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 ةيزيلجنإلا ةغلل ىوتسملا ديدحت رابتخا يف ليجستلا

 

 ديدحت رابتخا ليجستلل ،ثاعتبل اب نيبغار لا انية ترشيح موظفي اإلدارة التابعين لهاتقدم هذه الخدمة ملدخلي البيانات إمك

 .ةيز يلجنإل ا ةغلل ى و تسملا

 

 دخلي البيانات م الفئة املستهدفة من الدليل:

 

 :أو شروط مسبقة  مالحظات هامة

 صالحيات الدخول لهذه الصفحة واستخدام وظائفهايجب أن يكون لدخل البيانات  

 

 الدخول إلى النظام 

 :للدخول إلى نظام الترشيح، قم باتباع الخطوات التالية

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

 كما في، "نظام الترشيح" زر ضغط على بالقم ، ومن ثم (//:ipa.edu.sawww.http) قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان .2

 (.1الصورة )

 
 (1الصورة )
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قم ثم  ، ومن "ة السرلمك"تمثل برقم السجل املدني، ووامل "اسم املستخدم"قم بإدخال تظهر صفحة الدخول لنظام الترشيح.  .3

  (.2الصورة ) كما في، "تسجيل دخول " رابطعلى  نقربال

 
 (2الصورة )

 

 (.3الصورة ) في كما تظهر صفحة النظام   .4

 
 (3الصورة )
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  التسجيل في اختبار  تحديد املستوى 

 املوظف املراد تسجيله ضمن صالحيات مدخل البيانات لترشيحهيجب أن يكون  

كما في ف ختيار املوظ، وبعد تسجيل الدخول إلى نظام الترشيح، قم بالتسجيل موظف في اختبار تحديد املستوى للغة اإلنجليزية 

 :اتبع الخطوات التالية ثمالخطوات السابقة 

 (.27الصورة ) كما في، " اختبار تحديد املستوى "قم بالنقر على رابط "نوع الترشيح" من قائمة  .1

 
 (27الصورة )

 (.28الصورة ) كما في، " تسجيل"بالنقر على رابط  حدد الفرع، ومقابل التاريخ املحدد قم" الفرع" القائمة املنسدلةمن  .2

 
 (28الصورة )

 (.29الصورة ) كما في، "تسجيل" زر تظهر رسالة تأكيد التسجيل، ولتأكيد التسجيل اضغط  .3

 
 (29الصورة )

 (.30الصورة ) كما في، " مرشح لحذف الترشيح اضغط هنا" رابطعلى  نقرقم بال وإللغاء التسجيل وحذف الترشيح، .4
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 (30الصورة )

 (.31الصورة ) كما في، " حذف" زر تظهر رسالة تأكيد حذف البرنامج، لتأكيد الحذف قم بالضغط على  .5

 
 (31الصورة )

 ترشيح متدرب آخر 

 ثم اتبع الخطوات السابقة (.32الصورة ) كما في، " متدرب آخر" زر لترشيح متدرب آخر اضغط 

 
 (32الصورة )

 الرجوع إلى الصفحة الرئيسية 

 (.33الصورة ) كما في، " رجوع"للرجوع إلى القائمة الرئيسية قم بالنقر على رابط 

 
 (33الصورة )
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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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