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٢

ماهي بوابة المريض اإللكترونية ؟ 

هي بوابة الكترونية يتم من خاللها 

تقديم  الخدمات التي يحتاجها المريض 

و انهاء معامالته بشكل الكتروني دون 

الحاجه الى الحضور الى المستشفى  .  



٣

تسجيل الدخول 

الدخول مباشرة عن طريق ادخال 
رقم الهوية او الرقم الطبي و كلمة المرور

او التسجيل النشاء حساب جديد  

طلب تحديث البيانات

يمكن للمريض من خاللها
طلب تحديث البيانات و رقم الهاتف 

للتمكن من الدخول الى 
الملف الطبي الخاص به .  

 

تواصل معنا

يمكن من خالل هذه الخدمة التواصل معنا 
عن طريق كتابة الرسائل وارسالها  

الدخول الى الخدمة عن طريق الرابط التالي : 
 /https://www.patient.pshrc.med.sa

طلب فتح ملف 

تتبح هذه الخدمة تقديم طلب فتح 
ملف طبي جديد او تجديد الملف الحالي 

عن طريق تعبئة البيانات و النماذج المطلوبه
 و ارفاقها  الكترونيًا دون الحاجة الى الحضور

 للمستشفى 

طلب مرافقة 

يمكن من خالل هذه الخدمة تقديم طلب
 مرافقه للمريض عن طريق التسجيل وتقديم

 البيانات المطلوبه 



١

٤

تسجيل الدخول 

من خالل تسجيل الدخول يمكنك الدخول الى ملفك الطبي او انشاء حساب جديد 
و االستفادة من خدمات المريض 

 الدخول الى بوابة المريض
 عن طريق الرابط التالي :

 www.patient.pshrc.med.sa 
ثم النقر على خيار تسجيل الدخول 

 

ادخل اسم المستخد و الرقم السري
 و الضغط على تسجيل الدخول 

النشاءحساب جديد 

 اختيار تسجيل و ادخال البيانات 
المطلوبة ثم النقر على تسجيل

لتسجيل الدخول الى حسابك  للدخول إلى الخدمة  



٥

طلب تحديث البيانات 

 ١. الدخول الى بوابة المريض عن طريق الرابط التالي :
 www.patient.pshrc.med.sa 

ثم النقر على خيار طلب تحديث البيانات  
 

٢. تعبئة البيانات و ارفاق المستندات المطلوبة 
ثم الضغط على تقديم الطلب 

 و ستصل رساله نصية الى رقم جوالك المسجل
 عند انتهاء الطلب

طريقة طلب تحديث البيانات     



٦

طلب فتح ملف 

 لإلستفسار االتصال على أحد التحويالت التالية (٢٢١٥ , ٢٥٠٤, ٢٥١٨)

١ ٢

 ١. الدخول الى بوابة المريض عن طريق الرابط
www.patient.pshrc.med.sa: التالي 

ثم النقر على خيار طلب فتح ملف   
 

 ٢. قرائة المالحظات الهامة ثم تحميل 
نموذج فتح ملف طبي و تعبئة البيانات 

ثم الدخول الى الخدمة   
 

 ٣. تعبئة البيانات المطلوبة و ارفاق نموذج 
طلب فتح الملف ثم الضغط على االقرار والتعهد

و اخيرًا الضغط على تقديم الطلب    
 

طريقة طلب فتح ملف     



٧

طلب مرافقة  

 ١. الدخول الى بوابة المريض عن طريق الرابط التالي :
 www.patient.pshrc.med.sa 

ثم النقر على خيار طلب مرافقة   
 

٢. تعبئة بيانات المريض المراد مرافقته
 و رقم جوال المرافق ثم الضغط على تحقق 

وستصل رساله نصية الى جوالك بعد التحقق من الطلب 
 

طريقة تقديم طلب مرافقة     



٨

تواصل معنا  

 ١. الدخول الى بوابة المريض عن طريق الرابط التالي :
 www.patient.pshrc.med.sa 

ثم النقر على ايقونة تواصل معنا    
 

 ٢. كتابة االسم ورقم الجوال و نص الرساله
 المراد ارسالها الينا ثم الضغط على ارسال

 وسوف تظهر نافذه تفيد بتاكيد استالم الرساله  
 

طريقة استخدام خدمة تواصل معنا    



٩

 تاكيد حضور الموعد  

هذه الخدمة تمكن المريض من تأكيد حضورة إلى موعد العيادة و اخذ رقم انتظار للدخول إلى الطبيب.

٢. كتابة رقم المريض و رقم الجوال ١. النقر على ايقونة تأكيد الحضور 
ثم الضغط على ايقونة الحصول على رقم إنتظار 

طريقة تأكيد الحضور     



١٠

حجز موعد 

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

طريقة حجز موعد    

٣. اختيار التخصص٢. اختيار المستشفى ١. النقر على ايقونة حجز موعد



١١

٥. اختيار الوقت المناسب ٤. تحديد التاريخ المناسب 
و الضغط علىتاكيد الحجز   

تابع طريقة حجز موعد ... 

٦. ظهور نافذة تاكيد الحجز وستصلك 
رساله الى الجوالبتفاصيل الموعد    



١٢

المواعيد القادمة  

من خالل المواعيد القادمة يمكنك معاينة مواعيدك المحجوزة وإعادة جدولتها وإلغاؤها .

٣. اختيار الموعد المراد تغييره ٢. اختيار المواعيد القادمة  ١. النقر على ايقونة القائمة  
و الضغط على ايقونة إعادة جدولة 

طريقة اعادة جدولة المواعيد     



١٣

تابع  اعادة جدولة المواعيد ...     

٥. اختيار الوقت المناسب ٤. تحديد التاريخ المناسب 
و الضغط علىتاكيد الحجز   

٦. ظهور نافذة تاكيد الحجز وستصلك 
رساله الى الجوال بتفاصيل الموعد    



١٤

طريقة الغاء المواعيد     

المواعيد القادمة  

٣. اختيار الموعد المراد تغييره ٢. اختيار المواعيد القادمة  ١. النقر على ايقونة القائمة  
و الضغط على ايقونة الغاء الموعد  



١٥

العيادات االفتراضية 

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

طريقة حجز موعد إفتراضي      

٢. اختيار  المستشفى ثم النقر ١. النقر على ايقونة العيادات اإلفتراضية   
على تقديم الطلب   

٣. ظهور نافذه تفيد باستالم الطلب  

٤. عند تأكيد الموعد من قبل الطبيب ستصلك رساله نصية بمعلومات الموعد و الرابط الخاص بالحضور   



١٦

إعادة صرف وصفة طبية 

من خالل هذه الخدمة يمكن للمريض إعادة صرف الوصفة الطبية المجدولة مسبقًا من قبل الطبيب. 

طريقة إعادة صرف وصفة طبية      

١. النقر على ايقونة اعادة صرف 
وصفة طبية   

٢. التحقق من بيانات المريض و 
اختيار  الوصفه المجدولة مسبقًا

و النقر على االقرار و تقديم الطلب .    

٣. ظهور نافذة تاكيد الطلب وستصلك 
رساله الى رقمك عند انتهاء الطلب .    



١٧

طلب وصفه طبية جديدة 

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

طريقة طلب وصفة طبية جديدة       

١. النقر على ايقونة طلب وصفة
 طبية جديدة    

٢. التحقق من بيانات المريض 
ثم اختيار العيادة المراد صرف العالج منها      

٣. كتابة تفاصيل الطلب 
ثم الضغط على تقديم الطلب   



١٨

خدمة استشارة دوائية 

يمكن من خالل هذه الخدمة طلب استشارة او توفير معلومة معينة عن العالجات المصروفة
 او كيفية تناولها او االثار الجانية لها . 

طريقة طلب استشارة دوائية        

٢. التحقق من بيانات المريض وكتابة المالحظات ١. النقر على ايقونة استشارة دوائية     
ثم النقر على تقديم الطلب     



١٩

االثار الجانبية 

من خالل هذه الخدمة يمكنك التبليغ عن اآلثار الجانبية لألدوية .   

طريقة التبليغ عن االثار الجانبية         

٢. التحقق من بيانات المريض وكتابة المالحظات ١. النقر على ايقونة االثار الجانبية      
ثم النقر على تقديم الطلب     



٢٠

نتائج المختبر 

من خالل هذه الخدمة يمكنك مشاهدة ومعرفة نتائج التحاليل .   

طريقة استعراض نتائج تحاليل المختبر          

٢. معاينة نتائج التحاليل التي قمت بها ١. النقر على ايقونة نتائج المختبر     
      



٢١

خدمة إطمئني 

هي خدمة لمتابعة الحمل مع الطبيب عن بعد و متاحة في ايام (األحد-الثالثاء-الخميس) كل اسبوع 
من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الثالثة مساًء و يتم معالجة الطلبات حسب اولوية التقديم .

طريقة طلب خدمة اطمئني           

٢. التأكد من قراءة واستيفاء المتطلبات و التعليمات الموضحة ١. النقر على ايقونة إطمئني      
ثم النقر على تقديم الطلب وستصلك الرساله عند تاكيد الطلب     



٢٢

خدمة اطفالنا فلذات اكبادنا 

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

طريقة االستفادة من الخدمة            

٣. ارفاق الملفات المطلوبة و ثم ٢. تعبئة البيانات المطلوبة       ١. النقر على ايقونة اطفالنا فلذات اكبادنا      
الضغط على حفظ و اسال الطلب       



٢٣

خدمة ادارة 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 .     

طريقة االستفادة من الخدمة            

االتصال المباشر على هاتف رقم : ٠١٢٧٥٤١٢٥٤

إرسال رسالة عن طريق الواتس اب على نفس الرقم

أو



٢٤

خدمة طمني  

يمكنك من خالل هذه الخدمة: التواصل مع مرضاكم المنومين وذلك خالل أوقات الدوام 
الرسمي من يوم األحد إلى يوم الخميس ومن الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٤ مساًء  .   

االتصال المرئي على الرقم : ٠١٢٧٥٤١٦٣٦

التواصل عن طريق الواتس اب على نفس الرقم

pshrc_alhada@hotmail.comعن طريق برنامج سكايب على الحساب التالي :  

أو

أو

طريقة االستفادة من الخدمة            



٢٥

خدمة طلب تقرير طبي   

يمكن من خالل هذه الخدمة طلب تقريب طبي الكترونيًا دون الحاجة الى مراجعة المستشفى 
و الحصول على التقرير موقعًا و مختومًا .

طريقة طلب تقرير طبي             

٢. تعبئة البيانات المطلوبه و كتابة اسباب طلب التقرير١. النقر على ايقونة طلب تقرير طبي       
 ثم ادراج المرفقات المطلوبة و الضغط على تقديم الطلب       

٣. عند االنتهاء من التقرير سيتم ارساله برساله نصية الى الرقم المسجل .      



٢٦

خدمة تسجيل المواليد  

هي خدمة تتيح للعائلة تقديمم طلب تسجيل مولود جديد و تسجيل البيانات و ارفاق المستندات المطلوبة .

طريقة طلب إضافة مواليد              

٢. تعبئة بيانات الوالدين و ارفاق١. النقر على ايقونة تسجيل المواليد .       
المستندات المطلوبة .       

٣. تعبئة بيانات المولود و ارفاق 
المستندات المطلوبة 
ثم تقديم الطلب .       



تم انشاء خدمة البطاقة الطبية االلكترونية لتمكن المريض من الوصول اليها بشكل اسهل 
عن طريق الدخول الى الملف او تحميلها و االحتفاظ بها في الهاتف المحمول  .  

البطاقة الطبية اإللكترونية  

طريقة تحميل البطاقة الطبية               

٢. الضغط على تحميل البطاقة الطبية   ١. النقر على ايقونة القائمة  



مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف 


