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هي منصة للخدمات اإللكترونية تساهم في دعم مسيرة التحول الرقمي 
آلية وآنية لدعم  إلكترونية كاملة  التعليم، تهدف لتوفير خدمات  في وزارة 
واألهلية ومنسوبيها من طالب  الحكومية  السعودية  التعليم  مؤسسات 
وخريجين وموظفين وأعضاء هيئات تدريس وأكاديميين وموظفي الملحقيات 
القطاعات  ذلك من  وغير  السعوديين  غير  و  للسعوديين  والمنح  الثقافية 
التعليم  مؤسسات  لمعلومات  وطنية  بقاعدة  مدعومة  والخاصة،  العامة 

العالي السعودية تغطي احتياجات هذه الخدمات من معلومات.
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مؤهل
ـــة المقدمـــة مـــن  هـــي إحـــدى الخدمـــات اإللكتروني
وزارة التعليـــم لخدمـــة الجامعـــات الســـعودية، وتوفـــر 
الشـــهادات  مـــن  إلكترونيـــًا  التحقـــق  للمســـتخدم 

األكاديميـــة بطريقـــة ســـهلة وســـريعة. 

تهـــدف خدمـــة “مستشـــار” اإللكترونيـــة إلـــى 
أتمتـــة طلـــب اإلســـتعانة بخبـــرات أعضـــاء هيئـــة 
ــعودية  ــة السـ ــات الحكوميـ ــي الجامعـ التدريـــس فـ

ــاص. ــام والخـ ــاع العـ ــات القطـ ــدى جهـ لـ

تزكية
ــم  ــة وزارة التعليـ ــا منظومـ ــة التـــي تقدمهـ ــات اإللكترونيـ هـــي إحـــدى الخدمـ
لخدمـــة الجامعـــات الســـعودية ) منظومـــة جامعـــة ( حيـــث تقـــوم خدمـــة تزكيـــة 
بتمكيـــن مؤسســـات التعليـــم  العالـــي الســـعودية مـــن تقييـــم اإلكاديمييـــن غيـــر 
الســـعوديين المتعاقديـــن مـــع تلـــك المؤسســـات وتقييـــم أدائهـــم الوظيفـــي 
ــرارات  ــاذ قـ ــهيل اتخـ ــرض تسـ ــك بغـ ــة ، وذلـ ــات ذات الصلـ ــن البيانـ ــا مـ وغيرهـ
ـــي الســـعودية  ـــم العال التعاقـــد معهـــم أو انتقالهـــم ألي مـــن مؤسســـات التعلي

فـــي المســـتقبل ، أو عـــدم التعاقـــد مهـــم مســـتقباًل .

استضافة زائر
ـــم  ـــة موحـــدة لمؤسســـات التعلي ـــر بواب خدمـــة تقـــوم بتوفي
العالـــي الســـعودية لطلـــب زيـــارات لألســـاتذة األكاديمييـــن 
مـــن خـــارج المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلـــك بغـــرض جعـــل 

ـــزوار أســـهل. ـــن ال ـــب اســـتضافة األســـاتذة األكاديميي طل

تعاقد
ــن  ــم الجامعـــي الراغبيـ ــات التعليـ ــد” مؤسسـ ــة تعاقـ تمكـــن “خدمـ
فـــي التعاقـــد مـــع األكاديمييـــن الغيـــر ســـعوديين ســـواء مـــن داخـــل أو 
ـــة  ـــط عملي ـــك بتســـهيل وضب ـــة الســـعودية وذل ـــارج المملكـــة العربي خ

التعاقـــد معهـــم، باإلضافـــة إلـــى خدمـــة التحقـــق مـــن مؤهالتهـــم.

الخدمات

لقاء علمي
توفـــر خدمـــة لقـــاء علمـــي اإللكترونيـــة لمؤسســـات التعليـــم   
الجامعـــي الســـعودية بوابـــة موحـــدة تمكـــن مـــن طلـــب إقامـــة 
أحـــداث علميـــة كالمؤتمـــرات والنـــدوات والمعـــارض وذلـــك 

ــداث. ــة األحـ ــهيل إقامـ ــرض تسـ بغـ

مشاركة في مؤتمر
تقـــوم خدمـــة مشـــاركة فـــي مؤتمـــر بتوفيـــر بوابـــة موحـــدة   
العالـــي  التعليـــم  بمؤسســـات  التدريـــس  هيئـــات  ألعضـــاء 
الســـعودية لتقديـــم طلبـــات الحضـــور أو المشـــاركة فـــي األحـــداث 

العلميـــة كالمؤتمـــرات والنـــدوات والمعـــارض.
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الهوية الوطنية

رقم الجواز أو اإلقامة

البريد اإللكتروني

التسجيل في بوابة جامعة

الجامعات السعودية ومنسوبيها

مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين

حاملي المؤهالت التي تم معادلتها

موظفي الملحقيات

القطاعات العامة والخاصة

شروط التسجيلالشرائح المستهدفة
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لالستفادة	من	الخدمات	
ندعوك	للتسجيل

  jameah.moe.gov.sa  

https://jameah.moe.gov.sa/
https://jameah.moe.gov.sa/
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التسجيل

بعد النقر على أيقونة                      في 
القائمة  الرئيسية  ببوابة  جامعة.

ستظهر لك نافذة تسجيل مستخدم،
قـــم بإدخـــال رقـــم الهويـــة  أو اإلقامـــة 
وتاريـــخ الميـــالد والرمـــز المرئـــي ثـــم قـــم 

ـــة                . ـــى أيقون ـــر عل بالنق

١

2
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التسجيل

المسجلة  ستظهر   بياناتك   الشخصية 
في مركز المعلومات الوطني . 

قم بإستكمال البيانات المطلوبة.

قــم بإضافــة  البريــد   اإللكترونــي   الخــاص  
 بــك   ثــم قــم بالنقــر علــى أيقونــة

ليتم إرسال   رمز   التحقق. 

3

4

5
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التسجيل

سيصلك رمز التحقق عبر صندوق بريدك. 45
قـم بإدخـال رمـز التحقـق فـي الخانة المناسـبة ثم 
قـم بالنقـر علـى أيقونـة               إلسـتكمال 

التسـجيل.
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التسجيل

ستظهر لك نافذة تتضمن تنبيه يؤكد تسجيل المستخدم بنجاح وسيتم إرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب. 6

قم بفتح رسالة التفعيل ببريدك الخاص والنقر على رابط إعادة ضبط كلمة المرور.7
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التسجيل

قم بإدخال كلمة المرور وتأكيدها. 8

تنويه
كلمة	المرور	الجديدة	يجب	أن	تكون	من	بين	

8	و	16خانة	وتحتوي	على	حروف	إنجليزية	

كبيرة	وصغيرة	وأرقام	ورموز	خاصة.
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التسجيل

بعـــد إدخـــال وتأكيـــد كلمـــة المـــرور ســـتصلك رســـالة بتأكيدهـــا 
ويمكـــن بعـــد ذلـــك الدخـــول كمســـتخدم فـــي بوابـــة جامعـــة.

9
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إستعادة	كلمة	المرور

عنـــد نســـيان اســـم المســـتخدم أو كلمـــة 
المـــرور قـــم بالنقـــر علـــى »اســـتعادة كلمـــة 

المـــرور« فـــي األســـفل.

)رقـــم  المســـتخدم  اســـم  بإدخـــال  قـــم 
الهويـــة( والبريـــد اإللكترونـــي الخـــاص بـــك 
ـــم رمـــز الصـــورة والنقـــر علـــى             . ث

ضبـــط  »إعـــادة  رســـالة  لـــك  ســـتظهر 
ــالة  ــال رسـ ــاح« وإرسـ ــرور بنجـ ــة المـ كلمـ

بريـــدك اإللكترونـــي. إلـــى 

١23
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إستعادة	كلمة	المرور

قـــم بفتـــح الرســـالة التـــي وصلتـــك علـــى 
بريـــدك اإللكترونـــي ثـــم قـــم بالنقـــر علـــى 

»رابـــط إعـــادة ضبـــط كلمـــة المـــرور«. 

قـــم بإدخـــال كلمـــة المـــرور الجديـــدة ثـــم 
ــة            . ــر علـــى أيقونـ ــم بالنقـ قـ

ـــط  ـــادة ضب ـــم إع ـــك رســـالة »ت ســـتظهر ل
كلمـــة المـــرور بنجـــاح« ويمكنـــك الدخـــول 

واإلســـتفادة مـــن خدمـــات جامعـــة.

456



شكرًا	لكم ..
تمنياتنا لكم بالتوفيق
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