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بوابة الموظفين االلكترونية

مة بوابة الخدمات اإللكترونية تهدف الى خد

ن الموظف وتسهيل احتياجاته تقدم عشري

خدمة يتم من خاللها الدخول الى الملف 

الخاص بالموظف وتقديم الطلبات وانهاء 
. المعامالت الخاصة به
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محتويات بوابة الموظفين االلكترونية

المدفوعات

خصيمات ان تتيح للموظف استعراض الراتب الشهري بالتفصيل للبداالت وال

وجد

مدفوعات القروض 

يتم من خالل هذه الخدمة استعراض القروض الخاصة بالموظف والمعلومات 

الخاصة بها

الشيكات

استعراض الشيكات الخاص بالموظف والمعلومات الخاصة بها

المستندات

ة تقدم الخدمة إمكانية استعراض المستندات الخاصة بالموظف وحال

صالحيتها وإمكانية إضافة مستند جديد
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طريقة الدخول للخدمة 

لالستفادة من اخلدمة الدخول من املوقع التالي
https://www.pshrc.med.sa/

:ولدخول املباشر 

http://portal.pshrc.med.sa:7001/StaffPortal/faces/public/login.jsf

https://www.pshrc.med.sa/
http://portal.pshrc.med.sa:7001/StaffPortal/faces/public/login.jsf
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طريقة انشاء حساب جديد للموظف

في الصفحة األولى تعبئة الحقول برقم الوظيفي والسجل المدني

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيدها ثم النقر على حفظ
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:طريقة تغير كلمة المرور

إضافة الرقم الوظيفي والسجل المدني ثم النقر على ايقونة استعادة كلمة المرور

يصل الموظف رسالة بكلمة المرور الجديدة على رقم الجوال
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لوحة التحكم

.وراتبتستعرض ملخص للموظف باإلشعارات الخاصة به واالحصائيات من حضور وانصراف 

1
3

4-5 2

البيانات الشخصية للموظف. واسم وعقد الموظفيحتوي على الصورة : 1

اإلجراءات . ل التي تفيد الموظف ومن خاللها يستطيع الوصوواالشعارات والتنبيهات 2

لجميع االستفسارات 

ملخص المدفوعات. مفردات الراتب، يستعرض االجازات السنوية حيث يمثل األزرق : 3

الرصيد المتبقي حتى نهاية العقد واالحمر اجازه لم يتم العودة منها

المستندات. رفعها مثل األحوال المدنيةالصور والمرفقات التي يتم : 4

طلباتي. يدطلب جدالتي يتم التقديم عليها من ايقونة الطلبات والخدمات واالجازات : 5
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الملف الشخصي

إمكانية اإلضافة والتعديل عليهالبيانات الشخصية الخاصة بالموظف حسب العقد مع 

صورة شخصية

:  الملف الشخصي علىيحتوي 

:بيانات الموظف
...تاريخ الميالد الخ_ الجنسية_ االسم 

:بيانات عقد العمل للموظف
.تاريخ البداية والنهاية الخ_ الكفيل _نوع العقد _ رقم العقد 

:  االتصالبيانات 
ألرسال الرسائل واالتصال بالموظف وتحتوي على رقم الجوال والبريد اإللكتروني
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طلباتي

ويمكنتستعرض الطلبات التي تم تقديمها عن طريق خدمة طلب جديد من قبل الموظف 

.ةاعتماده وتحتوي على ملخص الطلبات السارية والمنتهية والمرفوضالطلب قبل تعديل 

2

1

3

إمكانية البحث عن الطلب الذي تم رفعه ومعرفة حالته-1

المرفوع و حالتهرقم الطلب -2

ارةالطلب قبل الموافقة عليه من قبل رئيس القسم ومدير االدإمكانية حذف او تعديل -3
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خدمة طلب جديد
إدارة الموارد يمكن من خالل هذه الخدمة تقديم طلب جديد ألحد الخدمات التي تقدمها 

البشرية

:تقدم أبرز ما يلي
طلب المصاريف _ طلب اجازه _ طلب تذاكر _إضافة وتعديل بيانات تابع _ شهادة خبرة _خطاب تعريف _ طلب خدمة 

عودة من االجازة

1
2
3

يمثل رقم الطلب الخدمة المرفوعة1

تاريخ الطلب الذي تم رفعه2

تجديد _تأشيرة زيارة : نوع الخدمة وفيما يلي أبرز الخدمات3

تجديد إقامة_ جواز السفر وتأشيرة دخول متعدد الخروج 
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خطاب تعريف 

.  هذه وتقديمه الى الجهة المعنيةاثبات بأن الموظف يعمل لدى جهة العمل 

1
2
3
4

5
6

7

8
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تحديد نوع التعريف : نوع المستند1)

رقم الطلب التي تم رفع التعريف بها) 2

تاريخ التعريف ) 3

اختيار السجل المدني او رقم جواز السفر) 4

اختيار اللغة ) (اإلنجليزية_ العربية )5

الجهة واسم  نوع الجهة التي صدر منها خطاب التعريف -6)

.الموجه لها الخطاب

كتابة السبب والغرض من خطاب التعريف:السبب7)

عرض المرتب أي تحديد الخطاب اما براتب    بدون راتب 8)

الراتب بالتفصيل
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طلب إجازة 

.هاالتي يمكن للموظف الحصول عليو التقديم على االجازات يتم من خالل هذه الخدمة استعراض 

ثم اختيار طلب إجازة طلب جديد يتم طلب اإلجازة عن طريق ايقونة -أ

توضيح لرصيد ) الموظف حتى تاريخ اليوم1

توضيح لرصيد ) الموظف حتى نهاية العقد2

تحديد نوع االجازة ) من القائمة المنسدلة كما هو موضح 3

1

3

3

تظهر  القائمة التالية امامك تعبئتها كما هو موضح-ب
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تاريخ بداية ونهاية االجازةتحديد -4

اصدار تأشيرة خروج وعودة وأيضا اصدار تذاكر إمكانية -5

6-Acting Upتوكيل موظف بديل الستالم المهام حتى انتهاء االجازة والعودة  للعمل

رقم جوال الموظف ورقم جوال أحد األقارب وصلة القرابة للموظف7-8

وجدالالزمة والصور ان المرفقات -9

إمكانية معرفة رئيس القسم المسؤول عن قبول االجازة ومدير االدارة-10

 طلباتيإمكانية تعديل او حذف طلب االجازة قبل الموافقة عليها  من
هات عند قبول طلب اإلجازة يصل الموظف رسالة نصية على الجوال وستظهر أيضا في التنبي

4

5
6

7-8

9

1110
 رئيس  القسم  املباشر

 مدير  االدارة

 -ج
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بعد تقديم طلب االجازة النقر على ايقونة حفظ-د

اشر  ينتقل طلب االجازة الى رئيس القسم المباشر في حال تم قبول طلب االجازة من قبل رئيس القسم المب
.ينتقل طلب االجازة الى مدير اإلدارة 

يصل طلب االجازة مدير اإلدارة في حال تم قبول او رفض االجازة يتم اشعار الموظف برسالة -ذ

طلباتينصية على الجوال وعن طريق النظام م و التنبيهات وايقونة  
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أنواع االجازات

Annual Leaveإجازة اعتيادية

Emergency Leaveإجازة اضطرار 

Leave Without Payبدون راتبإجازة

MATERNITY LEAVEإجازة األمومة

Marriage Leaveإجازة زواج

Baby 'sإجازة مولود

Death Leaveإجازة وفاة

-Relative Deathالمسلمات-إجازة عدة الوفاة 
Muslims

المشاركة باألنشطة الوطنية 
الداخلية

National Activtes 

Leaves  

Sick Leaveاالجازة المرضية

المشاركة باألنشطة الوطنية 
خارجي

National Activtes 
Leaves out 

 Eid Holidayإجازة عيد

National Dayاليوم الوطنيإجازة

Exams Leaveاجازة االمتحان الدراسي 

إجازة عدة الوفاه غير 
المسلمات

Relative Death-non 
Muslims 

 Educational Leaveإجازة تعليمية

OF Duty Leaveإجازة عدم شغل

 Accompanimentإجازة المرافقة
Leave

 Teacher Leaveإجازة صيفية للمدرسين

االجازة المرضية من خارج 
المستشفى

Sick Leave Out

انتداب
الحجإجازة

Business Leave
AL-Haj Leave
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تذاكر طلب 

.يتم من خالل هذه الخدمة االستعالم عن التذاكر الخاصة بالموظف وحالتها

رفع الطلب تاريخ -1

تحديد البلد والمدينة -2

او عمل _اجازة سنوية _رفقة ، اإلصدارسبب -3

تحديد التذاكر المطلوبة-4

إمكانية حفظ الطلب او اإللغاء-5

1
2

3

4

5

ستطلق قريبا
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إضافة تابع

.االمتتيح للموظف إمكانية إضافة تابع ك الزوجة االبنة 

مثال خالد: اسم التابع

أخ : صلة القرابة

1495\7\22: تاريخ الميالد

رقم جواز السفر ان وجد

دلةاختيار الديانة من القائمة المنس

الحالة السارية لطلب 

ستطلق قريبا
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طلبات المغادرة

تقدم هذه الخدمة للموظف الغير سعودي طلب المغادرة

العودة من االجازة

تقدم هذه الخدمة للموظف إمكانية اشعار المدير بعودته على راس العمل 

2
1
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شهادة خبرة

.تتيح للموظف إمكانية طلب شهادة خبرة من جهة العمل 

1
2
3
4

5

6

نوع المستند أي نوع شهادة الخبرة المراد طلبها . 1

رقم الطلب الساري. 2

تاريخ الطلب المرفوع. 3

حالة الطالب الجارية. 4

إمكانية ارسال الطلب باللغة العربية واالنجليزية. 5

إمكانية تدوين األسباب ان وجد. 6

ستطلق قريبا
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المهام

.عبارة عن مهام وواجبات مسنده من مدير اإلدارة الى أعضاء العمل الجماعي

مهامالنقر على ايقونة -1

عنوان المهمة المسندة وتحديد تاريخ انتهاء وتسليم العمل -2
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شرح بالتفصيل الطلبات والمسندات المراد إنجازها :تفاصيل المهمة -3
يمكن المدير المسؤول تحديد األعضاء المشاركين واسناد المهمة اليهم: مسندة الى-4
.إمكانية إضافة مرفقات كصور وشهادات ان وجد : المرفقات-5
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خدمات تحت األنشاء

.العقود جديد ت1.

أداء اختبارات األمن السالمة وإصدار الشهادة بشكل . 2

.الكتروني

الطلب والتقديم على الدورات . .التدريبية3

اخالء الطرف بشكل الكتروني . 4.

طلبات االشتراكات باألنظمة . .والمؤتمرات5

اصدار وتجديد بطاقات الدخول . 6.

تقديم طلبات اصدار او تجديد تصريح . الخاص السائقين7

.  بالموظفين

بوابة التعليم االلكتروني . 8.

خدمات تقديم االبتكارات والمقترحات. 9.

البصمة. 01

المهام. 11
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طائفمستشفيات القوات المسلحة بمنطقة ال


