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نرحب بك عزيزي )الطالب / الطالبة(
ــز، ونبــارك لكــم قبولكــم   فــي جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزي
وانضمامكــم للجامعــة، متمنيــن لكــم حياًة دراســيًة ناجحــة وطموحة 
يملؤهــا التحــدي واإلصــرار والتفــوق، فأنتــم مســتقبل هــذا الوطــن.
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الرقم الجامعي 

تلقائيًا يتم تخصيص رقم جامعي لكل 
طالب تم قبوله في الجامعة.

ويتم الحصول عليه بعد عملية تثبيت 
القبول.

مثال : ××××××××××438
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بوابة الخدمات األكاديمية 

بعــد الحصــول علــى الرقــم الجامعــي 
يمكــن للطالــب الدخــول تلقائيــًا علــى 
الخدمــات  )بوابــة  األكاديمــي   النظــام 
األكاديميــة( . ويمكــن الوصــول لهــذه 
علــى  الدخــول  طريــق  عــن  البوابــة 
ثــم  للجامعــة  اإللكترونيــة(  )البوابــة 
ــات  ــة الخدم ــم )بواب ــاب( ث ــات الط )خدم

األكاديميــة(.
بيانات الدخول كما يلي:

اسم المستخدم : الرقم الجامعي
الرقم السري : السجل المدني

eserve.psau.edu.sa/ku/init
رابط البوابة



8

ويمكن الوصول لخدمة البريد اإللكتروني عن طريق الدخول على )البوابة 
اإللكترونية( للجامعة ثم )خدمات الطاب( ثم )البريد اإللكتروني(.

يمنح كل طالب تلقائيًا بريد إلكتروني خاص به يتبع نطاق الجامعة ، على النحو التالي:
std.psau.edu.sa@ الرقم الجامعي

وتكون بيانات الدخول كما يلي:
اسم المستخدم : الرقم الجامعي

الرقم السري : السجل المدني

البريد اإللكتروني 

mail.std.psau.edu.sa
رابط البريد اإللكتروني
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الدخول الموحد 

ــة ســيكون مــن خــال  ــع األنظمــة والخدمــات اإللكتروني ــب علــى جمي  دخــول الطال
ــب  ــح كل طال ــذا ننص ــابقة( ل ــول الس ــات الدخ ــس بيان ــد )نف ــول الموح ــة الدخ عملي
ــات الطــاب( وتغييــر الرقــم الســري االفتراضــي  بالدخــول علــى خدمــة )تحديــث بيان
ــى  ــول عل ــق الدخ ــن طري ــة ع ــذه الخدم ــول له ــن الوص ــد .ويمك ــري جدي ــم س برق
ــات  ــث بيان ــة تحدي ــم )خدم ــاب( ث ــات الط ــم )خدم ــة ث ــة( للجامع ــة اإللكتروني )البواب
الطــاب( . ثــم اختيــار )تغييــر كلمــة المــرور( وإدخــال كلمــة مــرور جديــدة ثــم الضغــط 

ــال(. ــى )إرس عل

accounts.psau.edu.sa/students رابط الدخول الموحد
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يجب على كل طالب الدخول على البوابة األكاديمية واالطاع على الجدول الدراسي 
)المقررات المسجلة( قبل بداية العام الدراسي .ويمكن الوصول لهذه البوابة عن 

طريق الدخول على )البوابة اإللكترونية( للجامعة ثم )خدمات الطاب( ثم )بوابة 
الخدمات األكاديمية( ثم الضغط على )المقررات المسجلة(

المقررات المسجلة 

accounts.psau.edu.sa/students الرابط

الرابط
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البطاقة الجامعية 

سيتم الحقًا وعن طريق عمادة القبول والتسجيل صرف البطاقة الجامعية ، لذا يجب 
على كل طالب الدخول على )بوابة الخدمات األكاديمية( وإضافة صورة شخصية 

حديثة له ، ثم انتظار طباعة البطاقة الجامعية وتحديد موعد التسليم.

accounts.psau.edu.sa/students الرابط
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كما سيتم الحقًا وعن طريق عمادة شؤون الطاب إصدار بطاقة الصراف اآللي 
تلقائيًا دون عناء ثم يتم تسليمها لكل طالب من خال الكلية التي يتبع لها.

لذا يجب على كل طالب الدخول على خدمة )تحديث البيانات( وإدخال االسم باللغة 
اإلنجليزية، ثم إدخال رقم جوال صحيح ومفعل . ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن 

طريق الدخول على )البوابة اإللكترونية للجامعة( ثم )خدمات الطاب( ثم )خدمة 
تحديث بيانات الطاب(.

تحديث البيانات وإصدار بطاقة الصراف اآللي 

accounts.psau.edu.sa/students الرابط
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بعد استالم بطاقة الصراف 

يرجى التأكد من أن البطاقة مفعلة وتعمل بشكل صحيح إلن استام المكافأة 
الشهرية سيتم من خال بطاقة الصراف اآللي فقط .
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احرص أخي الطالب على االنتظام في الدراسة من أول يوم دراسي ، كما ننصح 
بمتابعة الحضور والغياب من خال الدخول على )بوابة الخدمات األكاديمية( واختيار 

ايقونة )الغياب( الستعراض الحضور والغياب في جميع المحاضرات التي تخص 
المقررات المسجلة

في أول يوم دراسي احرص أخي الطالب 
على معرفة مقر الكلية التي تنتمي لها 

ومعرفة القاعات الدراسية التي تخصك.

الحضور واالنتظام 
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األدلة اإلرشادية والحقوق والواجبات 

احرص أخي الطالب على معرفة الحقوق والواجبات واألنظمة من خال الكتيبات 
واألدلة اإلرشادية التي وفرتها عمادة القبول والتسجيل من خال موقعها 

اإللكتروني ويمكن الوصول لها عن طريق الدخول على )البوابة اإللكترونية( 
للجامعة ثم )عمادة القبول والتسجيل( ثم )المطبوعات( ، وأهم هذه األدلة:

دليل اإلجراءات	 
دليل استخدام البوابة اإللكترونية للطالب	 
دليل استخدام بوابة ) القبول الجديد – تعديل الرغبات ( االلكترونية	 
دليل القبول	 
المرشد األكاديمي للطالب الجامعي	 

dar.psau.edu.sa/ar/publications رابط تحميل األدلة
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كما احرص على االطاع على )وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي والئحة تأديب الطاب 
و الطالبات( من خال الموقع اإللكتروني لعمادة شؤون الطاب ، ويمكن الوصول لها عن 

طريق الدخول على )البوابة اإللكترونية( للجامعة ثم )عمادة شؤون الطاب( ثم )المطبوعات(.

https://dsa.psau.edu.sa/ar

رابط عمادة شؤون الطاب
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التعلم اإللكتروني  

استحدثت الجامعة تقنية جديدة في التعليم تعرف ب )التعلم اإللكتروني( ، وسيتم 
الحقًا ومن خال إدارة التعلم اإللكتروني وأستاذ المقرر التطرق لهذه التقنية 

وطريقة استخدامها.
ويمكن الدخول لبوابة التعلم اإللكتروني بنفس بيانات الدخول الموحد السابقة.

والوصول لهذه البوابة عن طريق الدخول على )البوابة اإللكترونية للجامعة( ثم 
)خدمات الطاب( ثم )بوابة التعلم اإللكتروني(.
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احرص عزيزي الطالب على حضور اللقاءات التعريفية في بداية السنة الدراسية 
والتي تقدمها عمادة السنة التحضيرية والكليات .

اللقاءات التعريفية 
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وفرت الجامعة خدمة الشبكة الداخلية الاسلكية للطاب ويمكن االتصال بهذه 
الشبكة واالستفادة من هذه الخدمة بنفس بيانات الدخول الموحد السابقة.

PSAU-Studentsv : الشبكة المتاحة

الشبكة الداخلية الالسلكية 
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ال تتردد أخي الطالب باالستفسار والسؤال في حال واجهتك أي مشكلة تقنية 
بالتواصل مع مركز خدمة المستفيدين .

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

ithelp@psau.edu.sa : اإليميل
التحويلة : 2000  من داخل الجامعة

من خارج الجامعة   0115882000
@ iTDL_PSAU : حسابنا على تويتر

مركز خدمة المستفيدين
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عمادة القبول والتسجيل 

القبول :

التسجيل :

عمادة شؤون الطالب 

عمادة السنة التحضيرية

أرقام تهمك

 011588-3420  011588-3422   011588-3423

011588-3430   011588-3431   011588-3432   011588-3433    
011588-3434    011588-3435

 011588-3270

   011588-8666     011588-8660      011588-8662

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

التحويلة : 2000  من داخل الجامعة
من خارج الجامعة   0115882000

@ iTDL_PSAU : حسابنا على تويتر
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