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 :ن النظامع

اآلت  –مرافق  –تكييف  –صيانة عامة ويتضمن ) لطلب خدمة صيانة موقع الكتروني 

أعمال  –ويتضمن ) غسيل سجاد / موكيت  خدمات عامةأداء او المركز الترفيهي(  –نسخ 

 .أعمال نظافة( –نقل 

 

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 طلب صيانة. 

 داء خدمة عامةطلب أ. 

 :من النظام نوالمستفيد

 وفنيينعضاء هيئة التدريس وإداريين أوظفين من مال

 :رابط النظام

https://eservices.iau.edu.sa/#/login   

 نبذة عامة عن النظام

 

https://eservices.iau.edu.sa/#/login
https://eservices.iau.edu.sa/#/login
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 تسجيل الدخول 

 :في النظام عبر الدخول على الوصول إلى الخدماتيمكن 

 جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل عموقالدخول على الصفحة الرئيسية ل -1

 https://www.iau.edu.sa/ar :واختيار الخدمات االلكترونية

 

 تسجيل الدخول للخدمات اإللكترونية: -2

 

ويمكن الوصول للخدمات االلكترونية مباشرة عن طريق الرابط: 

https://eservices.uod.edu.sa/#/login 

 

 الوصول إلى النظامكيفية 

1.: 

https://eservices.uod.edu.sa/#/login
https://eservices.uod.edu.sa/#/login
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 :االنتقال إلى الخدمات اإلدارية -3

 

 

 اختيار الخدمة المطلوبة:  -4
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 طلب صيانة -1

صيانة من طلب  (التدريسعضاء هيئة أموظفين، )كن منسوبي الجامعة مهي خدمة تو

المركز الترفيهي(.  –اآلت نسخ  –مرافق  –تكييف  –)صيانة عامة   

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  منسوبي الجامعةطالب الخدمة من أن يكون. 

 خطوات التنفيذ:

 " ليتم ثم طلب صيانة  الطلبات(تقديم )م اختيار ث" طلب صيانةاختيار ايقونة

 عرض نموذج طلب صيانة واستكمال البيانات المطلوبة إلتمام الطلب. 



 

 

 خدمات النظام

2.: 
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 طلب خدمة عامة -2

خدمة من طلب  (موظفين، اعضاء هيئة التدريس)كن منسوبي الجامعة مهي خدمة تو

أعمال نظافة(.  –أعمال نقل  –عامة )غسيل سجاد/موكيت   

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

  منسوبي الجامعةطالب الخدمة من أن يكون. 

 خطوات التنفيذ:

 " ثم طلب خدمة عامة  )تقديم الطلبات(تم اختيار " طلب صيانةاختيار ايقونة

واستكمال البيانات المطلوبة إلتمام  خدمة عامةليتم عرض نموذج طلب 

 الطلب.



 :مالحظة

  بك( ثم اختيار )جميع متابعة الطلبات عن طريق اختيار )الطلبات الخاصة يمكن

 الطلبات( ليتم عرض جميع الطلبات وحالتها.
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)خروج(.يقونة أوج من النظام عن طريق الضغط على ستفيد الخرمكن للمي

 

 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام المسؤول/ الشخص الجهة 

 kyousef@iau.edu.sa 33606 اليوسفم. كاظم صالح 

 hsalahmri@iau.edu.sa 33637 م. حسام سعد األحمري

 yaljouf@iau.edu.sa 33610 يوسف أحمد الجوف . أ

 

  

 الخروج من النظام

 

 طرق التواصل
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