراتمكتب•

.والفنياتخصائياتألواالمحاضراتمكتب•

الدور الثاني( ١٢)مبنى رقم 

(.١٢٠٣)معمل العلوم األساسية رقم •

(.١٢١٦)معمل التمرينات العالجية رقم •



شطر الطالبات
:موقع الكلية على الخريطة

٤٣١مبنى رقم–كلية علوم التأهيل الطبي –المجمع الطبي 

(شطر الطالبات)الدخول من بوابة شرقية طب 

اضغطي هنا

كلية علوم التأهيل الطبي

(شطر الطالبات)٤٣١مبنى 

https://goo.gl/maps/NR4HoSjKWqt9cCFq7


اللجنة الثقافية

٢

األنشطة الطالبية في الكلية

ةاللجنة الرياضي

١

تعتبر األنشطة

مكون أساسي ومهم الطالبية الالصفية

على تطوير المواهبفهي تعمل. للبيئة الجامعية

ن ما المختلفة وصقل المهارات والقدرات الشخصية للطلبة م

تحصيلهم العلمي ويزيد من فرص تأهيلهممنيُحس ِّن

لسوق العمل ويساعد على بناء شخصية

.إيجابية فعالة في المجتمع

ننتظر مشاركتكم 

في إحدى لجان األنشطة الطالبية

بكلية علوم التأهيل الطبي

:والتي تضم كالً من

اللجنة االجتماعية

٣

اللجنة الدينية

٤

(اتشطر الطالب)الطالبيةاألنشطةمنسقة

عسيريود. أ

اللكترونيالبريد

zaseere@kau.edu.sa

(شطر الطالب)الطالبيةنشطةاألمنسق

الشريفحسين. أ

اإللكترونيالبريد

hialsharif@kau.edu.sa

:لالستفسار التواصل مع



تسكين الرغبات باألقسام العلمية



ةتسكين الرغبات باألقسام العلمي

في حال بعد إطالعك على المعلومات التعريفية بأقسام الكلية و

آلن أصبحت خياراتك لألقسام العلمية واضحة لديك، يمكنك ا

من ( مينموذج إقرار وتسجيل رغبة القسم العل)القيام بتعبئة 

:خالل النقر على األيقونة التالية

ام وفي حال كنت بحاجة لمزيد من التوضيح عن ماهية األقس

م والتخصصات العلمية فيمكنك التواصل مع رئيس القس

المعني مباشرة

اضغط هنا

علماً أن آخر موعد إلرسال نموذج اإلقرار وتسجيل الرغبات سيكون

م٢٠٢٠/ ٨/ ٣١هـ الموافق ١٤٤٢/ ١/ ١٢بنهاية دوام يوم االثنين 

https://forms.gle/J3pbcgukWyDf8wXFA


اضغط هنا

:حساب الكلية على تويتر

@fmrs_kau

رئيس

ية قسم األطراف الصناعية واألجهزة التعويض

عبد هللا القرني. د

amalgarni@kau.edu.sa

رئيسة قسم عالج علل السمع واضطرابات 

التخاطب و مشرفة قسم العالج التنفسي

ندى فقيه. د

Nfakeeh@kau.edu.sa

رئيس قسم العالج التنفسي

هاجد العتيبي. د

halotaibi1@kau.edu.sa

مشرف الشؤون التعليمية بالكلية

عمر العباسي. د

Ualabasi@kau.edu.sa

وكيل الكلية

رويد قهوجي. د

rgahwajy@kau.edu.sa

رئيس قسم العالج الوظيفي

عبدالعزيز بامعروف. د

ABAMAROUF@KAU.EDU.SA

وكيلة الكلية

أفنان الخطيب. د

amalkhateeb@kau.edu.sa

مشرفة قسم العالج الطبيعي 

و قسم العالج الوظيفي

بيان باعطية. د

bbaattaiah@kau.edu.sa

رئيس قسم العالج الطبيعي

زياد نعمة هللا. د

zneamatallah@kau.edu.sa

تواصل معنا

:موقع الكلية اإللكتروني

( ً (جاري تدشينه قريبا

mailto:ABAMAROUF@KAU.EDU.SA
https://twitter.com/fmrs_kau?lang=ar

