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التدريــس، ونفخــر  أختــي( عضــو هيئــة   / )أخــي  بــك  نرحــب 
العزيــز. عبــد  بــن  ســطام  األميــر  لجامعــة  بانضمامكــم 

ونرتقــي  األكاديميــة،  مســيرتنا  لنواصــل  كبيــرة  بكــم  ثقتنــا 
ــادة. ــز والري ــا، ونســعى معــًا للتطــور والتمي بمخرجــات جامعتن
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الدخول الموحد والبريد اإللكتروني

اســم  علــى  حصولــه  فــور  تدريــس  هيئــة  عضــو  لــكل  الخدمــة  هــذه  تفعيــل  يتــم 
. الجامعــة  نطــاق  علــى  رســمي  إلكترونــي  بريــد  صنــدوق  لــه  لتتيــح  موحــد  دخــول 

  متابعة الرسائل البريدية االلكترونية 
   https://webmail.psau.edu.sa/owa : رابط الخدمة
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طريقة الحصول على بريد رسمي

ــارة موقــع  ــة التدريــس بزي يقــوم عضــو هيئ
الدخــول  الرســمي علــى صفحــة  لجامعــة  ا
الموحــد الســتحداث بريــد إلكترونــي علــى 

الرابــط التالــي:

يقــوم المســتخدم بإدخــال رقــم الحســاب 
البنكــي ورقــم الهاتــف الجــوال والهويــة.

للجامعــة،  انتســابه  مــن  للتأكــد  ذلــك  و

نظــام شــؤون  مــع  البيانــات  وبعــد مطابقــة 

أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والتأكــد 

هيئــة  عضــو  إخطــار  يتــم  صحتهــا  ــن  م

الشــخصي  الجــوال  هاتفــه  علــى  دريــس  ت ل ا

الــذي  المــرور  وكلمــة  المســتخدم  ــم  س ا ب

النظــام. علــى  تلقائــي  بشــكل  شــاؤه  ن إ م  ـ ـ ت

https://accounts.psau.edu.sa/employees

https://webmail.psau.edu.sa/owa
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استخدم أحد برامج قراءة الكود عرب هاتفك الجوال 

  
QRreader

الحصول على اسم مستخدم )الدخول الموحد( وبريد إلكتروني ضمن نطاق الجامعة

““

مثل
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أهمية البريد اإللكتروني

يعتبــر البريــد اإللكترونــي مــن أهــم وســائل االتصــال والتواصــل الرقمــي، فهــو يمثــل هويــة 
الجامعــة فــي المراســات والتعامــات الرســمية علــى وجــه الخصــوص بيــن منســوبي 
ــة، ممــا يســاهم بشــكل  ــن الطــاب وأســاتذة الجامع ــة أو بي ــة واإلدارات المختلف الجامع
كبيــر فــي توثيــق وتيســير األعمــال بشــكل عــام بيــن منســوبي الجامعــة والجهــات اإلداريــة 

الداخليــة والخارجيــة ســواء كانــت جهــات حكوميــة أو خاصــة.
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تحديث البيانات من خالل نظام الدخول الموحد باتباع الخطوات التالية

الخدمات األكاديمية اإللكترونية

يلــزم عضــو هيئــة التدريــس إكمــال وتحديــث بياناتــه وذلك بالضغــط على )تحديــث البيانات(
واالســتمرار فــي خطــوات التحديــث حتــى الوصــول إلــى زر حفــظ، بعــد الضغــط علــى حفــظ، 
يظهــر رابــط فــي أســفل صفحــة تحديــث البيانــات اســمه تغييــر كلمــة المــرور يرجــى الضغــط 

عليــه وتغييــر كلمــة المرور

الخدمــات اإللكترونيــة هــي وســيلة للتســهيل علــى أعضــاء هيئــة التدريــس حيــث يمكنهــم 
ـجيل الدخــول بواســطة نظــام الدخــول الموحــد واالســتفادة مــن كافــة الخدمــات  تسـ
المتاحــة. تعتبر هذه البوابة القناة الرئيسية لنطاق واسع من الخدمات األكاديمية التي 
ــا  ــي يقدمه ــررات الت ــعب الدراســية والمق ــة الُش ــس مــن متابع ــة التدري تمكــن عضــو هيئ
والطــاب المســجلين بهــا ورصد نتائجهــم ومتابعة حضورهــم وغيابهــم وتقديــم خدمــات 

اإلرشاد األكاديمي لهــم.

رابط الخدمة:

رابط الخدمة:

https://accounts.psau.edu.sa/employees

 https://eserve.psau.edu.sa
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الخدمات اإلدارية اإللكترونية

ــه ومســيراته  ــة تدريــس مــن اســتعراض ومتابعــة إجازات تمكــن هــذه الخدمــات عضــو هيئ
الشــهرية ومســتحقاته الماليــة ســواء كانــت لمهمــات االنتــداب أو لخــارج الــدوام أو لعملــه 
ــب  ــي الرات ــف بإجمال ــى خطــاب تعري ــه مــن الحصــول عل ــك. كمــا تمكن ــر ذل باللجــان أو غي
والبــدالت موجهــًا للجهــة التــي يرغبهــا. والعمــادة مســتمرة فــي تطويــر حــزم جديــدة مــن 

الخدمــات بهــذا الخصــوص وســترى النــور قريبــًا بــإذن اللــه.
رابط الخدمة:

https://services.psau.edu.sa/eservices
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الدليل اإلرشادي:

https://faculty.psau.edu.sa/public/media/doc/1/guide.pdf

الموقع الشخصي

قامــت عمــادة تقنيــة المعلومــات والتعليــم عــن ُبعــد بتطويــر نظــام متكامــل يتيــح ألعضــاء هيئــة 
التدريــس بنــاء وإدارة مواقعهــم الشــخصية بيســر وســهولة ودون الحاجــة لمهــارات متقدمــة 
فــي بنــاء المواقــع اإللكترونيــة، حيــث يشــمل هــذا النظــام الخدمــات التــي يحتاجهــا عضــو هيئــة 
ــه وســيرته  ــاره وإنجازات ــرض أخب ــك ع ــس بهــدف التواصــل العلمــي واألكاديمــي ومــن ذل التدري
يقدمهــا  التــي  المقــررات  وجــداول محاضراتــه ووصــف  العلميــة  وأبحاثــه ومؤلفاتــه  الذاتيــة 

ــة. ــة األكاديمي ــري العملي ــك ممــا يث ــر ذل ــة وغي وعروضهــا التوضيحي
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اشتراطات الخدمة:

آلية الحصول على موقع إلكتروني شخصي:

وجود بريد إلكتروني لعضو هيئة التدريس.  •
أن يكون عضو هيئة التدريس مسجل في قاعدة بيانات شؤون أعضاء      •

هيئــة التدريــس والموظفيــن علــى وظيفــة عضــو هيئــة تدريــس وليــس موظــف إداري.  

للحصــول علــى موقــع عضــو هيئــة تدريــس، ليــس عليــك ســوى تســجيل دخــول فــي البوابة 
.)username@psau.edu.sa( باســتخدام نظام الدخول الموحد. مثال

https://faculty.psau.edu.sa : رابط الخدمة
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الخدمات واألجهزة الهاتفية

ويمكن الحصول على الخدمة عن طريق منسق الجهة التي يعمل لديها عضو هيئة التدريس.
ولاستفسار يمكن التواصل على التحويلة رقم 2000 مركز خدمة المستفيدين.

2000
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ــورد«،  ــاك ب ــي »ب ــم اإللكترون ــة، تشــمل أشــهر نظــم إدارة التعل ــر عالمي هــي منظومــة بمعايي
والــذي يعتبــر بوابــة لحزمــة خدمــات توفرهــا الجامعــة لعضــو هيئــه التدريــس والطالــب، ومنهــا 
نظــام الفصــول االفتراضيــة ونظــام االمتحانــات اإللكترونيــة ونظــام الرســائل القصيــرة ونظــام 
التعلــم عبــر الهاتــف الجــوال. كمــا تتضمــن بوابــة التعلــم اإللكترونــي معلومــات الوصــول لبرامــج 
التدريــب والتوعيــة باســتخدامات التعلــم اإللكترونــي والفعاليــات التــي تعقــد بهــذا الصــدد إضافة 

إلــى الوصــول إلــى األدلــة ذاتيــة التعلــم باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

https://elearning.psau.edu.sa :رابط الخدمة

التعلم اإللكتروني
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هــو نظــام إلكترونــي الســتقبال طلبــات الخدمــات وباغــات األعطــال التقنيــة حيــث يخــدم هــذا 
النظــام كافــة منســوبي الجامعــة.

نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات
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للتواصل مع مركز خدمة المستفيدين

لاتصال من داخل الجامعة : 2000
لاتصال من خارج الجامعة : 2٠٠٠ ٥٨٨  ٠11 

ithelp@psau.edu.sa : اإليميل

@iTDL_PSAU : حسابنا على تويتر

للدخول على إدارة خدمات تقنية المعلومات :
http:// ithelp.psau.edu.sa : الرابط
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أهمية مضاد الفيروسات

ــات •  ــواع الفيروســات وبالتالــي حفــظ كافــة البيان ــع أن ــة جهــاز الحاســب اآللــي مــن جمي حماي
ــة قــد تــؤدي الــى تلفهــا. الخاصــة والمهمــة مــن أي أخطــار ممكن

حماية األجهزة من االختراق من قبل المجهولين.• 
التحكم الكامل في البرامج الموجودة بالجهاز وتوقع الثغرات بها.• 
التحكم في فتح وغلق مواقع اإلنترنت.• 

موضوعات هامة
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أهمية النطاق النشط - الدومين :
توحيــد السياســات المطبقــة علــى جميــع األجهــزة مــن سياســات متعلقــة باألمــان والحمايــة • 

والمظهــر الخــاص بالجهــاز داخليــا.
الحماية من اختراق الجهاز عن طريق االستخدام المباشر.• 
متابعة تحديثات األمان والحماية وتنصيبها أواًل بأول لضمان الحماية قدر اإلمكان. • 
ضمان أمان البيانات، خاصة في حالة استخدام الجهاز من قبل عدة أشخاص.• 
ــة حــدوث •  وجــود ســجات أمــان واضحــة باســم المســتخدم واســتخدامها بســهولة فــي حال

اختــراق أو مــا شــابه ذلــك.
السماح للدعم الفني بتقديم المساعدة دون الوصول لبيانات المستخدم.• 

موضوعات هامة
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النظم والخدمات اإللكترونية 

اسم البوابة/النظام/ الخدمة

 )SIS( يوفر هذا النظام جميع لخدمات األكاديمة للطاب و النظام األكاديمي
أعضاء هيئة التدريس و اإلدارات ذات العاقة.

eregapp.psau.edu.sa

cts.psau.edu.saنظام سير المعامات

services.psau.edu.saتقييم األداء الوظيفي

ervices.psau.edu.sa/research/Accoun/Loginنظام البحث العلمي

srps.psau.edu.saخدمة الرصد واإلنتاج العلمي

meetings.psau.edu.sa/loginنظام االجتماعات اإللكترونية

sms.psau.edu.saنظام الرسائل النصية )الجوال( )ذكرني( 

 )SIS( النظام األكاديميeregapp.psau.edu.sa eregapp.psau.edu.saنظام استطاعات الرأي

services.psau.edu.saخدمة إخاء الطرف 

الرابطالوصف

هي وسيلة للتسهيل على أعضاء هيئة التدريس حيث يمكنهم تسجيل الدخول بواسطة الدخول الموحد 
واستعراض واإلستفادة من كافة الخدمات
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eregapp.psau.edu.sa

edureward.psau.edu.saخدمة طلب بدل تعليم جامعي

cts.psau.edu.saنظام حجز القاعات

Elib.psau.edu.saنظام المكتبات

خدمة البطاقات الوظيفية

security.psau.edu.saنظام خدمات األمن

awards.psau.edu.saجائزة الجامعة للتميز البحثي

الخدمات الهاتفية 

بوابة التعلم اإللكتروني )الباك بورد(

itdl.psau.edu.sa/ar/forms/

elearning.psau.edu.sa

 )SIS( النظام األكاديمي

 )SIS( النظام األكاديمي

يوفر هذا النظام جميع لخدمات األكاديمة للطاب و 
أعضاء هيئة التدريس و اإلدارات ذات العاقة.

يوفر هذا النظام جميع لخدمات األكاديمة للطاب و 
أعضاء هيئة التدريس و اإلدارات ذات العاقة.

eregapp.psau.edu.sa

eregapp.psau.edu.sa

الشبكة الداخلية والاسلكية

المواقع اإللكترونية ألعضاء هيئة 
التدريس

faculty.psau.edu.sa

نظام اإلسكان 

حضور مؤتمر داخلي لعضو هيئة التدريس

Reghousing.psau.edu.sa

eservices.psau.edu.sa/Dashboard/LocalConference/Pages/List.aspx

نظام يتيح عملية حجز القاعات ويتم من خاله البحث عن القاعات الشاغرة 
حسب التاريخ والوقت المحدد، باإلضافة إلى العديد من الخصائص األخرى.

من خال هذه الخدمة اإللكترونية  يمكن الحصول على
البطاقة الوظيفية

يتيح للموظفين ومنسوبي الجامعة تقديم طلب تصريح 
موقف ومتابعة طلباتهم من خال النظام. 

ويمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق منسق الجهة 
التي يعمل لديها عضو هيئة التدريس. 

ويمكن الحصول على الخدمة عن طريق بيانات الدخول الموحد لجميع منسوبي الجامعة.
  PSAU-Employees الشبكة المتاحة

cards.psau.edu.sa
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حضور مؤتمر خارجي لعضو هيئة تدريس 
/eservices.psau.edu.sa/Dashboard/ExternalConference/Pages/List.aspx)سعودي(

مهمة علمية خارج الجامعة

ظام الدورات التدريبية

نظام المؤتمرات والندوات

حضور مؤتمر للمتعاقدين

www.psau.edu.sa/site/103/12

https://services.psau.edu.sa/eservices/em-
ployee/JoinDate/

ithelp.psau.edu.saإدارة خدمات تقنية المعلومات

edureward.psau.edu.saبدل التعليم الجامعي

 )SIS( يوفر هذا النظام جميع لخدمات األكاديمة للطاب و النظام األكاديمي
أعضاء هيئة التدريس و اإلدارات ذات العاقة.

eregapp.psau.edu.sa /library.psau.edu.saالمكتبة

خدمة مباشرة المتعاقدين اإللكترونية 

eservices.psau.edu.sa/Dashboard/ExternalExpedition/Pages/List.aspx

training.psau.edu.sa/Portal/pages/member/sessionTraining.xhtml

eservices.psau.edu.sa/Dashboard/ResidentConference/Pages/List.aspx/

https://services.psau.edu.sa/eservices/employee/JoinDate

خدمات أعضاء هيئة التدريس



eregapp.psau.edu.sa



تواصل معنا :

http:// ithelp.psau.edu.sa : لطلب خدمة أو فتح باغ لألعطال

ithelp@psau.edu.sa : اإليميل

التحويلة : 2000  من داخل الجامعة

0115882000   من خارج الجامعة

@iTDL_PSAU : حسابنا على تويتر


