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01

 يتم من خاللها الدخول إلى الملف
 الخاص بالمريض واالستفادة من

 الخدمات وإنهاء معامالته

خدمات المريض

 يمكنك الدخول إلى بوابة المريض عن طريق استخدام
قارئ الترميز الرقمي



تسجيل الدخول

 من خالل خدمة تسجيل الدخول : يمكنـك تسجيل الدخول  لملفك الطبي أو انشـاء حسـاب جديـد و 
 اإلسـتفادة مـن خدمـات المريض

 خطوات
تسجيل جديد

الدخول إلى بوابة المريض عن طريق
الرابط التالي 

patient.pshrc.med.sa

 النقر على أيقونة
تسجيل الدخول

 إدخال البيانات المطلوبة ثم
النقر على تسجيل

 اختيار تسجيل
registertion

إدخال الرقم الطبي

إدخال رقم الهوية

إدخال رقم الجوال

إدخال كلمة مرور بشرط أال تقل عن 4 أحرف أو أرقام

تأكيد كلمة المرور
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8:30 8:30

 كتابة الرابط والتوجه إلى صفحة
الخدمات

8:30

 النقر على أيقونة تسجيل
الدخول

8:30

 اختيار تسجيل
registertion

1002******

1088******

0505*****

******

******

ثم المطلوبة  البيانات   إدخال 
النقر على تسجيل
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 خطوات

تسجيل الدخول

الدخول إلى بوابة المريض عن طريق الرابط التالي
patient.pshrc.med.sa

 النقر على أيقونة
تسجيل الدخول

 إدخال البيانات المطلوبة ثم
النقر على تسجيل الدخول

8:30 8:30

 كتابة الرابط والتوجه إلى صفحة
الخدمات

الهوية أو  الطبي  الرقم   إدخال 
   والرقم السري لتسجيل الدخول

8:30

تسجيل أيقونة  على   النقر 
الدخول
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تواصل معنا

     ً يمكنك من خالل هذه الخدمة التواصل معنا عن طريق كتابة الرسائل وإرسالها

05

 خطوات
التواصل معنا

 إدخال اإلسم ورقم الجوال والرسالةالنقر على أيقونة تواصل معنا
المطلوبة والنقر على كلمة أرسل

 ظهور نافذة تأكيد
استالم الرسالة



06

8:308:308:30

النقر على أيقونة تواصل معنا
الجوال ورقم  اإلسم   إدخال 
 والرسالة المطلوبة والنقر على

كلمة أرسل

استالم تأكيد  نافذة   ظهور 
الرسالة



 طلب تحديث بيانات

 من خالل هذه الخدمة يمكنك طلب تحديث البيانات ورقم الهاتف الخاص لتتمكن من الدخول إلى
     الملف الخاص بك وإنهاء معامالتك

خطوات
طلب تحديث البيانات 

 النقر على أيقونة طلب
تحديث البيانات

تقديم الطلبإدخال البيانات المطلوبة

إدخال رقم الهوية

إدخال الرقم الطبي

إدخال اإلسم

إدخال رقم الجوال

تاريخ الميلد

إرفاق البطاقة الطبية

إرفاق الهوية

تسجيل مالحظات إن وجد

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب
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8:30

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

8:30 8:308:30

تقديم الطلبإدخال البيانات المطلوبة  النقر على أيقونة طلب
تحديث البيانات
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 النقر على أيقونة
حجز موعد

قم بإختيار التخصصقم بإختيار المستشفى

قم بإختيار اليوم  اإلنتقال إلى صفحة تحديد
الوقت  وتأكيد الحجز

 تحديد الوقت المناسب

النقر على تأكيد الحجز

حجز موعد

خطوات
حجز موعد 

 هذه الخدمة تمكن المريض من حجز موعد عن طريق البوابة اإللكترونية في
عيادة طب األسرة أو عيادة األسنان

 ظهور نافذة إتمام
تأكيد الحجز
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8:30

8:30

8:30

اختيار خدمة حجز موعد

8:30

المستشفى اختيار   يمكنك 
 القريب منك والمناسب لك

أحد في  الحجز   يمكنك 
 العيادتين التالية: طب األسرة أو

طب األسنان

 يمكنك تحديد التاريخ المناسب
 لك

8:308:30

صفحة إلى   االنتقال 
وتأكيد الوقت   تحديد 

الحجز

تحديد الوقت المناسب
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8:30

 النقر على تأكيد الحجز

8:30

 ظهور نافذة إتمام تأكيد
الحجز
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المواعيد القادمة

وإعادة جدولتها المحجوزة  يمكنك معاينة مواعيدك  القادمة  المواعيد   من خالل 
وإلغاؤها

 إعادة جدولة
 المواعيد

 النقر على أيقونة المواعيد
القادمة

النقر على أيقونة إعادة جدولةمعاينة المواعيد

إعادة اختيار اليوم المناسب اختيار الوقت وتأكيد الحجز

أعادة جدولة

 إلغاء
المواعيد

 النقر على أيقونة المواعيد
القادمة

النقر على أيقونة إلغاء الموعدمعاينة المواعيد

إلغاء موعد
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8:308:30

8:30 8:308:30

8:30

أعادة جدولة

 ظهور نافذة إتمام تأكيد
الحجز

1088******

0505******

1002******

 النقر على أيقونة المواعيد
القادمة

تغريد

النقر على أيقونة إعادة جدولةمعاينة المواعيد

اختيار الوقت وتأكيد الحجزإعادة اختيار اليوم المناسب

 إعادة جدولة

 المواعيد

تغريد
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8:30

8:30 8:308:30

 ظهور نافذة إتمام إلغاء
الموعد

 النقر على أيقونة المواعيد
القادمة

النقر على أيقونة إلغاء الموعدمعاينة المواعيد

إلغاء موعد

 إلغاء
المواعيد

تغريد تغريد

1088******

0505******

1002******

تغريد
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العيادات االفتراضية

المرئي اإلتصال  طريق  عن  الطبية  االستشارات  لتقديم  للمريض  تقدم  خدمة   هي 
إلى الحضور   دون  الخاص  طبيبه  إلى  التحدث  المريض  يستطيع  خالله  من   والتي 

المستشفى

 يتم إرسال رسالة للمريض
 بالموعد المحدد

 معاينة معلومات الموعد في
صفحة المواعيد القادمة

 النقر على أيقونة
المواعيد القادمة

خطوات
حجز موعد عن بعد

 إدخال الرقم الطبي  والهاتف
المسجل بالمستشفى

 في حال التطابق يتم إرسال رمز تحقق
وإدخاله وبعد ذلك يتم إستالم الطلب

النقر على أيقونة بدء المحادثة

مطابقة البيانات

 النقر على أيقونة العيادات
االفتراضية

 التأكد من استيفاء المتطلبات
الموجودة في التعليمات الهامة

تقديم الطلباختيار المستشفى

15



8:30

8:30 8:308:30

 اختيار المستشفى ومن
 ثم النقر على تقديم

طلب

 النقر على أيقونة العيادات تطبيق التعليمات الهامة
االفتراضية

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب
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موعد األشعة

تقديم الطلب

إدراج المرفقات المطلوبة

 التأكد من معلوماتالنقر على أيقونة موعد األشعة
 المريض

خطوات
حجز موعد لألشعة 

  من خالل هذه الخدمة يمكنك حجز موعد للقيام باألشعة المطلوبة منك

 من قائمة القسم يمكنك
 تحديد نوع األشعة المراد

عملها

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب
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8:308:30

8:30 8:308:30

8:30

 النقر على أيقونة موعد
األشعة

 التأكد من معلومات
 المريض

 ظهور نافذة بإستالم الطلبتقديم الطلبإدراج المرفقات
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

تحديد نوع األشعة

1088*****

1002******

0505******

1088*****

1002******

0505******

1088*****

1002******

0505******

1088*****

1002******

0505******
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إعادة صرف وصفة طبية

 يمكن للمريض إعادة صرف الوصفة الطبية المجدولة مسبقًا من قبل الطبيب

 النقر على أيقونة إعادة صرف
 وصفة طبية

 اختيار الوصفة الطبية المجدولة التأكد من معلومات المريض
لديك

تقديم الطلب  ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك عند

انتهاء الطلب

خطوات
إعادة صرف وصفة طبية 

19



8:30

8:30 8:308:30

8:30

 النقر على أيقونة إعادة صرف
 وصفة طبية

 اختيار الوصفة الطبية المجدولة التأكد من معلومات المريض
لديك

 ظهور نافذة بإستالم الطلبتقديم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك عند

انتهاء الطلب

1088*****

1002******

0505******

1088*****

1002******

0505******

1088*****

1002******

0505******
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طلب وصفة طبية جديدة

تقديم الطلب

 اختيار العيادة المراد طلب
وصفة منها

 النقر على أيقونة طلب وصفة
طبية جديدة

ظهور نافذة بإستالم الطلب

 التأكد من معلومات
 المريض

خطوات
طلب وصفة طبية جديدة 

كتابة تفاصيل الطلب

 من خالل هذه الخدمة يمكن طلب صرف وصفة طبية جديدة أو وصفة  قد سبق أن استخدمتها

21



8:308:30

8:30 8:308:30

8:30

 النقر على أيقونة طلب وصفة
طبية جديدة

 التأكد من معلومات
 المريض

 اختيار العيادة المراد طلب
وصفة منها

 ظهور نافذة بإستالم الطلبتقديم الطلبكتابة تفاصيل الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك عند

انتهاء الطلب

1088*****

1002******

0505******

1088*****

1002******

0505******
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8:308:30 8:30

 النقر على أيقونة
إستشارة دوائية

 التأكد من معلومات
 المريض

1088*****

1002******

0505******

8:30

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

1088*****

1002******

0505******

تقديم الطلب
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اآلثار الجانبية

      من خالل هذه الخدمة يمكنك التبليغ عن اآلثار الجانبية لألدوية

 خطوات
التبليغ عن اآلثار الجانية

 التأكد منالنقر على اآلثار الجانبية
معلومات المريض

تقديم الطلب

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

25



8:308:30 8:30

 النقر على أيقونة اآلثار
الجانبية

 التأكد من معلومات
 المريض

1088******

1002******

05050*****

الطائف

8:30

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

تقديم الطلب

1088******

1002******

05050*****

الطائف
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نتائج المختبر

   من خالل هذه الخدمة يمكنك مشاهدة ومعرفة نتائج التحاليل

 النقر على أيقونة نتائج
المختبر

 معاينة جميع التحاليل التي
قمت بها ومعرفة النتائج

8:30 8:30

 خطوات 
الحصول على نتائج التحاليل

 معاينة نتائج التحاليلالنقر على أيقونة نتائج المختبر
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إستشارة دوائية

 من خالل هذه الخدمة يمكنك تقديم طلب إستشارة عن األدوية ومعرفة المناسب وغير المناسب
      لإلستخدم

خطوات
تقديم إستشارة دوائية

 التأكد منالنقر على إستشارة دوائية
معلومات المريض

تقديم الطلب

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب
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إطمئني

 هي خدمة لمتابعة الحمل متاحة في األيام التالية (األحد - الثالثاء - الخميس) من كل أسبوع من
    الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 مساًء ويتم معالجة الطلبات وفق أولوية التقديم

 النقر على أيقونة
 إطمئني

 التأكد من استيفاء المتطلبات
تقديم الطلبالموجودة في التعليمات الهامة

 يتم إرسال رسالة للمريض
 بالموعد المحدد

 إدخال الرقم الطبي  والهاتف
المسجل بالمستشفى

 في حال التطابق يتم إرسال رمز تحقق
وإدخاله وبعد ذلك يتم إستالم الطلب

مطابقة البيانات

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

خطوات
اإلستفادة من خدمة إطمئني
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8:308:30 8:30

 النقر على أيقونة
إطمئني

8:30

 ظهور نافذة بإستالم الطلب
 وستصل رسالة إلى رقمك

عند انتهاء الطلب

تقديم الطلب  التأكد من استيفاء المتطلبات
الموجودة في التعليمات الهامة
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أطفالنا فلذات أكبادنا

 هي خدمة مقدمة من إدارةمستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف لتطعيم األطفال في
    منازلهم

حفظ وإرسال إدخال وإكمال البيانات المطلوبةالنقر على أيقونة فلذات أكبادنا

رقم الهوية الوطنية أو اإلقامة لألب

االسم الرباعي لوالد الطفل

رقم الهوية للطفل إن وجد

الرقم الطبي للطفل

االسم الرباعي للطفل

تاريخ الميالد

رقم الجوال

اللقاح المطلوب:(من شهرين إلى سنتين)ا

اإلجابة على سؤال : هل يعاني الطفل من أي حساسية عند التطعيمات

 اختيار أقرب مستشفى

تسجيل العنوان

خطوات 
 اإلستفادة من خدمة أطفالنا فلذات

أكبادنا
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8:308:30 8:30

 النقر على أيقونة
أطفالنا فلذات أكبادنا

حفظ وإرسال الطلب إدخال وإكمال البيانات المطلوبة
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إدارة شؤون المرضى

 يمكنك من خالل هذه الخدمة: طلب تقرير ملخص التنويم ونتائج التحاليل وتأمين اركابات المرضى
 المحولين عن طريق برنامج إحالة  واإلستفسار عن أوامر العالج ونقل المرضى من مستشفيات وزارة

     الصحة والمستشفيات الخاصة

خطوات
 اإلستفادة من خدمة إدارة شؤون

المرضى

االتصال المباشر على هاتف رقم : 0127541254

 أو

إرسال رسالة عن طريق الواتس اب على نفس الرقم

32



طمني

 يمكنك من خالل هذه الخدمة: التواصل مع مرضاكم المنومين وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي
     من يوم األحد إلى يوم الخميس ومن الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 مساًء

خطوات
اإلستفادة من خدمة طمني

االتصال المرئي على الرقم : 0127541636

التواصل عن طريق الواتس اب على نفس الرقم

pshrc_alhada@hotmail.com عن طريق برنامج سكايب على الحساب التالي :

 أو

 أو
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 مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة
الطائف


