
 

 

 دليل الدراسات العليا

(7) 

 الخدمات التي تقدمها الجامعة

 لطالبات الدراسات العليا

  

 

 عدادإ

 عمادة الدراسات العليا

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 بنت عبدالرحمن جامعة األميرة نورة
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 عزيزتي الطالبة:

نرحب بك يف عمادة الدراسات العليا جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ويسررنا ن  ندرد    

ألساسريات الرحت اتراا بالبرات     للك هذا الدليل اإلرشادي املختصر والذي يأتي كمرشد وموضح 

 الدراسات العليا ملعرفتها اثناء مسريتها التعليمية.
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ا
 : الخدمات الصحية:أول

عضاء الهيئة أاملركز الطبي الجامعي طالبات و  ويخدم   A4ة الطالبات محطاملركز الطبي الجامعي في مبنى خدمات يقع 

 ة.حيث يتم فتح ملف طبي لكل مراجع ،التعليمية واالدارية في الجامعة

 :أهدافه

   دددك  عخددد  خددددمات لل  ؛املسدددتمر  ولددد  حيدددث يكدددكز املركدددز اقطددة االت دددا  ا  ب ،وليدددةتقددديم المددددمات الاددد ية ا 

 سهلة املنا .آمنة  عاليةولية ذات جكد  الرعاية الا ية ا  

 صابات الشائعة.العالج املالئم لألمراض وال ، وتقديم التشميص السليم 

 .التكسع في التخ  ات الطبية وفقا لالحتياجات املستقبلية 

   وذلدددا بالتق دددبي الك دددائ   ،والسددديطر  عخددد  ااتشدددار ا ،واملعديدددة ،مدددراض املتكطندددةالعمدددل عخددد  وملايدددة امللتمدددع مددد  ا

 لألمراض.

  .التثقيف والتكعية الا ية 

 ساعات عمل املركز الطبي الجامعي:

 وحردددى السددداعة الرا عدددة  ،يقددددم املركدددز الطبدددي خدماتدددي الطبيدددة مددد  يدددكم ا حدددد الددد  يدددكم الممددد  
ة
مددد  السددداعة الثامندددة صدددباحا

.
ة
 ع را

 خدمات املركز الطبي الجامعي:

 ق العالج.وتحديد أفضل طر  ،مراضوتشميص ا   ،الكشف الطبي عخ  املراجعات 

 .تكفير العالج الالزم لألمراض البسيطة والشائعة 

  الت املريضة املعقد  إل  مستشفيات وزار  الا ة.اتحكيل ال 

 وإسعاف ال االت المطير  ل يز وصكلها إل  املستشفى. ،مباشر  عالج ال االت الطارئة 

 .تنظيم حمالت التكعية والتثقيف ال حي 

 .إعداد التقارير الطبية 

 .املشاركة في املناسبات املختلفة للجامعة 

 .تنظيم حمالت التبرع بالدم في الجامعة 
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 فريق الستجابة السريعة:

وملدددد تدددم تلهيدددت كرفدددة الدددتحكم والطدددكار  بخددد  سددداخ  مخ دددص  ،سدددعافية فدددي مكملعهددداباشدددر  ال ددداالت ال  ددك فريددد  خدددا  مل

. ،سعافيةال الستقبا  أي بالغ لل االت 
ة
 م  الساعة الثامنة إل  الساعة الرا عة ع را

 (.58855) الخط الساخن للحالت الطارئة 

 (.58852،  58855) استقبال املركز:

 :مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي 

و دددك  ،فدددي الطدددرف الجندددكا  مددد  الجامعدددة (KAAUH) يقدددع مستشدددفى امللدددا عبددددي بددد  عبددددالعزيز الجدددامعي

                  وكدددددددددددرف تندددددددددددكيم وكددددددددددد لا ،ويضدددددددددددم عيدددددددددددادات خارجيدددددددددددة ،( سدددددددددددرير333ملهدددددددددددز  سدددددددددددعة   ،مستشدددددددددددفى تعلي دددددددددددي

تخ دددددددددددص                            يتميدددددددددددت املستشدددددددددددفى بكجدددددددددددكد  ال دددددددددددة مراكدددددددددددز تميدددددددددددت  متكاملدددددددددددة فدددددددددددي و  ،ملسدددددددددددم لاسدددددددددددعاف والطدددددددددددكار  

 .امك و تطكر الطفل، ص ة املرا قيز، املرأ  ص ة

 ،والباطنيدة ،وأمدراض السسداء ،عيادات متخ  دة تقددم خددما فا فدي تخ  داتال الدكالد  ل  وجكدإبالضافة 

 .وجراحة املسالا البكلية ،وطب العيكز  ،وا اف وا ذز و ال نلر  ،طب ا طفا و  ،والجراحة

 :
ا
 :الحضانةثانيا

(، 2رملم  سك  الطالبات مبنى (، 3 في محطة شهري  إل   الث سنكات حضااة  طفلا م  عمر لتكفر الجامعة لا و 

 .3حرى  8تسجيل في أيام الدوام الرس ي م  الساعة لا وملات املخ  ة ل

 
ا
 الاملراكز البحثية الداعمة ألبحاث الدراسات العليا: ثالثا

 بددعم الطالبدة، وتشدجيعها فدي أشدر أرواملهدا العلميدة مد  رسدال فا فتم املراكز البحثية فدي مختلدف الكليدات 

والتميدت ورفدع درجدة كفداء   ،عخد  امل دبي ملددما فدي طريد  السشدر العل دي  بفدف تحفيت الطالبات وتشدجيعه

سددددلكن السشددددر أعخدددد  المددددروج مدددد    تشددددجيعه لدددد إضددددافة إ  عددددداد رسددددائلهإتقدددداز ومهددددار  الطالبددددات فددددي إو 

   .العلمية لسشر ا عبر ملنكات السشر العلمية العاملية  التقليدي  طروحا ف

دليددة و  ،ليددة العلددكمود دليددة اادان، و االجتماعيددةمراكددز أبحدداث تتكاجددد فددي، دليددة المدمددة و ندداخ خمسددة 

 مركز ا بحاث الكاعد  في البحكث االجتماعية ودراسات املرأ  ، و الت اميم والفنكز 
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ا
 :املكتبة املركزية: رابعا

 في املجالت التالية: ،جبييةاأل باللغة العربية و  ،كتاب خمس ماليين تضم حوالي تقدم الجامعة مكتبة متكاملة 

 .املعارف العامة 

 .الفلسفة وعلم البفس 

 .الديانات 

 .اللغات 

 .العلوم الطبيعية والرياضيات 

 .العلوم التطبيقية 

 .الفبون الجميلة و الزخرفية 

 .الجغرافيا والتراجم والتاريخ 

 الخدمات املقدمة داخل املكتبة املركزية: 

  املركزية.جولت تعريفية داخل املكتبة 

 البحث في الفهرس اآللي. 

 .الرد على الستفسارات 

 .الخدمة اللكترونية 

 .حجز الكتب 

 .طلب كتب 

 .العارة 

 .خلوات البحث 

 .قاعات الدراسة والبقاش 

 ؟عارة ذاتيةإوجهاز  ،حيث تتيح املكتبة املركزية في كل قاعة جهاز تصوير ذاتي ،النسخ والتصوير 

  النتقائي للمعلومات.الحاطة الجارية والبحث 

  الحتياجات الخاصة. ذواتخدمة 

، حكومياااةالطبوعاااات ، واملرساااائل جامعياااةوال ،الااادوريات العربياااة واألجبيياااة كماااا يوجاااد فاااي املكتباااة عااادد مااان

 . جامعيةالرسائل ة، والجبييال و  ةعربيالدوريات ، والبصريةالسمعية و الواد ، واملطخطوطات، واملخرائطوال
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  ،للمكتباااات الخاصاااة ةوقاعاااة مطخصصااا ،املكتباااة املركزياااة قسااام خاااال بقواعاااد املعلومااااتكماااا يتاااوفر داخااال 

 حيث يقوم بتوفير التقبياات التعليمياة فاي مطختلاف التطخصصاات وإتاحاة اساتطخدامها ،لى قسم تقبيات التعليمإإضافة 

 للمستفيدات.

 
ا
 :خدمات النترنت: خامسا

، املعلكمات  االاترات(، وشبكة لشبكة االت االت الداخلية  خكادم داعمة للطالبةتكفر الجامعة 

خدمات ، ويمك  للطالبات ال  ك  عخ  االلكتروأ  واملكاملع االلكتروايةالستضافة خدمات البريد 

ل  م ادر شبكة  املعلكمات إويمك  الكصك    .(IT)االاترات م  ملبل مركز اظم املعلكمات في الكليات 

كما يكجد وحدات ااترات في جميع الكليات تخدم الطالبات   خارج ال رم الجامعي.و أللجامعة سكاء داخل 

 خال  اليكم الدراسبي.

 
ا
 :خدمات الطباعة و التغليف: سادسا

 الخدمات اآلتية:الدور األول  ،A4توفر الجامعة في مركز خدمات الطالبات محطة 

 .املستلزمات املكتبية والقرطاسية .1

 خدمات الترجمة م  اللغة العر ية إل  اللغة االالليتية والعك .  .2

 .وامل كرات الدراسية ،وأسخ ا وراق ،خدمات الت كير .3

ا ملددددددددالم والهدددددددددايا الدعائيددددددددة ا خددددددددر ، وامللفددددددددات و القم دددددددداز، و عخدددددددد  ا دددددددددكان،  الطباعددددددددة الدعائيددددددددة .4

 الدعائية بأحجام مختلفة. واللكحات واملسشكرات 

 (.CDالفالش أو ال اكر  اللكترواية أو القر ،   م  خدمات طباعة ملفات .5

شدددرا  ا واسدددتخدامها فدددي آلدددة الت دددكير  للطالبدددة لت دددكير الددد ات  مددد  خدددال  بطاملدددات مدفكعدددة يمكددد ا .6

 .ال ات  لتستفيد م    ه المدمة في أي وملت ودوز ااتظار

 بات. كما تتكفر خدمة الت كير بأسعار رمزية بكل دلية تحت إشراف عماد  شؤوز الطال .7
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ا
 :املركز الصحي الترفيهي: ثامبا

دددد اصدددد   اخ  ددددت الجامعددددة اادية دددد ية  اليشددددملو  ،يضددددم العديددددد مدددد  ال دددداالت الرياضددددية املتطددددكر  اترفيفية

جهددددز  أو  ،بالضددددافة إلدددد  ملعددددب لكددددر  القدددددم  ا"،كبيددددرة  امسددددبحة "وكدددد لا  " والطددددائر ملعددددب كددددر  التددددس  "

 .مارسة الرياضة ومضمار للميبيمل

 
ا
 :املواصالتخدمة : تاسعا

 ال البقل الداخلي

اظام النقل االي داخل  جامعة ا مير  اكر  بست عبد الرحم  لكافة مستخدميي م  طالبات و أعضاء 

  يئة التدري  .
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  :بوابات الجامعة

 .و املنطقة الرياضية ،و املدارس ،عضاء  يئة التدري أوسك   ،تخدم املسجد الرئ سبيو  (2(، 1 بكابة  -

 .دار  الرئ سبي واملكتبةويخدم مبنى ال  ،املدخل الرئ سبي للجامعة (3 بكابة  -

 .بحاثو مركز ا   ،تخدم مستشفى امللا عبدي الجامعيو  (5(، 4 بكابة  -

 .خدم الكليات الا ية( وت6 بكابة  -

 .و دلية اللغات والترجمة ،دلية التربية ،ال اسب، دلية دلية العلكموتخدم املدخل الرئ سبي  (7 بكابة  -

 .واملناط  الرياضية ،واملركز الترفيهي الما  بالطالبات ،تخدم ملمع سك  الطالبات( و 8 كابة ب -

 .و املكظفيز ،اصة بالمدمات( وهي خ12(، 11(، 13(، 9 بكابة  -
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 خط سير المركبات الخاصة واألجرة والقطارات :
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 :النقل اخلارجي

 :البقل الخال 

أد  بد  أطريد  (، عد  7(و 5بكابدة   مدكر الطالبدات مد  خدال أملركبات ال غير  الماصدة بأوليداء يتم دخك  ا -

 .مالا

لدددخك  الطالبددات القادمددات مدد  طريدد  ( A2  لدد  محطددة القطددار رملددمإاملؤديددة ( 6  يددتم اسددتعما  البكابددة رملددم -

 .وسيارات ا جر  ،أ  ب  مالا باستعما  ال افالت الماصةأ

( ,و اتلدداه محطددات 9يددتم دخددك  حددافالت اقددل الطالبددات الماصددة بالنقددل الجددامعي عدد  طريدد  البكابددة رملددم   -

 . (A6,A5,A4)ا جنحة املقابلة ملحطات القطار أرملام

دار  إ( املددددخل الرئ سدددبي للجامعدددة مددد  طريددد  املطدددار وذلدددا لددددخك  مكظفدددات 3  يدددتم اسدددتعما  البكابدددة رملدددم -

 .الجامعة

 .( ع  طري  املطار ملسسكا  السك  والطكار  2ة رملم  يتم استعما  البكاب -

 هلي: البقل العام الحكومي و األ 

ال   مسكنفام   لنقل الطالبةمخ ص ، ك  اقل عخ  مستك  جامعات اململكةسطأكبر أيتكفر في الجامعة 

ا، وعخ  والعك   ،الجامعة   ة.ومسائي ةفترتيز صباحيملااة

  ة.والعك  بخ كصية تام ،ل  الجامعةإ فام  مسكن لنقل الطالبة لية كما تتكفر  عض الشردات ا  

 

 


