البرامج اإلعدادية
دليل التقديم على البرامج اإلعدادية

نسخة 1.0
 01ربيع أول 1438

FRM– CC-UMA-V001

دليل التقديم على البرامج اإلعدادية
تتيح هذه الخدمة لخريجي املرحلة الثانوية التقديم على البرامج اإلعدادية واملقدمة من معهد اإلدارة العامة.
الفئة املستهدفة من الدليل :خريجي املرحلة الثانوية
مالحظات هامة أو شروط مسبقة:
يكون التقديم على البرامج اإلعداية في مواعيد محددة ،ويجب أن تنطبق الشروط على مقدم الطلب،

 الدخول إلى النظام
للدخول إلى نظام الترشيح ،قم باتباع الخطوات التالية:
 .1قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز.
 .2قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان ( ،)http://www.ipa.edu.saومن ثم من قائمة الخدمات اإللكترونية قم بالضغط على
زر "التقديم للبرامج اإلعدادية" ،كما في الصورة (.)1

الصورة ()1
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 .3في صفحة شروط الخدمة ،وبعد اإلطالع على الشروط ،قم بالنقر على أيقونة "الدخول للخدمة" ،كما في الصورة (.)2

الصورة ()2
.4

تظهر صفحة االتالية ،قم بالنقر على أيقونة "التقديم على البرامج املوجهة لحملة الثانوية العامة" ،كما في الصورة (.)3

الصورة ()3
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 .5بعد اإلطالع على التعليمات والتوجيها ومن أسفل الصفحة ،قم بالضغط على رابط التقديم كما في الصورة ( .)2كما في الصورة
(.)4

الصورة ()4
 .6في صفحة تقديم الطلب قم باإلشارة على التعهد بأنه تم اإلطالع على إجراءات وتعليمات التسجيل إشارة باملوافقة عليها ثم قم
بالنقر على أيقونة "التالي"  ،كما في الصورة (.)5

الصورة ()5
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 .7في الصفحة التالية قم بالتحديد (سعودي /غير سعودي من أم سعودية) وباإلشارة إلى "أبناء شهيد" ألبناء شهداء الواجب ثم
قم بإدخال السجل املدني وتاريخ امليالد ،قم بالنقر على أيقونة "التالي"  ،كما يظهرفي الصورة (.)6

الصورة ()6
 .8في الصفحة التالي يتم عرض بيانات املتقدم (املعلومات الشخضية – املعلومات الدراسية) بناء على السجل املدني املدخل ،في
حال صحة البيانات ،قم باستكمال باقي املعلومات الشخصية (رقم الجوال – البريد اإللكتروني – املنطقة – املدينة) ،علما بأنه
سيتم إرسال إتمام الطلب وكلمة املرور على رقم الجوال املوجود ثم قم بالنقر على أيقونة “التالي" ،كما في الصورة (.)7

الصورة ()7
في حال عدم صحة البيانات املعروضة ،يجب مراجعة الجهة ذات العالقة،
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 .9في الصفحة التالية حدد فرع املعهد املراد التقديم عليه ،لتظهر قائمة البرامج املتاحة حسب النسبة املكافئة لها .قم باختيار
البرامج وذلك بنقلها من قائمة بالبرامج إلى قائمة الرغبات ،وذلك بالسحب أو الضغط على أيقونة " إضافة".
قم بترتب أوليات الرغبات  ،ثم قم بالضغط على أيقونة "التالي" ،كما في الصورة (.)8

الصورة ()8
 .10في الصفحة التالية تظهر يظهر ملخص الطلب ،والعتماد التقديم قم بالضغط على أيقونة "حفظ" كما في الصورة (.)9

الصورة ()9
ستصلك إشعارالتقديم على الجوال الدمخل ،مع كلمة املروروذلك عند الحاجة لتعديل البيانات واملتابعة،
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للتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص نظام الترشيح ،يرجى االتصال مع ادارة خدمات
املستفيدين.

البريد االلكترونيHelpdesk@ipa.edu.sa :
أرقام االتصال4745666 / 4745777 :

حالــة اإلصدار
رقم

املنش ئ لإلصدار

الوصف

تمت املوافقة بواسطة

تاريخ املوافقة

االصدار
1.0

حسن الخضيري

تم انشاء الدليل

اإلدارة العامة للتقنية املعلومات 1438/03/01
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