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ما هي خدمة أنظمتي
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هي خدمة
 أطلقتها اإلدارة العامة لإلتصاالت وتقنية المعلومات بجامعة بيشة سعيًا منها

 لإلرتقـاء بالخدمـــات المقدمــة حيث تسمـح باستخـدام أنظمــة الجامعــة الداخليــة

(النظام المالي - النظام األكاديمي)

خارج نطــاق شبكة الجامعــة وذلك اختصــارًا  للوقت وبطريقـة أسهـل وأكثر أمانًا

أسهل   -   أسرع   -   أأمن
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 من المستفيدين من الخدمة
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المستفيدين

 من هذه الخدمة هم جميع منسوبي الجامعة من موظفين وأعضاء هيئة تدريس 

 وطلبة ولكن بحسب صالحية كل فرد على األنظمة المتاحة حيث أن هناك نطاق

خاص بالموظفين ونطاق آخر خاص بالطلبة أثناء عملية تسجيل الدخول

(ub.edu.sa  نطاق الموظفين    -   students.ub.edu.da  نطاق الطلبة)  
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طريقة
الدخول للخدمة
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 قم بالدخول على موقع الجامعة

ثم قم بالدخول على بوابة الخدمات اإللكترونية

ومن قائمة الخدمات اختر أنظمتي

MYubhttps://my.ub.edu.sa/

https://www.ub.edu.sa/ar/SitePages/Home.aspx

6



1

**

**

  بعد التحقق من وجود                            ستظهر لك
 هذه النافذة المنبثقة ,قم بالضغط هنا

 أو يمكنك إستخدام
 النسخة األخف مباشرًة

“Light Version”
من هنا

Citrix Recever وجود                            والدخول بالنسخة الكاملة

“Full Version”

“Full Version”

من البرنامج

Citrix Recever

  بعد اإلنتقال لهذة الصفحة اضغط هنا للتحقق من

 وفي حال عدم ظهور

 النافذة المنبثقة  فيجب

 عليك تحميل البرنامج أوًال

 من هنا لكي تتمكن من

الدخول بالنسخة الكاملة
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(ub.edu.sa  نطاق خاص بالعاملين بالجامعة    -   students.ub.edu.da  نطاق خاص بالطلبة)  

بعد ذلك سوف تنتقل لصفحة تسجيل الدخول

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك

ثم قم باختيار النطاق المناسب لك حيث أن:

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول
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 بعد تسجيل الدخول سوف تنتقل إلى هذة الصفحة

وفيها جمع األنظة التي لديك الصالحية عليها
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يمكنك التبديل بين النسخة الكاملة والنسخة الخفيفة

من هذة القائمة الموجودة بجوار إسمك
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ما هو الفرق بين

“Light Version”“Full Version”
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“Full Version”
النسخة الكاملة

تتطلب تثبيت برنامج
يتم التعامل فيها من خالل الدخول على

النظام نفسه
يمكن من خاللها الطباعة من النظام

يمكن من خاللها حفظ الملفات على الكمبيوتر

Citrix Recever.

.
.

.

“Light Version”
النسخة الخفيفة

التتطلب تثبيت برنامج
يتم التعامل فيها من خالل المتصفح دون

الحاجة للدخول على النظام نفسه
اليمكن من خاللها الطباعة من النظام

اليمكن من خاللها حفظ الملفات على الكمبيوتر

Citrix Recever.

.
.

.
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نسعد دائمًا بخدمتكم
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