
 البوابة االلكترونیة ألعضاء ھیئة التدریس 
 لحجز مواعید عیادات المركز الطبي الجامعي الرئیسي 

 :دلیل نظام الحجز االلكتروني

 :مقدمة
عملیة حجز العیادات بالمركز الطبي الجامعي ألعضاء ھیئة  لشرح خطواتھذا الدلیل  عدادتم إ

تحدید موعد مراجعتھ للمركز بما المراجع عن طریق البوابة االلكترونیة بحیث یستطیع  التدریس
وقد تم وضع ھذا . قبل مراجعتھ للمركز الطبيیتالئم مع مواعید محاضراتھ ویوفر لھ الوقت 

اع االلكتروني اتب الحجزبرغب الدلیل لتسھیل خطوات التسجیل وحجز المواعید لذلك نرجوممن ی
وفي حالة وجود أي . الدلیل بكل دقة خاصة في التسجیل ألول مرةالواردة في  تالخطواجمیع 

/ إتمام عملیة التسجیل االلكتروني أو حجز موعد یرجى االتصال على ھاتفمشكلة تقنیة في 
)  3:30( إلى الساعة )  1:30( مكتب المدیر الطبي من الساعة  ) 5720(تحویلھ  5501000
االستفسارات الخاصة بعملیة التسجیل االلكتروني ألعضاء ھیئة وذلك للرد على  بعد الظھر

 .التدریس
 

 ):تسجیل جدید ألول مرة ( خطوات التسجیل االلكتروني 
 :نأمل منك إتباع الخطوات اآلتیة حسب الترتیب

 

 :الخطوة األولى

الدخول على رابط الحجز االلكتروني لمواعید عیادات المركز الطبي الجامعي من موقع  .1
 .الجامعة

 

 



 ) سجل حساب جدیدانشاء  ( ثم على نقر على تسجیل الدخول الثم  .2

 

 

 أدخل كافة البیانات المطلوبة منك: ظھر لك شاشة بعنوان التسجیل االلكتروني ست .3

 

 

 

 : انشاء سجل جدیدشروط اكتمال 

 . ن یكون لك رقم ملف نشط بالمركز الطبيیلزم أ •
 .بیانات الجامعةأن یكون رقم جوالك مسجل في قاعدة  •



 . الصحیحرقم المنسوب  ادخل •
 الخاصة بك مرور البیاناتك واسم المستخدم الذي ترغبھ وكلمة  ادخل •

 
كانت كافة البیانات  إذاالخطوة الثانیة شاشة  ستظھر لك نافذة  اضغط على زر استمرار .4

 . صحیحة ومكتملة وكان رقم جوالك مسجل في قاعدة بیانات الجامعة 
 

احد البیانات التي  أن فیكون السبب إماشاشة الخطوة الثانیة  في حالة عدم ظھور نافذة 
أدخلتھا غیر مطابق للبیانات التي في قاعدة الجامعة أو أن رقم جوالك غیر موجود بقاعدة 

مراجعة بیاناتك الشخصیة على صفحة الملف الشخصي في  وھذا یتطلب منك . البیانات
لمراجعة الملف الذي  الطبي منھا ثم مراجعة قسم االستقبال بالمركز دوالتأكموقع الجامعة 

 .بالملفأي بیانات غیر موجودة  إلدخاللم تتمكن من تسجیلھ بالحجز االلكتروني 
 

 : الثانیةالخطوة

 تصلك رسالة برمز التأكید على جوالك المسجل في قاعدة بیانات الجامعة 
 نقر تأكید التسجیلدخل الرمز في الخانة المخصصة ثم أا 

 

 

 
 

  الذین قمت بإنشائھما باسم المستخدم ورمز المرورأخرى  بعد تأكید التسجیل تصلك رسالة 
لدخول للموقع وحجز المواعید وبھذا تكون قد انتھیت من انشاء في اتستخدمھا  لكياحتفظ بھا 

 حسابك على موقع الحجز االلكتروني للعیادات 
 
 
 
 
 



 العیاداتخطوات حجز مواعید 
 

بعد أن تكون قد أنشأت حسابك واحتفظت باسم المستخدم وكلمة المرور تستطیع في أي وقت تحتاج 
 لحجز موعد في عیادات المركز أن تستخدم البوابة االلكترونیة للحجز باتباع الخطوات التالیة 

 
حسابك واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور  إلىتسجیل الدخول : دخل على الصفحة أ  )أ

 .ثم اضغط تسجیل الدخول
 

 

 

 

 ) ، المواعید األخبار ( :حسابك تظھر شاشة بھا عنوانین  إلىعند الدخول  )ب
 المواعید :اضغط على كلمة 

 
 

 

 



 نافذة الحجز  وتحت عنوان حجز موعد توجد ) مواعیدي( ستظھر أمامك شاشة  )ج
 )1خطوة (  عن طریق االنترنت

 

 

 

یجب أن تحدد فیھا العیادة المطلوبة واسم الطبیب وذلك باختیارك من القائمة التي تظھر عند 
 .ستظھر أمامك تباعاً التي  اختر العیادة والطبیب من الشاشات  النقر على السھم یسار الخانة

            

 
لى عنوانھا نافذة على یسار األو أمامكاضغط على كلمة عرض جدول المواعید ستظھر  ) د

 قم باختیار الیوم)  2الخطوة ( تاریخ العیادة 
 ) التاریخ الموجود ھو التقویم المیالدي برجاء االستعانة بأي تقویم لدیك لمعرفة التاریخ بدقة( 

 

 



 

 عرض شرائح الوقتاضغط  )ھـ
شرائح تتیح لك حجز الموعد الذي )  8( یسار النافذتین السابقتین بھا  إلىنافذة  أمامكستظھر 

 اختر الموعد واضغط كلمة حجز ثم) حسب الحجز المتوفر (  یناسبك
 

 

 

 

 رقم  إدخالستظھر نافذة بھا تفاصیل الموعد الذي حجزتھ تطلب منك  )و
 التأكید الذي وصلك على رقم ھاتفك المسجل بملفك

 

 

 
رقم التأكید في الخانة المحددة ثم  إدخالمن صحة الموعد ثم  التأكد أوالً  یرجى: أخیراً 

وتصلك رسالة  "بنجاح تم تأكید الموعد" جملةضغط على كلمة تأكید ستظھر أمامك لا
 OKثم اضغط على كلمة  على ھاتفك بتفاصیلھ برجاء االحتفاظ بالرسالة لتذكر الموعد
 للدخول مرة اخرى لبوابة الحجز 



 

 

 

 
التي قمت بحجزھا في الفترة السابقة والموعد المواعید / ستظھر أمامك نافذة بالموعد

الجدید وكذلك یمكنك الضغط على كلمة حجز موعد الموجودة في أعلى یمین النافذة 
 للدخول مرة أخرى على العیادات لحجز موعد آخر

 

 

 حجز موعد آخر لنفس رقم الملف اتبع نفس الخطوات السابقة للحجز في حالة رغبتك في**
حتى تصلك الرسالة الجدیدة بتفاصیل الحجز  ) و(  إلى)  أ( في العیادة المطلوبة من الخطوة 

 الحاسب اآلليفي جھاز  أمامكطباعة تفاصیل الموعد من الشاشة التي  كما یمكنك. أتممتھالذي 
 في لوحة المفاتیح    CTrl+Pمفتاحي علىضغط بال

التوجھ الى العیادة المعنیة قبل الموعد بربع  في یوم الموعد الذي تم حجزه یرجي من المراجع
ساعة على األقل واعالم تمریض العیادة برقم الملف والموعد لعمل إجراءات تحضیر المریض 

 . للموعد وذلك حتى ال یتأخر المراجع عن موعده
 

 



 : ھامة  إرشادات
عن لكل صاحب ملف بالمركز  تسجیل حساب الجراء أي حجز عن طریق البوابة یلزم  .1

 . واحدة أسرة حتى لو كانوا أفراد طریق رقم الملف 
ضرورة وجود رقم جوال مسجل لكل رقم ملف لكل فرد من أفراد األسرة مع إمكانیة تكرار  .2

  .ال في أكثر من ملف ألفراد األسرة الواحدةرقم الجو
 .ل الحجز االلكتروني ألكثر من عیادتین في الیوم الواحد لكل رقم ملفال یقب .3
فقط   في عیادة معینة مرة واحدة كل أسبوع لحجز موعد الحجز االلكتروني نظامیسمح  .4

مراجعة موظفي االستقبال  علیھزیارة ثانیة في فترة أقل من أسبوع  إلى وفي حالة حاجتھ
   .لحجز الموعد في نفس الیوم يبالط بالمركز

وابة الحجز على بأو ألي فرد من أسرتھ حساب لھ  إنشاءلم یتمكن المراجع من  إذا .5
في سجل الملف  الصحیحجوال الرقم  إلدخال الطبي االلكتروني نرجو مراجعة المركز

قاعدة بیانات الجامعة عة البیانات الشخصیة للمنسوب بالخاص بالمنسوب بعد مراج
 .من صحتھا والتأكد

 

 یتمنى لكم المركز الطبي الجامعي دوام الصحة والعافیة

********************************* 


