
 

 

 (VPN)آلية طلب حساب على الشبكة اآلمنة االفتراضية 
 

 التعريف بالخدمة

 .حاجة العملما تقتضيه  حسبب –وسيلة آمنة للوصول عن بعد إلى جهاز أو نظام داخلي مملوك لجامعة امللك سعود 

 نوع الخدمة

بشرط وجود صالحية  املتصفح،عن طريق  ( [E-Register] نظام القبول والتسجيل )مدار، إلى األنظمة املباشر الوصول  .1

ا.
ً

 لديك سلف

 .في مقر عملك بالجامعة إلى جهازك الوصول الكامل .2

 الخدمةرابط 

https://vpn.ksu.edu.sa 

 الخدمة طريقة الحصول على

 :اآلتيحسب التصنيف ب https://moeen.ksu.edu.saعبر تقديم طلب عن طريق موقع العناية باملستفيدين 

 إلى نموذج طلب ( أو يمكنك الوصول مباشرةطلب حساب على الشبكة اآلمنة االفتراضية  ← الشبكات ← )دليل الخدمات

  هنا الضغطبالخدمة 

 قبول الطلب شروط

ر في حال 
ّ
أما في حالة و يمكنك تقديم الطلب مباشرة،  ،(E-Register) القبول والتسجيل أو نظام ،صالحية لديك لنظام مدار توف

 إضافّيين،سيتعين عليك تعبئة نموذجين ف ،في مقر العمل إلى جهازك بالوصول الكامل رغبتكأو  ،عدم وجود الصالحية لديك

 .حسب التعليمات املوضحة في نظام العناية باملستفيدينب

 إرشادات استخدام الخدمة

 .«طريقة الحصول على الخدمة»حسب املوضح في  العناية باملستفيدينلى نظام تقديم طلب الخدمة ع .1

منح ،كبعد قبول طلب .2
ُ
 :حسب التاليب ،جديد VPNحساب  ست

a.  متبوًعا بـ ولكنه ،لبريدك االلكترونينفسه الحساب الجديد هو اسم املستخدم  سيكون-vpn  

 ( abc-vpnفسيكون اسم املستخدم  ،abc@ksu.edu.saإذا كان البريد االلكتروني  )مثال:

b. دخال اسم املستخدم لبريدك الجامعي إو  ،جوالك عبر  كلمة مرور للحصول على  اآلتي؛الرابط  ادخل إلى

  https://e.ksu.edu.sa/Account/ForgetPassword (-vpn بــــ)متبوعا 

c.  دخل اسم املستخدمأو  اآلتي،الرابط  ادخل إلى ،بتغيير كلمة املرور رغبتكفي حالة  

(xxx-vpn@ksu.edu.sa)، ،حسب السياسة املتبعةب مع مالحظة أن كلمة املرور يجب أن تكون  وكلمة املرور 

  ،ألمن املعلومات
ً
فةوهو أن تكون  ،إلى شرط إضافي إضافة

ّ
خانة.  12من  مؤل

https://sso.ksu.edu.sa/adfs/portal/updatepassword  
دخل اسم أو   https://vpn.ksu.edu.sa متصفح االكسبلورر  عبر  رابط الخدمة انتقل إلى ،بعد تغيير كلمة املرور .3

 .وكلمة املرور  ،vpn على املستخدم الجديد املحتوي 

https://vpn.ksu.edu.sa/
https://moeen.ksu.edu.sa/WorkOrder.do?woMode=newWO&from=Templates&module=incident&reqTemplate=20706
https://moeen.ksu.edu.sa/WorkOrder.do?from=Templates&module=serviceRequest&reqTemplate=19801&requestServiceId=3605
https://e.ksu.edu.sa/Account/ForgetPassword
https://sso.ksu.edu.sa/adfs/portal/updatepassword
https://vpn.ksu.edu.sa/


 

 

ستتلقى مباشرة اتصال عبر جوالك للتحقق من حسابك، اتبع التعليمات الصوتية، واضغط على زر املربع )#(  .4

صفحة البرامج  عبر  مباشرةيمكنك تحميلها  ،في حالة عدم طلب ذلكو، ة األولىفي املرّ  vpn أداة سيطلب منك تحميل

 :اآلتيةأو الروابط  ،https://swtools.ksu.edu.saاملرخصة 

a.  هنا بالضغط  ويندوز نسخة 

b.  هنا بالضغط  ماكنسخة 

  هنا بالضغط الدليل من ،كما يمكنك الحصول على آلية إعداد األداة واستخدامها

 سفل الشاشة في خانة األدوات.أ أيقونتها ستظهر  والتحقق من أدائها، ،هاوإعداد ،األداة بعد تحميل .5

نظام مدار أو نظام القبول والتسجيل مباشرة  إلى خدماتوبحسب األنظمة املراد استخدامها، يمكنك الوصول  ،اآلن .6

 :اآلتيةعبر الروابط  Internet Explorerمن متصفح 

 )مدار( نظمة املوارد البشريةأل 

hr.ksu.edu.sa-http://madar 

 )مدار( املاليللنظام 

fin.ksu.edu.sa-http://madar 

 )مدار( املستودعات ألنظمة

inv.ksu.edu.sa-http://madar 

اقبة املستودعاتالعهد  ألنظمة  )مدار( ومر

cst.ksu.edu.sa-http://madar 

 )مدار( النظام املالي للحسابات املستقلة

mos.ksu.edu.sa-http://madar 

 (E-Register)لنظام القبول والتسجيل 

http://ereg.ksu.edu.sa 

 حسب الصالحية املتوفرة لديك.ب ،النظام املطلوبعلى  مرورك اسم املستخدم وكلمة أدخل .7

 كبيهات مباشرة تصلنبت الخدمةإلى التحقق الثنائي عند كل عملية دخول  عن استقبال إتصال االستعاضةيمكنك  .8

ب  ،Microsoft Authenticator للجوال الثنائيإعداد تطبيق التحقق  عن طريق وذلك ،عبر تطبيق الجوال
ّ
ويتطل

 https://mfa.ksu.edu.sa :وإعدادهاآلتي، الرابط إلى ثم الدخول  تنزيله من املتجر،

اسم  بإدخال وذلك في رسالة نصية، السترجاعها اآلتييمكنك زيارة الرابط  ،vpnلحساب  املرور  كلمةمالحظة: في حال فقدان 

 https://e.ksu.edu.sa/Account/ForgetPassword املستخدم فقط

 اإلستفسارات واملالحظات األخرى 

 اإلتصال بوحدة العناية باملستفيدين  ركز مل بالرقم املوحدستفساراتكم ومالحظاتكم عبر اإلتصال إنسعد باستقبال 

0114675557 

https://swtools.ksu.edu.sa/
https://drive.google.com/file/d/19Vf3dYxzRcATCAkYFwgPALqTxtAvslAj
https://drive.google.com/file/d/1g2iy4r6hSZLGfBjftUZWmTDBBfnC1G2L
https://drive.google.com/open?id=1FPWHllIGxw-SFYVQYNkxJBMxvq7ehVvn
https://ksusa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ccare_ksu_edu_sa/ETEFZ6hHWCZGv4ME6wGaTYUBCs65LzyTxSOpLNwxnC17xA?e=PLEtiy
http://madar-hr.ksu.edu.sa/
http://madar-fin.ksu.edu.sa/
http://madar-inv.ksu.edu.sa/
http://madar-cst.ksu.edu.sa/
http://madar-mos.ksu.edu.sa/
http://ereg.ksu.edu.sa/
https://mfa.ksu.edu.sa/
https://e.ksu.edu.sa/Account/ForgetPassword

