ملف اللقاء التعريفي للطالب والطالبات
المستجدين
بكلية علوم التأهيل الطبي
١٤٤١هـ ١٤٤٢ -هـ
٢٠٢٠م – ٢٠٢١م

ملف اللقاء التعريفي للطالب والطالبات
المتسجدين
بكلية علوم التأهيل الطبي

عـن بعـد
(ملف م َدعَّم بأيقونات قابلة للنقر)

١٤٤١هـ ١٤٤٢ -هـ
٢٠٢٠م – ٢٠٢١م

المحتويات
يمكنك االنتقال مباشرة إلى المحتوى المطلوب عن طريق النقر عليه:

المقدمة

نبذة عن الكلية
عرف على أقسام الكلية
ت َ َّ
اإلرشاد األكاديمي والنفسي
وحدة الشؤون التعليمية
إختبار نهاية البرنامج المعياري Exit Exam
حقيبة دليل الطالب اإللكترونية
دليل العودة اآلمنة في ظل جائحة كورونا

مرافق وخدمات الكلية
األنشطة الطالبية في الكلية
تسكين الرغبات باألقسام العلمية

تواصل معنا

المقدمة

الر ِحيم
ِب ْ
الر ْح َم ِن َّ
س ِم هللا َّ
أهالا وسهالا بك في كُ ِّليتنا كلية علوم التأهيل الطبي .نستقبلك بكل حب ومودة وسعيدون جدا ا
الختيارك بأن تكون جز اءا من هذا الصرح المبارك.
س ُّرنا أن نقدم بين يديك (ملف اللقاء التعريفي للطالب والطالبات المستجدين بكلية علوم
ي ُ
التأهيل الطبي) والذي يحتوي على معلومات عن الكلية وأقسامها ليكون عونا ا لك في تحديد
رغباتك التخصصية كما يلقي الضوء على أنظمة وتعليمات الكلية والجامعة ليعينك على
اإلحاطة بها وعلى بعض اإلرشادات التي قد تحتاجها لمواصلت حياتك العامة والدراسية بكل
يسر وسهولة.
ذكرك بتجديد النية بأن تكون خالصةا هلل
ومع بداية عامنا الدراسي الجديد ومع كل بداية نُ ِّ
تعالى ،فَنِّيَّةُ المؤمن خير من عمله ،ومن سلك طريقا ا يلتمس فيه علما ا سهل هللا له طريقا ا إلى
الجنة.
رم مخلوق
اختيارك االنضمام إلى كلية علوم التأهيل الطبي هي بمثابة مبادرة منك لنفع أك ِّ
البر والبحر .وتحقيق
على وجه األرض أال وهو اإلنسان الذي َّ
كرمه هللا تعالى وحمله في ِّ
ق واالمتياز
هذه الغاية النبيلة يض ُع على عاتقك مسؤولية المثابرة واالجتهاد ورفع
ِّ
شعار التفو ِّ
في تعلم ومعرفة أسرار التخصص الذي ستختار دراسته ،واضعا ا نصب عينيك هدف التمكن
شار إليه بالبنان.
من كل تفاصيل وأساسيات هذا التخصص حتى تبرز فيه وتكون ممن يُ ُ
ختاما ا نسأل هللا تعالى أن ينفع بهذا العمل ويوفقك في تحقيق آمالك وطموحاتك ،وأن يديم
علينا الصحة واألمان وكل عام وأنت بخير.

نبذة عن الكلية

مقدمة عن الكلية:
أنشئت كلية علوم التأهيل الطبي في
عام ١٤٣٤هـ ١٤٣٥/هـ بالقرار السامي الكريم من مقام
خادم الحرمين الشريفين من أجل الوفاء بإحتياجات المملكة من
تخصصات علوم التأهيل الطبي للذكور واإلناث ،ولتكون الكلية إحدى
الكليات الصحية بالمركز الطبي في جامعة الملك عبدالعزيز .وتشتمل الكلية
على خمس أقسام علمية والتي تضم كالا من قسم العالج الوظيفي،

قسم العالج التنفسي ،قسم العالج الطبيعي ،قسم
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية،
و أخيرا ا قسم عالج علل السمع و

اضطرابات التخاطب.

رؤية الكلية:

رسالة الكلية:

التميز في برامج علوم التأهيل الطبي.

إعداد خريجين مؤهلين في علوم
التأهيل الطبي لخدمة المجتمع
علميا ا وبحثيا ا.

نبذة عن الكلية
الهيكل التنظيمي للكلية
عميد الكلية المكلف
د .أحمد الغامدي

وكيل الكلية
د .رويد قهوجي

وكيلة الكلية
د .أفنان الخطيب

وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي
د .طالل قدح

وكيل الكلية للشؤون السريرية
د .مصطفى لنجاوي

رئيس قسم العالج الطبيعي
د .زياد نعمة هللا

وكيل الكلية للتطوير
د .معتصم الحربي

رئيس قسم العالج الوظيفي
د .عبد العزيز بامعروف

مشرفة قسم العالج الطبيعي
والعالج الوظيفي
د .بيان باعطية

رئيس قسم العالج التنفسي
د .هاجد العتيبي

مشرفة قسم العالج التنفسي
د .ندى فقيه

رئيس قسم األطراف الصناعية و
األجهزة التعويضية
د .عبد هللا القرني

رئيسة قسم عالج علل السمع
واضطرابات التخاطب
د .ندى فقيه

ْ
َ
س ِام الك ُِليَّة
ق
تَعَ َّرف َ
علَى أ َ

س ِام الك ُِليَّة
تَعَ َّرف َ
علَى أ َ ْق َ
و التي تضم كالا من:

قسم العالج
الوظيفي
قسم العالج
التنفسي

قسم عالج
علل السمع و
اضطرابات
التخاطب

قسم األطراف
الصناعية و
األجهزة
التعويضية

برنامج البكالوريوس لم ينطلق بعد.

قسم العالج
الطبيعي

قسـم العـالج الوظيفـي
شاهد الفيديو التعريفي
لمن هو أخصائي العالج الوظيفي:

اضغط للمشاهدة
إ َّ
طلع على البروشور التعريفي لبرنامج بكالوريوس
العالج الوظيفي عن طريق النقر على األيقونة التالية:

اضغط هنا

للمزيد من المعلومات
تواصل مع رئيس القسم:
د .عبد العزيز بامعروف
Email: ABAMAROUF@KAU.EDU.SA

قسـم العـالج التنفسـي
شاهد الفيديو التعريفي
لتخصص العالج التنفسي:

اضغط للمشاهدة
إطلع على البروشور التعريفي لبرنامج بكالوريوس
العالج التنفسي عن طريق النقر على األيقونة التالية:

اضغط هنا

للمزيد من المعلومات
تواصل مع رئيس القسم:
د .هاجد العتيبي
Email: halotaibi1@kau.edu.sa

قسـم العـالج الطبيعـي
شاهد الفيديو التعريفي
لقسم وتخصص العالج الطبيعي:

اضغط للمشاهدة
إطلع على البروشور التعريفي لبرنامج بكالوريوس
العالج الطبيعي عن طريق النقر على األيقونة التالية:

اضغط هنا

للمزيد من المعلومات
تواصل مع رئيس القسم:
د .زياد نعمة هللا
Email: zneamatallah@kau.edu.sa

اإلرشاد األكاديمي والنفسي

اإلرشاد األكاديمي

آلية اإلرشاد األكاديمي
بكلية علوم التأهيل الطبي

تتبع كلية علوم التأهيل الطبي آليات ولوائح اإلرشاد
األكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز.
تقوم لجنة اإلرشاد األكاديمي بتوزيع الطالب على المرشدين
األكاديميين في بداية العام الدراسي.
سيظهر للطالب(ـة) إسم وإيميل المرشد األكاديمي في نظام أودس.

تقام جلسات إرشاد جماعيه وفردية بشكل دوري خالل الفصل
الدراسي.
سيتم توفير الجلسات خالل جائحة كورونا عن بعد إتباعا ا لإلجراءات
اإلحترازية.

اإلرشاد األكاديمي

مهام المرشد األكاديمي

١

توفير الدعم األكاديمي والمعنوي
للطالب(ـة) أثناء دراسته بالكلية في
خصوصية وسرية تامة.

٢
تشجيع الطالب(ـة) إن تعثر أكاديميا ا و
توجيهه إلى الحلول المناسبة .

٣
إن كان تعثر الطالب(ـة) سببه نفسي
أو صحي ،من واجب المرشد تحويله
للجهة المختصة داخل الجامعة
ومتابعة الحالة.

٤
يوجه المرشد إلى تنمية نقاط القوة لدى
الطالب سواء عن طريق اإلشتراك
باألنشطة المتعددة داخل الكلية أو في
الجامعة ،اإلشتراك في مسابقات
ومنافسات علمية ،أو الحصول على
تدريب يخدم نمو شخصيته كفرد
وكممارس صحي في المستقبل.

اإلرشاد األكاديمي

مهام الطالب

١
على الطالب(ـة) التجاوب مع المشرف
عن طريق الرد على الرسائل التي
تصله وحضور جلسات اإلرشاد كلما
دعي إليها.

٣

من حق الطالب(ـة) التواصل مع
مرشده حين الحاجة خالل أوقات
الدوام وعبر وسائل التواصل التي
حددها المرشد.

٢

على الطالب(ـة) التحاور بشفافية مع
المرشد (بما فيها اإلفصاح عن أي
حالة طبية مزمنة) ليتمكن المرشد من
أداء دوره ودعم الطالب باستخدام
الوسائل المتاحة.

٤

إذا كان استفسار الطالب(ـة) عن مقرر
معين (كتساؤل عن درجات أو محتوى
المقرر) فاألفضل اإلجتماع مع أستاذ
المقرر أولا.

اإلرشاد النفسي

من الطبيعي أن يمر
الطالب(ـة) بضغوطات
نفسية أثناء الدراسة،
خاصة مع بداية تخصص
جديد ومرحلة جديدة في
حياتهم الدراسية.

توفر جامعة الملك عبد العزيز بشطريها
جلسات لإلرشاد النفسي (الجماعي
والفردي) لطالبها.

٢

١
٣

٤

يتضمن اإلرشاد النفسي كيفية
التعامل مع القلق والضغوطات
أثناء االختبارات ،ونصائح
لإلستذكار وتحسين األداء.

ننصح أن يفصح الطالب
لمرشده األكاديمي في حال
وجود مشكلة نفسية مزمنة
أو إذا سبق له مراجعة
طبيب نفسي لنتمكن من
توجيهه وتحويله لإلرشاد
النفسي.

كيف أتواصل مع اإلرشاد النفسي؟
إتباعا ا لإلجراءات اإلحترازية والعودة اآلمنة ،ستقدم خدمات اإلرشاد النفسي عن
بعد في الفصل الحالي.
شطر الطالب

شطر الطالبات

اإلتصال على الرقم:

٠٥٣٥٣٨٨٠٤٣

٠٥٦٥٠٤٠٢٣٢

أو التواصل على اإليميل:

Dsa.guidance@kau.edu.sa

أو على حساب توتير
مركز اإلرشاد الجامعي

اضغط هنا

وحدة الشؤون التعليمية

وحدة الشؤون التعليمية

ماهي وحدة الشؤون التعليمية؟
هي وحدة تشرف على تنفيذ اإلجراءات واألنظمة واللوائح الدراسية لمرحلة
البكالوريوس والقواعد التنفيذية لها والتأكد من تطبيقها .وكذلك مختصه
باإلشراف على تنفيذ األهداف والسياسات واألنظمة الخاصة بالشؤون
التعليمية بالتنسيق مع األقسام العلمية .وكما يتم التنسيق مع األقسام العلمية

ووكالة الكلية وعمادة القبول والتسجيل والكليات واإلدارات المختلفة لتسهيل
اإلجراءات المتعلقة بمهام الشؤون التعليمية .باإلضافة الى التنسيق مع
األقسام العلمية إلعداد الجداول الدراسية الفصلية ومتابعة تنفيذها من قبل
عمادة القبول والتسجيل ،وتسجيل المواد الدراسية والمواد العامة للطلبة في
جميع المستويات .ومن مهام الوحدة كذلك ،مخاطبة عمادة القبول والتسجيل
فيما يتعلق بالمشاكل الخاصة بالطالب والطالبات لحلها.

وحدة الشؤون التعليمية
ما الذي يستفيد منه الطالب /الطالبة
من وحدة الشؤون التعليمية؟
التخصيص
بعد
التسكين

إنشاء
شعب المقررات

تسجيل المواد
الحرة

تسجيل الجداول
الدراسية

إجراءات التحويل
من كليات أخرى

معادلة المواد

حذف وإضافة
مواد على الجداول
الدراسية

جداول االختبارات
النهائية و الدورية

متابعة الطلبة
المتعثرين

االعتذار والتأجيل

إجراءات التخرج

االستفسار عن
األمور المالية
الخاصة بالطالب

للمزيد من المعلومات واالستفادة من الخدمات
التواصل مع وحدة الشؤون التعليمية:
(شطر الطالب)

(شطر الطالبات)

البريد اإللكتروني
hialsharif@kau.edu.sa

البريد االلكتروني
fmrs-au@kau.edu.sa

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
البكالوريوس وهو متطلب أساسي للتخرج وسيتم تدريب الطلبة على االختبار من بداية عامهم
الدراسي النهائي مع إعطائهم محاضرة تعريفية عن االختبار ومحتواه.

أهداف االختبار:
•

تقويم أداء الطلبة في إكتساب المعارف والمهارات األساسية لمرحلة البكالوريوس.

•

التأكد من مدى تحقيق الطلبة للمخرجات التعليمية على مستوى البرنامج الدراسي ككل
وليس على مستوى المقررات.

•

تهيئة الطالب والطالبات الجتياز االختبارات المهنية من خالل تدريبهم على اختبارات
شبيهة له.

•

القياس الدقيق المباشر لمخرجات البرنامج الدراسي.

•

استيفاء متطلبات االعتماد األكاديمي الوطني والدولي.

•

التعرف على نقاط القوة ونقاط التحسين على مستوى المقررات والبرامج الدراسية والعمل
على وضع خطط التحسين متى استلزم األمر.

حقـيـبــة
دليل الطالب اإللكترونية

حقيبة دليل الطالب اإللكترونية
وتحتوي على اللوائح الدراسية
والتنظيمية بجامعة الملك عبد العزيز
* يلتزم الطالب/الطالبة باإلطالع واإلحاطة باللوائح قبل البدء بالبرنامج
الدراسي و التي تشمل كالا من:
الئحة الطالب الجامعي
(الحقوق والواجبات)
اضغط هنا

الئحة
الدراسة و االختبارات
اضغط هنا

اإلرشاد األكاديمي
(دليل الطالب/الطالبة)
اضغط هنا

اضغط هنا

دليل الخدمات
األكاديمية اإللكترونية
ODUS Plus

دليل الطالب/الطالبة
لالعتماد األكاديمي
اضغط هنا

خدمات مفيدة تقدمها الجامعة للطلبة

ومن أبرز خدماتها:
 .1خدمة التشغيل الطالبي.

اضغط هنا

 .2خدمات تقسيط األجهزة والقروض الطالبيه وتسليم بطاقات
المكافات وشهادات الدورات واالمتياز وتخفيض التذاكر المقدمة
من مركز خدمة الطالب.
 .3خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي والمهني واألكاديمي
والمالي للطالب الجامعي والمقدمة من مركز اإلرشاد الجامعي.

❖ وللمزيد من التفاصيل عن الخدمات المقدمة من العمادة اإلطالع
على (دليل الطلبة إلى األنشطة والخدمات الجامعية).

ومن أبرز خدماتها:
.1

اضغط هنا

خدمة ربط التقويم الجامعي بالهاتف الذكي.

 .2التقويم األكاديمي للفصل الدراسي األول (انتظام) للعام ١٤٤٢هـ.

خدمات مفيدة تقدمها الجامعة للطلبة

ومن أبرز خدماتها:
•

تطبيق جامعتي  MyKAUوالذي يتيح للطالب الوصول السريع لعدة
خدمات منها الجدول الدراسي وكشف الدرجات و خدمة احتساب
المعدل وغيرها.

اضغط هنا

ومن أبرز خدماتها:
•

الدورات التدريبية للتعامل مع قواعد البيانات اإللكترونية.

اضغط هنا
خدمات مركز الكتابة األكاديمية بمعهد اللغة اإلنجليزية:
•

حيث يقدم المركز دورات منتظمة تهدف إلى تطوير مهارة الكتابة
األكاديمية باللغة اإلنجليزية.

مركز الخدمات الطبية الجامعي والذي يقدم:
•

خدمات عالجية أولية مجانية لمنسوبي وطالب وطالبات جامعة
الملك عبدالعزيز.
✓ لالستفسارات التواصل على واتساب +966559669312 :

اضغط هنا

✓ خدمة حجز المواعيد.

دليل العودة اآلمنة
في ظل ظروف جائحة كورونا وحرصا ً على سالمتك ،نأمل منك قراءة دليل
جامعة الملك عبد العزيز للعودة اآلمنة للدراسة في الفصل األول من العام
الدراسي ١٤٤٢هـ قبل البدء بالبرنامج الدراسي:
دليل جامعة الملك عبد العزيز للعودة
اآلمنة للدراسة
اضغط هنا

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

في الدليل عن طريق النقر المباشر على األيقونات باألسفل:
توكلنا ()Covid-19 KSA

تباعد ))Covid-19 KSA

App Store
اضغط هنا

اضغط هنا

Google Play
اضغط هنا

اضغط هنا

مرافق وخدمات الكلية

شطر الطالب

من مرافق وخدمات الكلية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الدور األرضي (المعامل):
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:

شطر الطالب

اضغط هنا
كلية علوم التأهيل الطبي – مبنى رقم ٥٠٢
(المبنى الوسط بين مبنى وادي جدة ومبنى السنة التحضيرية )٤٧١

مبنى وادي جدة

مبنى كلية علوم التأهيل الطبي
مبنى السنة
التحضيرية

شطر الطالبات

من مرافق و خدمات الكلية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الدور األرضي:
مكتب الوكيلة و السكرتارية.
مكتب المشرفة األكاديمية على الشؤون التعليمية.
مكتب وحدة األنشطة والعالقات العامة.
مكتب وحدة الشؤون التعليمية.
مكتب الخدمات التعليمية.
القاعات الدراسية.
المصلى.
خزانات الطالبات.
مكائن شراء األطعمة والمشروبات.
الدور الثاني:
مكتب مشرفة قسم العالج الطبيعي.
مكاتب أعضاء هيئة التدريس و سكرتيرة األقسام.
معمل العالج الطبيعي والتنفسي رقم (.)٢٦
معمل العالج الطبيعي والتنفسي رقم (.)١٥
معمل العالج الوظيفي رقم (.)٢٣
القاعات الدراسية.
مكتب محاضرات و معيدات.
مكتب المحاضرات واألخصائيات والفنيات.
مبنى رقم ( )١٢الدور الثاني
معمل العلوم األساسية رقم (.)١٢٠٣
معمل التمرينات العالجية رقم (.)١٢١٦

موقع الكلية على الخريطة:

شطر الطالبات

اضغطي هنا
المجمع الطبي – كلية علوم التأهيل الطبي – مبنى رقم ٤٣١
الدخول من بوابة شرقية طب (شطر الطالبات)

كلية علوم التأهيل الطبي
مبنى ( ٤٣١شطر الطالبات)

األنشطة الطالبية في الكلية
تعتبر األنشطة

الطالبية الالصفية مكون أساسي ومهم
للبيئة الجامعية .فهي تعمل على تطوير المواهب
المختلفة وصقل المهارات والقدرات الشخصية للطلبة من ما

حسن من تحصيلهم العلمي ويزيد من فرص تأهيلهم
يُ ِّ
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:

٢

٤

اللجنة الثقافية

اللجنة الدينية

١

٣

اللجنة الرياضية

اللجنة االجتماعية

لالستفسار التواصل مع:
منسق األنشطة الطالبية (شطر الطالب)
أ .حسين الشريف
البريد اإللكتروني
hialsharif@kau.edu.sa

منسقة األنشطة الطالبية (شطر الطالبات)
أ .ود عسيري
البريد اللكتروني
zaseere@kau.edu.sa

تسكين الرغبات باألقسام العلمية

تسكين الرغبات باألقسام العلمية
بعد إطالعك على المعلومات التعريفية بأقسام الكلية وفي حال
أصبحت خياراتك لألقسام العلمية واضحة لديك ،يمكنك اآلن
القيام بتعبئة (نموذج إقرار وتسجيل رغبة القسم العلمي) من

خالل النقر على األيقونة التالية:

اضغط هنا

وفي حال كنت بحاجة لمزيد من التوضيح عن ماهية األقسام
والتخصصات العلمية فيمكنك التواصل مع رئيس القسم
المعني مباشرة

علما ً أن آخر موعد إلرسال نموذج اإلقرار وتسجيل الرغبات سيكون

بنهاية دوام يوم االثنين ١٤٤٢ / ١ / ١٢هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٨ / ٣١م

تواصل معنا
وكيل الكلية
د .رويد قهوجي
rgahwajy@kau.edu.sa
وكيلة الكلية
د .أفنان الخطيب
amalkhateeb@kau.edu.sa
مشرف الشؤون التعليمية بالكلية
د .عمر العباسي
Ualabasi@kau.edu.sa
رئيس قسم العالج الوظيفي
د .عبدالعزيز بامعروف
ABAMAROUF@KAU.EDU.SA
رئيس قسم العالج التنفسي
د .هاجد العتيبي
halotaibi1@kau.edu.sa

رئيسة قسم عالج علل السمع واضطرابات
التخاطب و مشرفة قسم العالج التنفسي
د .ندى فقيه
Nfakeeh@kau.edu.sa

رئيس
قسم األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية
د .عبد هللا القرني
amalgarni@kau.edu.sa

رئيس قسم العالج الطبيعي
د .زياد نعمة هللا
zneamatallah@kau.edu.sa

مشرفة قسم العالج الطبيعي
و قسم العالج الوظيفي
د .بيان باعطية
bbaattaiah@kau.edu.sa

حساب الكلية على تويتر:
@fmrs_kau

موقع الكلية اإللكتروني:
(جاري تدشينه قريبا ً)

اضغط هنا

