
ةفي دبلومات وبرامج الكلية التطبيقي
جيل للتساالسترشاديدليل الطالبة 



الصفحة الرئيسية لواجهة بوابة القبول اإللكترونية

وفـي حـاك نـاد لـديا حسـاب ( إنشاء حساب مستخـدم جديــد ) قومي بـ 
سابق قومي بكتابـة ققـا السجـــل النــدني إلو اةقامـة ومـت بـا نتابـة 

.الرقا السري في الخانة التي تليها للدخوك



تسجيل مستخدم جديد

نـي تروقومي بكتابة ققا السجل الندني إلو اةقامة ومت با نتابـة بريـدا اةلك
يح ويرجى مراعـا  نتابـة البريـد اةلكترونـي بشـكل  ـ , في الخانة التي تليها 

ي ت تـوحيث إلنه ستصلا قسالة ت قق في غضود دقائق لتأنيد البريد النسـجل
.على الرقا السري الخاص با للدخوك

(.البريد غير هام ) قد تصلا الرسالة في : مالحظة
( متابعـة ) قومي بالضـط  علـى  ق 
إلعاله الستكناك التسجيل



(ي رسالة التحقق من البريد اإللكترون) الحصول على الرمز السري 

.  تا إقساك قسالة ت قق على البريد اةلكتروني الخاص با

إلدناه الستكناك التسجيل( موافق ) قومي بالضط  على  ق 



استكمال التسجيل  

قومي بكتابة ققـا السـجل النـدني
(.IDاسا النستخدم ) إلو اةقامة 

با نتابة الرمز السـري النرسـل لـا
(PINقمز ) على البريد 

ا نص قسالة البريد اةلكتروني النرسل ل

535484

1
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هذا هو ققا هويتا الذي قنتي بكتابته

قمزا السري للدخوك PINهذا هو ققا 



ملخص الطــلــب

االطلبات النتوفر  لدي

-(النهنية) البرامج التدقيبية ) للتقديا في الكلية التطبيقية لديا خياقيت وها 
قساكقومي باختياق البرنامج الذي تريديت دقاسته با اضططي ا( وبرامج الدبلومات األنادينية 

تطبيقيةفي هذا النثاك سيتا التقديا على الدبلومات األنادينية في الكلية ال

الستكناك التسجيل( إقساك ) قومي بالضط  على  ق 

(:النهنية) البرامج التدقيبية :الدبلومات األنادينية
القانود-
النواقد البشرية-
العالقات العامة-
اللطة الصينية ةداق  -

لألعناك
(عت بعد) دبلوم التسويق -

قعاية الطفولة-
األمت والسالمة-
النبيعات-



عزيزتي المتقدمـة  

بعد أن تم التسجيل المبدئي
يتم اآلن تعبئة نموذج القبول في الكلية التطبيقية 

تابعي الخطـــوات التالية



(  طبيقيةطلب االلتحاق ببرامج الدبلومات األكاديمية في الكلية الت)تعبئة 

..  هنا سيظهر ققا الهوية النسجل مسبقا مت قبلا

1



ر

(  المعلومات الشخصية+ اسم المتقدمة ) تعبئة 

2

ر

تها قومي بتعبئة بياناتا الشخصـية ناملـةو والتأنـد مـت  ـ 
. قبل تقديا الطلـب

ــه  ــة نأمــل مراعــا  نتابت ــة اســنا باللطــة اةنجليزي ــد نتاب عن
.  بشكل   يح ننا يظهر في جوا  السفر الخاص با

:يعند نتابة ققا الجواك يجب نتابته نالتال: مالحظة 
966540087427



(معلومات المرحلة الثانوية + العنوان ومعلومات االتصال) تعبئة 

ر

3

طريقة رفــع المستندات+معلومات المرحلة الثانوية 

93.09 )) عند نتابة نسبة الثانوية العامة يجب نتابتها بالصيطة التالية : مالحظة

ا سـيت( ال فـ ) عند الضط  على  ق : عزيزتي النتقدمة 
ناك حف  بياناتا النسجلة فق  وال يعنـي انـه تـا اسـتك

.طلبا
الختياق الرغبات الدقاسية قومي بالضط  على  ق

(.الصف ة التالية ) 

:الطريقة نالتالي. يجب قفع النستندات النطلوبة ناملة: مالحظة
.با حددي النلف النراد قفعه( اختياق ملف ) إلوالو قومي بالضط  على 

((ت نيل )) وبعد ذلا قومي بالضط  على نلنة ( شهاد  الثانوية العامة : ) مثاك 
.وسيظهر لا مباشر  بأنه تا قفعها. في نل مر  تقوميت فيها بت نيل ملفاتا

.ىبا قومي بإعاد  قفعها مر  اخر( حذف)في حاك قغبتي بالتعديل على مرفق تا قفعه ينكنا الضط  على 

: النستندات النطلوبة
.شهاد  الثانوية-1
. وق  الهوية إلو اةقامة-2



اختيار الرغبــة الدراسية 

( اقساك ) قومي باختياق قغبتا الدقاسية مت هنا با الضط  على 



ملخص طلـب التسجــيل النهــائي  

لفي حاك قغبتي بتعديل قغباتا إلو تعدي: عزيزتي النتقدمة 
(.ت رير) إلي بيانات مدخلة قومي بالضط  على نلنة 

(. اقساك) عند االنتهاء قومي بالضط  على  ق  
يدا على بر( برقا الطلب ) وستصلا مباشر  قسالة 

االلكتروني الذي قنِت بتسجيله في النظام 
.(البريـد غيـر هـام ) قد تصلا الرسالة في : مالحظة

.وهذا هو نص الرسالة

ققا الطلب




