كيفية التقديم علي برامج الدراسات العليا بجامعة الدمام؟
هذا الدليل يوضح الخطوات التي يجب إتباعها للتقديم علي برامج الدراسات العليا بجامعة الدمام .الرجاء قراءة جميع خطواته بعناية
لضمان حفظ طلبك وبالتالي زيادة فرصة قبولك علي البرنامج الذي تريد التقديم عليه.


أوالً أدخل علي بوابة القبول  ،عن طريق الرابط الموجود علي موقع الجامعة  ،أو إضغط هنا للدخول علي بوابة القبول.



اآلن إتبع الخطوات التالية:

أدخل رقم السجل المدني (للمتقدم السعودي)  /أو رقم
اإلقامة لغير السعودي المقيم بالسعودية  /أو رقم
جواز السفر لغير السعودي غير المقيم بالسعودية.

أقراء هذه المالحظات بعناية.

إضغط علي هذه األيقونة الصفراء
إلختيار تاريخ ميالدك.

في حال كان المتقدم غير سعودي ،
أو من أم سعودية يجب عليه تحديد
الجنسية

النوع سيحدد
البرامج التي
ستظهر لك.

اإلسم األول ،
إسم األب
وإسم العائلة

يقوم النظام بإختيار رقم السجل المدني بإعتبارة نوع معرف الهوية الذي
أدخلته في حالة الجنسية سعودي .إذا كانت الجنسية غير سعودي تظهر
لك خيارات أخري حسب جنسيتك .إختر أنسبها لك.
*حدد الحالة اإلجتماعية ،
والنوع.

إضغط هنا لتحديد نوع العنوان

إضغط هنا إلختيار بلد اإلقامة

أدخل رقم الجوال (المحمول) ،
والذي سيكون المفضل تلقاءياً،
كما يمكنك إضافة رقم آخر كما
موضح في الصورة.

يستحسن إستعمال
متصفح اإلنترنت
.Mozilla Firefox
يمكنك تحميل هذا
المتصفح من هذا الرابط

إضغط هنا إلختيار المنطقة

**في الوضع الوظيفي
إختر ما إذا كنت ( )1ال
تعمل  ،أو ( )2تعمل في
جامعة الدمام  ،أو ()3
تعمل في جهة أخري.
أدخل تفاصيل العنوان

يمكن حذف بيانات الهاتف
المدخل بالضغط علي
عالمة (.)-

بعد إكمال إدخال كافة البيانات أعاله
 ،إضغط على هنا لإلنتقال الي
الصفحة التالية

قم بإدخال البريد اإللكتروني مع تحديد نوعه .كما يمكنك
إدخال أكثر من بريد بالضغط علي عالمة ( .)+يجب تحديد
إيميل واحد كمفضل.

يمكنك إضافة بيانات أكثر
من مؤهل بالضغط علي
عالمة ( ، )+وإدخال
بيانات المؤهل اآلخر بنفس
الطريقة.

أدخل بيانات المؤهل
(المؤهالت) الذي حصلت
عليه.

أدخل مقياس المعدل التراكمي
حدد بيانات إمتحان قدرات
الخريجين .إذا كانت اإلجابة
(نعم)  ،يجب إدخال الدرجة
التي أحرزتها.

*يجب إستخدام ( ).وليس ( ),في
حال وجود كسر عشري في المعدل.

إذا أردت إدخال بيانات أكثر
من مؤهل لغة  ،إضغط علي
عالمة ( ، )+سيظهر لك سطر
جديد  ،بنفس الطريقة أدخل
بيانات المؤهل.

أدخل بيانات مؤهل اللغة
اإلنجليزية .في حال كان
المؤهل ( Otherأخرى) ،
يجب إدخال الوصف.
أختر الدرجة المستهدفة
أختر الكلية

*أدخل المعدل التراكمي كامالً.

أختر البرنامج الذي تود
التقديم عليه.
بعض البرامج تحتوي على أكثر من تخصص،
في هذه الحالة يجب إختيار التخصص أيضا ً
بالضغط علي هذه األيقونة.
بعد إكمال إدخال كافة البيانات أعاله
 ،إضغط على هنا لإلنتقال الي
الصفحة التالية

يمكنك إضافة خبرة جديدة
بالضغط علي عالمة (.)+

أدخل بيانات الخبرات لديك
(إبدء بمكان العمل الحالي ثم
الخبرات األقرب وهكذا).
أدخل بيانات األشخاص
اللذين نستطيع التواصل معهم
كمراجع لك.

أدخل بيانات التدريب الخاصة
بك.
إذا كانت لديك تزكيات أدخل
بيانات الشخص المُزكي هنا..

بعد إكمال إدخال كافة البيانات أعاله  ،إضغط على هنا
لإلنتقال الي الصفحة التالية

بعد قراءة التعهد بدقة  ،إختر نعم
(في حال موافقتك علي كل ما ذكر
بهذا التعهد)  ،أو ال في حال عدم
الموافقة  ،وبالتالي سيتم إلغاء
الطلب.
إقراء هذه المالحظات بعناية قبل
إختيار كلمة المرور.
في حال موافقتك علي التعهد ،
إدخل كلمة المرور التي
ستستخدمها الحقا ً للدخول على
حسابك ومتابعة طلبك.

بعد إكمال إدخال كافة البيانات أعاله  ،إضغط
على هنا لإلنتقال الي الصفحة التالية

إقراء هذه المالحظات بعناية قبل
الشروع في إرفاق المرفقات

يمكنك إستعراض المرفق للتأكد أو
حذف المرفق بالضغط علي الزر
المحدد لذلك كما يمكنك دائما ً
إضافة مرفق جديد بالضغط علي
عالمة (.)+

قم بإرفاق المرفقات  ،بالضغط علي
الزر (تحميل المرفق)  ،ستظهر لك
شاشة فرعية أختر فيها ( Choose
 )Fileلتحديد مكان المرفق .إختر
المرفق الذي تريد  ،وقم بإعطاء
المرفق وصف مناسب

يجب أن يكون إسم الملف المراد
إرفاقه باللغة اإلنجليزية أو رقم كما
هو موضح في الصورة.
بعد إكمال إدخال كافة البيانات أعاله ،
إضغط على هنا لإلنتقال الي الصفحة التالية

سيظهر لك في هذه الخطوة ملخص
بالبيانات التي قمت بإدخالها.
راجعها بعناية

يمكنك إضافة أي مالحظات تود
ذكرها في هذه المساحة

بعد إكمال إدخال كافة البيانات أعاله  ،إضغط
على حفظ.



ستأتيك الرسالة التالية توضح نجاح العملية.



في حال كان لديك طلب سابق أو كنت تعمل بجامعة الدمام ولديك حساب بنظام سجالت الطالب ستأتيك الرسالة التالية توضح
نجاح العملية.



بعدها ستجد في بريدك اإللكتروني رسالة عليها إسم المستخدم (رقم الهوية) وكلمة المرور الخاصين بك  ،ورابط النظام لمتابعة
طلبك .في حال لم تجد هذه الرسالة  ،راجع صندوق البريد العشوائي ( .)SPAMوعموما ً إضغط هنا للدخول علي النظام
ومتابعة طلبك .بعد إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور ستظهر لك الشاشة التالية:

إضغط هنا لإلطالع على بيانات
طلبك.



ستظهر لك كافة بيانات طلبك المحفوظ .يمكنك تعديل أي معلومة (عدا رقم الهوية والنوع)  ،وذلك خالل فترة القبول (تنتهي
الساعة  11:11مساء يوم السبت الموافق  6فبراير  ،)2116بعدها سيتم إيقاف إمكانية تعديل البيانات.



أيضا ً تستطيع اإلطالع على حالة طلبك (مذكورة في أعلى كل صفحات الطلب)  ،أو في الصفحة األخيرة من الطلب كما في
الصورة التالية:



في حال تم قبول طلبك سيتم التواصل معك عبر اإليميل أو برسالة نصية.

**** مع تمناياتنا لكم بالتوفيق *****

