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 ةيدادعإل ا جمار بلا على التقديمدليل 

 .ةعلى البرامج اإلعدادية واملقدمة من معهد اإلدارة العام الثانوية التقديمتتيح هذه الخدمة لخريجي املرحلة 

 

  خريجي املرحلة الثانوية الفئة املستهدفة من الدليل:

 

 :شروط مسبقة هامة أو مالحظات 

 تنطبق الشروط على مقدم الطلب، يجب أنيكون التقديم على البرامج اإلعداية في مواعيد محددة، و  

 الدخول إلى النظام 

 :للدخول إلى نظام الترشيح، قم باتباع الخطوات التالية

 جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز.  قم بفتح نافذة .1

ضغط على بالقم من قائمة الخدمات اإللكترونية ، ومن ثم (//:ipa.edu.sawww.http) قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان .2

 (.1الصورة ) كما في، "التقديم للبرامج اإلعدادية" زر 

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

 
 (2الصورة )

 

 (.3رة )الصو  كما في، "التقديم على البرامج املوجهة لحملة الثانوية العامة"التالية، قم بالنقر على أيقونة تظهر صفحة ا  .4

 
 (3الصورة )
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الصورة  كما في (.2الصورة ) كما في ن أسفل الصفحة، قم بالضغط على رابط التقديمبعد اإلطالع على التعليمات والتوجيها وم .5

(4.) 

 
 (4الصورة )

في صفحة تقديم الطلب قم باإلشارة على التعهد بأنه تم اإلطالع على إجراءات وتعليمات التسجيل إشارة باملوافقة عليها ثم قم  .6

  (.5الصورة ) كما في، " التالي"بالنقر على أيقونة 

 
 (5الصورة )
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م ثالتالية قم بالتحديد )سعودي/ غير سعودي من أم سعودية( وباإلشارة إلى "أبناء شهيد"     ألبناء شهداء الواجب صفحة الفي  .7

 (.6الصورة ) فييظهر كما ، "التالي" قم بإدخال السجل املدني وتاريخ امليالد، قم بالنقر على أيقونة 

 

 (6الصورة )

 املعلومات الدراسية( بناء على السجل املدني املدخل، في –يتم عرض بيانات املتقدم )املعلومات الشخضية في الصفحة التالي  .8

علما بأنه (، املدينة –املنطقة  –البريد اإللكتروني  –حال صحة البيانات، قم باستكمال باقي املعلومات الشخصية )رقم الجوال 

 (.7الصورة ) كما في، "يلاتلا“ثم قم بالنقر على أيقونة  م الجوال املوجودسيتم إرسال إتمام الطلب وكلمة املرور على رق

 
 (7الصورة )

 ،ةقالعلا تاذ ةهجلا ةعجار م بجي ،ةضو ر عملا تانايبلا ةحص مدع لاح يف 
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 رايتخاب مق .اهل ةئفاكملا ةبسنلا بسح ةحاتملا جمار بلا ةمئاق رهظتل ،هيلع ميدقتلا دار ملا دهعملا عر ف ددح ةيلاتلا ةحفصلافي  .9

 ."ةفاضإ " ةنو قيأ ىلع طغضلا وأ بحسلاب كلذو  ،تابغر لا ةمئاق ىلإ جمار بلاب ةمئاق نم اهلقنب كلذو  جمار بلا

  (.8الصورة ) كما في ، "يلاتلا" ةنو قيأ ىلع طغضلاب مق مث ، تابغر لا تايلو أ بتر تب مق

 
 (8الصورة )

  (.9الصورة ) كما في "ظفح" ةنو قيأ ىلع طغضلاب مق ميدقتلا دامتعال و  ،بلطلا صخلم رهظي رهظت ةيلاتلا ةحفصلا يف .10

 
 (9الصورة )

 ،ةعباتملاو  تانايبلا ليدعتل ةجاحلا دنع كلذو  ر و ر ملا ةملك عم ،لخمدلا لاو جلا ىلع ميدقتلا ر اعشإ كلصتس 
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، يرجى االتصال مع ادارة خدمات نظام الترشيحللتواصل في حال وجود أي مشاكل بما يخص 

 املستفيدين.

 Helpdesk@ipa.edu.saالبريد االلكتروني:  

 4745666/  4745777أرقام االتصال:  

 

 

 

 حالــة اإلصدار

رقم 

 االصدار

 تاريخ املوافقة تمت املوافقة بواسطة الوصف املنش ئ لإلصدار
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