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خطوات التسجيل يف بوابة القبول املوحد لربامج املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

أوال  :الدخول على موقع املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
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وكما هو موضح يف الصور التالية يتم اختيار رقم ( )1القبول والتسجيل ثم اخليار رقم ( )2البوابة املركزية للتسجيل والقبول

ثانيا  :االن كما هو موضح يف الصورة التالية مت الدخول على بوابة القبول املوحد لربامج املؤسسة العامة للتدريب املهين والتقين
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ثالثا  :كما هو موضح يف الصورة التالية لبوابة القبول املوحد يتم اختيار الربنامج املناسب حسب املؤهل العلمي من اجلنسني البنني والبنات

رابعا  :بعد اختيار الربنامج املناسب يتم النقر علية وذلك لالنتقال ل ى فحةة التعري بالربنامج الذي مت اختياره واظهار الشروط الواجب
توفرها باملتقدم إلمتام عملية التسجيل على الربنامج وذلك بعد قراءتها والتأكد من انها تنطبق عليك.
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خامسا  :بعد قراءة الشروط واملتطلبات ميكنك من خالل نحس الصحةة االنتقال ل ى خيار التقديم على الربنامج او االطالع على الوحدات
التدريبية اليت محتوح فيها القبول والتخصصات املتاحة لكل وحدة تدريبية تبعا لتصني الوحدة التدريبية وللتقديم على الربنامج اخرت ايقونة
(التقديم على الربنامج ) كما موضح يف الصورة التالية

سادسا  :هناك طريقـتـني للتقديم على الربنامج وذلك اما عن طريق الدخول على اسم املستخدم وكلمة املرور السابقة يف حاله قام املتقدم
بالتسجيل بالبوابة يف وقت سابق او عن طريق التســــجيل ألول مرة وذلك بالضغط على ايقونة (متقدم جديد ) واستكمال البيانات املطلوبة
وعند االنتهاء من عملية التسجيل بنجاح قم بتسجيل الدخول على بوابة القبول املوحد بكلمة املرور اليت وفلت لك على جوالك او بريدك
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سابعا  :بعد الدخول يتم تعبئة البيانات املطلوبة يف شاشة تعري املتقدم مثال  :االسم بالعربي واالجنليزي وتاريخ امليالد ومكان امليالد
واجلنسية ومدينة السكن ثم اضافة املؤهل العلمي وبياناته موضح يف الصور التالية
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ثامنا  :اختيار املتقدم للتخصص الذي يرغب بالتقديم عليه وذلك بوضع عالمة فح أمامه وبعدها يتم الضغط على ايقونة (التالي) ليتم اختيار
الوحدة التدريبية اليت تقدم التخصص الذي مت اختياره ليختار املتقدم الوحدة التدريبية اليت تناسبه وذلك حسب التخصص الذي مت حتديده
ميكن للمتقدم حتديد  4ختصصات حبد اقصى واختيار وحدة تدريبية واحدة فقط واليت تقدم هذا التخصص.
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تاسعا  :طباعة الكش الطيب

املرحلة االخرية  :تظهر لديكم الشاشة التالية وهي التأكد من املؤهل العلمي الذي قام املتقدم بإدخاله يف شاشة املؤهالت العلمية .
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وبعد الضغط على ايقونة املوافقة تنتهي عميلة التقديم على التخصص الذي اخرتتة ويتم ترشيةك ملرحلة الحر وتعر

لك تحافيل ملحك

احلالي .

عند اغالق باب التقديم على الربنامج الذي اخرتته حسب الحرتة املعلنة بالبوابة سوف يتم البدء يف تنحيذ مرحلة الحر ويف حالة اختيارك يف
ضمن مرحلة الحر بني املتقدمني للتخصص املتقدم عليه سوف يتم التوافل معكم بنظام الرسائل يف كل مرحلة من مراحل الحر
عزيزي املتقدم /املتقدمة بإمكانك متابعة ترشةاتك من خالل النقر على لوحة التةكم يف البوابة واختيار أيقونة متابعة ترشةاتي كما
ميكنك اعادة ضبط كلمة املرور من خالل ايقونة لعدادات وميكنك ايضا خالل فرتة التقديم وقبل اغالق البوابة االنسةاب من التخصص
الذي تقدمت عليه واختي ار ختصص اخر وذلك خالل فرتة التقديم ويف حاله قمت باالنسةاب من التخصص بعد انتهاء فرتة التقديم فسوف لن
تستطيع التقديم مرة اخرى بسبب اغالق التقديم على البوابة وسوف تحوت عليك فرفة االلتةاق بالربنامج  ,ايضا ميكنك التوافل مع
املختصني عن بوابة القبول املوحد من خالل ايقونة شكاوى /اقرتاحات يف قائمة لوحة حتكمي  ,واهلل املوفق .
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